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I. Relatório 
1. Nos presentes autos, com o NUIPC 3/00.5TELSB, do Tribunal Judicial de Viseu, o Ministério Público 
deduziu acusação contra A., B., C., D., Lda, e E., Lda. O IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e 
Pescas, I.P., constituiu-se assistente, acompanhou a acusação do Ministério Público, e formulou pedido 
de indemnização civil contra os arguidos. 
2. Antes de iniciado o julgamento, e para o que interessa ao presente recurso, foi proferido despacho, a 
fls. 2839, quanto ao requerimento de arguidos para a realização de perícia, sobre o qual incidiu recurso, 
apresentado pelos arguidos D., S.A, A., E., Lda, e B.. Paralelamente, a arguida D., Lda, interpôs recurso da 
decisão que, no decurso do julgamento, indeferiu requerimento de recusa de assessores nomeados. 
3. A final, foram os arguidos A., B., C., D., Lda., e E., Lda, condenados pela prática de um crime de fraude 
na obtenção de subsídio, p. e p. pelo artigo 36.º, n.ºs 1, alíneas a), b), c), 2, 5, alínea a) e 8, do Decreto-Lei 
n.º 28/84, de 20 de janeiro (e também artigos 3.º e 7.º quanto às arguidas sociedades). Ao primeiro 
arguido foi imposta a pena de cinco anos de prisão e aos segundo e terceiro a pena de quatro anos de 
prisão. Por seu turno, as arguidas D., Lda, e E., Lda., foram condenadas, respetivamente, nas penas de 
multa de €240.000,00 e €36.000,00. Mais foram solidariamente condenados os arguidos A., B., C. e a 
sociedade D., Lda. a pagar ao IFAP, a título de indemnização civil, a quantia de €10.182.740,17, acrescida 
de juros de mora, à taxa legal, “sobre o total de cada restituição, desde a data do seu recebimento até 
efetivo e integral pagamento, sem prejuízo (...) das amortizações realizadas”; e bem assim os arguidos A., 
B., C. e a sociedade E., Lda, a pagar ao IFAP, igualmente a título de indemnização civil, a quantia de 
€100.175,49, acrescida de juros de mora, à taxa legal, sobre o total de cada restituição, desde a data do 
seu recebimento até efetivo e integral pagamento. 
4. Todos os arguidos recorreram para o Tribunal da Relação de Coimbra, impugnando a condenação 
criminal e em indemnização civil. 
5. Por acórdão proferido em 29 de julho de 2011, o Tribunal da Relação de Coimbra decidiu rejeitar, por 
ilegitimidade, o recurso intercalar incidente sobre o despacho de fls. 2839, e, conhecendo dos demais 
recursos, julgou-os improcedentes, confirmando o decidido pelo Tribunal Judicial de Viseu. 
6. Os arguidos C., A., B., bem como as arguidas D., Lda, e E., Lda, suscitaram a nulidade desse acórdão, 
com diversos fundamentos. Por acórdão proferido 30 de maio de 2012, o Tribunal da Relação de Coimbra 
julgou improcedentes todas as nulidades suscitadas. 
7. Nessa sequência, foram apresentados diversos recursos para o Tribunal Constitucional, a saber: 
7.1. Pela arguida D., Lda, restrito à apreciação do recurso que incidiu sobre o despacho de fls. 2839 (fls. 
6605 a 6615); 
 7.2. Em requerimento conjunto, pelos arguidos A. e B., bem como pelas arguidas D., Lda, e E., Lda. (fls. 
7023 a 7040); e 
7.3. Pelo arguido C. (fls. 7081 a 7093). 
8. Paralelamente, os arguidos, na qualidade de demandados civis, interpuseram recurso do acórdão 
proferido pelo Tribunal da Relação de Coimbra em 29 de junho de 2011, na vertente cível, para o Supremo 
Tribunal de Justiça. Admitidos esses recursos e subido o processo ao Supremo Tribunal de Justiça, foi 
proferido pelo juiz conselheiro relator nesse Tribunal despacho a ordenar a devolução dos autos à Relação 
de Coimbra “para que aí se prossiga o processamento dos recursos para o TC e, se recebidos, se lhes 
confira prioridade”. 
9. Por despacho proferido a fls. 7198, foram admitidos os recursos interpostos pelos arguidos para o 
Tribunal Constitucional. 
10. Neste Tribunal, foram os recorrentes convidados pelo relator, nos termos do n.º 6 do artigo 75.ºA da 
LTC, a dar cabal cumprimento ao disposto nos n.ºs 1 e 2 do mesmo preceito. 
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11. Vieram, então, os recorrentes apresentar as seguintes peças processuais. 
11. 1. Pela arguida D., Lda: 
“(...) 
I – Elementos comuns às (duas) normas cuja fiscalização da inconstitucionalidade é suscitada no presente 
recurso: 
a. O presente recurso é interposto ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art. 70.º da Lei n.º 28/82, de 15 de 
novembro (devidamente atualizada), assim como, da alínea b) do n.º 1 do artigo 280.º da Constituição da 
República Portuguesa (CRP). 
b. Através do presente requerimento, são sujeitas a fiscalização de constitucionalidade duas normas de 
nível legal: 
i) A primeira é a norma do art. 401.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo Penal (CPP) na precisa 
interpretação que lhe dá o Tribunal da Relação de Coimbra (de resto, totalmente inédita e surpreendente 
e que, antecipe-se, vem a ser a norma que consubstancia e densifica o pressuposto processual da 
legitimidade); 
ii) A segunda é a norma (rectius, o conjunto de normas) atinente à regulação e prolação da prova pericial 
– mais precisamente o art. 151.º do CPP –, também aqui na singular interpretação efetuada pelo tribunal 
de primeira instância e agora sufragada pelo Tribunal da Relação de Coimbra. 
  
II – Elementos próprios da fiscalização da inconstitucionalidade da norma do artigo 401.º, n.º 1, alínea b) 
do CPP. 
1. O Tribunal da Relação de Coimbra rejeitou, em conferência, o recurso interlocutório interposto pela 
Recorrente do despacho exarado a fls. 2.839, que indeferiu a realização da perícia colegial, por ter 
entendido, de forma absolutamente surpreendente e gritantemente atentatória da CRP, que a Recorrente 
não tinha legitimidade para recorrer. 
2. O teor desse despacho do Tribunal de primeira instância é o seguinte: 
“Na contestação pretende-se, ainda, a realização de perícia colegial. 
Ora, no que tange à perícia requerida e aos quesitos formulados somos do entendimento que tais 
questões podem ser esclarecidas quer com a prova documental junta aos autos, quer com os peritos já 
indicados em audiência de julgamento ou com as testemunhas e técnicos indicados quer pela acusação 
quer pela defesa. 
A isto acresce a circunstância de alguns dos quesitos serem matéria de direito e não factual. 
Pelo exposto, para já, indefere-se a sua realização, sem prejuízo de vir a ser ordenada em relação a alguns 
aspetos, caso o tribunal assim o entenda no decurso da audiência”. 
3. O recurso interlocutório interposto pela Recorrente foi admitido pelo Tribunal de 1.ª Instância e veio a 
subir a final com o recurso interposto da decisão condenatória. 
4. A decisão de rejeição do recurso do despacho interlocutório de fls. 2.839 foi proferida em conferência 
pelo Tribunal da Relação de Coimbra e é insuscetível de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. 
5. O Tribunal da Relação de Coimbra considerou as seguintes disposições do artigo 401.º do Código de 
Processo Penal: 
“1 Têm legitimidade para recorrer: 
(…) 
b) O arguido (...), de decisões contra ele proferidas; 
(...) 
2. Não pode recorrer quem não tiver interesse em agir.” 
6. No que ao interesse em agir diz respeito, o Tribunal da Relação de Coimbra entendeu que, para o 
exercício do direito à defesa e ao contraditório dos Arguidos, “em igualdade de armas com a acusação”, 
era necessário utilizar a via do recurso como meio de impugnação do despacho que indeferira a realização 
da perícia requerida. 
7. Sucede, porém, que, não obstante o Tribunal da Relação de Coimbra ter entendido que a Recorrente 
possuía interesse em agir, concluiu, de forma totalmente inesperada e surpreendente, que a mesma não 
tinha legitimidade para recorrer, porquanto: 
“... atentos os termos em que foi ponderada a sua pretensão (relegando-se para ulterior momento a 
possibilidade ainda de realização da diligência probatória em causa, e acaso viesse ulteriormente a ter-se 
por necessária) não podemos afirmar, desde já, que o despacho recorrido os prejudicou em uma qualquer 
das dimensões invocadas. Com efeito, apenas hipotética e eventual ulterior apreciação da pretensão dos 
arguidos, denegando-lhes o solicitado, lhes concederia legitimidade – porquanto afetados – para, então 
sim, poderem controverter o decidido”. 
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8. A fundamentação do Acórdão recorrido assume expressa e ostensivamente uma leitura interpretativa 
da norma de legitimidade que é nova, inesperada, restritiva e contrária à Constituição. 
9. É necessário frisar e sublinhar que o Tribunal da Relação assume explicitamente que está a fazer uma 
interpretação da norma de legitimidade da alínea b) do n.º 1 do art. 401.º do CPP. 
10. Com efeito, segundo este Acórdão, a cláusula de “para já” ou até ver torna o indeferimento expresso, 
formalizado num dado momento processual, num dano ou prejuízo puramente hipotético ou virtual. 
11. Com o triunfo de tal conceção, ficaria encontrado o remédio (ou o veneno) que faria desaparecer a 
legitimidade de qualquer recurso: bastaria aos tribunais aditar aos seus despachos de indeferimento uma 
cláusula de provisoriedade ou revisão. 
12. Eis o que decretaria o óbito do princípio dos dois graus de jurisdição (ao menos, dois..!). 
13. Eis o que viola e vulnera intoleravelmente o art. 32.º, n.º 1, da Constituição e, bem assim, o princípio 
do Estado de Direito. 
14. A norma jurídica cuja inconstitucionalidade se pretende ver apreciada pelo Tribunal Constitucional, é, 
pois, a norma do art. 401.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo Penal, na interpretação restritiva do 
conceito de legitimidade do arguido em processo penal para recorrer, feita pelo Tribunal da Relação de 
Coimbra a fls. 32 a 34 do acórdão prolatado, que redunda num segmento normativo segundo o qual: “O 
arguido não tem legitimidade para recorrer do despacho que indefere a realização de prova pericial se o 
tribunal, no respetivo despacho de indeferimento, equacionar a eventualidade de, ainda no decurso da 
audiência de julgamento, poder reponderar parcialmente a sua decisão, mesmo que o tribunal não tenha 
efetuado tal reponderação e de ter até admitido, logo e sem mais, o dito recurso.”. 
15. Tal interpretação ofende violentamente a Constituição da República Portuguesa, designadamente, o 
art. 32.º, n.º 1, que assegura aos arguidos todas as garantias de defesa, em especial o recurso. 
16. Porque esta interpretação da norma de legitimidade é totalmente inovadora e surpreendente, nunca 
a ora Requerente invocou, em momento anterior ao da interposição do presente recurso, a 
inconstitucionalidade do art. 401.º, n.º 1, alínea b), do CPP. 
17. Só não o fez, porque, razoável e diligentemente, não podia nunca ter antecipado que o Tribunal da 
Relação de Coimbra viesse a perfilhar uma interpretação logicamente viciada e totalmente contrária ao 
espírito e à letra das garantias constitucionais de processo criminal. 
18. Na verdade, jamais, em caso e tempo algum, poderia a Requerente contar com uma leitura da norma 
de legitimidade que excluísse do direito ao recurso arguidos que viram formal e expressamente indeferido 
um requerimento de produção de prova. Tanto mais que o tribunal a quo afirma apertis brevis que 
indefere a pretensão de realização da prova pericial requerida e, em coerência, de imediato admitiu sem 
quaisquer peias ou reservas o requerimento de recurso. 
19. Importa insistir que uma tal interpretação, por tão contrária ao mais elementar senso jurídico, é tudo 
menos expectável, trata-se de uma verdadeira decisão-surpresa. 
20. Nenhum jurista, nem os que gozam de dons divinatórios, poderia contar com uma aplicação da norma 
de legitimidade feita em termos tão restritivos e, ainda por cima, estribada numa fundamentação explícita 
e clara. 
21. Daí que se deva tomar esta decisão da Relação de Coimbra como uma verdadeira e própria decisão-
surpresa, ao forjar uma novel e inédita corrente interpretativa para o art. 401.º, n.º 1, alínea b). 
  
III – Elementos próprios da fiscalização da inconstitucionalidade da norma do artigo 151.º do CPP. 
22. Soma-se à interpretação de normal legal profanadora da Lei Fundamental anteriormente referida a 
interpretação implícita - mas patente – no Acórdão da Relação de Coimbra acerca das normas respeitantes 
à prova pericial, a saber, e em concreto, do art. 151.º do CPP. 
23. Na verdade, o Tribunal da Relação de Coimbra, ao rejeitar o recurso interposto pela Requerente, 
confirmou a decisão do 2º Juízo Criminal de Viseu que indeferiu a prova pericial requerida, em alegado 
detrimento da prova documental e testemunhal. 
Ou seja, o Tribunal da Relação de Coimbra sufragou a interpretação inconstitucional do art. 151.º do CPP 
levada a cabo pelo 2.º Juízo Criminal de Viseu nos termos seguintes: 
“Na contestação pretende-se, ainda, a realização de perícia colegial. 
Ora, no que tange à perícia requerida e aos quesitos formulados somos do entendimento que tais 
questões podem ser esclarecidas quer com a prova documental junta aos autos, quer com os peritos já 
indicados em audiência de julgamento ou com as testemunhas e técnicos indicados quer pela acusação 
quer pela defesa. 
(…)” 
24. Tal interpretação vulnera a Constituição da República Portuguesa, designadamente, o art. 32.º, n.º 1, 
n.º 3 e n.º 5 da 2.ª parte do número 5 da CRP, que, em nome da radical desigualdade material de partida 
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entre a acusação e a defesa, assegura aos arguidos todos os direitos e instrumentos necessários e 
adequados à salvaguarda da sua posição, em especial, o direito à organização da defesa e o princípio do 
contraditório. 
25. Tais garantias de defesa e igualdade de armas e, em particular, o direito à organização da defesa e o 
princípio do contraditório, todos de bitola constitucional, constituem, assim, o padrão de controlo 
daquela interpretação judicial que se funda na solução normativa segundo a qual “quando a perceção e 
apreciação dos factos exigirem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos, pode ser 
livremente recusada pelo Tribunal a prova pericial requerida pelo arguido e substituída pela prova 
documental e testemunhal”. 
26. A desconformidade constitucional de uma tal interpretação foi suscitada pela Requerente quando do 
recurso, interposto junto do Tribunal da Relação de Coimbra, do despacho interlocutório do 2.º Juízo 
Criminal de Viseu, de fls. 2.839, que recusou a perícia requerida pelos arguidos. 
27. Os passos do recurso apresentado em que a Requerente alude à questão constituem, em especial, os 
artigos 14.º a 30.º das alegações de recurso do despacho interlocutório e as alíneas j), k), p) a u) e w) das 
respetivas conclusões (que no acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra constam identificadas, a 
páginas 24, com os números 10, 11, 16 a 19 e 21).” 
  
11.2. Pelos arguidos A., B., D., Lda, e E., Lda.: 
“A., B. D., Lda. e E., Lda., Arguidos nos autos supra identificados, em que são Recorridos o Ministério 
Público e outros, notificados que foram do douto despacho do Exmo. Senhor Conselheiro Relator para vir 
“dar cabal cumprimento” ao disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 75.º - A da Lei do Tribunal Constitucional, 
relativamente ao requerimento de interposição de recurso a fls.7023 a 7040, vêm dizer o seguinte: 
  
Excelências: 
O recurso interposto pelos Recorrentes respeita ao acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de 
junho de 2011 e ao acórdão da mesma Relação de Coimbra que, em complemento do primeiro, em 30 de 
maio de 2012, julgou improcedentes as nulidades opostas pelos Arguidos ao segmento penal da decisão. 
  
A – Elementos comuns às normas cuja fiscalização da inconstitucionalidade é suscitada no presente 
recurso: 
i. O recurso é interposto ao abrigo da al. b) do n.º 1 do art. 70.º da Lei n.º 28/82, de 15 de novembro 
(devidamente atualizada), assim como da alínea b) do n.º 1 do art.º 280.º da Constituição da República 
Portuguesa (CRP). 
ii. São sujeitas a fiscalização de constitucionalidade as seguintes normas: 
1) Em primeiro lugar, as normas dos arts. 39.º, n.º 1 alíneas c) e d), do 40.º do Código de Processo Penal 
(CPP) e dos n.ºs 1 e 2 do art.º 649.º do Código de Processo Civil (CPC); 
2) Em segundo lugar, a norma (rectius, o conjunto de normas) atinente à regulação e prolação da prova 
pericial – mais precisamente os arts. 151.º, 152.º n.º 1 e 153.º n.º 2 do CPP; 
3) Em terceiro lugar, a norma do parágrafo 3 do art.º 267.º do Tratado da União Europeia; 
4) Finalmente, e em quarto lugar, as normas dos arts. 1.º, alínea a) e 4.º, alínea a) da Lei n.º 12/83, de 24 
de agosto, e do art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro. 
  
Explicitemos, em pormenor, cada uma das situações: 
B – As inconstitucionalidades em concreto suscitadas 
1) Da inconstitucionalidade das normas dos art.º 39.º, n.º 1, alíneas c) e d) e 40.º do CPP e do art.º 649.º, 
n.ºs 1 e 2 do CPC, na aplicação que delas é feita pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 
de junho de 2011, na parte que decidiu o recurso interlocutório designado pela letra B (págs. 26 e 
seguintes e 35 e seguintes do Acórdão recorrido), confirmado pelo Acórdão de 30 de maio de 2012 (pág. 
4) 
a) Os Arguidos recorreram para o Tribunal da Relação de Coimbra do despacho de fls. 2.884 do Tribunal 
de 1.ª instância que nomeou como assessores técnicos do Tribunal, ao abrigo do art,º 649.º, n.º 1 do CPC, 
ex vi art.º 4.º do CPP, os inspetores da ASAE, a Sr.ª Dr.ª F. e o Sr. Eng.º G.. 
b) Fundou-se o recurso, além da pertença dos aludidos assessores a um órgão de polícia criminal, na sua 
intervenção direta, como testemunhas e autuantes, enquanto funcionários do Instituto da Vinha e do 
Vinho, em procedimentos criminais e de contraordenação que antecederam estes autos, tudo o que fere 
e atinge a sua imparcialidade. 
c) Pelo acórdão de 29 de junho de 2011, o Tribunal da Relação de Coimbra julgou improcedente esse 
recurso, considerando não constituir o invocado “qualquer facto que objetivamente pudesse 
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fundamentar o temor invocado (...)” na nomeação dos aludidos assessores técnicos, que “(...) cinge-se à 
circunstância da anterior participação de ambos os assessores nomeados (quer como testemunhas, quer 
como autuantes) em processos nos quais pelo menos ela (arguida D.) figuraria enquanto participada ou 
alvo de acusação (...)” (p. 38). 
d) Ao fazê-lo, o Tribunal da Relação de Coimbra assume e afirma uma interpretação/aplicação que resulta 
no segmento normativo segundo o qual a circunstância da anterior participação dos assessores nomeados 
(quer como testemunhas, quer como autuantes) em processos nos quais os Arguidos figuraram enquanto 
participados ou alvo de acusação, não constitui fundamento da sua recusa. 
e) Tal importa, mesmo que implicitamente, uma interpretação/aplicação dos artigos 39.º, n.º 1 alíneas c) 
e d) e 40.º do CPP e dos n.ºs 1 e 2 do art.º 649.º do CPC que atenta de forma grosseira contra os princípios 
básicos do Estado de Direito, das garantias de defesa e dos ditames de um processo justo e equitativo, 
plasmados nos arts. 2.º e 32.º, n.º 1 da CRP e no art.º 6.º n.º 1 da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem (CEDH). 
f) O artigo 649.º do CPC, que serviu de fundamento à nomeação dos assessores, dispõe que “ao técnico 
podem ser opostos os impedimentos e recusas que é possível opor aos peritos”. E aos peritos, por efeito 
do disposto no artigo 47.º, n.º 1 do CPP, é aplicável com as necessárias adaptações o regime de 
impedimentos, escusas e suspeições dos juízes constantes dos artigos 39.º e seguintes do CPP. 
g) O artigo 39.º do CPP determina que “nenhum Juiz pode exercer a sua função num processo penal – 
aqui leia-se perito ou assessor técnico – “(...) c) Quando tiver intervindo no processo como (...) órgão de 
polícia criminal (...) ou perito; d) Quando, no processo, tiver sido ouvido ou dever sê-lo como 
testemunha.” 
h) Considerando a jurisprudência, de modo praticamente unânime, que a existência de impedimento 
afeta sempre a imparcialidade e independência do juiz, o mesmo deverá entender-se relativamente aos 
seus assessores técnicos, posto que o prévio envolvimento destes no processo é, necessariamente, 
suscetível de condicionar a sua imparcialidade objetiva em futuros juízos, convicções e decisões que terá 
de transmitir ao juiz. 
i) Entender o contrário põe em causa o direito dos Arguidos a um processo justo e equitativo previsto, 
designadamente, no art.º 32.º, n.º 1, da CRP, assim como, no artigo 6.º, n.º 1, da CEDH, segundo o qual 
“qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e publicamente (...) por um 
tribunal independente e imparcial, estabelecido por lei, o qual decidirá (...) sobre o funda mento de 
qualquer acusação em matéria penal dirija contra ela”. 
j) Os Arguidos suscitaram a questão da inconstitucionalidade aduzida, designadamente, nas conclusões 3 
a 7 e 9 a 13 das suas alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra e no ponto 26 do 
requerimento em que arguiram a nulidade do Acórdão recorrido de 29 de junho de 2011, confirmado 
pelo acórdão de 30 de maio de 2012. 
  
2) Da inconstitucionalidade das normas dos arts. 151.º, 152.º n.º 1. e 153.º n.º 2 do CPP, na 
aplicação/interpretação que delas é feita pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho 
de 2011, na parte que confirma a sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Viseu (págs. 239 e seguintes 
do Acórdão) e reiterada pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 30 de maio de 2012 (pág. 4 
e 5) 
a) A consideração da prova pericial produzida em sede de inquérito como prova documental – dado que 
as perícias haviam sido realizadas ao arrepio das normas constantes dos arts. 151.º e seguintes do CPP –, 
conjugada com o indeferimento da realização da perícia colegial requerida pelos Arguidos – objeto de 
recurso autónomo –, impediu o cabal exercício do direito ao contraditório e traduziu-se numa 
desigualdade gritante de armas entre a Acusação e a Defesa. 
b) Os Arguidos alegaram, com efeito, profusamente, nas suas alegações de recurso para a Relação de 
Coimbra, que o Tribunal de 1.ª Instância, não obstante ter formalmente desconsiderado os relatórios 
juntos aos autos como prova pericial, na valoração dos mesmos e, bem assim, dos depoimentos dos seus 
autores (também eles desconsiderados como peritos), assumiu-os como se verdadeiros juízos técnico-
científicos se tratassem. 
c) A realização de uma perícia, tendo em conta o estatuto conferido ao perito, sujeito a compromisso de 
honra, com a possibilidade de escusa e recusa (153.º n.º 2 do CPP), aliado à qualificação técnico-científica 
que lhe é exigida (art.º 152.º n.º 1 do CPP), permite garantir a possibilidade de ser obtido um juízo técnico 
rigoroso, alcançado de forma equidistante da Defesa e da Acusação. 
d) O Tribunal de 1.ª instância ignorou, pura e simplesmente, a circunstância de inexistir nos autos qualquer 
prova técnica e cientifica comprovativa da adição de álcool ao vinho exportado por parte dos Arguidos. E 
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de esse constituir o único meio possível e admissível de prova dessa mesma adição, isto é, da alegada 
falsificação do vinho. 
e) O juízo do Tribunal de 1.ª Instância, numa questão exclusivamente técnico-científica, fundou-se, pois, 
em critérios próprios da livre apreciação da prova (testemunhal e documental) e não, como se impunha, 
considerando a especificidade do valor probatório da perícia. 
f) Ora, o acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011, reiterado pelo acórdão do 
Tribunal da Relação de Coimbra de 30 de maio de 2012, ao julgar improcedente a argumentação dos 
Arguidos no que concerne a esta magna questão, atentou, também ele, de forma direta, contra o princípio 
do contraditório e da igualdade de armas entre a Defesa e a Acusação. 
g) As normas dos arts. 151.º, 152.º, n.º 1, e 153.º, n.º 2, do CPP, na aplicação/interpretação implícita que 
delas faz o Tribunal da Relação de Coimbra, violam ostensivamente as garantias de defesa e o direito a 
um processo equitativo, bem como o princípio in dubio pro reo, consagrados nos arts. 2.º e 32.º, n.ºs 1, 2 
e 5, 2.ª parte, da CRP. 
h) A interpretação desenvolvida pelo Tribunal da Relação de Coimbra, a fls. 239 a 263 do acórdão de 29 
de junho, resulta num segmento normativo segundo o qual “a realização de perícia em desconformidade 
com os arts. 151.º, 152.º, n.º 1, e 153.º, n.º 2, do CPP permite, sob ponto de vista formal, a consideração 
pelo tribunal dos respetivos relatórios periciais juntos aos autos como prova documental e dos 
depoimentos dos seus autores como testemunhas, atribuindo, todavia, a um e a outro meio de prova um 
caráter técnico-científico que só a prova pericial permite”. 
i) O que é tanto mais decisivo e grave quando a dita prova documental e testemunhal não procede de 
peritos ou expertos independentes, mas consubstancia o próprio acervo probatório empregado pela 
acusação para carregar os arguidos a juízo, o que, em última análise, agrilhoa e fere a própria ideia de 
processo e julgamento e firma a de uma dupla acusação. 
j) Os Arguidos suscitaram a questão da inconstitucionalidade aduzida, designadamente, a páginas 8, 54, 
61, 62, 78 a 84, 152, 153, 165, t69, 178, 186, 195 a 210, 230, 234, 279 a 280 e 300 das alegações de recurso 
para o Tribunal da Relação de Coimbra, nas conclusões II, XIII, XV, XLV, XLVI, XLVII, LVII, LVIII, LIX, LXXI, 
LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, XCVII, XCVIII, XCX, CVII, CXXVIII e ainda no requerimento 
em que arguiram a nulidade do Acórdão de 29 de junho de 2011 (pontos 61 a 63). 
  
3) Da inconstitucionalidade do Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011 e do 
Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 30 de maio de 2012, por omissão do dever de reenvio 
a) Os pressupostos do crime em que os Arguidos foram condenados – fraude na obtenção de subsídio 
consistente na atribuição de restituições à exportação de vinho de mesa para fora da Comunidade - são 
concretamente definidos pela regulamentação comunitária, nomeadamente pelos Regulamento n.ºs 
351/79, 822/87 e 3665/87. 
b) Ou seja, embora o tipo legal de crime esteja previsto no art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 20 de 
janeiro, a verificação dos requisitos materiais e formais de que dependia a atribuição, ou não, da ajuda à 
restituição está inteiramente dependente do direito comunitário. 
c) Esta questão é desenvolvida pelo Tribunal da Relação de Coimbra, designadamente, a páginas 266 a 
280 do acórdão de 29 de junho de 2011 e a páginas 2 e 3 (por remissão da página 5) do acórdão de 30 de 
maio de 2012. 
d) Ora, perante as dúvidas de interpretação dos arts. 67.º, nº 1 do Regulamento n.º 822/87, 13º do 
Regulamento n.º 3.665/87, 1.º, n.º 1 e n.º 3, alínea d), 2.º, n.º 1 e 3.º, n.º 1 do Regulamento n.º 351/79, 
bem como do art.º 24.º, n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 883/2001 da Comissão, de 24 de abril, bem como 
da questão relativa à inaptidão e incapacidade do método comunitário para detetar a falsificação de vinho 
pela adição de álcool, impunha-se ao Tribunal da Relação de Coimbra que efetuasse, ex oficio, o reenvio 
prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia. 
e) Na verdade, estando em causa uma questão de interpretação de Direito Comunitário primário, que 
assume decisiva relevância para a questão sub judice – existência de práticas enológicas proibidas –, e 
não sendo admitido recurso do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011, de 
acordo com a alínea f) do n.º 1 do art.º 400.º do CPP, deveria este Tribunal ter suspendido a presente 
instância e submetido ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ao abrigo do disposto no paragrafo 3 do 
art.º 267.º do Tratado da União Europeia, a questão prejudicial da interpretação das referidas normas 
comunitárias. 
f) Ao não dar cumprimento ao dever de reenvio imposto pelo parágrafo 3 do art.º 267.º do TCE, o Tribunal 
da Relação de Coimbra interpretou/aplicou a referida norma em violação dos n.ºs 1 a 4 do art.º 8.º da 
CRP. 
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g) Uma tal interpretação/aplicação é, ainda, inconstitucional por violação do princípio do juiz 
legal/natural, consagrado nos arts. 32.º, n.º 9, 216.º, n.º 1 e 217.º, n.º 3, da CRP, uma vez que implica a 
negação da competência exclusiva atribuída ao TJUE para julgar questões prejudiciais relativas à 
interpretação de normas do direito comunitário, quando as mesmas são suscitadas em processo 
pendente perante um órgão jurisdicional nacional, cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial 
previsto no direito interno. 
h) Mas não é só: a interpretação do parágrafo 3 do art.º 267.º do TCE no sentido propugnado pelo Tribunal 
da Relação de Coimbra implica, também, a inconstitucionalidade desta norma à luz do n.º 1 do art.º 277.º 
da CRP. 
i) A interpretação implícita que é feita do parágrafo 3 do art.º 267.º do TCE pelo Tribunal da Relação de 
Coimbra resulta num segmento normativo segundo os qual “O TJUE não tem competência exclusiva para 
julgar questões prejudiciais relativas à interpretação de normas do direito comunitário, quando as 
mesmas são suscitadas em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional, cujas decisões 
não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito interno, pelo que não é obrigatório o reenvio 
prejudicial das questões desta natureza ao TJUE”. 
j) Os Arguidos suscitaram a questão da inconstitucionalidade aduzida, relativamente ao segmento 
normativo referido na anterior alínea i), no requerimento em que arguiram a nulidade do Acórdão 
recorrido (ponto 98 até final, em especial nos pontos 117 a 119 e no pedido final). 
k) A interpretação perfilhada na espécie é, ainda, desenvolvida pelo Tribunal da Relação de Coimbra a 
páginas 2 e 3 (por remissão da página 5) do acórdão de 30 de maio de 2012, que julgou improcedente a 
nulidade invocada pelos Arguidos, e resulta no segmento normativo segundo o qual “O Tribunal Judicial 
que, em matéria penal, julga em última instância não está obrigado a proceder ao reenvio prejudicial 
quando exista recurso interlocutório pendente para o Tribunal Constitucional ou recurso restrito à 
matéria cível, na medida em que não está ainda esgotada a possibilidade de recursos internos”; 
l) Em relação ao segmento normativo referido na anterior alínea k), a interpretação preconizada pelo 
Tribunal da Relação de Coimbra é totalmente inovadora e surpreendente, constituindo uma verdadeira 
decisão-surpresa (tal como a caracteriza a judiciosa jurisprudência do Tribunal Constitucional). Na 
verdade, jamais, em caso e tempo algum, poderiam os Arguidos contar com uma leitura da norma que 
excluísse a obrigação do reenvio prejudicial em relação a uma decisão que, em matéria criminal, por força 
das regras que enformam o nosso processo penal, não é suscetível de recurso judicial, propugnando, ao 
invés, a solução de que o recurso em matéria cível para o Supremo Tribunal de Justiça ou o recurso para 
o Tribunal Constitucional têm a virtualidade de dispensar o cumprimento daquela obrigação decorrente 
do parágrafo 3 do art.º 267.º do Tratado da União Europeia. Assim, os Arguidos só não invocaram tal 
inconstitucionalidade em momento anterior porque, razoável e diligentemente, não podiam nunca ter 
antecipado que o Tribunal ad quem viesse a perfilhar uma interpretação logicamente viciada e contrária 
ao espírito e à letra das garantias comunitárias e constitucionais do processo criminal. 
  
4) Da inconstitucionalidade material dos arts. 1.º, alínea a) e 4.º, alínea a) da Lei n.º 12/83, de 24 de agosto 
e da inconstitucionalidade orgânica do art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro 
a) O artigo 1.º, alínea a) e o artigo 4.º, alínea a) da mesma Lei n.º 12/83, de 24 de agosto, que constitui 
uma lei de autorização legislativa, são materialmente inconstitucionais, por violação do disposto no art.º 
165.º, n.º 2, da CRP, segundo o qual “as leis de autorização legislativa devem definir o objeto, o sentido, 
a extensão e a duração da autorização”. 
b) As referidas disposições, ao habilitarem o Governo para a alteração dos regimes em vigor, tipificando 
novos ilícitos penais e contravencionais e definindo novas penas ou modificando as atuais, no sentido de 
obter “maior celeridade e eficácia na prevenção e repressão deste tipo de infrações”, não definem 
suficientemente, nem sequer minimamente, o sentido e a extensão dessa habilitação, constituindo, 
assim, um verdadeiro “cheque em branco”. 
c) O artigo 36.º do Decreto-lei n.º 28/84, do 20 de janeiro, decreto-lei autorizado emitido ao abrigo da 
referida Lei n.º 12/83, de 24 de agosto, é, por conseguinte, organicamente inconstitucional, porquanto a 
referida lei, enquanto lei autorizativa, não habilitava o Governo a criar o tipo criminal de fraude na 
obtenção de subsídio ou subvenção. 
d) Tendo excedido o âmbito da autorização concedida pela Assembleia da República e constituindo uma 
inovação não autorizada por esta, o Decreto-Lei n.º 28/84 é organicamente inconstitucional, vulnerando 
o disposto no art.º 165.º, nº 1, al. c) e n.º 2 da CRP. 
e) Os Arguidos suscitaram a questão das inconstitucionalidades aduzidas, designadamente, nas suas 
alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra (pág. 314) e na conclusão CXXVIII, bem como 
nos pontos 65 a 67 do requerimento em que arguiram a nulidade do Acórdão recorrido, não tendo a sua 
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argumentação, todavia, obtido acolhimento (cf. fls. 307 e seguintes do acórdão do Tribunal da Relação de 
Coimbra de 29 de junho de 2011, bem como fls. 5 do acórdão de 12 de maio de 2012 que complementou 
aquele e conheceu das nulidades invocadas). 
Nestes termos requerem a V. Ex.ª se digne admitir o presente recurso com os efeitos previstos no art.º 
78.º da Lei n.º 28/82 e fazer o mesmo subir, seguindo-se os demais termos legais.” 
  
11.3. E, agora pelo arguido C.: 
“C., Arguido nos autos supra identificados, em que são Recorridos o Ministério Público e outros, notificado 
que foi do douto despacho do Exmo. Senhor Conselheiro Relator para vir “dar cabal cumprimento” ao 
disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 75.º- A da Lei do Tribunal Constitucional, relativamente ao requerimento 
de interposição de recurso a fls.7081 a 7093, vem dizer o seguinte: 
  
Excelências: 
O recurso interposto pelos Recorrente respeita ao acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de 
junho de 2011 e ao acórdão da mesma Relação de Coimbra que, em complemento do primeiro, em 30 de 
maio de 2012, julgou improcedentes as nulidades opostas pelo Arguido ao segmento penal da decisão. 
A – Elementos comuns às normas cuja fiscalização da inconstitucionalidade é suscitada no presente 
recurso: 
i. O recurso é interposto ao abrigo da al. b) do n.º i do art. 70.º da Lei n.º 28/82, de 15 de novembro 
(devidamente atualizada), assim como da alínea b) do n.º 1 do art.º 280.º da Constituição da República 
Portuguesa (CRP). 
ii. Através do presente requerimento, são sujeitas a fiscalização de constitucionalidade as seguintes 
normas: 
1) Em primeiro lugar, a norma do art.º 36.º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de janeiro; 
2) Em segundo lugar, a norma do artigo 6.º-A do Código do Procedimento Administrativo; 
3) Finalmente, e em terceiro lugar, a norma do parágrafo 3 do art.º 267.º do Tratado da União Europeia e 
a norma do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, mas agora na perspetiva da legislação 
comunitária in casu aplicável. 
  
Explicitemos, em pormenor, cada uma das situações: 
B – As inconstitucionalidades em concreto suscitadas 
1) Da inconstitucionalidade da norma do art.º 36.º do Decreto-lei n.º 28/84, de 20 de janeiro (fls. 283 a 
287 do Acórdão recorrido de 29 de junho de 2011) 
a) O Regulamento (CEE) n.º 3665/87, da Comissão, de 27 de novembro, que, contém as regras comuns de 
execução do regime das restituições à exportação de produtos agrícolas, estabelece no seu artigo 11.º 
(após as alterações que lhe foram introduzidas pelos Regulamentos n.ºs 1.525/92, 2.945/94 e 1.384/95) 
o regime sancionatório para os casos de pedido e pagamento de uma restituição à exportação superior à 
aplicável. 
b) Existe, portanto, um regime específico destinado a sancionar pecuniariamente a conduta do agente 
económico que solicitou e recebeu uma restituição à exportação que venha a ser considerada indevida. 
c) No caso dos autos, foi praticado pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e das Pescas, IP (IFAP), 
ao abrigo desse regime, um ato administrativo que ordenou aos Arguidos (rectius, às sociedades arguidas) 
que procedessem à devolução das restituições à exportação recebidas indevidamente. 
d) E sindicada judicialmente a legalidade desse ato veio a mesma a ser objeto de confirmação por acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo, já transitado em julgado. 
e) A atuação dos Arguidos já foi, portanto, objeto de censura e sanção, através do regime especificamente 
consagrado no Direito Comunitário e no próprio Direito Administrativo nacional. 
f) Com o reembolso das restituições à exportação tidas por indevidamente recebidas foi reposto o 
respeito pelo bem jurídico-penal que os crimes contra a economia visam proteger e que radica no 
interesse da manutenção da ordenação económica estabelecida, tida como necessária à realização das 
superiores tarefas económicas da Comunidade. 
g) Visando esse mesmo objetivo, a criminalização dessas condutas revela-se, in casu, absolutamente 
desnecessária, sendo esse o único entendimento conforme aos princípios da subsidiariedade e da última 
ratio do Direito Penal, consagrados no artigo 18.º, n.º 2 da CRP. 
h) A interpretação acolhida pelo Tribunal da Relação de Coimbra com fundamento no artigo 36.º do 
Decreto-Lei n.º 28/84, para sancionar criminalmente uma conduta para cuja danosidade social se 
encontram previstas sanções de outra índole e cuja aplicação permite alcançar a tutela do bem jurídico 
que aquele visa proteger, mormente quando aquelas sanções já foram efetivamente aplicadas (cf. fls. 283 



 
 

  9 

a 287 do Acórdão da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011), vulnera a nossa Lei Fundamental, por 
ofensa aos princípios da subsidiariedade e da ultima ratio do Direito Penal, acolhidos no seu n.º 2 do art. 
18.º. 
i) O Arguido suscitou a questão da inconstitucionalidade aduzida nas suas alegações de recurso para o 
Tribunal da Relação de Coimbra (pág. 68 a 70) e na conclusão 14.ª dessas mesmas alegações 
  
2) Da inconstitucionalidade da norma do art.º 6.º-A do Código do Procedimento Administrativo (fls. 287 
a 292 do Acórdão da Relação de Coimbra de 29 de junho) 
a) O Instituto da Vinha e do Vinho tinha a obrigação de prover ao cumprimento da legislação comunitária 
aplicável às restituições à exportação e de definir e publicitar regras e procedimentos básicos sob os quais 
deveria pautar e orientar a sua atuação na coordenação, regulação e controlo do setor vitivinícola. Não 
fez, todavia, uma coisa nem outra, como o atesta e comprova o relatório da Inspeção-Geral e Auditoria 
de Gestão. 
b) Tal incumprimento/omissão conduziu a que as falhas documentais que estiveram na base da 
condenação dos Arguidos fossem tidas, durante anos, como perfeitamente regulares por aquele Instituto. 
E gerou, concomitantemente, de forma legítima, nos Arguidos a confiança na regularidade da sua atuação. 
c) O Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho entendeu, não obstante o exposto, que 
o atropelo por parte do Instituto da Vinha e do Vinho daqueles acima referidos deveres não violava a 
obrigação da Administração de agir em conformidade com o princípio da boa fé, na vertente da tutela da 
confiança. 
d) Ora, a interpretação sufragada pelo Tribunal da Relação de Coimbra, designadamente a fls. 287 a 292 
do aresto de 29 de junho de 2011, resulta num segmento normativo segundo o qual “age de boa fé e não 
viola a confiança dos administrados a Administração que, tendo a obrigação (i) de prover ao cumprimento 
da legislação comunitária aplicável à atribuição de fundos comunitários e (ii) de definir e publicitar regras 
e procedimentos básicos sob os quais deveria pautar e orientar a sua atuação na coordenação, regulação 
e controlo de um determinado setor de atividade, não faz, durante anos, uma coisa nem outra”. 
e) A norma do art.º 6.º-A do Código do Procedimento Administrativo, na mencionada interpretação 
sufragada pelo Tribunal da Relação de Coimbra a fls. 287 a 297 do aresto de 29 de junho, viola, pois, 
frontalmente o princípio da boa fé plasmado no art.º 266.º, n.º 2 da CRP. 
f) O Recorrente suscitou a questão desta concreta inconstitucionalidade, designadamente, nas páginas 63 
a 68 e na conclusão 13.ª das alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra. 
  
3) Da inconstitucionalidade decorrente da omissão do dever de reenvio: a norma do parágrafo 3 do art.º 
267.º do Tratado da União Europeia e a norma do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro 
a) Os pressupostos do crime em que o Arguido foi condenado – fraude na obtenção de subsídio 
consistente na atribuição de restituições à exportação de vinho de mesa para fora da Comunidade – são 
concretamente definidos pela regulamentação comunitária, nomeadamente pelos Regulamento n.ºs 
351/79, 822/87 e 3665/87. 
b) Ou seja, embora o tipo legal de crime esteja previsto no art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 20 de 
janeiro, a verificação dos requisitos materiais e formais de que dependia a atribuição, ou não, da ajuda à 
restituição está inteiramente dependente do direito comunitário. 
c) Esta questão é desenvolvida pelo Tribunal da Relação de Coimbra, designadamente, a páginas 266 a 
280 do acórdão de 29 de junho de 2011 e a páginas 2 e 3 do acórdão de 30 de maio de 2012. 
d) Ora, perante as dúvidas de interpretação dos arts. 67.º, n.º 1 do Regulamento n.º 822/87, 13.º do 
Regulamento n.º 3.665/87, 1.º, n.º 1 e n.º 3, alínea d), 2.º, n.º 1 e 3.º, n.º 1 do Regulamento n.º 351/79, 
bem como do art.º 24.º, n.º 1 do Regulamento (CE) n.º 883/2001 da Comissão, de 24 de abril, bem como 
da questão relativa à inaptidão e incapacidade do método comunitário para detetar a falsificação de vinho 
pela adição de álcool, impunha-se ao Tribunal da Relação de Coimbra que efetuasse, ex oficio, o reenvio 
prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia. 
e) Na verdade, estando em causa uma questão de interpretação de Direito Comunitário primário, que 
assume decisiva relevância para a questão sub judice – existência de práticas enológicas proibidas –, e 
não sendo admitido recurso do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de acordo com a alínea f) do 
n.º 1 do art.º 400.º do CPP, deveria este Tribunal ter suspendido a presente instância e submetido ao 
Tribunal de Justiça da União Europeia, ao abrigo do disposto no paragrafo 3 do art.º 267.º do Tratado da 
União Europeia, a questão prejudicial da interpretação das referidas normas comunitárias. 
f) Ao não dar cumprimento ao dever de reenvio imposto pelo parágrafo 3 do art.º 267.º do TCE, o Tribunal 
da Relação de Coimbra interpretou/aplicou, implicitamente, a referida norma em violação dos n.ºs 1 a 4 
do art.º 8.º da CRP. 
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g) Uma tal interpretação/aplicação é, ainda, inconstitucional por violação do princípio do juiz 
legal/natural, consagrado nos arts. 32.º, n.º 9, 216.º, n.º 1 e 217.º, n.º 3, da CRP, uma vez que implica a 
negação da competência exclusiva atribuída ao TJUE para julgar questões prejudiciais relativas à 
interpretação de normas do direito comunitário, quando as mesmas são suscitadas em processo 
pendente perante um órgão jurisdicional nacional, cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial 
previsto no direito interno. 
h) Mas não é só: a interpretação do parágrafo 3 do art.º 267.º do TCE no sentido propugnado pelo Tribunal 
da Relação de Coimbra implica, também, a inconstitucionalidade desta norma à luz do n.º 1 do art.º 277.º 
da CRP. 
i) A interpretação implícita que é feita do parágrafo 3 do art.º 267.º do TCE pelo Tribunal da Relação de 
Coimbra resulta num segmento normativo segundo os qual “O TJUE não tem competência exclusiva para 
julgar questões prejudiciais relativas à interpretação de normas do direito comunitário, quando as 
mesmas são suscitadas em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional, cujas decisões 
não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito interno, pelo que não é obrigatório o reenvio 
prejudicial das questões desta natureza ao TJUE”. 
j) O Arguido suscitou a questão da inconstitucionalidade aduzida, relativamente ao segmento normativo 
referido na anterior alínea i), designadamente, nas páginas 50 a 59 e nas conclusões 8.ª e 9.ª das alegações 
do recurso por si interposto da sentença de 1.ª instância para o Tribunal da Relação de Coimbra, bem 
como no requerimento em que arguiu a nulidade do Acórdão recorrido (pontos 1 a 17, em especial nos 
pontos 15 a 17 e no pedido final). 
k) A interpretação perfilhada na espécie é, ainda, desenvolvida pelo Tribunal da Relação de Coimbra a 
páginas 2 e 3 do acórdão de 30 de maio de 2012, que julgou improcedente a nulidade invocada pelos 
Arguidos, e resulta no segmento normativo segundo o qual “O Tribunal Judicial que, em matéria penal, 
julga em última instância não está obrigado a proceder ao reenvio prejudicial quando exista recurso 
interlocutório pendente para o Tribunal Constitucional ou recurso restrito à matéria cível, na medida em 
que não está ainda esgotada a possibilidade de recursos internos”; 
l) Em relação ao segmento normativo referido na anterior alínea k), a interpretação preconizada pelo 
Tribunal da Relação de Coimbra é totalmente inovadora e surpreendente, constituindo uma verdadeira 
decisão-surpresa (tal como a caracteriza a judiciosa jurisprudência do Tribunal Constitucional). Na 
verdade, jamais, em caso e tempo algum, poderiam os Arguidos contar com uma leitura da norma que 
excluísse a obrigação do reenvio prejudicial em relação a uma decisão que, em matéria criminal, por força 
das regras que enformam o nosso processo penal, não é suscetível de recurso judicial, propugnando, ao 
invés, a solução de que o recurso em matéria cível para o Supremo Tribunal de Justiça ou o recurso para 
o Tribunal Constitucional têm a virtualidade de dispensar o cumprimento daquela obrigação decorrente 
do parágrafo 3 do art.º 267.º do Tratado da União Europeia. Assim, os Arguidos só não invocaram tal 
inconstitucionalidade em momento anterior porque, razoável e diligentemente, não podiam nunca ter 
antecipado que o Tribunal ad quem viesse a perfilhar uma interpretação logicamente viciada e contrária 
ao espírito e à letra das garantias comunitárias e constitucionais do processo criminal. 
ACRESCE QUE, 
m) O artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, na interpretação sufragada pelo Tribunal 
recorrido, com ofensa do disposto pelas citadas normas comunitárias que definem concretamente 
pressupostos da subsunção da conduta do Arguido ao crime de fraude na obtenção do subsídio das 
restituições à exportação, padece, igualmente, de inconstitucionalidade. 
n) Isto porque, dispondo o n.º 4 do art. 8.º, da CRP que as normas comunitárias devem ser aplicadas na 
ordem interna nos termos definidos pelo Direito da União, o crime de fraude de obtenção do subsídio da 
restituição à exportação exige a verificação dos requisitos definidos nos Regulamentos Comunitários 
invocados. 
o) Assim, não se verificando, no caso em apreço, os requisitos definidos pelos Regulamentos Comunitários 
invocados, a aplicação do citado normativo incriminatório envolve a ofensa do n.º 4 do art. 8.º, da CRP, 
sendo inconstitucional por força do n.º 1 do art. 277º da CRP. 
p) O Arguido suscitou a questão da inconstitucionalidade aduzida, relativamente ao segmento normativo 
referido na anterior alínea m), designadamente, nas páginas 50 a 59 e nas conclusões 8.ª e 9.ª das 
alegações do recurso por si interposto da sentença de 1.ª instância para o Tribunal da Relação de Coimbra, 
bem como no requerimento em que arguiu a nulidade do Acórdão recorrido (pontos 18 a 20 e no pedido 
final). 
Nestes termos requer a V. Ex.ª que se digne admitir o presente recurso com os efeitos previstos no art. 
78.ª da Lei n.º 28/82 e fazer o mesmo subir, seguindo-se os demais termos legais.” 
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12. Notificados para alegar, (com a advertência para a eventualidade de não conhecimento de parte das 
questões colocadas), vieram todos os arguidos fazê-lo, com os seguintes remates conclusivos: 
12.1. Recurso apresentado pela arguida D., Lda: 
“I. Através do presente recurso, são sujeitas a fiscalização de constitucionalidade duas normas de nível 
legal; 
i) A primeira é a norma do art. 401.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo Penal (CPP) na precisa 
interpretação que lhe dá o Tribunal da Relação de Coimbra; 
ii) A segunda é a norma (rectius, o conjunto de normas) atinente à regulação e prolação da prova pericial 
em processo penal - em especial, os artigos 151.º e 340.º, n.º 1 do CPP. 
- Da inconstitucionalidade da interpretação realizada do artigo 401.º, n.º 1, alínea b) do CPP 
II. O Tribunal da Relação de Coimbra entendeu, em relação ao recurso interlocutório interposto pela 
Recorrente do despacho que indeferiu a realização da perícia colegial por si requerida - de forma que se 
reputa absolutamente surpreendente e gritantemente atentatória da CRP - que a Recorrente não tinha 
legitimidade para recorrer porquanto, "(...) atentos os termos em que foi ponderada a sua pretensão 
(relegando-se para ulterior momento a possibilidade ainda de realização da diligência probatória em 
causa, e acaso viesse ulteriormente a ter-se por necessária), não podemos afirmar, desde já, que o 
despacho recorrido os prejudicou em uma qualquer das dimensões invocadas. Com efeito, apenas a 
hipotética e eventual ulterior apreciação da pretensão dos arguidos, denegando-lhes o solicitado, lhes 
concederia "legitimidade" - porquanto "afetados" - para, então sim, poderem controverter o decidido". 
III. A interpretação perfilhada pelo Tribunal da Relação de Coimbra da alínea b) do n.º 1 do artigo 401.º 
do CPP é intolerável e é violadora dos mais basilares direitos de defesa constitucionalmente garantidos a 
um qualquer arguido em processo penal. 
IV. O despacho de fls. 2.839 do Tribunal Judicial da Comarca de Viseu foi um despacho de recusa de uma 
concreta pretensão deduzida pela Recorrente - a de realização de prova pericial. 
V. A lei processual penal reconhece ao arguido legitimidade para recorrer das decisões contra si 
proferidas, integrando o direito ao recurso o núcleo essencial das garantias de defesa constitucionalmente 
consagradas (artigo 32.º, n.º 1, da CRP. 
VI. A possibilidade de revisão alvitrada pelo Tribunal Judicial da Comarca de Viseu no seu despacho de 
rejeição em nada põe em causa o indeferimento/recusa perpetrados e, em rigor, mais não é do que a 
afirmação do que resulta do artigo 340.º do CPP, designadamente, dos seus n.º 1 e 2. 
VII. A interpretação do conceito de legitimidade sufragada pelo Tribunal da Relação de Coimbra é ainda 
mais espantosa quando se sabe - e esse mesmíssimo Tribunal assim o considera - que o interesse em agir 
tem de se verificar em concreto e a legitimidade subjetiva é valorada a priori, ou seja, de uma forma mais 
genética. 
VIII. De acordo com o entendimento perfilhado pelo Tribunal da Relação de Coimbra, sempre que um 
tribunal profira uma decisão contra um arguido - contra uma legítima pretensão processual sua -, mas 
admita a hipótese de vir a ordenar no futuro, oficiosamente, uma diligência idêntica ou similar àquela que 
foi objeto de indeferimento expresso (e mesmo que depois - como é aqui o caso - tal não venha 
efetivamente a acontecer), fica precludido o direito ao recurso do despacho de rejeição. 
IX. A aceitar-se a interpretação sufragada no acórdão recorrido, tal há de significar que toda a decisão 
desfavorável proferida por um tribunal, a que se acrescente, por cautela ou cortesia, a reserva "por ora", 
"para já" ou "até ver", passa a ser insuscetível de recurso. 
X. Com o triunfo de uma tal conceção, ficaria encontrado o remédio (ou o veneno) que faria desaparecer 
a legitimidade de qualquer recurso: bastaria aos tribunais aditar aos seus despachos de indeferimento 
uma cláusula de provisoriedade ou possível revisão do decidido. 
XI. A interpretação da alínea b) do n.º 1 do artigo 401.º do CPP, perfilhada pelo Tribunal da Relação de 
Coimbra, viola e vulnera intoleravelmente o artigo 32.º, n.º 1, da CRP e, bem assim, o princípio da 
confiança e da segurança jurídicas decorrentes do princípio do Estado de Direito Democrático, consagrado 
no artigo 2.º da mesma lei fundamental. 
XII. A norma jurídica cuja inconstitucionalidade se pretende ver apreciada pelo Tribunal Constitucional é 
a do art. 401.º, n.º 1, alínea b), do CPP, na interpretação restritiva do conceito de legitimidade do arguido 
em processo penal para recorrer, feita pelo Tribunal da Relação de Coimbra a fls. 32 a 34 do acórdão 
recorrido. 
XIII. E que redunda no segmento normativo segundo o qual "o arguido não tem legitimidade para recorrer 
do despacho que indefere a realização de um meio de prova por si requerido se o tribunal, no respetivo 
despacho de indeferimento, equacionar a eventualidade de, ainda no decurso da audiência de 
julgamento, poder reponderar parcialmente a sua decisão, mesmo que o tribunal não tenha efetuado tal 
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reponderação e de ter até admitido, logo e sem mais, o recurso interposto contra o despacho de 
indeferimento". 
XIV. Multo embora este Venerando Tribunal tenha já admitido o presente recurso quanto à apreciação da 
inconstitucionalidade da interpretação sufragada pelo Tribunal da Relação de Coimbra do art. 401.º, n.º 
1, alínea b), do CPP, não é demais lembrar que esta interpretação da norma de legitimidade, porque é 
totalmente inovadora e surpreendente, nunca a ora Recorrente a invocou, em momento anterior ao da 
interposição deste recurso. 
  
- Da inconstitucionalidade da interpretação realizada pelo Tribunal a quo dos artigos 151.º e 340.º do CPP. 
XV. O Tribunal da Relação de Coimbra, ao rejeitar o recurso interposto pela Recorrente, confirmou a 
decisão do 2.º Juízo Criminal de Viseu que indeferiu a prova pericial requerida, em alegado detrimento de 
prova documental e testemunhal, fazendo uma interpretação implícita, mas patente, das normas 
respeitantes à prova pericial, a saber, e em concreto, dos artigos 151.º e 340.º do CPP, que se reputa 
inconstitucional. 
XVI. A decisão do Tribunal da Relação de Coimbra leva implícita uma interpretação que vulnera a CRP, 
designadamente, o seu artigo 32.º, n.º 1, n.º 2 e n.º 5, 2.ª parte, que, em nome da radical desigualdade 
material de partida entre a acusação e a defesa, assegura aos arguidos todas as garantias de defesa e 
todos os direitos e Instrumentos necessários e adequados à salvaguarda da sua posição, em especial, o 
direito à organização da defesa e o princípio do contraditório. 
XVII. Independentemente do mérito da valoração da prova efetuada em julgamento, e que não cabe a 
este Venerando Tribunal sindicar, a verdade é que para a apreciação da conformidade constitucional da 
decisão de indeferimento da perícia requerida pela Recorrente, não são indiferentes as regras específicas 
que o CPP impõe à realização da prova pericial. 
XVIII. No presente processo, para apurar a prática do crime de fraude na obtenção de subsídio, 
suscitavam-se questões de cariz eminentemente técnico-científico, relacionadas com a alegada 
manipulação do vinho exportado por parte dos arguidos, mormente a adição de álcool e mistura de vinho 
branco e outros produtos vínicos, tendo em vista o putativo aumento do teor alcoométrico e o volume 
do vinho. 
XIX. O próprio Tribunal Judicial da Comarca de Viseu entendeu que no presente processo se suscitavam 
questões de natureza técnica complexa, que requeriam, inclusivamente, a necessidade de o tribunal se 
fazer assistir por assessores técnicos (cf. fls. 2.884 e 2.893). 
XX. O único meio possível e admissível de prova quanto às sobreditas operações de suposta falsificação 
do vinho seria, in casu, a realização de uma perícia. 
XXI. Os "exames periciais", valorados enquanto prova documental pelo Tribunal Judicial da Comarca de 
Viseu, foram realizados, em fase de inquérito, sem que aos arguidos fosse concedida a oportunidade de 
neles intervir, participar ou sequer acompanhar, o que se mostra intolerável à luz dos princípios 
constitucionais que garantem ao arguido "todos os meios de defesa" (tanto mais que as conclusões 
alcançadas não foram de que ao vinho foi adicionado álcool, mas antes, e apenas, que a amostra analisada 
era meramente compatível com etanol vínico). 
XXII. Para além dos referidos "exames", como alegada prova técnico-científica, resultam dos autos, apenas 
e só, as afirmações, produzidas em audiência de julgamento, dos seus autores a corroborar, como não 
poderia deixar de ser, os respetivos resultados. 
XXIII. A prova pericial tem um especial valor: o juízo técnico, científico ou artístico presume-se subtraído 
à livre apreciação do Tribunal e se a convicção do julgador divergir do juízo contido no parecer dos peritos 
tem aquele um dever acrescido de fundamentar a divergência (cf. artigo 163.º do CPP). 
XXIV. O Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, ao rejeitar a perícia requerida pela Recorrente por 
considerar que "tais questões podem ser esclarecidas quer com a prova documental junta aos autos, quer 
com os peritos já indicados em audiência de julgamento ou com as testemunhas e técnicos indicados quer 
pela acusação quer pela defesa", entendeu socorrer-se da livre apreciação da prova e da sua, mesmo que 
respeitosa, impreparada perceção, numa interpretação das regras reguladoras da perícia plasmadas nos 
artigos 151.º e seguintes do CPP e, bem assim, no artigo 340.º, n.º 1, do CPP, violadora das garantias de 
defesa constitucionalmente consagradas. 
XXV. Ao indeferir a perícia requerida pela Recorrente, quando estavam em apreciação questões de cariz 
eminentemente técnico cuja complexidade o próprio Tribunal reconheceu, o Tribunal Judicial de Viseu 
fez uma interpretação do artigo 151.º do CPP e, bem assim, do artigo 340, n.º 1, do CPP, inconstitucional, 
por coartar à Recorrente o uso pleno dos meios de prova necessários à descoberta da verdade material 
que a lei processual penal lhe confere, em violação do princípio do contraditório imposto, relativamente 
à audiência de julgamento em processo penal, pelo n.º 5 do artigo 32.º da CRP. 
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XXVI. A interpretação normativa sufragada pela Tribunal a quo a propósito desta questão viola, ainda, o 
direito ao processo equitativo, acolhido no n.º 4 do artigo 20.º da CRP, entendido não só como um 
processo justo na sua conformação legislativa, mas também como um processo materialmente informado 
pelos princípios materiais de justiça nos vários momentos processuais. 
XXVII. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em torno do artigo 6.º da CEDH, que 
consagrou expressamente o direito ao processo equitativo, fornece um contributo relevante para a 
densificação deste direito, o qual deverá ser entendido como o direito à conformação do processo de 
forma materialmente adequada a uma tutela judicial efetiva, sendo o artigo 32.º da CRP uma densificação 
do processo justo ou equitativo, em sede de processo penal. 
XXVIII. Tais garantias de defesa e igualdade de armas e, em particular, o direito à organização da defesa e 
o princípio do contraditório, todos de bitola constitucional, constituem o padrão de controlo daquela 
interpretação judicial que se funda na solução normativa segundo a qual “quando o Tribunal reconheça 
que a perceção e a apreciação dos factos exigem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou 
artísticos, pode, ainda assim, recusar a realização de prova pericial requerida pelo arguido e tomar em 
consideração, para a formação da sua convicção, apenas a prova documental - exames realizados na fase 
de inquérito sem a intervenção, a participação ou o acompanhamento por parte dos arguidos - e a prova 
testemunhal produzida em audiência de julgamento”. 
XXIX. O que é tanto mais decisivo e grave quando a dita prova documental e testemunhal (não procede 
de peritos ou espertos independentes, mas) consubstancia o próprio acervo probatório empregado pela 
acusação para carregar os arguidos a juízo, e que, em última análise, agrilhoa e fere a própria ideia de 
processo e julgamento e firma a de uma dupla acusação. 
XXX. A desconformidade constitucional de uma tal interpretação foi suscitada pela Requerente quando 
do recurso, interposto junto do Tribunal da Relação de Coimbra, do despacho interlocutório do 2.º Juízo 
Criminal de Viseu, de fls. 2.839, que recusou a perícia requerida pelos arguidos. 
XXXI. Os passos do recurso apresentado em que a Recorrente alude à questão constituem, em especial, 
os artigos 14.º a 30.º das alegações de recurso do despacho interlocutório e as alíneas j), k), p) a u) e w) 
das respetivas conclusões (que no acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra constam identificadas, a 
páginas 24, com os números 10, 11, 16 a 19  e 21). 
XXXII. Por último, e a respeito do "segmento normativo" que foi aplicado pelo Acórdão recorrido, importa 
destacar que o Tribunal Judicial da Comarca de Viseu não identificou expressamente os preceitos legais 
em que estribou a sua decisão, sendo que o mesmo sucede com a decisão do Tribunal da Relação de 
Coimbra que, ao rejeitar o recurso interposto pela Recorrente, confirmou a decisão do tribunal de 
primeira instância. 
XXXIII. Assim, a Recorrente subsumiu o critério normativo fundamento da decisão ao disposto no artigo 
151.º do CPP, conjugado com as demais normas relativas à regulação da prova pericial no CPP e ao artigo 
340.º, n.º 1, do CPP. 
XXXIV. Na verdade, não é pelo facto de uma decisão judicial não indicar quais são exatamente os preceitos 
legais que está a aplicar que se pode concluir que determinada norma ou segmento normativo não foi 
aplicado por essa mesma decisão, como, de resto, a jurisprudência deste Venerando Tribunal tem vindo 
uniformemente a entender.” 
  
12.2. Recurso apresentado pelos arguidos A., B., D., Lda, e E., Lda: 
“1. Através do presente recurso, são sujeitas a fiscalização de constitucionalidade as seguintes normas ou 
conjunto de normas: 
i. Em primeiro lugar, as normas dos arts. 39.º, n.º 1, alíneas c) e d), do 40.º do Código de Processo Penal 
(CPP) e dos n.ºs 1 e 2 do art.º 649.º do Código de Processo Civil (CPC); 
ii. Em segundo lugar, a norma (rectius, o conjunto de normas) atinente à regulação e prolação da prova 
pericial - mais precisamente, os arts, 151.º, 152.º, n.º 1, e 153.º n.º 2, todos do CPP; 
iii. Em terceiro lugar, a norma do parágrafo 3 do art.º 267.º do Tratado da União Europeia; 
iv. Finalmente, e em quarto lugar, as normas dos arts. 1.º, alínea a), e 4,º, alínea a), da Lei n.º 12/83, de 
24 de agosto, e do art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro. 
  
i. Da inconstitucionalidade das normas dos artigos 39.º, n.º 1, alíneas c) e d), e 40.º do CPP e do artigo 
649.º, n.ºs 1 e 2 do CPC, na aplicação que delas é feita pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra 
de 29 de junho de 2011, na parte que decidiu o recurso interlocutório designado pela letra B (págs. 26 e 
seguintes e 35 e seguintes do Acórdão recorrido), confirmado pelo Acórdão de 30 de maio de 2012 (pág. 
4) 
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2. A Recorrente "D." recorreu para o Tribunal da Relação de Coimbra do despacho de fls. 3.272/3 do 
Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, que indeferiu o incidente de recusa dos assessores técnicos que 
haviam sido nomeados ao abrigo do art.º 649.º, n.º 1, do CPC, ex vi art.º 4.º do CPP, a saber, os senhores 
inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), Sr.ª Dr.ª F. e Sr. Eng.º G.. 
3. A Recorrente considerou, e considera, tal como os demais Arguidos, que estavam, in casu, feridas e 
atingidas, de forma letal, a imparcialidade e independência de ambos os consultores técnicos nomeados 
pelo Tribunal Judicial da Comarca de Viseu para o assessorarem. 
4. O Tribunal da Relação de Coimbra, pelo acórdão de 29 de junho de 2011, julgou improcedente o aludido 
recurso (p. 38). 
5. No requerimento em que arguiram a nulidade do douto acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra 
proferido em 29 de junho de 2011 (fls. 6.643), os Recorrentes invocaram a nulidade daquela decisão por 
não ter apreciado oficiosamente a questão da existência do impedimento dos dois assessores que foram 
nomeados para coadjuvar o Tribunal Judicial da Comarca de Viseu. 
6. O Tribunal da Relação de Coimbra, ao não conhecer desta concreta questão e ao admitir, ao menos 
implicitamente, que um órgão de polícia criminal pode, em sede de processo penal, desempenhar a 
função de assessor técnico do tribunal tendo já tido intervenção anterior na questão em discussão e 
interesse direto na mesma, fez uma interpretação/aplicação dos artigos 39.º, n.º 1, alínea c) e 40.º do CPP 
e dos n.ºs 1 e 2 do art.º 649.º do CPC que atenta de forma grosseira contra os princípios básicos do Estado 
de Direito, das garantias de defesa e dos ditames de um processo equitativo, plasmados nos artigos 2.º e 
32.º, n.ºs 1 e 5, da CRP e no artigo 6.º, n.º 1, da CEDH. 
7. A Recorrente "D." suscitou a questão da inconstitucionalidade aduzida, designadamente, nas 
conclusões 3 a 7 e 9 a 13 das suas alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra e os demais 
Recorrentes no ponto 26 do requerimento em que arguiram a nulidade do Acórdão recorrido de 29 de 
junho de 2011, confirmado pelo acórdão de 30 de maio de 2012. 
8. Como fundamentos do incidente suscitado pela Recorrente, foi alegado que ambos os inspetores 
pertenciam aos quadros da ASAE (que, como é sabido, é um órgão de polícia criminal), haviam participado 
em ações de fiscalização visando a Recorrente e, bem assim, pelo menos em relação à Sra. Dra. F., havia 
tido intervenção direta nos procedimentos de análise do vinho cuja adulteração é discutida nos autos. 
9. Aos assessores podem ser opostos os impedimentos e recusas que é possível opor aos peritos em 
processo civil (cf. n.º 2 do art.º 649.º do CPC). 
10. Nos termos do n.º 1 do art.º 47.º do CPP são aplicáveis aos peritos os impedimentos previstos no 
artigo 39.º do CPP, o qual, nas alíneas c) e d) do n.º 1, estabelece que "Nenhum Juiz pode exercer a sua 
função num processo penal quando tiver intervindo no processo como (...) órgão de polícia criminal; 
quando, no processo, tiver sido ouvido ou dever sê-lo como testemunha." 
11. O impedimento consistirá sempre um vício objetivo e de ordem pública, arguível por um sujeito 
processual ou de conhecimento oficioso, cuja verificação implica a nulidade do ato praticado pelo 
impedido. 
12. Sendo o assessor o auxiliar do verdadeiro agente, que é o juiz, prestando a estes esclarecimentos 
(pareceres técnicos), o mínimo que lhe será exigível, para lá da capacidade técnica, é a imparcialidade, 
característica que um órgão de polícia criminal, por natureza, não reúne, para mais quando tenha tido 
intervenção direta nos factos em discussão e que consubstanciam a acusação. 
13. O que, naturalmente, põe em causa o direito do arguido a um processo justo e equitativo, previsto, 
designadamente, no art.º 32.º, n.º 1, da CRP. 
14. Além de atentar contra o direito fundamental e inalienável a um Tribunal imparcial, inscrito no art.º 
6.º, n.º 1, da CEDH, como um dos elementos centrais da noção de processo equitativo. 
15. A circunstância do prévio envolvimento do assessor no processo, seja como testemunha, seja como 
autuante, seja como perito, é, ainda, violadora do princípio acusatório, constante do artigo 32.º, n.º 5, da 
CRP. 
16. Aceitar que um órgão de polícia criminal pode, no âmbito do processo penal, desempenhar a função 
de assessor técnico do tribunal, quando ainda para mais já havia tido intervenção anterior na concreta 
questão em discussão e interesse direto na mesma, traduz-se, em rigor, em aceitar que o tribunal, 
enquanto órgão julgador, seja assessorado nessa sua função por quem teve já no processo intervenção 
enquanto "órgão acusador". 
17. O Acórdão recorrido sufraga, por conseguinte, ainda que de forma implícita, uma interpretação dos 
arts. 39.º, n.º 1, alíneas c) e d), e 40.º do CPP e dos n.ºs 1 e 2 do art.º 649.º do CPC, que resulta no 
segmento normativo segundo o qual o membro de um órgão de policia criminal pode, no âmbito do 
processo penal, desempenhar a função de assessor técnico do tribunal, ainda que tenha tido intervenção 
anterior na concreta questão em discussão e interesse direto na mesma. 
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18. Tal atenta, todavia, de forma que se crê ser grosseira, contra os princípios básicos do Estado de Direito, 
das garantias de defesa e dos ditames de um processo justo e equitativo, plasmados nos arts. 2.º e 32.º, 
n.ºs 1 e 5 da CRP e no art.º 6.º n.º 1 da CEDH. 
ii. Da inconstitucionalidade das normas dos arts. 151.º, 152.º, n.º 1, e 153.º, n.º 2, do CPP, na 
aplicação/interpretação que delas é feita pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho 
de 2011, na parte que confirma a sentença proferida pelo Tribunal Judicial de Viseu (págs. 239 e seguintes 
do Acórdão) e reiterada pelo Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 30 de maio de 2012 (pág. 4 
e 5) 
19. A consideração da prova pericial produzida em sede de Inquérito como prova documental - dado que 
as perícias haviam sido realizadas ao arrepio das normas constantes dos arts. 151.º e seguintes do CPP -, 
conjugada com o indeferimento da realização da perícia colegial requerida pelos Recorrentes - objeto de 
recurso autónomo -, impediu o cabal exercício do direito ao contraditório e traduziu-se numa 
desigualdade gritante de armas entre a Acusação e a Defesa. 
20. Os Recorrentes alegaram, com efeito, profusamente, nas suas alegações de recurso para a Relação de 
Coimbra, que o Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, não obstante ter formalmente desconsiderado os 
relatórios juntos aos autos como prova pericial, na valoração dos mesmos e, bem assim, dos depoimentos 
dos seus autores (também eles desconsiderados como peritos), assumiu-os como se verdadeiros juízos 
técnico-científicos se tratassem. 
21. Nos presentes autos, não existiu, do ponto de vista formal, qualquer perícia (nos termos dos artigos 
151.º e seguintes do CPP) relativamente às questões centrais que cumpria conhecer e que revestiam cariz 
eminentemente técnico e científico. 
22. Foi o próprio Tribunal Judicial da Comarca de Viseu que entendeu que a matéria de facto em que se 
consubstanciava a acusação suscitava dificuldades de natureza técnica e científica, conforme resulta claro 
da motivação da decisão recorrida, tendo, inclusivamente, sentido necessidade de designar assessores 
técnicos para o coadjuvar no julgamento da causa, ao abrigo do artigo 649.º, n.º 1, do CPC (cf. fls. 2.884 e 
2.893). 
23. O juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, numa questão exclusivamente técnico-científica, 
fundou-se, todavia, em critérios próprios da livre apreciação da prova (testemunhal e documental). 
24. A realização de uma perícia, tendo em conta o estatuto conferido ao perito, sujeito a compromisso de 
honra, com a possibilidade de escusa e recusa (153.º n.º 2 do CPP), aliado à qualificação técnico-científica 
que lhe é exigida (art.º 152.º n.º 1 do CPP), permite garantir a possibilidade de ser obtido um juízo técnico 
rigoroso, independente e imparcial, alcançado de forma equidistante da Defesa e da Acusação. 
25. O acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011, reiterado pelo acórdão do 
Tribunal da Relação de Coimbra de 30 de maio de 2012, ao julgar improcedente a argumentação dos 
Recorrentes no que concerne a esta magna questão, atentou, também ele, de forma direta, contra o 
princípio do contraditório e da igualdade de armas entre a Defesa e a Acusação. 
26. Mas não só: ao fazê-lo sufragou, implicitamente, uma Interpretação dos artigos 151.º, 152.º, n.º 1, e 
153.º, n.º 2, e bem assim do artigo 340.º, n.º 1, todos do CPP, contrária à Constituição, vulnerando, 
designadamente, o seu art. 32.º, n.º 1, n.º 2 e n.º 5, 2.a parte. 
27. A interpretação normativa sufragada pelo Tribunal viola, ainda, o direito ao processo equitativo, 
acolhido no n.º 4 do artigo 20.º da CRP e no artigo 6.º da CEDH. 
28. A interpretação desenvolvida pelo Tribunal da Relação de Coimbra a fls. 239 a 263 do Acórdão de 29 
de junho resulta, deste modo, num segmento normativo segundo o qual "a realização de perícia na fase 
de inquérito em desconformidade com os artigos 151.º, 152.º, n.º 1, e 153.º, n.º 2, do CPP permite, sob 
ponto de vista formal, que o tribunal, no juízo a empreender quanto à matéria de facto a julgar, valore os 
relatórios periciais assim produzidos como simples prova documental e os depoimentos dos seus autores 
como meras testemunhas, atribuindo, todavia, a um e a outro meio de prova, o caráter técnico-científico 
que só a prova pericial permite". 
29. As normas dos artigos 151.º, 152.º, n.º 1, e 153.º, n.º 2, do CPP e, bem assim, do artigo 340.º, n.º 1, 
também do CPP, na aplicação/interpretação implícita que delas fez o Tribunal da Relação de Coimbra, 
violam, assim, ostensivamente as garantias de defesa e o direito a um processo equitativo, bem corno o 
princípio in dubio pro reo, consagrados nos artigos 2.º, 20.º, n.º 4 e 32.º, n.ºs 1, 2 e 5, 2.a parte, da CRP e 
no art.º 6.º, n.º 1, da CEDH. 
30. Os Recorrentes suscitaram a concreta questão da inconstitucionalidade aqui aduzida, 
designadamente, a páginas 8, 54, 61, 62, 78 a 84, 152, 153, 165, 169, 178, 186, 195 a 210, 230, 234, 279 
a 280 e 300 das alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra, nas conclusões II, XIII, XV, 
XLV, XLVI, XLVII, LVII, LVIII, LIX, LXXI, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXII, XCVII, XCVIII, XCX, 
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CVII, CXXVIII e ainda no requerimento em que arguiram a nulidade do Acórdão de 29 de junho de 2011 
(pontos 61 a 63). 
31. Por último, a respeito do "segmento normativo" que foi aplicado pelo Acórdão recorrido, importa 
ainda destacar que o Tribunal Judicial da Comarca de Viseu não identificou expressamente os preceitos 
legais em que estribou a sua decisão, sendo que o mesmo sucede com a decisão do Tribunal da Relação 
de Coimbra que, ao rejeitar o recurso interposto pelos Recorrentes, confirmou a decisão do tribunal de 
primeira instância. 
32. Os Recorrentes subsumiram, portanto, o critério normativo fundamento da decisão ao disposto no 
artigo 151.º do CPP, conjugado com as demais normas relativas à regulação da prova pericial no CPP e ao 
artigo 340.º, n.º 1, também do CPP. 
33. Na verdade, não é pelo facto de uma decisão judicial não indicar quais são exatamente os preceitos 
legais que está a aplicar que se pode concluir que determinada norma ou segmento normativo não foi 
aplicado por essa mesma decisão, como, de resto, a jurisprudência deste Venerando Tribunal tem vindo 
uniformemente a entender. 
iii. Da inconstitucionalidade do Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011 e do 
Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 30 de maio de 2012 por omissão do dever de reenvio 
34. Embora o tipo legal de crime em que os Arguidos foram condenados esteja previsto no artigo 36.º do 
Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, os pressupostos do tipo legal são concretamente definidos pelos 
regulamentos comunitários n.ºs 351/79, 822/87 e 3665/87. 
35. A verificação dos requisitos materiais e formais de que dependia a atribuição ou não do subsídio aqui 
em causa está inteiramente dependente do direito comunitário. 
36. Os Recorrentes insurgiram-se perante Relação de Coimbra, contra a aplicação que in casu foi feita pela 
decisão recorrida da legislação comunitária (mais propriamente, do artigo 67.º, n.º 1, do Regulamento n.º 
822/87 e do artigo 13.º do Regulamento n.º 3665/87). 
37. O preceito à luz do qual foram consideradas proibidas as práticas enológicas realizadas pelos 
Recorrentes, circunscrevia ou limitava a sua aplicação aos vinhos destinados ou oferecidos ao consumo 
humano direto na Comunidade (artigo 67.º, n.º 1, do Regulamento n.º 822/87), mas os vinhos a que os 
autos se reportam tiveram todos como destino Angola e não se destinavam ao consumo humano direto. 
38. Sendo admitida a adição de álcool ao vinho destinado a países terceiros, bem como a mistura de vinho 
branco com vinho tinto a países da União (pelo menos a Espanha), não se vislumbra como pode inferir-
se, liminarmente e sem hesitação, resultar de qualquer dessas práticas pelos Recorrentes a diminuição 
do estado e características do vinho em termos de inutilizar, absoluta ou consideravelmente, a sua 
afetação para a alimentação humana, à luz do disposto no artigo 13.º do Regulamento n.º 3665/87. 
39. Por se haver como requisito incriminatório indispensável o lugar de destino do vinho, num (outro) 
caso de exportação de vinho para Angola uma das Recorrentes foi absolvida da alegada prática de 
operações enológicas proibidas pelo Regulamento n.º 822/87, por decisão proferida e transitada em 
julgado nos autos de processo-crime n.º 172/1988, que correram termos pelo Tribunal da Comarca de 
Tondela. 
40. O cabal esclarecimento da admissibilidade ou não do aumento do teor alcoométrico do vinho à luz 
das disposições comunitárias importava, designadamente, o esclarecimento do conceito de "lote à 
exportação" o que só se almejaria com o reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia. 
41. O enfoque da questão é suscetível de radical alteração em função dos contornos concretos do 
conceito de "lote" constante do n.º 1 do artigo 24.º do Regulamento (CE) n.º 883/2001 da Comissão, de 
24 de abril, em especial, se for a concluir-se pela abrangência ou não pelo referido conceito das situações 
do tipo daquela destes autos. 
42. Justificava-se, também, submeter ao Tribunal de Justiça da União Europeia a confirmação da 
conclusão, implícita na interpretação empreendida pelo Tribunal, quanto à inaptidão e incapacidade do 
método consagrado pela legislação comunitária para detetar a falsificação de vinho pela adição de álcool. 
43. Atento as diferentes interpretações possíveis dos referidos normativos comunitários e não sendo o 
acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011, suscetível de recurso, o Tribunal da 
Relação de Coimbra estava, por força do disposto no parágrafo 3 do art.º 267.º do Tratado da União 
Europeia, obrigado a submeter questão prejudicial da interpretação das referidas normas comunitárias 
ao Tribunal de Justiça da União Europeia. 
44. As dúvidas de interpretação a que se reporta o artigo 267.º do TUE terão de ser consideradas 
objetivamente, perante a concreta configuração que é dada ao processo pelos seus intervenientes e não 
na perspetiva subjetiva de quem aplica o direito. 
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45. A não submissão das questões descritas ao TJUE configura uma interpretação do parágrafo 3 do artigo 
267.º do TCE violadora dos nºs 1 a 4 do artigo 8.º da CRP e a inconstitucionalidade dessa mesma norma à 
luz do n.º 1 do art.º 277.º da CRP. 
46. É, também, inconstitucional por violação do princípio do juiz legal/natural, consagrado nos artigos 
32.º, n.º 9, 216.º, n.º 1 e 217.º, n.º 3, todos da CRP. 
47. A interpretação implícita que é feita do parágrafo 3 do art.º 267.º do TCE pelo Tribunal da Relação de 
Coimbra resulta, em síntese, num segmento normativo segundo o qual “o Tribunal de Justiça da União 
Europeia não tem competência exclusiva para julgar questões prejudiciais relativas à interpretação de 
normas de direito comunitário, quando as mesmas são suscitadas em processo pendente perante um 
órgão jurisdicional nacional, cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito 
interno, não sendo obrigatório o reenvio prejudicial das questões desta natureza ao Tribunal de Justiça 
da União Europeia”. 
48. Os Recorrentes suscitaram a questão da inconstitucionalidade aduzida, relativamente ao segmento 
normativo referido no ponto anterior, no requerimento em que arguiram a nulidade do Acórdão recorrido 
(ponto 98 até final, em especial nos pontos 117 a 119 e no pedido final) e a problemática do reenvio é 
desenvolvida pelo Tribunal da Relação de Coimbra, designadamente, a páginas 266 a 280 do acórdão de 
29 de junho de 2011 e a páginas 2 e 3 (por remissão da página 5) do acórdão de 30 de maio de 2012. 
49. A interpretação perfilhada na espécie é, ainda, desenvolvida pelo Tribunal da Relação de Coimbra a 
páginas 2 e 3 (por remissão da página 5) do acórdão de 30 de maio de 2012, que julgou improcedente a 
nulidade invocada pelos Recorrentes, e resulta no segmento normativo segundo o qual “O Tribunal 
Judicial que, em matéria criminal, julga em última instância a questão penal não está obrigado a proceder 
ao reenvio prejudicial quando exista recurso de despacho interlocutório pendente para o Tribunal 
Constitucional ou recurso restrito à matéria cível pendente para o Supremo Tribunal de Justiça, na medida 
em que não está ainda esgotada a possibilidade de interposição de recursos internos". 
50. Esta última Interpretação preconizada pelo Tribunal da Relação de Coimbra é totalmente inovadora e 
surpreendente, constituindo uma verdadeira decisão-surpresa (tal como a caracteriza a judiciosa 
jurisprudência do Tribunal Constitucional) e em caso e tempo algum, poderiam os Recorrentes contar 
com uma leitura da norma que excluísse a obrigação do reenvio prejudicial em relação a uma decisão que, 
em matéria criminal, por força das regras que enformam o nosso processo penal, não é suscetível de 
recurso judicial, propugnando, ao invés, a solução de que o recurso em matéria cível para o Supremo 
Tribunal de Justiça ou o recurso para o Tribunal Constitucional de um despacho interlocutório têm a 
virtualidade de dispensar o cumprimento daquela obrigação decorrente do parágrafo 3 do art.º 267.º do 
Tratado da União Europeia. 
iv) Da inconstitucionalidade material do artigo 1.º, alínea a), e artigo 4.º, alínea a), da Lei n.º 12/83, de 24 
de agosto e da inconstitucionalidade orgânica do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro 
51. Os padrões de controlo a tomar em consideração são, por um lado, o artigo 1.º, alínea a), e o artigo 
4,º, alínea a), da Lei n.º 12/83, de 24 de agosto, por inconstitucionalidade material; e, por outro lado, o 
artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, por inconstitucionalidade orgânica. 
52. A Lei n.º 12/83, de 24 de agosto, constitui uma lei de autorização legislativa destinada a "alterar os 
regimes em vigor, tipificando novos ilícitos penais e contravencionais, definindo novas penas, ou 
modificando as atuais”. 
53. Os artigos 1.º, alínea a), e 4.º, alínea a), da Lei n.º 12/83, de 24 de agosto, que respeitam às infrações 
antieconómicas e contra a saúde pública, no entender dos Recorrentes, autorizam o Governo a legislar 
em sede de infrações antieconómicas sem indicar, sequer minimamente, o objeto, sentido e extensão dos 
futuros crimes a tipificar nesse âmbito. 
54. Mais propriamente, não contém a descrição dos elementos constitutivos ou a moldura penal a aplicar 
para punir dos ditos crimes, designadamente, quanto ao tipo de fraude na obtenção do subsídio ou 
subvenção previsto no artigo 36.º do Decreto-lei n.º 28/84, de 20 de janeiro. 
55. A Lei n.º 12/83, de 24 de agosto, não fornece elementos que permitam identificar na legislação 
governamental a produzir ao abrigo da mesma o crime de fraude na obtenção do subsídio ou subvenção, 
configurando-se como um verdadeiro "cheque em branco", ao permitir ao Governo criar livremente e à 
sua vontade novos tipos de ilícito e novas penas. 
56. Não identifica os novos ilícitos que pretende ver tipificados, não elenca os ilícitos já pré-existentes 
para os quais propugna a consagração de novas penas ou a alteração das atuais, tampouco esclarece se a 
intervenção que projeta quanto às penas de atuais ilícitos é no sentido de as diminuir ou de as aumentar. 
57. A Lei n.º 12/83, de 24 de agosto, é materialmente inconstitucional por indefinição do objeto e 
indeterminação do sentido, por violação do disposto no art.º 165.º, n.º 2, da CRP, o que se comunica ao 
decreto-lei autorizado. 
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58. O artigo 36.º do Decreto-lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, emitido ao abrigo da referida Lei n.º 12/83, 
de 24 de agosto, é organicamente inconstitucional, por violação do disposto na alínea c), do número 1 e 
do número 2 do artigo 165.º da CRP, porquanto a referida lei, enquanto lei de autorização legislativa, não 
habilitava o Governo a criar o tipo criminal de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção. 
59. Na verdade, o artigo 36.º do Decreto-lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, enquanto norma pertencente a 
um decreto-lei autorizado materialmente inconstitucional que criou o referido tipo criminal, é 
inconstitucional. 
60. Por outro lado, na medida em que excedeu o âmbito da autorização concedida pela Assembleia da 
República, e como tal constitui uma inovação não autorizada por esta, o Decreto-Lei n.º 28/84 é, também 
por isso, organicamente inconstitucional, vulnerando as mencionadas disposições constitucionais (art.º 
165.º, n.º 1, alínea c) e n.º 2 da CRP). 
61. Os Recorrentes suscitaram a questão das inconstitucionalidades aduzidas, designadamente, nas suas 
alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra (pág. 314) e na conclusão CXXVIII, bem como 
nos pontos 65 a 67 do requerimento em que arguiram a nulidade do Acórdão recorrido, não tendo a sua 
argumentação, todavia, obtido acolhimento (cf, fls. 307 e seguintes do acórdão recorrido, bem como fls. 
5 do acórdão de 12 de maio de 2012, que complementou aquele e conheceu das nulidades invocadas).” 
  
12.3. Recurso apresentado pelo arguido C.: 
“I. O Tribunal da Relação de Coimbra, nos acórdãos de 29 de junho de 2011 e de 30 de maio de 2012 - 
este último que, em complemento do primeiro, julgou improcedentes nulidades opostas pelo Recorrente 
ao segmento penal da decisão - aplicou várias normas em sentido que o Recorrente reputou no processo 
inconstitucionais e que nesta sede sujeita ao escrutínio do Tribunal Constitucional. 
II. São três essas normas (ou conjunto de normas), a saber, o artigo 36.º do Decreto-lei n.º 28/84, de 20 
de janeiro, o artigo 6.º-A do Código do Procedimento Administrativo (CPA) e, finalmente, o parágrafo 3 
do art.º 267.º do Tratado da União Europeia (TUE) e o artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de 
janeiro, mas agora na perspetiva da legislação comunitária aplicável. 
III. O Tribunal Judicial da Comarca de Viseu condenou o Recorrente e os demais arguidos pela prática, sob 
a forma consumada, de um crime de fraude na obtenção de subsídio, previsto e punido pelo artigo 36.º, 
número 1, alíneas a), b) e c), número 2, número 5, alínea a) e número 8 do Decreto-lei n.º 28/84, de 20 
de janeiro, a saber, “(...) na pena de 4 (quatro) anos de prisão efetiva o arguido C.”. 
  
Da inconstitucionalidade da norma do art.º 36.º do Decreto-lei n.º 28/84, de 20 de janeiro (fls. 283 a 287 
do Acórdão recorrido) 
IV. O artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, na interpretação sufragada pela Relação de 
Coimbra, no sentido de criminalizar uma conduta para cuja danosidade social se encontram previstas 
sanções de outra índole e cuja aplicação permite obter a tutela do bem jurídico que aquele visa proteger, 
mormente quando aquelas sanções já foram aplicadas, é inconstitucional por ofender o princípio da 
subsidiariedade do direito penal, acolhido no n.º 2 do art.º 18.º da Constituição da República Portuguesa 
(CRP). 
V. As regras comuns de execução do regime das restituições à exportação de produtos agrícolas foram 
estabelecidas no Regulamento (CEE) n.º 3665/87, da Comissão, de 27 de novembro, o qual no seu art. 
11.º estabelece o regime sancionatório para os casos de pedidos e pagamentos de uma restituição à 
exportação superior à aplicável, decorrendo daí, entre o mais, que a restituição à exportação, embora 
seja reduzida pela aplicação de uma sanção pecuniária, não é retirada no caso de serem fornecidas 
“deliberadamente informações falsas”. 
VI. Prevendo a legislação comunitária um regime específico destinado a sancionar a conduta do agente e 
estando em causa a utilização de Fundos Comunitários, não há qualquer razão justificativa para a 
criminalização dessa conduta. 
VII. Os “graves efeitos económicos” que justificariam a criação do crime de fraude na obtenção de subsídio 
e da respetiva punição, não têm na legislação comunitária, que regula esta matéria, qualquer 
acolhimento. 
VIII. O direito comunitário considera como suficiente para a defesa dos interesses financeiros da União 
Europeia a devolução dos montantes recebidos indevidamente, nem sequer na totalidade do montante 
recebido, mas apenas e só a sua redução. 
IX. Prever para a mesma situação sanções penais apresenta-se excessivo, desnecessário e desproporcional 
em face dos valores constitucionais em confronto, o que fere o artigo 36.º do Decreto-lei n.º 28/84 de 
inconstitucionalidade por ofensa ao disposto no n.º 2 do artigo 18.º da Constituição. 
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X. A incriminação constante do artigo 36.º do Decreto-lei n.º 28/84, no sentido e na medida da sua 
mobilização para proteger os interesses financeiros da Comunidade Europeia, tem de ser harmonizada 
com o próprio direito comunitário, que considera que os mecanismos oferecidos pelo direito civil e 
administrativo (restituição, Indemnização, retenção, etc.) asseguram a necessária tutela dos seus 
interesses. 
XI. Esta harmonização com o direito comunitário decorre do primado do direito comunitário e é solução 
a única que se coaduna com a concretização do princípio da subsidiariedade do direito penal e da última 
ratio do Direito Penal, consagrados no art. 18.º, n.º 2 da Constituição. 
XII. Nos autos, o IFAP ordenou às sociedades arguidas que procedessem à devolução das restituições à 
exportação recebidas indevidamente ato que, sindicado judicialmente, foi objeto de confirmação por 
decisão judicial já transitada em julgado. 
XIII. A atuação do Recorrente e dos demais arguidos já foi objeto de censura e sanção, através da aplicação 
do regime previsto no Direito Comunitário e no próprio Direito Administrativo nacional. 
XIV. Com o reembolso das restituições à exportação tidas por indevidamente recebidas é reposto o 
respeito pelo bem jurídico-penal que os crimes contra a economia visam proteger e que radica no 
interesse da manutenção da ordenação económica estabelecida, tida como necessária à realização das 
superiores tarefas económicas da Comunidade, pelo que a sua criminalização se revela, in casu, 
absolutamente desnecessária. 
XV. O art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, na interpretação acolhida pelo Tribunal da Relação de Coimbra 
no Acórdão recorrido - criminalização de uma conduta para cuja danosidade social se encontram previstas 
sanções de outra índole cuja aplicação permite alcançar a tutela do bem jurídico que aquele visa proteger, 
mormente quando aquelas sanções já foram efetivamente aplicadas - vulnera a nossa lei Fundamental 
por ofender os princípios da subsidiariedade e da última ratio do Direito Penal, acolhidos no número 2 do 
artigo 18.º da Constituição da República Portuguesa. 
XVI. O Recorrente suscitou a questão nas suas alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra 
(pág. 68 a 70) e na conclusão 14.ª dessas mesmas alegações e o Tribunal da Relação de Coimbra 
pronunciou-se a fls. 283 a 287 do Acórdão recorrido. 
  
Da inconstitucionalidade da norma do art.º 6.º-A do CPA (fls. 287 a 292 do Acórdão) 
XVII.         O artigo 6.º-A do Código do Procedimento Administrativo na interpretação sufragada pela 
Relação de Coimbra no Acórdão recorrido, é violadora do princípio da boa fé a que se acham subordinados 
os órgãos e agentes administrativos no exercício das suas funções e que se encontra plasmado no artigo 
266.º, n.º 2, da CRP. 
XVIII. Durante o período de mais de quatro anos em que se processaram as exportações de vinho 
subjacentes aos autos, o Recorrente e dos demais coarguidos apresentaram no INSTITUTO DA VINHA E 
DO VINHO - agente da Administração interlocutor para na formação, instrução, apreciação e decisão dos 
processos de obtenção de restituições à exportação - os documentos que este exigia e nos moldes por 
estes considerados como suficientes para a concessão das restituições às exportações. 
XIX. O relatório da IGA - INSPEÇÃO-GERAL E AUDITORIA DE GESTÃO atesta que a atuação do INSTITUTO 
DA VINHA E DO VINHO assentava na inexistência, e na consequente inobservância, de quaisquer regras, 
mesmo as mais elementares, nesse âmbito. 
XX. A ausência de regras sob as quais o INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO deveria pautar e orientar a sua 
atuação na coordenação, regulação e controlo do setor vitivinícola, conduziu a que as falhas documentais 
que estiveram na base da condenação do Recorrente e demais arguidos fossem tidas, durante anos, como 
perfeitamente regulares por aquele Instituto. 
XXI. A Intervenção do INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO na condução, verificação e apreciação dos 
processos de restituição à exportação gerou, naturalmente, no Recorrente e demais arguidos a confiança 
na legalidade e regularidade da sua atuação. 
XXII.        A forma desassombrada e transparente com que sempre foram apresentados pelo Recorrente e 
demais coarguidos documentos que só muito posteriormente, por ação da inspeção do ORGANISMO 
EUROPEU DE LUTA ANTI-FRAUDE (OLAF), vieram a ser reputados como Irregulares, evidencia que o 
INSTITUTO DA VINHA E DO VINHO não considerava como importantes as matérias sobre que incidiam. 
XXIII. Na interpretação acolhida pelo Acórdão recorrido do artigo 6.º-A do CPA, “não viola o princípio da 
boa fé plasmado no n.º 2 do artigo 266.º da CRP a entidade nacional competente para averiguar do 
cumprimento dos requisitos de direito comunitário para concessão de subsídios em dado setor que no 
relacionamento com os operadores económicos não observou regras e procedimentos básicos de 
coordenação, regulação e controlo do setor que lhe incumbia, assim fazendo crer aos operadores que a 
sua atuação era compatível com as restituições às exportações”. 
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XXIV. A interpretação perfilhada na espécie é expressamente assumida e desenvolvida pelo Tribunal da 
Relação, designadamente, a fls. 287 a 292 do acórdão prolatado, tendo o Recorrente suscitado a questão 
da inconstitucionalidade aduzida, designadamente, nas páginas 63 a 68 e na conclusão 13.ª das suas 
alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra. 
  
Da inconstitucionalidade decorrente da omissão do dever de reenvio: a norma do parágrafo 3 do art.º 
267.º do Tratado da União Europeia e a norma do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro 
XXV. O parágrafo 3 do art.º 267.º do Tratado da União Europeia (TUE), na interpretação que dela faz a 
Relação de Coimbra no acórdão recorrido é violadora dos n.ºs 1 a 4 do art.º 8.º da CRP e do princípio do 
juiz legal/natural, consagrado nos arts. 32.º, n,º 9, 216.º, n,º 1 e 217.º, n.º 3, da CRP e importa também a 
violação o n.º 1 do art.º 277.º da CRP. 
XXVI. A interpretação desenvolvida pela Relação de Coimbra resulta nos seguintes dois segmentos 
normativos segundo os quais: i) o Tribunal Judicial que, em matéria penal, julga em última instância não 
está obrigado a proceder ao reenvio prejudicial quando exista recurso interlocutório pendente para o 
Tribunal Constitucional ou recurso restrito à matéria cível pendente para o Supremo Tribunal de Justiça, 
na medida em que não está ainda esgotada a possibilidade de recursos internos”; ii) “O TJUE não tem 
competência exclusiva para julgar questões prejudiciais relativas à interpretação de normas do direito 
comunitário, quando as mesmas são suscitadas em processo pendente perante um órgão jurisdicional 
nacional, cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito interno, pelo que não 
é obrigatório o reenvio prejudicial das questões desta natureza ao TJUE". 
XXVII. O primeiro segmento normativo constitui uma interpretação totalmente inovadora e 
surpreendente, constituindo uma verdadeira decisão-surpresa, tal como a caracteriza a judiciosa 
jurisprudência do Tribunal Constitucional, razão pelo Recorrente, razoável e diligentemente, não podia 
nunca ter antecipado que o Tribunal viesse a perfilhá-la. 
XXVIII. Jamais poderia o Recorrente contar com uma leitura da norma que excluísse a obrigação do 
reenvio prejudicial em relação a uma decisão que, em matéria criminal, por força das regras que 
enformam o nosso processo penal, não é suscetível de recurso judicial, antes propugnando que o recurso 
em matéria cível para o Supremo Tribunal de Justiça ou o recurso para o Tribunal Constitucional têm a 
virtualidade de dispensar o cumprimento daquela obrigação decorrente do parágrafo 3 do art.º 267.º do 
TUE. 
XXIX. Os pressupostos do crime em que o Recorrente e os demais arguidos foram condenados são 
concretamente definidos pela regulamentação comunitária, nomeadamente pelos Regulamento n.ºs 
822/87 e 3665/87. 
XXX. Embora o tipo legal de crime esteja previsto no art.º 36.º do Decreto-Lei n.º 24/84, de 20 de janeiro, 
a verificação dos requisitos materiais e formais de que dependia a atribuição, da ajuda à exportação está 
inteiramente dependente do direito comunitário. 
XXXI. O Recorrente insurgiu-se contra a aplicação que foi feita pela decisão recorrida do art.º 67.º, n.º 1 
do Regulamento n.º 822/87, à luz do qual foram consideradas proibidas as práticas enológicas realizadas, 
que circunscrevia ou limitava a sua aplicação aos vinhos destinados ou oferecidos ao consumo humano 
direto na Comunidade, sendo certo que tal não se verificou em relação aos vinhos a que os autos se 
reportam, todos eles exportados para Angola e não destinados ao consumo humano direto; 
XXXII. O Recorrente insurgiu-se contra a aplicação que foi feita pela decisão recorrida do art.º 13.º do 
Regulamento n.º 3.665/87, porquanto, sendo admitida a adição de álcool ao vinho destinado a países 
terceiros, bem como a mistura de vinho branco com vinho tinto a países da União, pelo menos à Espanha, 
forçosamente não resultava de tal prática a diminuição do estado e características do vinho em termos 
de inutilizar, absoluta ou consideravelmente, a sua afetação para a alimentação humana, sendo, por 
conseguinte, admissível a concessão do subsídio atribuído, de harmonia com aquela norma. 
XXXIII. Perante as dúvidas de interpretação dos aludidos arts. 67.º, n.º 1, do Regulamento n.º 822/87 e 
13.º do Regulamento n.º 3.665/87, suscitadas nos autos pelo Recorrente, impunha-se ao Tribunal da 
Relação de Coimbra que suspendesse a instância e efetuasse, ex oficio, o reenvio prejudicial para o TJUE. 
XXXIV. As dúvidas de interpretação que motivam o reenvio terão de ser consideradas objetivamente, 
perante a concreta configuração que é dada ao processo pelos seus intervenientes e não, portanto, na 
perspetiva subjetiva de quem aplica o direito. 
XXXV. A concreta interpretação adotada exclui um remédio jurisdicional que faz parte integrante da 
ordem jurídica Portuguesa (justamente por força do art.º 8.º da CRP) e que, ainda por cima, é um remédio 
única e especificamente pensado para o tipo de situações que se verificam na espécie, 
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XXXVI. A interpretação de uma norma que exclua um meio de tutela jurisdicional constitucionalmente 
garantido equivale, não a uma concreta denegação de Justiça, mas à consagração normativa de um nicho 
geral e abstrato de denegação de justiça. 
XXXVII. Ao sufragar uma tal interpretação violou-se, ainda, o princípio do juiz legal/natural, consagrado 
nos arts. 32.º, n.º 9, 216.º, n.º 1 e 217.º, n.º 3, da CRP, uma vez que a mesma implica a negação da 
competência exclusiva atribuída ao TJUE para julgar questões prejudiciais relativas à interpretação de 
normas do direito comunitário, quando as mesmas são suscitadas em processo pendente perante um 
órgão jurisdicional nacional, cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito 
interno, além de implicar a inconstitucionalidade do parágrafo 3 do art.º 267.º do TUE à luz do n.º 1 do 
art.º 277.º da CRP. 
XXXVIII. O artigo 36.º do Decreto-Lei n,º 28/84, de 20 de janeiro, na interpretação sufragada pelo Tribunal 
recorrido, com ofensa do disposto pelas citadas normas comunitárias que definem concretamente 
pressupostos da subsunção da conduta do Recorrente ao crime de fraude na obtenção do subsídio das 
restituições à exportação, padece, igualmente, de inconstitucionalidade. 
XXXIX. Dispondo o n.º 4 do art. 8.º, da CRP que as normas comunitárias devem ser aplicadas na ordem 
interna nos termos definidos pelo Direito da União, o crime de fraude de obtenção do subsídio da 
restituição à exportação exige a verificação dos requisitos definidos nos Regulamentos Comunitários 
invocados. 
XL. O Recorrente suscitou a questão das inconstitucionalidades aduzidas, designadamente, nas páginas 
50 a 59 e nas conclusões 8.ª e 9.ª das suas alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Coimbra, 
bem como no requerimento em que invocou a nulidade do Acórdão recorrido.” 
  
13. Por seu turno, os recorridos Ministério Público e IFAP-Instituto de Financiamento da Agricultura e 
Pescas, IP, apresentaram contra-alegações. 
13.1. O Ministério Público formulou as seguintes conclusões: 
“V. Conclusões 
55. Quanto ao recurso de D., por inexistência de objeto (n.ºs 11 e 14), é de rejeitar o presente recurso 
(LOFPTC, art. 78.ºA, n.º1). 
56. Quanto ao recurso de C. e outros, não ocorrendo a pretensa inconstitucionalidade, é de negar 
provimento ao recurso (n.º20), sendo que, por falta de objeto idóneo (n.º 25) e por carecer de 
legitimidade, bem como, sem conceder, igualmente por falta de objeto idóneo (n.º 35), é de rejeitar o 
presente recurso (LOFPTC, art. 78.ºA, n.º1). 
57. Finalmente, quanto ao recurso de A. e outros, por falta de objeto idóneo (n.º 39), por inexistência de 
objeto (n.º 43), e por carecer de legitimidade, bem como, sem conceder, igualmente por falta de objeto 
idóneo (n.º 49), é sempre, e em qualquer caso, de rejeitar o presente recurso (LOFPTC, art. 78.ºA, n.º 1), 
sendo, finalmente, que, não ocorrendo a pretensa inconstitucionalidade, é de negar provimento ao 
recurso.” 
  
13.2. Em articulado desprovido de conclusões, o assistente IFAP considera que a norma incriminadora do 
artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, não ofende o princípio da subsidiariedade; aponta 
a irrelevância do julgamento da conduta das entidades administrativas, perante o artigo 6.º do CPA, para 
a decisão da causa; entende que estava afastada a obrigatoriedade de reenvio para o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJUE); e apoia “o entendimento preconizado pelo Tribunal da Relação de Coimbra”, 
considerando que não foi proferida decisão desfavorável ao recorrente e, então, não lhe assistia 
legitimidade, nos termos do artigo 401.º do CPP, para recorrer do despacho proferido determinação de 
prova pericial. Quanto às questões relacionadas com a produção e regulação de prova pericial e recusa 
de assistentes, considera que não estão verificados os pressupostos para o conhecimento do recurso. 
Finalmente, no que concerne à questão de inconstitucionalidade material dos artigos 1.º, alínea a) e 4.º, 
alínea a) da Lei n.º 12/83, de 24 de agosto e da inconstitucionalidade orgânica do art.º 36.º do Decreto-
Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro, entende que o recurso deverá ser julgado improcedente, invocando 
jurisprudência do Tribunal Constitucional sobre o problema. 
14. Notificados para se pronunciarem sobre os novos fundamentos de não conhecimento do recurso, 
decorrentes da tomada de posição do Ministério Público e da assistente, vieram os recorrentes, em 
articulado conjunto (igualmente sem conclusões), sustentar a sua improcedência, dizendo o seguinte, em 
síntese: 
- No que concerne ao recurso da arguida D. relativo ao despacho proferido a fls. 2839, a apreciação da 
questão de inconstitucionalidade da norma do art.º 401.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo Penal, 
foi já admitida – sem qualquer reserva ou condição – pelo Tribunal Constitucional; 
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- O Tribunal da Relação de Coimbra interpretou o conceito de legitimidade do arguido para recorrer de 
decisões proferidas contra si, constante da norma do art. 401.º, n.º 1, alínea b), do Código de Processo 
Penal, de forma restritiva, passando aquele conceito a excluir as decisões desfavoráveis às quais seja 
aposta a reserva por ora, para já ou até ver; 
- Não merece acolhimento a tese do recorrido de que deve ser rejeitado o recurso por estarmos perante 
a impugnação de erro de aplicação da lei; 
- No que concerne ao recurso interposto pelo arguido C., que a inconstitucionalidade da interpretação 
normativa do artigo 6.ºA do CPA que questionou foi submetida à apreciação do Tribunal da Relação de 
Coimbra e foi aplicada na decisão recorrida; 
- Quanto à questão da inconstitucionalidade da interpretação da norma do parágrafo 3.º do art.º 267.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE), só era exigível ao recorrente que suscitasse 
previamente essa questão a partir do momento em que, ao não ter apreciado oficiosamente a questão 
do reenvio prejudicial, a decisão incorreu em omissão de pronúncia, com a consequente nulidade, por 
força da alínea c) do n.º 1 do artigo 379.º do CPP. Pelo que o momento oportuno para a suscitação da 
questão foi o requerimento de arguição de nulidade do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 
2011, não sendo expectável para um litigante normalmente diligente e cauteloso que o Tribunal da 
Relação de Coimbra viesse a perfilhar a interpretação de que o recurso em matéria cível para o Supremo 
Tribunal de Justiça ou o recurso para o Tribunal Constitucional têm a virtualidade de dispensar o 
cumprimento da obrigação decorrente do parágrafo 3.º do art.º 267.º do TFUE; 
- Ainda que a questão de saber se o Tribunal da Relação de Coimbra é ou não a última instancia, nos 
termos previstos no parágrafo 3.º do artigo 267.º do TFUE, possa ser incidental da questão cuja 
inconstitucionalidade normativa se pretende ver apreciada, o certo é que não se confunde com ela, pelo 
que improcedem os argumentos invocados pelo recorrido no sentido da rejeição do recurso. Sem 
prescindir, e para o caso, que não se concede, de assim se não entender, deve a presente instância ser 
suspensa e ordenado o reenvio prejudicial para o TJUE, ao abrigo do disposto no artigo 267.º do TFUE, a 
fim de serem esclarecidas as seguintes questões prejudiciais - “À luz dos artigos 67.º, n.º 1 do 
Regulamento n.º 822/87 e 13.º do Regulamento n.º 3665/87, o vinho tinto de mesa de origem 
comunitária, exportado para Angola, durante os anos de 1990 a 1999, e não destinado a consumo humano 
direto na Comunidade, era elegível para efeitos de restituição à exportação (subsídio), mesmo que tal 
vinho tenha sido objeto de: i. Adição de vinho branco; ii. Adição de outros produtos vínicos que não vinho 
de mesa tinto (VQPRD, abafado, acidulado e rose);  iii. Adição de álcool que representasse um aumento 
do grau alcoólico do vinho em 2%”; 
- No que concerne ao recurso dos arguidos A. e outros, e quanto à questão referida a interpretação 
reportada aos artigos 39.º, n.º 1, alíneas c) e d), e 40.º do CPP e do artigo 649.º, n.ºs 1 e 2 do CPC, não se 
trata, como defendido pelo Ministério Público, de problema de mera aplicação da lei. O Tribunal da 
Relação, ao não ter apreciado oficiosamente a questão da existência de impedimento dos dois assessores 
que foram nomeados para coadjuvar o Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, desconsiderando que o 
incidente suscitado pelo arguidos abarcava não apenas a suspeição dos assessores nomeados, mas, mais 
do que isso, a própria imparcialidade dos mesmos, resultante, designadamente, da sua qualidade de 
órgão de polícia criminal. E ao admitir, ao menos implicitamente, que um órgão de policia criminal pode, 
em sede de processo penal, desempenhar a função de assessor técnico do tribunal tendo já tido 
intervenção anterior na questão em discussão e interesse direto na mesma, sufragou uma interpretação 
dos artigos 39.º, n.º 1, alínea c) e 40 .º do CPP e dos n.ºs 1 e 2 do art.º 649.º do CPC, que resulta no 
segmento normativo segundo o qual o membro de um órgão de policia criminal pode, no âmbito do 
processo penal, desempenhar a função de assessor técnico do tribunal, ainda que tenha tido intervenção 
anterior na concreta questão em discussão e interesse direto na mesma, cuja inconstitucionalidade se 
pretende ver sindicada no presente recurso; 
- Quanto à questão incidente sobre interpretação do parágrafo 3.º do artigo 267.º, do TFUE, improcedem 
os argumentos invocados pelo recorrido Ministério Público. Sem prescindir, e para o caso de assim não 
se entender, deve a presente instância ser suspensa e ordenado o reenvio prejudicial para o TJUE, a fim 
de serem esclarecidas ainda se: “1. À luz do conceito de lote constante do mesmo art. 24.º, n.º 1 do 
Regulamento (CE) n.º 883/2001 da Comissão, de 24 de abril, consubstanciado na (...) quantidade do 
mesmo produto expedida pelo mesmo expedidor para o mesmo destinatário: i. Se o agente económico 
estaria obrigado a ter registo de lotes e lotações dos vinhos exportados desde a produção; ou ii. Se ao 
agente económico bastaria o registo do lote de vinho a exportar, comprovada a sua origem comunitária, 
sustentada no DAA e nas contas correntes por entreposto fiscal; ou ainda iii. Se um tal regime de lotes se 
circunscreve ao controle de vinhos com origem determinada, engarrafados, não se aplicando, assim, aos 
vinhos a granel; iv. E, ainda, se o Lote, no caso de vinho a granel, corresponde ao registo em conta corrente 
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das entradas e saídas de vinho, concretizado no saldo da mesma conta corrente, em cada momento. Ou 
seja, se o saldo da conta corrente corresponde ao Lote; 2. Se confirma a inaptidão e incapacidade do 
método consagrado pela legislação comunitária para detetar a falsificação de vinho pela adição de álcool.” 
Cumpre apreciar e decidir. 
  
II. Fundamentação 
  
1. Delimitação do objeto do recurso 
1.1. Requisitos gerais do recurso de constitucionalidade 
15. No sistema português, os recursos de fiscalização concreta da constitucionalidade têm 
necessariamente objeto normativo, devendo incidir sobre a apreciação da constitucionalidade de normas 
ou interpretações normativas, e não sobre a apreciação de alegadas inconstitucionalidades imputadas 
pelo recorrente às decisões judiciais, em si mesmas consideradas, atenta a inexistência no nosso 
ordenamento jurídico-constitucional da figura do recurso de amparo ou de queixa constitucional contra 
atos concretos de aplicação do Direito. Não cabe ao Tribunal Constitucional apreciar os factos materiais 
da causa, definir a correta conformação da lide ou determinar a melhor interpretação do direito ordinário.  
Assim, por imperativo do artigo 280.º da Constituição, objeto do recurso (em sentido material) são 
exclusiva e necessariamente normas jurídicas, tomadas com o sentido que a decisão recorrida lhes tenha 
conferido, sem que caiba ao Tribunal Constitucional uma função revisora da atuação dos demais tribunais, 
fundada na direta imputação de violação da Constituição – mormente no plano dos direitos fundamentais 
- por tais decisões. 
Nos recursos interpostos ao abrigo da alínea b), do n.º 1, do artigo 70.º, da LTC, como acontece nestes 
autos, a sua admissibilidade depende ainda da verificação cumulativa dos requisitos de a questão de 
inconstitucionalidade haver sido suscitada durante o processo, de modo processualmente adequado 
perante o tribunal que proferiu a decisão recorrida, em termos de este estar obrigado a dela conhecer 
(n.º 2 do artigo 72.º da LTC), e de a decisão recorrida ter feito aplicação, como sua ratio decidendi, do 
sentido normativo cuja ilegitimidade constitucional vem arguida pelos recorrentes. 
Consistindo a competência do Tribunal Constitucional, no domínio da fiscalização concreta, na faculdade 
de revisão, em via de recurso, de decisões judiciais, compreende-se que a questão de constitucionalidade 
deva, por regra, ter sido colocada ao tribunal a quo, além de que permitir o acesso a este Tribunal com 
base numa invocação da inconstitucionalidade unicamente após a prolação da decisão recorrida abriria o 
indesejável caminho à sua utilização como expediente dilatório. Donde só tenha legitimidade para pedir 
ao Tribunal Constitucional a fiscalização de constitucionalidade de uma norma quem tenha colocado 
previamente essa questão ao tribunal recorrido, em termos de o vincular à sua apreciação, face às normas 
procedimentais que regem o processo em que se enxerta o recurso constitucional. 
Dito isto, este requisito (suscitação da questão de inconstitucionalidade perante o tribunal recorrido, 
antes de proferida a decisão impugnada) considera-se dispensável nas situações especiais em que, por 
força de uma norma legal específica, o poder jurisdicional se não esgota com a prolação da decisão 
recorrida, ou nas situações, de todo excecionais ou anómalas, em que o recorrente não dispôs de 
oportunidade processual para suscitar a questão de constitucionalidade antes de proferida a decisão 
recorrida ou em que, tendo essa oportunidade, não lhe era exigível que suscitasse então a questão de 
constitucionalidade, sendo de esperar, face ao ónus que decorre da parte final do n.º 2 do artigo 75.ºA, 
da LTC, que tais circunstâncias justificativas da ausência de suscitação prévia sejam indicadas pelo 
recorrente no requerimento de interposição do recurso. 
Por outro lado, considerando o caráter ou função instrumental dos recursos de fiscalização concreta de 
constitucionalidade face ao processo-base (artigo 80.º, n.º 2, da LTC), exige-se, para que o recurso tenha 
efeito útil, que haja ocorrido efetiva aplicação pela decisão recorrida da norma ou interpretação 
normativa cuja constitucionalidade é sindicada. É necessário, pois, que esse critério normativo tenha 
constituído ratio decidendi do acórdão recorrido, pois, só assim, um eventual juízo de 
inconstitucionalidade poderá determinar a reformulação dessa decisão. 
Expostos, sumariamente, os pressupostos essenciais ao conhecimento do recurso de constitucionalidade 
interposto nos termos do artigo 70.º, n.º 1, alíneas b), da LTC, cumpre verificar o seu preenchimento, 
relativamente às questões colocadas pelos recorrentes nos presentes autos, tendo em atenção que, como 
dispõe o n.º 3 do artigo 76.º da LTC, a decisão que admitiu o recurso não vincula o Tribunal Constitucional, 
assim como a determinação do prosseguimento do processo para alegações não preclude essa 
apreciação, desde logo face à posição dos recorridos. 
De acordo com a ordem de precedência lógico-processual das questões colocadas pelos recorrentes, 
decorrente dos seus efeitos potenciais, importa começar pelas questões que versam o segmento do 
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Acórdão recorrido que rejeitou o recurso intercalar, passando, depois, às questões incidentes sobre o 
recurso intercalar julgado improcedente e, seguidamente, às demais questões formuladas. 
Intercede, no entanto, e com a natureza de questão prévia, outra dimensão da lide a apreciar, 
consubstanciada na formulação pelos requerentes, em sede de resposta ao convite que lhes foi dirigido 
ao abrigo do n.º 6 do artigo 75.ºA da LTC, de impulso recursório inovador. 
  
1.2. Ampliação dos recursos ao Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra proferido em 12 de maio de 
2012 
     16. O objeto do recurso constitucional mostra-se definido pelos termos do requerimento de 
interposição de recurso (artigos 684.º, n.º 2 do CPC, 69.º e 75.ºA da LTC). De acordo com jurisprudência 
constante e uniforme deste Tribunal, ao enunciar no requerimento de interposição de recurso, a norma 
ou interpretação normativa cuja constitucionalidade pretende sindicar, o recorrente delimita, em termos 
irremediáveis e definitivos, o objeto do recurso, não lhe sendo consentida qualquer modificação ulterior, 
sem prejuízo da sua restrição, expressa ou tacitamente, nas conclusões da alegação, prevista no n.º 3 do 
artigo 684.º do CPC (Acórdãos n.º 286/00, 146/06, 293/07 e 3/09, acessíveis em 
www.tribunalconstitucional.pt, como os demais referidos). Assim sendo, recai sobre o recorrente o ónus 
de especificar no requerimento de interposição de recurso para o Tribunal Judicial a decisão judicial 
impugnada, na qual ocorreu a efetiva aplicação normativa questionada no plano da legitimidade 
constitucional, e cuja reforma se pretende obter (artigo 80.º, n.º 2 da LTC), sem que lhe seja permitido 
ampliar em momento posterior esse impulso, dirigindo-o, alternativa ou conjuntamente, a outra decisão 
judicial. 
17. Ora, todos os recursos apresentados (fls. 6605 e segs.; 7023 e segs.; e 7081 e segs.) fazem menção a 
uma única decisão como recorrida, pese embora aludam incidentalmente a outras decisões judiciais. Essa 
conclusão, de acordo com os cânones hermenêuticos acolhidos no artigo 236.º do Código Civil, encontra 
no texto desses requerimentos suporte inequívoco, dada a constância das referências, no singular, à 
“decisão recorrida”, reportada a (um) Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra. 
Assim acontece no requerimento apresentado pela recorrente D., Lda, a fls. 6605 e segs., a partir da 
referência inicial ao Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011 e a que “dele 
vem interpor recurso”, prosseguindo com alusões ao conteúdo dessa decisão. 
Também no requerimento de fls. 7023 e segs, apresentado conjuntamente pelos arguidos A., B., D., Lda, 
e E., Lda, voltamos a encontrar a indicação inicial de interposição de recurso de uma única decisão judicial. 
Assim decorre da utilização do singular no pronome em “vêm dele interpor recurso para o Tribunal 
Constitucional” e das repetidas alusões, igualmente no singular, ao “Acórdão recorrido” nos títulos 
atribuídos a vários segmentos e no corpo do texto. 
Sobre qual seja esse “Acórdão recorrido”, o requerimento de interposição de recurso oferece resposta de 
sentido único. Com efeito, quando se escreve “na interpretação sufragada pelo Acórdão recorrida na 
parte em que decidiu o recurso interlocutório designado pela letra B (págs. 26 e seguintes e 35 e seguintes 
do Acórdão recorrido)”, denota-se referência especificada que apenas encontra correspondência no 
Acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011. O mesmo acontece com 
a referência a “fls. 38 do acórdão prolatado”, na alusão a “págs. 239 e seguintes do Acórdão” e a “pág. 
268 do acórdão, nota 57”. 
Nenhuma outra decisão vem referida no requerimento inicial como recorrida, i.e., como visada no 
recurso, em termos de obter a sua reversão. Encontram-se, é certo, alusões ao Acórdão que conheceu da 
arguição de nulidade mas, em nenhum momento, vem atribuída ao mesmo a efetiva aplicação, como ratio 
decidendi, dos “sentidos normativos” cuja ilegitimidade constitucional se aponta. Especificamente, 
encontra-se a referência ao “ponto 26 do requerimento em que arguíram a nulidade do Acórdão 
recorrido”, o que denota mais uma vez a atribuição dessa qualidade apenas ao acórdão proferido em 29 
de junho de 2011, e, mais adiante, a propósito da segunda questão, repete-se a alusão ao “requerimento 
em que arguíram a nulidade do Acórdão recorrido (pontos 61 a 63)”, encontrando-se referências similares 
relativamente à quarta questão, colocando-se, entre parêntesis, menção a “fls. 307 e seguintes do 
acórdão recorrido, bem como fls. 5 do acórdão de 12 de maio de 2012, que completou aquele e conheceu 
das nulidades invocadas”.  Manifestamente, quando o intérprete é confrontado com expressão que alude 
a duas decisões judiciais em que apenas uma é referida como “acórdão recorrido” não pode, sem colisão 
com o elemento textual, atribuir essa qualidade a todos os incidentalmente aludidos. 
A única menção a que se pode atribuir alguma ambiguidade a esse propósito reside na alusão, inscrita na 
enunciação da terceira questão, a que o acórdão que conheceu das nulidades invocadas desenvolveu o 
que se designa por “interpretação perfilhada na espécie”. Porém, essa referência coexiste com a 
caracterização inicial da “inconstitucionalidade do Acórdão recorrido na parte que confirma a sentença 
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proferida pelo Tribunal Judicial de Viseu por omissão do dever de reenvio”, sentido confirmatório que 
assenta unicamente na decisão que julgou do mérito do recurso. Já não no acórdão da relação que 
conhece e indefere questão de nulidade aposta a outro acórdão da relação, pois não assume função de 
reexame da decisão proferida em 1ª instância. 
Também no recurso apresentado pelo arguido C. (fls. 7081 e segs.), encontramos menção singular 
reiterada ao “Acórdão recorrido”, seguida de referências a folhas 283 a 287 e a fls. 287 a 292, remição 
que só encontra lugar no acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011. 
O aresto proferido em 30 de maio de 2012 não ultrapassa a dezena de páginas, o que o afasta da condição 
de referido nas supra aludidas menções, em que se consubstancia, de acordo com o princípio do pedido, 
o impulso processual relevante para o cumprimento do ónus imposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 75.º-A da 
LTC, onde se inclui, como se disse, o ónus de indicar, em termos claros, qual a decisão que se pretende 
impugnar perante o Tribunal Constitucional (cfr. Lopes do Rego, Os recursos de fiscalização concreta na 
lei e na jurisprudência do Tribunal Constitucional, 2010, Almedina, pp. 211-212). 
18. Acontece que, no seguimento de convite que lhes foi dirigido, ao abrigo do n.º6 do artigo 75.ºA da 
LTC, os recorrentes A., B., D., Lda e E., Lda, por um lado, e C., por outro, apresentaram peças processuais 
em que, conjuntamente com a formulação das questões colocadas à apreciação deste Tribunal, procuram 
inscrever no objeto do recurso impugnação dirigida não apenas ao acórdão do Tribunal da Relação de 
Coimbra de 29 de junho de 2011, mas igualmente ao acórdão do mesmo Tribunal proferido em 30 de 
maio de 2012, que indeferiu as nulidades arguidas pelos recorrentes sobre o primeiro.    
Procuram obter esse efeito com a inscrição de parágrafo onde referem que o “recurso interposto pelos 
Recorrentes respeita ao acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011 e ao acórdão 
da mesma Relação de Coimbra que, em complemento do primeiro, em 30 de maio de 2012, julgou 
improcedentes as nulidades opostas pelos Arguidos ao segmento penal da decisão” e, ao longo do texto 
– bastante similar, embora mais condensado, ao que constava do requerimento de interposição de 
recurso - aditando às passagens em que especificam páginas do acórdão proferido em 29 de junho de 
2011, indicação de “confirmado” ou “reiterado” pelo acórdão de 30 de maio de 2012, ou simplesmente 
juntando menção a esse aresto às referências ao acórdão anterior. Concomitantemente, todas as 
referências a “Acórdão recorrido” foram suprimidas, encontrando-se em seu lugar alusão genérica ao 
“Tribunal da Relação de Coimbra”. 
Porém, contrariamente ao que os arguidos procuram sustentar, não existe entre as duas decisões do 
Tribunal da Relação de Coimbra elo de complementaridade, de confirmação ou de renovação que permita 
afastar a autonomia material e processual de ambas as pronúncias judiciais, mormente na perspetiva do 
exercício do direito ao recurso para o Tribunal Constitucional.  
Na verdade, a decisão proferida em 29 de junho de 2011 esgotou o poder jurisdicional do Tribunal a quo 
sobre as questões colocadas nos recursos interpostos das várias decisões da primeira instância, nos 
termos do n.º 1 do artigo 666.º do CPC, ex vi artigo 4.º do CPP, sem prejuízo do suprimento de nulidades, 
nos termos admitidos pelo n.º 2 do preceito (o que aqui não aconteceu). Por seu turno, o acórdão 
proferido em 30 de maio de 2012, toma posição sobre a questão da presença de vícios geradores de 
nulidade, concluindo pela sua inverificação, pelo que os seus fundamentos e critério normativos 
efetivamente aplicados incidem necessariamente sobre esse objeto processual específico, sem afetar o 
precedente juízo sobre o mérito do recurso. Ou seja, o seu objeto – e a sua ratio decidendi - encontra-se 
circunscrito às específicas questões pós-decisórias suscitadas, mormente no cotejo com o preceito 
processual onde se encontram previstos os invocados vícios da sentença penal (artigo 379.º, n.º 1 do CPP). 
Quanto muito, pode encontrar-se no acórdão que indefira a arguição de nulidades de sentença ou 
acórdão maior detalhe explicativo de certos aspetos da decisão anterior, por decorrência da necessidade 
de fundamentar a conclusão de que a anterior pronúncia obedecera plenamente à obrigação de 
fundamentação, conhecera de todas as questões de que devia conhecer - o que implica naturalmente a 
delimitação e caracterização das questões a conhecer - ou não padecia de inconciliabilidade entre os seus 
fundamentos ou entre estes e a decisão. Porém, esse esforço de motivação da decisão sobre as questões 
de nulidade não opera qualquer modificação nos termos da decisão primária, cujo sentido material e 
fundamentação persistem inalterados, face à improcedência das nulidades invocadas e ausência de 
qualquer reforma (ou correção) do decidido. 
Assim, sendo autónomas as decisões, o recurso que procure impugnar uma e outra deverá exprimir, com 
o mínimo arrimo no texto da peça processual que o interponha, esse duplo alcance. 
O que não acontece, como se referiu, com os requerimentos de interposição de recurso para o Tribunal 
Constitucional, cingidos à impugnação do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 
2011 e que, nos termos uniformemente afirmados pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, fixam 
o objeto do recurso, sem margem para a sua ampliação posterior. 
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É certo que, no caso do recorrente C., encontramos de específico o facto do despacho-convite, proferido 
ao abrigo no n.º 6 do artigo 75.ºA da LTC, ter aludido ao Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 
30 de maio de 2012 como aquele por si impugnado. Essa leitura, que, como se viu, resulta incorreta face 
à consideração global do requerimento, legitima o recorrente a esclarecer o sentido do recurso, 
precisando em termos claros e inequívocos qual a “decisão recorrida” a que aludira, como aconteceu com 
a indicação de abertura na peça processual de resposta de que “[o] recurso interposto [...] respeita ao 
acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011”. Mas, não consente que o objeto do 
recurso (em sentido processual) seja ampliado, de forma a passar a comportar duas decisões recorridas, 
no que constitui, em substância, a apresentação, já fora do respetivo prazo, de um novo recurso de 
constitucionalidade. 
19. Face ao exposto, não será conhecido o recurso na parte em que, nas peças processuais de resposta 
ao convite formulado neste Tribunal pelo relator, procuram os recorrentes A., B., D., Lda e E., Lda, por um 
lado, e C., por outro, impugnar também o acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 30 de maio de 
2012. 
  
1.3. Questões de que não cabe conhecer 
1.3.1. Do recurso interposto pela arguida D., Lda 
20. Tomemos, agora, as várias questões colocadas pelos recorrentes, a começar pelo recurso interposto 
pela arguida D., Lda, incidente sobre o segmento do Acórdão recorrido em que se rejeitou o recurso 
interposto do despacho proferido a fls. 2839, tendo em atenção a posição veiculada pelo Ministério 
Público em alegações quanto à inverificação dos pressupostos de que depende o respetivo conhecimento. 
  
1.3.1. 1. Primeira questão de constitucionalidade 
21. Nesse recurso, a recorrente formula duas questões de constitucionalidade. A primeira questão remete 
para “sentido normativo”, que a recorrente qualifica como “interpretação restritiva do conceito de 
legitimidade para recorrer”, e aponta como extraída do artigo 401.º, n.º 1, alínea b) do Código de Processo 
Penal, enunciada nos seguintes termos: “O arguido não tem legitimidade para recorrer do despacho que 
indefere a realização de prova pericial se o tribunal, no respetivo despacho de indeferimento, equacionar 
a eventualidade de, ainda no decurso da audiência de julgamento, poder reponderar parcialmente a sua 
decisão, mesmo que o tribunal não tenha efetuado tal reponderação e de ter admitido, logo e sem mais, 
o dito recurso”. Como parâmetro constitucional violado, indica-se o artigo 32.º, n.º 1, da Constituição. 
Em alegações, a recorrente considera que o Tribunal a quo entendeu que o recurso interlocutório versava 
decisão de indeferimento da realização de perícia colegial que havia requerido na contestação e que lhe 
negou o direito ao recurso, com fundamento em ilegitimidade, em função da “hipótese [do tribunal de 
julgamento] vir a ordenar no futuro, oficiosamente, uma diligência idêntica ou similar àquela que foi 
objeto de indeferimento expresso”. E, à violação do artigo 32.º, n.º 1 da Constituição sustentada aquando 
da interposição do recurso, acrescenta a infração dos princípios da confiança e da segurança jurídica, 
decorrentes do princípio do Estado de Direito Democrático, consagrado no artigo 2.º da Constituição. 
O Ministério Público, em resposta, considera que o que vem controvertido não é uma norma mas, antes, 
o ato de julgamento, e pugna pela “rejeição” do recurso nessa parte, por inidoneidade do seu objeto. 
Notificada, a recorrente reitera que questionou “segmento normativo”, inscrito na interpretação 
perfilhada na decisão recorrida, e não “erro de aplicação da lei”. 
22. Para melhor perceção do problema a dirimir, centrado no conteúdo material do despacho proferido 
fls. 2839, em apreciação dos requerimentos de prova apresentados na contestação, deixemos o segmento 
da decisão recorrida em que se pondera esse recurso intercalar, concluindo pela sua rejeição: 
“2.1. Na contestação oportunamente oferecida (fls. 2.638 e segs.), concretamente a fls. 2.650/2.657), 
além do mais por ora irrelevante, requereram os arguidos D., S.A; A.; E., Lda., e B., a realização de prova 
pericial. 
Tal pretensão mereceu apreciação judicial nos termos do despacho exarado a fls. 2.839, com o teor 
seguinte: 
“Na contestação pretende-se, ainda, a realização de uma perícia colegial. 
Ora, no que tange à perícia requerida e aos quesitos formulados somos do entendimento que tais 
questões podem ser esclarecidas quer com a prova documental junta aos autos, quer com os peritos já 
indicados em audiência de julgamento ou com as testemunhas e técnicos indicados quer pela acusação 
quer pela defesa. 
A isto acresce a circunstância de alguns dos quesitos serem matéria de direito e não factual. 
Pelo exposto, para já, indefere-se a sua realização, sem prejuízo de vir a ser ordenada em relação a alguns 
aspetos, caso o Tribunal assim o entenda no decurso da audiência.” 
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Esta a decisão que fundamenta a primeira irresignação de alguns dos arguidos, tal como vertida supra em 
1.5. A. 
E, que dizer relativamente à mesma? 
De acordo com o art.º 401.º, do Código de Processo Penal: 
“1. Têm legitimidade para recorrer: 
(…) 
b) O arguido (…), de decisões contra ele proferidas; 
(…) 
2. Não pode recorrer quem não tiver interesse em agir.” 
Explicitando a destrinça que deve fazer-se entre “legitimidade” e “interesse em agir” para recorrer, opina 
Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário do Código de Processo Penal, 3.ª edição atualizada, pág. 
1.021, que “Tem legitimidade para recorrer aquele que é “afetado” pela decisão, isto é, aquele cujos 
direitos foram prejudicados ou poderão vir a ser prejudicados pela mesma. 
(…) 
Tem interesse em agir aquele que tem carência do processo (rectius, do recurso) para fazer valer o seu 
direito. Ou seja, não existe interesse em agir nos seguintes casos: 
a. O sujeito ou interveniente processual conformou-se com a decisão proferida. 
b. O sujeito ou interveniente processual promoveu a decisão proferida.” 
Por outro lado e a propósito, menciona Maia Gonçalves – In Código de Processo Penal Anotado, Legislação 
Complementar, 16.ª edição, Almedina, Coimbra, pág. 850 –, que “Enquanto a legitimidade é subjetiva e 
vai valorada a priori, o interesse em agir é objetivo e terá de se verificar em concreto.” 
O interesse em agir não visa “apenas, proteger meros interesses particulares do réu, mas, e com caráter 
principal, a ele está subjacente um interesse público – o interesse de se promover o andamento da 
atividade jurisdicional, mantida a expensas da coletividade, somente quando os direitos estejam carecidos 
de tutela judicial.” Como mais anota este autor “o interesse processual deverá ser encarado como um 
requisito capaz de glorificar a máquina processual, fazendo-a funcionar somente nas situações 
objetivamente carecidas de tutela judicial.” 
In casu, afigura-se-nos comprovar-se o interesse em agir dos arguidos recorrentes, uma vez que carentes 
do processo (rectius, do recurso) para fazerem valer o seu direito a uma defesa ampla, nomeadamente 
sem preclusão do contraditório relativamente aos factos que constituem o objeto do processo, e 
contraditório a poder exercitar-se em igualdade de armas com a acusação. 
Todavia, outro tanto não se verifica com a legitimidade. Na verdade, atentos os termos em que foi 
ponderada a sua pretensão (relegando-se para ulterior momento a possibilidade ainda de realização da 
diligência probatória em causa, e acaso viesse ulteriormente a ter-se por necessária) não podemos 
afirmar, desde já, que o despacho recorrido os prejudicou em uma qualquer das dimensões invocadas. 
Com efeito, apenas hipotética e eventual ulterior apreciação da pretensão dos arguidos, denegando-lhes 
o solicitado, lhes concederia “legitimidade” – porquanto “afetados” – para, então, sim, poderem 
controverter o decidido. 
A admissão do recurso em 1.ª instância não vincula este Tribunal [art.º 414.º, n.º 3, do Código de Processo 
Penal]. 
Donde que por tal fundamento, caiba rejeitar-se esta primeira impugnação.” 
  
Como se vê, o Tribunal a quo assume como critério ou padrão normativo para aferir da legitimidade ativa 
para a interposição de recurso, a afetação negativa da posição jurídico- subjetiva do arguido atingido, 
operada pela concreta decisão judicial, como emerge da transcrição a que se procede de obra de Paulo 
Pinto de Albuquerque. E, compreende-se das alegações que a recorrente pugna por esse mesmo 
entendimento, tanto assim que sublinha essa mesma passagem (cfr. ponto 22 do corpo das alegações) 
como, mais adiante, em transcrição de jurisprudência, remete para critério normativo em tudo idêntico, 
por referência a que “a legitimidade corresponde à utilidade que o recorrente resulta da procedência do 
recurso, aferida de acordo com um critério material pelo que (à exceção do MP) tem legitimidade o 
recorrente para quem a decisão é desfavorável (ou não é a mais favorável que podia ser)...”. 
Verificada essa sintonia de entendimento sobre o critério normativo sufragado, emerge a interrogação 
sobre onde se situa o dissídio da recorrente e, a jusante, qual o plano de desconformidade constitucional 
colocado à apreciação deste Tribunal. 
23. Confrontado o impulso recursório formulado, a resposta encontra-se, como sustenta o Ministério 
Público, no plano da subsunção ao referido critério normativo de desfavor substancial dos contornos 
específicos do caso em apreço, em especial na presença ou ausência de impugnação de decisão judicial 
que pese negativamente sobre o recorrente (rectius, a sua defesa), tomando o objeto do recurso para a 
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relação fixado nas conclusões das pertinentes motivações, e a interpretação do sentido dispositivo e das 
vinculações processuais decorrentes do despacho recorrido. 
Com efeito, a recorrente toma como realidade indiscutível a natureza do despacho proferido a fls. 2839, 
como traduzindo o indeferimento da pretensão formulada – “um despacho de recusa desta pretensão” - 
e, inerentemente, a aquisição processual da denegação da realização de perícia com o âmbito por que 
pugnou na contestação. 
Assim, a partir do sentido que retira do referido despacho, a recorrente vem questionar interpretação 
normativa que, além do que consta do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 401.º do Código de 
Processo Penal, exija a irreversibilidade da decisão sobre a prova. Na ótica do recorrente, do critério 
normativo efetivamente aplicado pelo Tribunal a quo faz parte, como elemento negativo (limite) da 
legitimidade para recorrer, a eventualidade de reponderação da decisão de indeferimento ao longo da 
audiência de julgamento. 
Porém, não foi essa a leitura do Tribunal a quo. Interpretando os termos do despacho recorrido para a 
relação, considera que a 1ª instância sobrestou na decisão da realização da perícia e, nessa medida, não 
“denegou o solicitado”; apenas relegou para momento ulterior a pronúncia definitiva. E, a partir dessa 
premissa, concluiu que o despacho recorrido não determinou prejuízo para os sujeitos processuais 
requerentes (onde se inclui a arguida D., Lda) “em uma qualquer das dimensões invocadas”. 
Ou seja, o Tribunal a quo não aplicou norma, ou interpretação normativa, de que faça parte, como 
determinante da afirmação de ilegitimidade para o recurso, a mera possibilidade de vir a ser 
posteriormente ordenada perícia cuja realização tivesse sido apreciada e indeferida. Como se disse, na 
interpretação do despacho proferido pela 1ª instância efetuada pelo Tribunal a quo, o efeito processual 
pretendido – realização da perícia requerida - não foi negado, mas sim sobrestado o seu conhecimento, 
o que encontra tradução – certa ou errada, não nos cabe apreciar – na asserção final: “[c]om efeito, 
apenas hipotética e eventual ulterior apreciação da pretensão dos arguidos, denegando-lhes o solicitado, 
lhes concederia legitimidade – porquanto afetados – para, então sim, poderem controverter o decidido” 
(sublinhado nosso). 
Note-se que, na economia da decisão recorrida, os adjetivos hipotético e eventual encontram-se 
associados ao resultado negativo (denegatório) para o requerente da apreciação ulterior, e não, como 
pretende a recorrente, à adição de uma cláusula genérica de provisoriedade ou de revisibilidade potencial 
de decisão de indeferimento já proferida e consolidada no processo. Como também não se encontra em 
qualquer momento do Acórdão recorrido a afirmação do elemento de facto casuístico que a recorrente 
procura introduzir na formulação da questão que coloca à apreciação do Tribunal Constitucional, a saber, 
que o Tribunal de julgamento não efetuou “tal reponderação”. 
Nestes termos, verificamos que a recorrente constrói a aplicação de interpretação normativa ancorada 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 401.º do Código de Processo Penal que não se identifica com aquela 
efetivamente acolhida e aplicada pelo Tribunal a quo. 
São, por outro lado, espúrias as considerações levadas às alegações sobre a aplicação pelo Tribunal a quo 
de “um perfeito absurdo lógico”. Não cabe a este Tribunal apreciar o resultado da aplicação do critério 
normativo às especificidades (processuais) do caso, no que constitui ato de julgamento, em si mesmo 
considerado, mas sim a conformidade da regra efetivamente aplicada (bem ou mal) com a Constituição. 
E, como se viu, a regra ou padrão aplicado reconduz-se à interpretação literal da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 401.º do Código de Processo Penal, sem qualquer recorte limitativo, expresso ou implícito, de forma 
a “excluir as decisões desfavoráveis às quais seja aposta a reserva por ora, para já ou até ver”. Persiste, 
antes, dissídio sobre se a decisão proferida em 1ª instância encontra subsunção no conceito de decisão 
desfavorável, fruto de diferente perceção do seu conteúdo dispositivo, o que, por não constituir questão 
normativa, permanecerá intocado, qualquer que seja a resposta à questão colocada no recurso para o 
Tribunal Constitucional. 
Em suma, verificando-se que a dimensão normativa inscrita na questão colocada não foi efetivamente 
aplicada, como ratio decidendi, na decisão recorrida, cumpre concluir, face ao disposto na alínea b) do n.º 
1 do artigo 70.º da LTC, pelo inidoneidade do objeto do recurso quanto a essa primeira questão e decidir 
pelo seu não conhecimento. 
24. Assente a ausência desse pressuposto objetivo e a incognoscibilidade do recurso nessa parte, mostra-
se inútil prosseguir com a apreciação da legitimidade da recorrente, face ao ónus imposto pelo n.º 2 do 
artigo 72.º da LTC, uma vez que, como a recorrente indica, não suscitou previamente, perante o Tribunal 
da Relação de Coimbra, questão normativa de constitucionalidade ancorada no preceituado na alínea b) 
do n.º 1 do artigo 401.º do Código de Processo Penal (artigo 660.º, n.º 2 do Código de Processo Civil ex vi 
artigo 69.º da LTC). 
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1.3.1.2. Segunda questão de constitucionalidade 
25. A segunda questão colocada no recurso que a arguida D., Lda., dirigiu à vertente do Acórdão proferido 
pelo Tribunal da Relação de Coimbra em 29 de junho de 2011 sobre o recurso interlocutório interposto, 
alude a “solução normativa”, que a recorrente reconduz ao preceituado no artigo 151.º do Código de 
Processo Penal, segundo a qual, “quando a perceção e apreciação dos factos exigirem especiais 
conhecimentos técnicos científicos ou artísticos, pode ser livremente recusada pelo Tribunal a prova 
pericial requerida pelo arguido e substituída pela prova documental e testemunhal”. 
Ora, e como bem aponta o Ministério Público e a assistente, em momento algum a decisão recorrida 
integra a aplicação de norma ou de interpretação normativa com esse sentido e versando os termos de 
admissão, produção ou substituição de prova pericial. 
Na verdade, o recorrente defende que o Acórdão recorrido confirmou a decisão da 1ª instância, apesar 
de ter rejeitado o recurso, o que não é correto. A decisão de rejeição do recurso por ausência de 
legitimidade, como aconteceu, afasta o conhecimento do recurso, inexistindo decisão sobre o respetivo 
mérito e, inerentemente, decisão confirmatória a que seja possível atribuir, como ratio decidendi, critério 
normativo (aquele questionado ou qualquer outro). Encontramo-nos no campo de aplicação conjugada 
dos artigos 420.º, n.º 1, alínea b), 414.º, n.º 2 e 401.º, n.º 1, alínea b) do CPP, em que a decisão de rejeição 
equivale à não admissão do recurso, e não da rejeição prevista nos artigos 420.º, n.º 1, alínea a) do CPP, 
por manifesta improcedência, em que existe apreciação de (de)mérito, mesmo que perfunctória. 
Pretende, então, o recorrente, que o Tribunal Constitucional aprecie ex novo questão de 
constitucionalidade relativamente a interpretação normativa que não foi por qualquer forma aplicada 
pelo Tribunal a quo, nem o podia ser, não estando este vinculado ao conhecimento de qualquer problema 
de constitucionalidade sobre essa dimensão do recurso levado às conclusões da motivação respetiva (sem 
cuidar aqui de apreciar se o foi), como aconteceria se o recurso tivesse merecido decisão de 
admissibilidade. 
Importa assinalar que não nos encontramos perante situação enquadrável como de aplicação implícita de 
norma cuja desconformidade constitucional fora suscitada, relativamente à qual vem sendo firmada 
jurisprudência constante no sentido da verificação do requisito de admissibilidade decorrente da alínea 
b) do n.º 1 do Artigo 70.º da LTC (cfr., entre muitos, os Acórdãos 176/88, 451/89, 253/93, 318/90, 11/99, 
355/05 e 49/09). Essa jurisprudência assenta no pressuposto de que o tribunal recorrido omitiu o 
conhecimento da questão de constitucionalidade pertinente aos critérios normativos determinantes da 
decisão tomada. O que, no caso, abrange o plano da sua legitimidade para o recurso, versado na primeira 
questão colocada pela recorrente, mas não aquele relativo à subsistência constitucional de critério 
normativo cujo perímetro aplicativo diz respeito ao mérito de recurso que não chegou a ser conhecido. 
Nessa medida, também quanto a esta segunda questão, e, então, in totum, não pode o recurso 
apresentado pela arguida D., Lda, sobre o segmento do Acórdão do Tribunal da Relação de 29 de junho 
de 2011 que rejeitou o recurso interposto do despacho de fls. 2839 ser conhecido, por inidoneidade do 
seu objeto. 
  
1.3.2. Do recurso interposto pelos arguidos A. e outros 
26. Passemos, agora, ao recurso que, conjuntamente, os arguidos A., B., D., Lda, e E., Lda, interpuseram 
do Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 29 de junho de 2011, no âmbito do qual distinguiram 
quatro questões de constitucionalidade. 
Relativamente às três primeiras questões, o Ministério Público e o assistente IFAP pugnam pela 
inverificação dos pressupostos exigidos para o seu conhecimento, o que cumpre, desde já, apreciar, a 
começar por aquela que versa, igualmente, a decisão de recurso interlocutório, relativo ao decaimento 
do recurso que versou a decisão que indeferiu incidente de recusa de assessores nomeados pelo Tribunal. 
  
1.3.2.1. Primeira questão de constitucionalidade 
27. Os recorrentes colocam à apreciação do Tribunal Constitucional questão que caracterizam nestes 
termos: “[d]a inconstitucionalidade das normas dos art.ºs 39.º, n.º 1, alíneas c) e d) e 40.º do CPP e do 
art.º 649.º, n.ºs 1 e 2 do CPC, na aplicação que delas é feita pelo Acórdão da Relação de Coimbra, na parte 
em que decidiu o recurso interlocutório designado pela letra B”. E, mais adiante, referem que nessa 
decisão se “afirma uma interpretação/aplicação que resulta no segmento normativo segundo o qual a 
circunstância da anterior participação dos assessores nomeados (quer como testemunhas, quer como 
autuantes) em processos nos quais os Arguidos figuraram enquanto participados ou alvo de acusação, 
não constitui fundamento da sua recusa”. 
Considera o Ministério Público que “não foi aplicada, ou sequer construída, qualquer pretensa norma 
extraída” daqueles preceitos e, novamente, aponta ao recurso “inexistência de objeto”, fundamentadora 
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da sua rejeição. Também a assistente afirma que a interpretação normativa apontada pelos recorrentes 
não encontra efetiva aplicação na decisão recorrida e pugna pela não conhecimento do recurso nessa 
parte. Em resposta, os recorrentes sustentam que não colocaram problema circunscrito à mera aplicação 
da lei aos factos apurados nos autos, pois houve aplicação implícita do “segmento normativo” 
questionado e que em contrário não há que invocar o facto da decisão recorrida não indicar 
expressamente os apontados preceitos legais. 
28. Importa dizer que a razão encontra-se com o Ministério Público e assistente. A decisão recorrida 
assenta inteiramente em critério normativo extraído do artigo 43.º do Código de Processo Penal, sem que 
sejam equacionados, isolada ou conjugadamente, como ratio decidendi da decisão do recurso sobre o 
incidente de recusa como fonte normativa os artigos 39.º e 40.º do Código de Processo Penal, preceitos 
relativos à figura do impedimento, ou o artigo 649.º do Código de Processo Civil, atinente à requisição ou 
designação de técnico para assessorar o Tribunal em questões que exijam conhecimentos especiais. 
Na verdade, denota-se que essa conjugação de preceitos integra a solução defendida pelos recorrentes 
no plano infraconstitucional, imputando os recorrentes a desconformidade constitucional à decisão, e 
não a qualquer norma ou interpretação normativa. As repetidas referências à devida aplicação de tais 
preceitos no requerimento de interposição de recurso revelam esse objeto, assim como a inclusão de 
referência às “circunstâncias” dos presentes autos, passando pela imputação da desconformidade 
constitucional ao que for “[e]ntender o contrário” (cfr. B), 1, i)). E prossegue nas alegações, em que, 
novamente, a ilegitimidade constitucional é referida à divergência com decisão recorrida sobre o que 
“deverá entender-se relativamente aos (...) assessores técnicos”. 
Acresce que, contrariamente ao que pretendem fazer crer os recorrentes, o Tribunal não desconsiderou 
a anterior atividade dos assessores; considerou, sim, que estava perante mera referência genérica a um 
temor minimamente fundado e, então, perante quadro de facto insuscetível de fundar a afirmação de 
motivo sério e grave, adequado a gerar desconfiança sobre a imparcialidade do visado. Encontra-se aí, no 
acolhimento desse conceito como padrão para a recusa de assessores nomeados, o critério normativo 
efetivamente aplicado, sem que sobre o mesmo incida qualquer questão de desconformidade 
constitucional. 
Então, para além de não atingir a efetiva ratio decidendi em que assenta a decisão recorrente, 
encontramo-nos perante questão que visa na realidade ver controlado pelo Tribunal Constitucional o ato 
de julgamento, em si mesmo considerado, na autónoma valoração das particularidades do caso em 
apreço e na atividade de subsunção do direito ordinário, e não a conformidade constitucional de qualquer 
norma, ou interpretação normativa, enunciada abstratamente e vocacionada para aplicação generalizada 
a todos os processos. 
Resta acrescentar que os termos da resposta apresentada pelos recorrentes apenas confirma o acerto do 
que se vem de dizer. Na verdade, os recorrentes pretendem convencer que o Tribunal a quo que não 
apreciou oficiosamente, como devido, questão de impedimento de dois assessores, no que constituiu 
afirmação de silêncio decisório sobre questão, para, logo de seguida, afirmar que esse silêncio constituiu 
admissão implícita de determinada situação processual e construir, inteiramente no vazio, um “segmento 
normativo” aplicado. 
     Afasta-se, pelo exposto, o conhecimento desta questão. 
  
1.3.2.2. Segunda questão de constitucionalidade 
29. A mesma ordem de considerações encontra lugar na ponderação da questão seguinte, dirigida a 
interpelar o que se qualifica de “segmento normativo”, segundo o qual “a realização de perícia em 
desconformidade com os arts. 151.º, 152.º, n.º 1, e 153.º, n.º 2, do CPP permite, sob o ponto de vista 
formal, a consideração pelo tribunal dos respetivos relatórios periciais juntos aos autos como prova 
documental e dos depoimentos dos seus autores como testemunhas, atribuindo, todavia, a um ou a outro 
meio de prova um caráter técnico que só a prova pericial permite”. 
Novamente, o Ministério Público e a assistente consideram que o recurso não pode ser conhecido nessa 
parte, pela ausência de efetiva aplicação na decisão recorrida da interpretação questionada. 
Ora, resulta da formulação escolhida, com forte clareza, que os recorrentes procuram impugnar o ato 
casuístico de valoração da prova, partindo até de uma conclusão por completo arredada da decisão 
recorrida: a de que foi realizada perícia desconforme com os artigos 151.º, 152.º, n.º 1, e 153.º, n.º 2, do 
CPP, o que por si só conduziria à ausência de identidade da questão colocada com a ratio decidendi em 
que assenta a decisão recorrida. 
Trata-se, também aqui, de procurar questionar o acerto do ato de julgamento (em matéria de facto), 
enquanto valoração casuística das provas, e de imputar à decisão - e não a qualquer interpretação 
normativa aplicada como determinante judicativa - infração constitucional alojada na conjugação 



 
 

  31 

daqueles preceitos processuais penais. Aliás, isso mesmo resulta evidente do segmento em que se imputa 
ao julgamento de improcedência do recurso a violação do princípio do contraditório e da igualdade de 
armas. 
Diga-se, por fim, que os recorrentes indicam nas alegações que “subsumiram (...) o critério normativo 
fundamento da decisão ao disposto no artigo 151.º do CPP, conjugado com as demais normas relativas à 
regulação da prova pericial no CPP e ao artigo 340.º, n.º 1, também do CPP” porque o Tribunal da Relação 
de Coimbra não identificou os preceitos legais em que estribou a sua decisão “que, ao rejeitar o recurso 
interposto pelos Recorrentes, confirmou a decisão do tribunal de primeira instância” (cfr. conclusões 96 
a 100, observando-se que no requerimento de interposição de recurso não é feita menção ao artigo 340.º 
do CPP). 
Ora, sendo certo que o Tribunal Constitucional tem afirmado que a circunstância de determinado preceito 
não ser expressamente referido na decisão recorrida não impede, de um ponto de vista lógico jurídico, a 
consideração da aplicação implícita de norma dele extraída, contando que resulte com segurança da 
conjugação argumentativa que o Tribunal a quo não podia deixar de o ter em mente (cfr., entre muitos, 
os Acórdãos n.º 207/86, 158/86, 406/87, 466/91, 481/94, 637/94, 33/96, 454/03, 9/06, 545/07, 111/08 e 
49/09) esse quadro interpretativo não se identifica, nem confunde, com a ficção de critério normativo a 
partir de resultado aplicativo contrário ao direito ordinário tido por correto. O reexame a desenvolver no 
âmbito da fiscalização concreta da constitucionalidade incide sobre a norma efetivamente aplicada como 
determinante do julgado, e não sobre a norma que, no entender dos recorrentes, deveria ter sido 
aplicada. Caso contrário, estaria o Tribunal Constitucional a censurar a decisão recorrida por ter ou não 
escolhido determinadas normas, o que não cabe nas suas competências. 
Encontra aqui aplicação o que se refere no Acórdão n.º 111/08: “(...) É certo que a conclusão de que 
determinada norma foi efetivamente aplicada na solução de uma concreta questão que aos tribunais 
cumpra resolver não tem necessariamente de ser obtida (sempre e apenas) por referencia explícita 
contida no texto da decisão. Apesar da ausência de menção expressa a uma certa norma, ainda haverá 
aplicação dela (aplicação implícita) quando o contexto da decisão ou os seus antecedentes processuais 
imponham a inferência de que a solução da questão foi necessariamente extraída do critério normativo 
nela estabelecido. Mas o mero silêncio sobre certos factos ou aspetos da questão que interessariam à 
aplicação da norma em determinado sentido não basta para que se conclua pela sua aplicação com o 
sentido inverso. (...) [N]ão tendo o acórdão recorrido considerado tais factos relevantes para a decisão 
dessas questões – antes guardado sobre elas e sobre a sua relevância total silêncio -, nem os tendo dado 
como verificados, não é possível afirmar que tenha perfilhado o sentido normativo cuja apreciação se 
pretende. Ignorando-se as razões pelas quais esses factos não foram objeto de ponderação na decisão 
recorrida (para afirmar ou rejeitar a sua relevância), a apreciação de constitucionalidade a que agora se 
precedesse não iria recair sobre a aplicação efetiva do sentido normativo indicado pelo recorrente, mas 
sobre uma sua aplicação hipotética”. 
Resta dizer que, contrariamente ao referido pelos recorrentes, o recurso (em matéria de facto) não foi 
rejeitado nessa parte. Foi julgado improcedente, de acordo com a valoração probatória efetuada, 
explicitada nas págs. 239 e 263 (ponto 4.3.), e, acrescente-se, sem que da fundamentação exarada resulte, 
expressa ou implicitamente, a atribuição a qualquer prova documental ou pessoal, do regime valorativo 
da prova pericial. Perscrutando na decisão recorrida passagem sobre essa dimensão – sem o auxílio das 
alegações dos recorrentes, onde não se encontra especificado qualquer segmento da decisão recorrida, 
abundando, sim, as alusões à decisão proferida em 1ª instância – encontra-se apenas a referência a um 
relatório extraído do processo 111/02.8 TAALQ para dizer que “foi o mesmo apreciado em 1.ª instância, 
livremente, subtraindo-se ao regime da prova pericial, mas, em todo o caso, submetido ao crivo do 
contraditório”. 
Assim, mesmo que se encontrasse na formulação da questão a enunciação de critério normativo (sem 
cuidar neste momento da sua prévia e adequada suscitação nesses termos, pois os próprios recorrentes 
reconhecem em alegações que imputaram no recurso para a Relação a violação da Constituição “ao 
acórdão proferido pelo Tribunal Judicial de Viseu” - cfr. ponto 67 do corpo das alegações e conclusão 127ª 
da motivação do recurso para a Relação – e não a qualquer interpretação normativa), sempre seria de 
concluir pela sua inaplicação pelo Tribunal a quo como determinante do julgado. 
Cumpre, também aqui, concluir pela inidoneidade do objeto do recurso e pelo seu não conhecimento. 
  
1.3.2.3. Terceira questão de constitucionalidade (comum ao recurso apresentado pelo arguido C.) 
30. Estas considerações transportam-nos para a terceira questão colocada, nos termos da qual, partindo 
do que se considera integrar omissão de cumprimento do dever de reenvio imposto pelo parágrafo 3.º 
do artigo 267.º do TFUE, teria sido aplicado “segmento normativo”, de acordo com o qual “O TJUE não 
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tem competência exclusiva para julgar questões prejudiciais relativas à interpretação de normas do 
direito comunitário, quanto as mesmas são suscitadas em processo pendente perante um órgão 
jurisdicional nacional, cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito interno, 
pelo que não é obrigatório o reenvio prejudicial das questões desta natureza ao TJUE”. 
E, num segundo plano, com a indicação de que “a interpretação perfilhada na espécie é (...) desenvolvida 
pelo Tribunal da Relação de Coimbra a páginas 2 e 3 (por remissão da página 5) do acórdão de 30 de maio 
de 2012”, encontra-se a enunciação de um segundo “segmento normativo”, de acordo com o qual “o 
Tribunal Judicial que, em matéria penal, julga em última instancia não está obrigado a proceder ao reenvio 
prejudicial quando exista recurso interlocutório pendente para o Tribunal Constitucional ou recurso 
restrito à matéria cível, na medida em que não está ainda esgotada a possibilidade de recursos internos”. 
Note-se que essa dupla formulação encontra-se já no requerimento inicial, sendo repetida, ainda que com 
diferente arrumação expositiva, na resposta ao convite ao aperfeiçoamento. 
A mesma questão - ou questões - com formulação inteiramente coincidente, encontra-se no 
requerimento de interposição de recurso “aperfeiçoado” apresentado pelo arguido C., como uma das 
normas indicadas no ponto 3, o que justifica a apreciação conjunta de ambos os impulsos recursórios. 
Como parâmetro constitucional violado apontam-se os n.ºs 1 a 4 do artigo 8.º da Constituição, por, no 
entender dos recorrentes, ao não se proceder ao reenvio prejudicial, ter sido negada a receção no 
ordenamento interno da competência do TJUE estabelecida no parágrafo 3.º do artigo 267.º do TFUE, e, 
do mesmo jeito, violado o princípio do juiz legal ou natural e infringidos os artigos 32.º, n.º 9, 216.º, n.º 1 
e 217.º, n.º 3 da Constituição. 
Acontece que nenhuma das questões colocadas corresponde a norma, ou interpretação normativa, 
efetivamente aplicada na decisão recorrida, proferida em 29 de junho de 2011, como, novamente, 
apontam Ministério Público e assistente. 
31. Com efeito, os recorrentes A. e outros afirmam nas suas alegações que “a problemática do reenvio é 
desenvolvida pelo Tribunal da Relação de Coimbra, designadamente, a páginas 266 a 280 do acórdão de 
29 de junho de 2011” (cfr. ponto 105) mas, percorrendo essas páginas, e em geral todo o aresto, nele não 
se encontra qualquer menção à propriedade – ou impropriedade - de colocação de questão prejudicial ao 
TJUE, a reenvio, ou sequer ao preceituado no parágrafo 3.º do artigo 267.º do TFUE. Encontra-se, sim, a 
apreciação do Direito da União Europeia reputado pertinente para o preenchimento do tipo penal do 
artigo 36.º do Decreto-Lei 28/84, de 20 de janeiro, mormente dos Regulamentos (CEE) n.ºs 351/79, 
3389/81, 822/87, 3665/87, 2391/89 e 2238/93, sem expressão de dúvida ou de condições propiciadoras 
de pluralidade interpretativa. 
Não se encontra, pois, qualquer decisão, no sentido relevante para a fiscalização concreta da 
constitucionalidade, ou seja, efetiva aplicação de norma ou interpretação normativa que constitua em 
termos lógico jurídicos a determinante do conteúdo dispositivo da decisão judicial impugnada, de forma 
a que, se removida, será necessariamente outra a sua apreciação. Carece, então, de propriedade a 
invocação de “decisão surpresa” pela simples razão que não existe na decisão recorrida qualquer 
dimensão aplicativa, expressa ou implícita, do preceituado no parágrafo 3.º do artigo 267.º do TFUE. 
32. Mas não só. Contrariamente ao que refere o recorrente C., e encontra expressão nos termos da 
questão colocada – “(...) quando as mesmas são suscitadas em processo pendente perante um órgão 
jurisdicional nacional (...)” - , o problema da colocação de questão prejudicial sobre Direito da União 
Europeia ao TJUE, assim como dimensão normativa alojada no n.º 3 do artigo 267.º do TFUE e a respetiva 
conformidade constitucional, não foi posta à apreciação do Tribunal da Relação de Coimbra em qualquer 
das conclusões das várias motivações de recurso que lhe foram dirigidas e sobre as quais estava vinculado 
a tomar conhecimento na decisão recorrida. As conclusões referidas por aquele recorrente no 
requerimento de interposição de recurso (conclusões 8ª e 9ª, transcritas a fls. 6 da decisão recorrida) 
aludem a errada aplicação da “legislação comunitária então em vigor”, sem referência a qualquer 
obrigação de formulação de reenvio prejudicial ou a plano normativo de desconformidade constitucional 
caso fosse recusado ou omitido esse impulso, em termos de configurar aplicação implícita de tal dimensão 
normativa. 
Na resposta que apresentaram quanto às questões de não conhecimento suscitadas pelo Ministério 
Público e assistente, os recorrentes objetam que o reenvio prejudicial não depende do princípio do pedido 
e constitui dever legalmente imposto ao Tribunal nacional cuja decisão não seja suscetível de recurso 
interno. Assim sendo, defendem, a sua legitimidade estaria assegurada pela verificação substancial da 
necessidade de proceder a reenvio prejudicial e pela condição de questão de conhecimento oficioso que 
a apreciação desse impulso assume no ordenamento processual penal português. 
Porém, essa linha argumentativa, ainda tributária da visão que encontra no não conhecimento de questão 
de conhecimento oficiosa aplicação de critério normativo oposto ao que os recorrentes têm como 
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ajustado – que já vimos incorreta – encerra confusão entre o que constitui o plano da questão de 
constitucionalidade e o plano, distinto, da melhor interpretação do direito infraconstitucional, incluindo 
do Direito da União Europeia.   
Com efeito, quando se articula a ausência de colocação do problema do reenvio prejudicial no âmbito do 
recurso dirigido ao Tribunal da relação de Coimbra não se cuida de apreciar os poderes de cognição do 
tribunal ad quem nesse domínio e muito menos de negar a condição de questão oficiosamente 
cognoscível relativamente a qualquer tribunal que seja chamado a interpretar atos adotados pelas 
instituições, órgãos ou organismos da União. É que, não sendo essa interpretação e aplicação, em si 
mesma, uma questão constitucional, mas sim de aplicação de direito vigente no ordenamento nacional, 
por força da cláusula geral de receção plena constante do artigo 8.º, n.ºs e 1 e 4 da Constituição, a norma 
de Direito da União Europeia ou a interpretação normativa extraída de preceito constante de ato da União 
que se pretenda desconforme com a Constituição carece, nos mesmos termos do direito interno, de ser 
suscitada perante o Tribunal recorrido para assegurar a legitimidade do recorrente em sede de recurso 
para o Tribunal Constitucional, como exigido pelo n.º 2 do artigo 72.º da LTC. 
Assim sendo, não se encontra na posição dos recorrentes situação que permita afirmar a inexigibilidade 
de suscitação prévia de questão de constitucionalidade em situação de recusa de formulação de questão 
prejudicial para o TJUE, por efeito de interpretação extraída do parágrafo 3.º do artigo 267.º do TFUE. 
Diferentemente da visão dos recorrentes, que têm esse impulso como certo e necessário para Tribunal 
chamado a decidir de questão penal em que estejam imbricadas normas de Direito da União Europeia, 
nos termos em que o foi o Tribunal da Relação de Coimbra, a jurisprudência do TJUE e a doutrina acolhem 
exceções ao dever decorrente do parágrafo 3.º do artigo 267.º do TFUE, que não podem deixar de ser 
equacionadas. Constitui entendimento uniforme que o instituto não comporta automaticidade e que 
mesmo o juiz do Tribunal de última instância (condição que o os recorrentes atribuem ao Tribunal da 
Relação de Coimbra em matéria penal) deve, oficiosamente, proceder ao reenvio prejudicial tão somente 
quando se mostre objetivamente pertinente para a resolução da causa em julgamento. Pertinência 
objetiva essa avaliada, e fundamentada minimamente, em função: da aplicação de norma de Tratado 
institutivo ou de norma de Direito derivado, com sentido interpretativo que releve para a questão 
principal; da verificação pelo juiz de dúvidas razoáveis e sérias, sem que possa socorrer-se de 
jurisprudência consolidada, precedentes interpretativos ou casos análogos; ou da presença de dúvidas 
sobre a validade de norma de Direito da União Europeia derivado aplicável ao caso em questão (cfr. Fausto 
Quadros e Ana Maria Guerra Martins, Contencioso da União Europeia, 2ª edição, 2007, págs. 91 a 93 e 
Blanco de Morais, Justiça Constitucional, II, 2011, págs. 675 e 676). 
Perante essa jurisprudência, inscrita no que os recorrentes designam por “problemática do reenvio”, não 
existe razão para dispensar os recorrentes da obrigação de suscitação prévia da questão de 
constitucionalidade, o que constitui requisito da sua legitimidade (artigo 72.º, n.º 2 da LTC). 
Face ao exposto, além de não respeitar a norma ou interpretação normativa efetivamente aplicada na 
decisão recorrida, falece igualmente aos recorrentes legitimidade para suscitar as questões colocadas à 
apreciação do Tribunal Constitucional, fundadas em interpretação do preceituado no artigo 267.º, 
parágrafo 3.º do TFUE. 
33. Acrescente-se, mesmo que se aceitasse como decisão recorrida o acórdão proferido pelo Tribunal da 
Relação de Coimbra em 30 de maio de 2012, ou a relação de complementaridade substantiva ou de 
integração entre os dois arestos propugnada pelos recorrentes – o que não acontece, como se disse – 
ainda assim o impulso desencadeado não poderia ser conhecido por este Tribunal. 
Na verdade, o Tribunal da Relação afastou a presença de nulidade do acórdão que julgou improcedentes 
os recursos, em virtude de considerar que não estava vinculado a conhecer da questão de reenvio 
porquanto não lhe havia sido colocada como questão prejudicial previamente ao acórdão em que decidira 
do mérito do recurso e também – como segundo fundamento - porque considerou que não revestia a 
qualidade de Tribunal de última instância, face à interposição, então já verificada, de recursos para o 
Tribunal Constitucional e para o Supremo Tribunal de Justiça. 
Não se tratou, então, de remover do campo normativo do parágrafo 3.º do artigo 267.º do TFUE a 
competência exclusiva do TJUE para a apreciação de questão prejudicial, mas sim subsumir o caso sub 
judicio a critério normativo assente na condição de “órgão jurisdicional nacional de cuja decisão já não 
haja recurso judicial no direito interno”, enquanto pressuposto positivo para a obrigação de reenvio 
prejudicial, na perspetiva de aferir da alegada nulidade do acórdão de 29 de julho de 2011, por omissão 
de conhecimento dessa questão. 
Novamente, os recorrentes discordam do resultado dessa aplicação subsuntiva e, a partir desse dissídio, 
procuram construir critério normativo onde caibam elementos que o Tribunal a quo expressamente 
afastou, como seja a circunstância das questões suscetíveis de formulação de questão prejudicial não 
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serem “suscetíveis de recurso judicial”. Saber se o Tribunal da Relação de Coimbra constitui – rectius, 
constituía no momento da decisão de mérito – o Tribunal com a última palavra sobre as normas de Direito 
da União Europeia pertinentes e estabelecer a melhor interpretação do artigo 267.º, parágrafo 3.º do 
TFUE nesse particular (domínio que não encontra resposta de sentido único, como dão notícia Fausto 
Quadros e Ana Maria Guerra Martins, ob. cit., pág. 90) e a sua correta aplicação no caso concreto, não 
constitui objeto idóneo ao controlo normativo da constitucionalidade acolhido na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 280.º da Constituição. 
34. Face ao exposto, por inidoneidade do seu objeto, e também por ilegitimidade dos recorrentes, não 
será conhecida a terceira questão de constitucionalidade colocada pelos recorrentes A. e outros e, na 
parte relativa a norma extraída do artigo 267.º, parágrafo 3.º do TFUE e, a terceira questão de 
constitucionalidade colocada pelo arguido C.. 
35. Aqui chegados, cumpre tomar os pedidos, formulados a título subsidiário, pelo recorrente C., por um 
lado, e pelos recorrentes A. e outros, por outro, de suspensão da instância e colocação, pelo Tribunal 
Constitucional, de questões prejudiciais ao TJUE relativas à aplicação dos regulamentos n.ºs 822/87, 
3665/87 e 883/2001. 
A improcedência desses pedidos é manifesta. 
Desde logo porque as questões formuladas não apresentam qualquer relevo – pertinência objetiva - para 
a decisão de qualquer das questões de constitucionalidade colocadas à apreciação do Tribunal 
Constitucional. Por outro lado, na perspetiva em que as colocam os requerentes, como questões 
incidentais das questões extraídas de interpretação normativa fundada no parágrafo 3.º do artigo 267.º 
do TFUE, a decisão de inadmissibilidade do recurso nessa parte significa que não resta instância 
constitucional pendente, suscetível de ser suspensa e de conferir utilidade à resposta que os recorrentes 
visam obter do TJUE. 
Tanto basta para negar provimento a essas pretensões incidentais. 
  
1.3.3. Recurso do arguido C. 
36. Chegamos ao recurso interposto pelo arguido C., o qual formulou três questões, a última das quais, 
na vertente atinente ao artigo 267.º, parágrafo 3.º do TFUE, vimos de apreciar e de concluir pela prolação 
de decisão de não conhecimento. 
  
1.3.3.1. Primeira questão de constitucionalidade 
37. A primeira questão vem referida à criminalização operada pelo artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, 
de 20 de janeiro, por ofensa, na ótica do recorrente, do princípio da subsidiariedade acolhido no n.º 2 do 
artigo 18.º da Constituição, e dela cuidaremos adiante. 
38. Esse mesmo preceito incriminatório é convocado numa outra dimensão da terceira questão formulada 
por esse recorrente, atinente ao reenvio para o TJUE, com afirmação de inconstitucionalidade “na 
interpretação sufragada pelo Tribunal recorrido, com ofensa do disposto pelas citadas normas 
comunitárias que definem concretamente pressupostos da subsunção da conduta do Recorrente ao crime 
de fraude na obtenção do subsídio”, por ofensa do n.º 4 do artigo 8.º da Constituição. 
Assim colocada, a questão constitui impugnação da subsunção jurídico-penal operada no Acórdão 
recorrido, ou seja, visa o controlo por este Tribunal do ato de julgamento, em si mesmo considerado, no 
confronto com os elementos essenciais do crime de fraude na obtenção de subsídio e os elementos de 
direito europeu que integram, na espécie, a sua previsão. 
Não se trata, novamente, de questionar critério normativo extraído de preceito de direito europeu, 
recebido no ordenamento nacional nos termos do n.º 4 do artigo 8.º da Constituição, na sua conformidade 
com princípios ou preceitos constitucionais, mas sim, ao cabo e ao resto, colocar ao Tribunal 
Constitucional o problema de saber se o crime imputado aos arguidos foi ou não cometido, por 
preenchido o seu tipo objetivo. 
Temos, então, que o recorrente impugna verdadeiramente o ato judicial condenatório, em si mesmo 
considerado, na sua correção aplicativa do direito infraconstitucional pertinente, seja de direito nacional, 
seja de Direito da União Europeia. 
Também aqui, o recurso não pode ser conhecido, por inidoneidade do seu objeto. 
39. A questão restante, indicada em segundo lugar, partilha da mesma condição, de impugnação da 
decisão na sua ponderação e solução casuística, e não de reexame de critério normativo aplicado como 
ratio decidendi pelo Tribunal a quo com fundamento em desconformidade constitucional. 
Com efeito, partindo do não acolhimento da pretensão de imputar ao Instituto da Vinha e do Vinho 
incumprimento dos respetivos deveres, e do sustentado efeito excludente da responsabilidade criminal 
dos arguidos por confiarem “na regularidade da sua atuação”, o recorrente sustenta que o Tribunal 
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recorrido aplicou “segmento normativo”, extraída do artigo 6.º-A do Código do Procedimento 
Administrativo, segundo o qual “age de boa fé e não viola a confiança dos administrados a Administração 
que, tendo obrigação i) de prover ao cumprimento da legislação comunitária aplicável à atribuição de 
fundos comunitários e ii) de definir e publicitar a sua atuação na coordenação, regulação e controlo de 
um determinado setor de atividade, não faz, durante anos, nem uma coisa nem outra”. 
O Ministério Público e a assistente apontam ao recurso, nessa parte, a ausência de questionamento 
normativo e assiste-lhes razão. 
Patentemente, não nos encontramos perante o questionamento de uma norma, nem mesmo de 
dimensão interpretativa do conceito legal e constitucional de boa fé, mas sim de procurar ver apreciado, 
sopesando as particularidades do caso sub judicio, se a Administração agiu para com os arguidos de 
acordo com esse o princípio. 
Aliás, foi isso mesmo que o recorrente colocou à apreciação do Tribunal da Relação de Coimbra – saber 
se fora, em concreto, na decisão da 1ª instância adequadamente apreciado o princípio da boa fé -, 
observando-se que o enfoque não foi colocado, como no recurso para o Tribunal Constitucional, na 
atuação da Administração, mas sim, diferentemente, na atuação dos arguidos. O que se diz na conclusão 
13ª da motivação de recurso foi que ”a sentença recorrida mal andou ao considerar a atuação dos 
arguidos como lesiva do princípio da boa-fé, ao arrepio do disposto pelos artigos 6.º-A, do Código do 
Procedimento Administrativo, e 266.º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa”. 
Novamente, por não colocar questão normativa de constitucionalidade, o recurso não pode ser conhecido 
nessa parte por força do estatuído na alínea b) do n.º1 do artigo 70.º da LTC. 
  
1.4. Questões a conhecer 
40. Aqui chegados, verifica-se que, porque reunidos os respetivos pressupostos e requisitos, apenas cabe 
conhecer de duas questões colocadas pelos recorrentes A. e outros e pelo arguido C., a saber: 
– A inconstitucionalidade material dos artigos 1.º, alínea a) e 4.º, alínea a) da Lei n.º 12/83, de 24 de 
agosto e a inconstitucionalidade orgânica do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro; 
– A inconstitucional material, por ofensa do n.º 2 do artigo 18.º da Constituição, do artigo 36.º do Decreto-
Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro. 
  
2. Do mérito dos recursos 
2.1. Da inconstitucionalidade material da Lei n.º 12/83, de 24 de agosto, e da inconstitucionalidade 
orgânica do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro 
41. Vêm os recorrentes A., B., D., Lda e E., Lda, sustentar que a Lei n.º 12/83, de 24 de agosto, que 
constituiu a lei de autorização legislativa que visou habilitar a alteração do ordenamento antieconómico, 
com tipificação de novos ilícitos penais e contravencionais, definindo novas penas ou modificando as 
então vigentes, não revestiu densificação material bastante, na medida em que dos seus artigos 1.º, alínea 
a) e 4.º, alínea a) não decorre, “sequer minimamente, o objeto, sentido e extensão dos futuros crimes a 
tipificar nesse âmbito”. Por tais razões, apontam-lhe indefinição do objeto e indeterminação de sentido, 
configurando “cheque em branco” ao Governo, em infração do disposto no artigo 168.º, n.º 2 da 
Constituição (versão de 1982). 
E, na medida em que foi esse o diploma invocado como habilitante do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de 
janeiro, em que se insere o crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção, tipificado no artigo 
36.º do mesmo Decreto-Lei, pelo qual foram condenados, consideram que essa normação se encontra, 
reflexa ou derivadamente, ferida de inconstitucionalidade orgânica, porquanto editada sem lei de 
autorização que habilitasse o Governo a criar esse tipo penal, por violação do disposto no artigo 168.º, 
n.ºs 1, alínea c) e 2 da Constituição. Importa esclarecer que os recorrentes aludem ao artigo 165.º da 
Constituição, onde atualmente se acolhe a reserva relativa de competência legislativa, em numeração 
que resulta da Lei Constitucional n.º 1/97. No momento da edição de qualquer dos diplomas questionados 
tal reserva alojava-se no artigo 168.º, na versão decorrente da Lei Constitucional n.º 1/82. 
O problema colocado pelos recorrentes foi já apreciado pelo Tribunal Constitucional, como, aliás, se dá 
notícia no acórdão recorrido, através de transcrição do Acórdão n.º 302/95, e que tem como antecedente 
os Acórdãos n.ºs 213/95 e 214/95, sendo a conclusão de não inconstitucionalidade, nos planos 
questionados, reafirmada nos Acórdãos n.º 707/95, 959/96, 53/98, 635/98, 604/98, 453/00, 134/01 e 
139/03. 
Diz-se no Acórdão n.º 213/95: 
“B - A alegada insuficiência na definição do sentido extensão da autorização legislativa concedida pela Lei 
nº 12/83, maxime, no que respeita aos artigos1º, alínea a) e 4º, alínea a)  
 1 - A Lei nº 12/83, na parte que aqui importa reter, dispunha assim: 
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Artigo 1º 
É concedida ao Governo autorização legislativa para alterar os regimes em vigor, tipificando novos ilícitos 
penais e contravencionais, definindo novas penas, ou modificando as atuais, tomando para o efeito, como 
ponto de referência, a dosimetria do Código Penal, nas seguintes áreas: 
a) Em matéria de infrações antieconómicas e contra a saúde pública; 
..................................................... 
Artigo 4º 
 O sentido das autorizações constantes dos artigos anteriores é: 
 a)     Quanto às infrações antieconómicas e contra a saúde pública, a obtenção de maior celeridade e 
eficácia na prevenção e repressão deste tipo de infrações, nomeadamente atualizando o regime em vigor; 
 Sustenta o recorrente Município de Caminha que estas normas não definem "suficientemente (nem 
sequer minimamente) o sentido e a extensão da autorização, configurando-se, pelo contrário, como um 
`cheque em branco' pois permite ao Governo criar `ad libitum' novos tipos de ilícito e novas penas". 
 Será efetivamente assim? 
2 - Em conformidade com o disposto no artigo 168º, nº 2 da Constituição, "as leis de autorização legislativa 
devem definir o objeto, o sentido, a extensão e a duração da autorização, a qual pode ser revogada". 
A versão originária da Constituição no seu artigo 168º, nº 1, no quadro dos limites materiais, apenas se 
referia ao objeto e extensão, vindo a exigência do sentido da autorização a ser aditada na revisão da 1982, 
com o que se sublinhou a autonomia deste elemento substancial face ao significado dos demais, 
reforçando-se também o grau de rigor na determinação dos respetivos limites. 
Acolheu-se assim a experiência de outros ordenamentos constitucionais onde tinha assento, já há muito, 
o princípio da especialidade das delegações legislativas (cfr. Lei Fundamental de Bona, artigo 80º e 
Constituição Italiana, artigo 7º). 
Este Tribunal, ao longo de uma reiterada e uniforme jurisprudência - coincidente aliás com a doutrina 
mais autorizada - tem vindo a definir os contornos de delimitação e condicionamento do âmbito das leis 
de autorização, cabendo agora recordar, tão somente, a linha argumentativa ali utilizada, que por inteiro 
aqui se perfilha e mantém. 
Seguindo tal orientação, dir-se-á que o objeto constitui o elemento enunciador da matéria sobre que 
versa a autorização, a extensão especifica qual a amplitude das leis autorizadas e através do sentido são 
fixados os princípios base, as diretivas gerais, os critérios rectores que hão de orientar o Governo na 
elaboração da lei delegada. 
Este último elemento de condicionamento substancial constitui já, não um limite externo, definidor dos 
contornos da autorização, mas um verdadeiro limite interno à própria autorização, pois que é essencial 
para a determinação das linhas gerais das alterações a introduzir numa dada matéria legislativa. 
Assim sendo, a autorização há de conter os princípios, as normas fundamentais que concedem unidade 
lógico-política à disciplina a editar pelo Governo, e há de estabelecer também as diretivas, reconduzíveis 
à determinação das finalidades a que aquela disciplina tem de adequar-se. 
E deve sublinhar-se com especial destaque, que se o sentido da autorização não tem de exprimir-se em 
abundantes princípios ou critérios diretivos (que levados às últimas consequências poderiam até 
condicionar por inteiro em termos de conteúdo o exercício dos poderes delegados), deverá, no mínimo, 
como condição da sua própria verificação, ser suficientemente inteligível a fim de poder operar como 
parâmetro de aferição dos atos delegados e, consequentemente, como padrão de medida por parte do 
legislador delegado do essencial dos ditames do legislador delegante (cfr. por todos, os acórdãos nºs 
107/88 e 70/92, Diário da República, respetivamente, I série, de 21 de junho de 1988 e II série, de 18 de 
agosto de 1992). 
Ora, à luz do entendimento jurisprudencial que vem sendo afirmado por este Tribunal, haverá de dizer-
se que a Lei nº 12/83, nas normas sob sindicância, não colide com o texto constitucional. 
Com efeito, tanto os elementos enunciadores da matéria sobre que versa a autorização, como a amplitude 
a revestir pelas leis delegadas, isto é, o objeto e a extensão da autorização, se mostram suficientemente 
explicitadas no artigo 1º, alínea a) da respetiva lei, quando ali se habilita o Governo, no domínio da 
"matéria de infrações antieconómicas e contra a saúde pública" a "alterar os regimes em vigor, tipificando 
novos ilícitos penais e contravencionais, definindo novas penas, ou modificando as atuais, tomando para 
ao efeito, como ponto de referência, a dosimetria do Código Penal". 
 E o mesmo deverá afirmar-se relativamente aos princípios gerais, aos critérios rectores a que a legislação 
autorizada havia de se conformar e obedecer. 
Ao definir o sentido da autorização relativa às infrações antieconómicas e contra a saúde pública em 
termos de aquele se traduzir na "obtenção de maior celeridade e eficácia na prevenção e repressão deste 
tipo de infrações, nomeadamente atualizando o regime em vigor" a Assembleia da República instruiu o 
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Governo com uma diretiva suficientemente percetível quanto à "orientação política da medida legislativa 
a adotar", e quanto aos valores, os bens jurídicos e os interesses que o legislador delegado deverá tutelar 
com a criminalização daquelas condutas. 
Ao contrário do que vem sustentado pelo recorrente Município de Caminha, as indicações constantes da 
lei delegante, não constituindo propriamente um exemplo paradigmático do modo como deve ser 
traduzido o sentido das autorizações legislativas, fornecem todavia ao Governo os critérios de delimitação 
substancial indispensáveis à respetiva concretização legislativa, como aliás foi implicitamente 
reconhecido no debate parlamentar que antecedeu a aprovação da Lei nº 12/83, muito em particular nas 
intervenções dos senhores deputados António Vitorino, Costa Andrade e Magalhães Mota (cfr. Diário da 
Assembleia da República, I série, nº 21, de 14 de julho de 1983, pp. 884, 888 a 890 e 892 e 893). 
C - Quanto ao alegado excesso de autorização do Decreto-Lei nº 28/84, na parte respeitante à definição 
dos crimes e à fixação das penas a que se reportam as normas dos artigos 36º e 37º, bem como a sua 
extensão às pessoas coletivas e equiparadas por forçados artigos 3º, nº 1 e 7º, nºs 1 e 4 do mesmo diploma 
 1 - O Decreto-Lei nº 28/84, nos artigos 36º e 37º definiu, respetivamente, os crimes de fraude na 
obtenção de subsídio ou subvenção e desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado, e fixou as 
respetivas penas. 
 A propósito da criação destes dois novos tipos legais de crime, na exposição preambular daquele diploma, 
escreveu-se assim: 
 "Entre os novos tipos de crimes incluídos neste diploma destacam-se a fraude na obtenção de subsídios 
ou subvenções, o desvio ilícito dos mesmos e a fraude na obtenção de créditos, conhecidos de outras 
legislações, como a da República Federal da Alemanha, os quais, pela gravidade dos seus efeitos e pela 
necessidade de proteger o interesse da correta aplicação de dinheiros públicos nas atividades produtivas, 
não poderiam continuar a ser ignoradas pela nossa ordem jurídica". 
 Ora, quando a Assembleia da República autorizou o Governo, em matéria de infrações económicas e 
contra a saúde pública a "alterar os regimes em vigor" e a tipificar "novos ilícitos penais e 
contravencionais, definindo novas penas ou modificando as atuais", com o objetivo de se alcançar "maior 
celeridade e eficácia na prevenção e repressão deste tipo de infrações" facultou-lhe os instrumentos de 
política legislativa necessários "a uma rápida revisão dos tipos e penas em matéria de criminalidade nos 
domínios económicos, financeiro e de defesa do consumidor, de modo a adequá-los a novas modalidades 
de delinquência e à gravidade das infrações praticadas" (cfr. Exposição de motivos da Proposta de Lei nº 
20/III, Diário da Assembleia da República, II série, nº 18, de 9 de julho de 1983). 
 E assim sendo, ao definir os novos tipos legais de crime que se contêm nas normas dos artigos 36º e 37º 
do Decreto-Lei nº 28/83, o Governo não "extravasou os limites normativos fixados na autorização 
legislativa", nem desrespeitou o seu sentido, limitando-se a concretizar uma diretiva que nesta 
seguramente se continha.” 
  
  
Não se encontram motivos para nos afastarmos dessa doutrina, bem consolidada e inteiramente 
transponível para o presente recurso, pelo que, remetendo para tais fundamentos, se conclui pela 
improcedência da questão de inconstitucionalidade material dos artigos 1.º, alínea a) e 4.º, alínea a), da 
Lei n.º 12/83, de 24 de agosto e da (derivada) inconstitucionalidade orgânica do artigo 36.º do Decreto-
Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro. 
  
2.2. Da inconstitucionalidade material do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro 
  
       42. Também o recorrente C. colocou questão dirigida à inconstitucionalidade material do artigo 36.º 
do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro. Entende que a incriminação consagrada nesse preceito ofende 
o n.º 2 do artigo 18.º da Constituição, por “criminalizar uma conduta para cuja danosidade social se 
encontram previstas sanções outra índole e cuja aplicação permite obter a tutela do bem jurídico que 
aquele visa proteger”, designadamente no plano civil e administrativo, através da restituição, 
indemnização e retenção dos subsídios indevidamente auferidos. 
Contra esse entendimento, posicionam-se Ministério Público e assistente. 
O preceito em causa tem a seguinte redação: 
Artigo 36.º 
(Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção) 
1 - Quem obtiver subsídio ou subvenção: 
a) Fornecendo às autoridades ou entidades competentes informações inexatas ou incompletas sobre si 
ou terceiros e relativas a factos importantes para a concessão do subsídio ou subvenção; 
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b) Omitindo, contra o disposto no regime legal da subvenção ou do subsídio, informações sobre factos 
importantes para a sua concessão; 
c) Utilizando documento justificativo do direito à subvenção ou subsídio ou de factos importantes para a 
sua concessão, obtido através de informações inexatas ou incompletas; 
será punido com prisão de 1 a 5 anos e multa de 50 a 150 dias. 
2 - Nos casos particularmente graves, a pena será de prisão de 2 a 8 anos. 
3 - Se os factos previstos neste artigo forem praticados em nome e no interesse de uma pessoa coletiva 
ou sociedade, exclusiva ou predominantemente constituídas para a sua prática, o tribunal, além da pena 
pecuniária, ordenará a sua dissolução. 
4 - A sentença será publicada. 
5 - Para os efeitos do disposto no n.º 2, consideram-se particularmente graves os casos em que o agente: 
a) Obtém para si ou para terceiros uma subvenção ou subsídio de montante consideravelmente elevado 
ou utiliza documentos falsos; 
b) Pratica o facto com abuso das suas funções ou poderes; 
c) Obtém auxílio do titular de um cargo ou emprego público que abusa das suas funções ou poderes. 
6 - Quem praticar os factos descritos nas alíneas a) e b) do n.º 1 com negligência será punido com prisão 
até 2 anos ou multa até 100 dias. 
7 - O agente será isento de pena se: 
a) Espontaneamente impedir a concessão da subvenção ou do subsídio; 
b) No caso de não serem concedidos sem o seu concurso, ele se tiver esforçado espontânea e seriamente 
para impedir a sua concessão. 
8 - Consideram-se importantes para a concessão de um subsídio ou subvenção os factos: 
a) Declarados importantes pela lei ou entidade que concede o subsídio ou a subvenção; 
b) De que dependa legalmente a autorização, concessão, reembolso, renovação ou manutenção de uma 
subvenção, subsídio ou vantagem daí resultante. 
  
  
Nota-se, desde logo, que os recorrentes não discriminam qual o específico sentido normativo 
considerado, dentre as várias dimensões normativas alojadas no preceito. Não obstante, compreende-se 
que se pretende colocar em exame apenas aquela efetivamente aplicada na decisão recorrida, a saber, o 
ilícito criminal previsto e punido nos n.ºs 1, alíneas a), b), c), 2, 5, alínea a) e 8, do artigo 36.º, do Decreto-
Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro. 
A questão colocada prende-se com a identificação na criminalização da fraude na obtenção de subsídio 
ou subvenção de recurso desnecessário e, nessa medida, excessivo, à tutela penal, constituindo restrição 
de direitos, maxime do direito à liberdade, não legitimada pela salvaguarda de outros direitos ou 
interesses constitucionalmente protegidos (artigo 18.º, n.º 2 da Constituição). 
 Na verdade, como se diz no Acórdão do Tribunal Constitucional nº 211/95 "o que justifica a inclusão de 
certas situações no direito penal é a subordinação a uma lógica de estrita necessidade das restrições de 
direitos e interesses que decorrem da aplicação de penas públicas (artigo 18º, nº 2, da Constituição). E é 
também ainda a censurabilidade imanente de certas condutas, isto é, prévia à normativação jurídica, que 
as torna aptas a um juízo de censura pessoal. Em suma, é, desde logo, a exigência de dignidade punitiva 
prévia das condutas, enquanto expressão de uma elevada gravidade ética e merecimento de culpa (artigo 
1º da Constituição, do qual decorre a proteção da essencial dignidade da pessoa humana), que se exprime 
no princípio constitucional da necessidade das penas (e não só da subsidiariedade do direito penal e da 
máxima restrição das penas que pressupõem apenas, em sentido estrito, a ineficácia de outro meio 
jurídico)". 
Porém, assim não acontece com o tipo penal em questão, em que o valor carecido de proteção radica em 
bens jurídicos supraindividuais que não se exauram na vertente patrimonial individual, projetando-se 
materialmente na promoção da economia, designadamente no seu funcionamento, desenvolvimento e 
sobrevivência. Encontra-se na dimensão funcional comunitária que a afetação de recursos públicos, 
concedidos a título de subsídio ou de subvenção, procura atingir, fundamento bastante para o recurso à 
tutela penal, sem resposta (e censura) idónea e cabal (esgotante) nos mecanismos de  tutela cível e 
administrativa, de cariz reintegrativo, indemnizatório ou mesmo através de imposição de sanção 
pecuniária não penal, como vem sendo afirmado pelo Tribunal Constitucional, sempre que chamado a 
pronunciar-se sobre a questão sub judicio. 
Exemplo desse entendimento encontra-se no Acórdão n.º 134/01: 
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“Os artigos 36º e 37º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de janeiro, foram já, por diversas vezes e à luz de 
diferentes perspetivas, objeto de apreciação pelo Tribunal Constitucional, que sempre se pronunciou, em 
casos inteiramente análogos ao que agora está a ser julgado, pela sua não inconstitucionalidade. 
Fê-lo, designadamente, nos acórdãos nºs 651/93 (Diário da República, 2ª Série, de 31 de março de 1994), 
212/95 (Diário da República, de 24 de junho de 1995), 213/95 (Diário da República, 2ª Série, de 26 de 
junho de 1995), 302/95 (Diário da República, 2ª Série, de 29 de setembro de 1995), 604/99 (Diário da 
República, 2ª Série, de 26 de maio de 2000) e 1142/96, 364/97, 440/97, 310/98, 633/98 e 487/2000 (estes 
ainda inéditos). 
Aí, concluiu já o Tribunal Constitucional que as normas agora objeto de recurso não eram nem 
organicamente, nem formalmente, nem materialmente inconstitucionais. E, no que a esta última 
dimensão se refere, que não o eram designadamente por violação das normas e princípios da Constituição 
com que agora, mais uma vez, se pretende que as mesmas sejam confrontadas. 
Recordaremos por isso, agora, apenas o que a certa altura se ponderou no acórdão nº 604/99 (já citado), 
remetendo, em tudo o mais, para a fundamentação daqueles arestos: 
"É que o recorrente questiona ainda a constitucionalidade da norma por violação dos princípios da 
proporcionalidade, danosidade social, subsidariedade e fragmentaridade do direito penal e ainda do 
princípio non bis in idem. 
Ora, a este respeito, importa relembrar que, na incriminação por desvio de subvenção, subsídio ou crédito 
bonificado, está em causa o êxito dos programas que o Estado se propõe levar a cabo, pelo que uma 
incorreta aplicação dos dinheiros públicos pode comprometer ou mesmo frustrar o interesse público 
subjacente. A medida justifica-se pela gravidade dos efeitos dessa aplicação e pela necessidade de se 
proteger o interesse do correto emprego dos dinheiros públicos nas atividades produtivas, como se realça 
no ponto 6 da nota preambular ao Decreto-Lei nº 28/84 e tem sido destacado pela jurisprudência deste 
Tribunal, ao analisar a questionada norma, se bem que em resposta a problemática diversa - como é o 
caso, entre outros, dos citados acórdãos nºs. 213/95 e 302/95. 
Como se observou noutro aresto já mencionado, o nº 1142/96, "se é sabido que o direito penal de um 
Estado de Direito visa a proteção de bens jurídicos essenciais ao viver comunitário, só estes assumindo 
dignidade penal, o certo é que a Constituição não contém qualquer proibição de criminalização, e, 
observados que sejam certos princípios, como sejam o princípio da justiça, o princípio da humanidade e 
o princípio da proporcionalidade [...] «o legislador goza de ampla liberdade na individualização dos bens 
jurídicos carecidos de tutela penal (e, assim, na decisão de quais os comportamentos lesivos de direitos 
ou interesses jurídico-constitucionalmente protegidos que devem ser defendidos pelo recurso a sanções 
penais)», (na linguagem do acórdão nº 83/95, publicado no Diário da República, II Série, nº 137, de 16 de 
junho de 1995, que seguiu na linha dos acórdãos nºs. 634/93 e 650/93, publicados no Diário da República, 
II Série, Suplemento, nº 76, de 31 de março de 1994). 
«É evidente - lê-se no citado acórdão nº 634/83 - que o juízo sobre a necessidade do recurso aos meios 
penais cabe, em primeira linha, ao legislador, ao qual se há de reconhecer, também nesta matéria, um 
largo âmbito de discricionariedade. A limitação da liberdade de conformação legislativa, nestes casos, só 
pode, pois, ocorrer quando a punição criminal se apresente como manifestamente excessiva»". 
Não se crê que a norma em sindicância coenvolva uma situação reconduzível, pela sua excessividade, à 
violação do princípio da proporcionalidade e ao desrespeito do artigo 18º da CR, ou, tão pouco, que 
importe "danosidade social" a exigência de utilização vinculada dos meios financeiros concedidos 
exclusivamente para a execução de programas nessa medida e enquanto tais a eles concretamente 
afetados. 
Pois bem, sublinhou-se na decisão ora recorrida a passagem do preâmbulo do Decreto-Lei nº 28/84 onde 
a tipificação das condutas que passaram a ser tuteladas criminalmente se justifica pela necessidade de 
proteger o interesse público que a "correta aplicação dos dinheiros públicos" encerra, nesse tipo de 
atuação. 
E, na verdade, verificada a insuficiência da lei civil para controlar os interesses em jogo, surgiu, 
naturalmente, a necessidade de tipificar legalmente, no plano da criminalidade económica, as condutas 
eticamente censuráveis, dando-se, assim, combate às violações mais graves dos respetivos bens jurídicos 
que integram o direito penal económico, como se escreve, a certo passo, no acórdão nº 1142/96, citado, 
a propósito das chamadas "irregularidades" nos subsídios do Fundo Social Europeu, um trabalho de Pedro 
Verdelho, publicado na Revista do Ministério Público, nº 66, págs. 61 e ss. ("As chamadas 
«irregularidades» nos subsídios do Fundo Social Europeu são crime ou apenas constituem ilícito civil?"). 
Ora, não contendo o texto constitucional uma qualquer proibição de criminalização e conhecendo a 
necessidade experimentada em Estado de direito de proteger penalmente os bens e interesse jurídicos 
essenciais ao viver em comunidade, a liberdade de conformação do legislador ordinário só conhecerá 
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limitação, nesta perspetiva, se se representar como manifestamente excessiva a punição criminal 
encontrada. 
O que significa que a existência de instrumentos legais disciplinadores da matéria de concessão de 
subsídios concedidos pelo Fundo Social Europeu, sancionando civil ou administrativamente as referidas 
"irregularidades" - globalmente consideradas -, não significa, nem exclui, que certos desses "desvios" 
tenham merecido do legislador ordinário uma sanção mais severa, do foro criminal, uma vez tipicizados 
os respetivos comportamentos. 
O facto de o direito comunitário prever sanção diferente para a prática de irregularidades na utilização 
das contribuições do FSE - suspensão, redução ou supressão, quando ainda não estejam pagas, a sua 
repetição, nos casos em que já tenha havido pagamento - pode significar que o legislador nacional não 
qualifique como penalmente ilícitas as correspondentes condutas exigidas ou autorizadas por aquele 
direito, mas não exclui, em princípio, que os Estados membros punam atuações que tenham por ilícitas, 
o que é substancialmente distinto, como, aliás, se fez notar no acórdão nº 440/97, inédito. 
3.4. -   Por outro lado, com a interpretação dada à norma tão pouco se desenha violação do princípio non 
bis in idem, cuja contrariedade depende da identidade do bem jurídico tutelado por normas 
sancionadoras concorrentes, ou do desvalor pressuposto por cada uma delas, como se observou 
recentemente no acórdão nº 244/99, publicado no Diário da República, II Série, de 12 de julho último. 
Com efeito, não se vê que à prática da infração em causa corresponda uma plúrima aplicação de sanções 
jurídico-penais, sendo certo que os lugares legislativos convocados pelo recorrente, nas suas alegações, 
se situam em planos diferenciados (assim, v.g., o caso Decreto-Lei nº 132/83, de 18 de março, ao regular 
o regime de incentivos fiscais e financeiros ao investimento, revogando o regime estabelecido pelo 
Decreto-Lei nº 194/80, de 19 de junho; do Decreto-Lei nº 75º-A/91, de 15 de fevereiro, ao aprovar o 
sistema de incentivos à modernização do comércio; do Decreto-Lei nº 289/92, de 26 de dezembro, ao 
prever a resolução dos contratos, nomeadamente por não cumprimento dos objetivos e obrigações aí 
estabelecidos ou pelo não cumprimento atempado das obrigações fiscais por parte da empresa 
promotora ou, ainda, pela prestação de informações falsas sobre a situação da empresa ou viciação de 
dados fornecidos na apresentação e apreciação e no acompanhamento dos projetos; do Decreto-Lei nº 
246/93, de 8 de junho, situado na mesma área e de outros, que nada têm a ver com o bem jurídico 
tutelado especificamente pela norma do questionado artigo 37º)". 
  
  
É esta jurisprudência que se reitera, por manter inteira validade, sem que os recorrentes avancem 
argumentos nela não ponderados, cumprindo negar provimento ao recurso, também quanto esta 
questão. 
  
III. Decisão 
43. Pelo exposto, decide-se: 
a) Não julgar inconstitucionais as normas dos artigos 1.º, alínea a) e 4.º, alínea a), da Lei n.º 12/83, de 24 
de agosto; 
b) Não julgar inconstitucional a norma do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de janeiro; 
c) Julgar improcedentes, nessa parte, os recursos interpostos pelos arguidos A., B., D., Lda, e E., Lda, por 
um lado, e pelo arguido C., por outro; 
  
d) Não conhecer das demais questões colocadas pelos arguidos A., B., D., Lda, E., Lda, e C.; 
e) Condenar os recorrentes nas custas, que se fixam em 25 (vinte e cinco) unidades de conta, tendo em 
atenção os critérios seguidos por este Tribunal e a dimensão do impulso desenvolvido. 
Lisboa, 15 de Julho de 2013. – Fernando Vaz Ventura – Ana Guerra Martins - Pedro Machete - João Cura 
Mariano – Joaquim de Sousa Ribeiro. 
  
 
Acórdão de 7 de Julho de 2004 (Processo nº 267/99) 
 

I. Relatório 
 

1. Por acórdão da 10ª Vara Criminal do Círculo de Lisboa, com data do dia 30 de Outubro de 1997, foram 
os recorrentes, A., B., C., D., E., F., G., H., I. e J. condenados como autores dos crime de desvio e fraude na 
obtenção de subsídio. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040487.html
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Recorreram os arguidos para o Supremo Tribunal de Justiça, que, por acórdão de 4 de Junho de 1998, 
decidiu rejeitar todos os recursos interpostos. Pode ler-se nessa decisão: 
«(...) 
2. Começamos pela apreciação dos recursos interpostos das decisões interlocutórias, pois a sua eventual 
procedência prejudica a apreciação dos recursos da decisão final. 
A – recurso do arguido A.: 
Este recurso coloca apenas uma questão de direito, pois o recorrente pretende que seja declarado extinto, 
por efeito de presunção, o procedimento criminal referente aos crimes que lhe são imputados. 
Ora, versando matéria de direito, as conclusões têm de indicar, sob pena de rejeição do recurso, os 
elementos constantes do n.º 2 do art. 412º do C.P.P.. No entanto, essa indicação tem de ser feita 
igualmente no texto da motivação – cfr. o acórdão deste S.T.J., de 30-01-1997 (processo n.º 1245/96 – 3ª 
secção), in “Sumários”, 7-103. 
Efectivamente, as conclusões servem para resumir as razões do pedido – v. o art. 412º, n.º 1, do C.P.P. – 
pelo que têm de reflectir a matéria testada no texto da motivação, não podendo, pois, de forma alguma, 
servir para alargar o objecto do recurso a matérias estranhas àquele texto – v. o acórdão deste S.T.J., de 
8-2-1996 (processo n.º 48867 – 3ª secção), in “Sumários”, 0-40. 
Ora, o recorrente indicou apenas nas conclusões a maioria das normas jurídicas que considerou violadas 
pelo despacho recorrido. É o caso dos arts. 37º, n.º 1, e 36º, n.º 1, do Dec. Lei n.º 28/84, de 20-1 e 202º, 
al. a), do Cód. Penal de 1995 – v. a conclusão X). 
Portanto, tal indicação feita apenas nas conclusões, é totalmente irrelevante, não podendo, pois, ser 
considerada. E isto conduz à rejeição do recurso nesta parte, nos termos do art. 412º, n.º 2, al. a), do 
C.P.P.. 
No que concerne ao art. 2º, n.º 4 do Cód. Penal, que, no entender do recorrente, a decisão recorrida 
interpretou inconstitucionalmente, aquele não diz qual foi a norma da C.R.P. ou o princípio constitucional 
que foi violado. E isto infringe o disposto no art. 412º, n.º 2, al. a), do C.P.P., com a consequente rejeição 
do recurso nesta parte (v. a conclusão XI). 
Por outro lado, mesmo que se considerasse relevante a indicação das normas violadas feita na conclusão 
X, o certo é que o art. 202º, al. a), do Cód. Penal aí mencionado não foi reportado concretamente às 
conclusões anteriores nem aí se acrescentaram adequadas explicações. E esta actuação também constitui 
maneira adequada de cumprir o disposto na al. a) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P. – v. o acórdão deste 
S.T.J., de 12-6-1997 (processo n.º 477/97 – 3ª secção), in “Sumários”, 12-84. E isto levaria à rejeição do 
recurso nesta parte. 
Ainda que não se considerassem pertinentes as razões anteriormente invocadas para a rejeição do 
recurso, a verdade é que o recorrente não indicou o sentido em que, no seu entendimento, o tribunal 
recorrido interpretou as normas referidas na conclusão X ou com que as aplicou, nem o sentido em que 
elas deviam ter sido interpretadas ou com que deviam ter sido aplicadas. Esta omissão viola o disposto na 
al. b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., o que, de igual modo, conduziria à rejeição do recurso nesta parte. 
Finalmente, ainda se pode dizer que o recurso é manifestamente improcedente. 
De facto, o recorrente pretende obter a declaração da extinção, por prescrição, do procedimento criminal 
à custa da requalificação das suas condutas, de forma a serem integradas nas provisões dos arts. 37º, n.º 
1, e 36º, n.º 1, do Dec. Lei n.º 28/84 e 23º, n.º 2, e 73º do Cód. Penal de 1995, por, no seu entender, não 
dever ser tido como valor consideravelmente elevado o montante por ele recebido para a formação de 
jovens desempregados – 1.500.000$00. 
Ora, o despacho recorrido, mera decisão interlocutória, não tinha que fazer qualquer requalificação 
jurídica das condutas do recorrente. Isto é tarefa que só cabe ao acórdão final, sob pena de aquele 
despacho estar a antecipar o julgamento do caso em apreço. 
Daí que a prescrição do procedimento criminal tenha a ver com o crime punível em abstracto, tal como é 
descrito na acusação ou na pronúncia, e não com a sua punição em concreto. 
Este óbvio entendimento decorre, aliás, do regime fixado pelo Cód. Penal – de 1982 e de 1995 – para a 
matéria em apreço, nomeadamente, do que nele se estabelece quanto à suspensão e interrupção da 
prescrição – arts. 119º e 120º do CP de 1982 e 120º e 121º do CP de 1995 – que têm a ver com fases 
processuais anteriores à definição do enquadramento jurídico-penal da conduta do agente, que só se 
concretiza com o trânsito em julgado da decisão final. 
Portanto, os prazos de prescrição iniciam-se, correm e terminam ou não antes da referida definição – v. 
os arts. 117º e 118º do CP de 1982 e 118º e 119º do CP de 1995. 
Assim, há que manter “in casu”, a qualificação jurídico-penal da conduta do recorrente feita na pronúncia 
para efeitos de determinação do prazo de prescrição do procedimento criminal. 
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Ora, o recorrente foi pronunciado pela comissão de um crime de desvio de subsídio p. e p. pelo art. 37º, 
n.ºs 1 e 3, do Dec. Lei n.º 28/84, de 20-1, punível, em abstracto, com pena de prisão cujo limite máximo 
é de 6 anos, e de um crime de fraude na obtenção de subsídio, na forma tentada, p. e p. pelos arts. 36º, 
n.º 1, al. c), n.º 2, n.º 5, al. a), e n.º 8, al. a), do mesmo Dec. Lei, com referência aos arts. 22º, 23º e 74º do 
Cód. Penal de 1982, punível, em abstracto, com pena de prisão cujo limite máximo é de 5 anos e 4 meses. 
Assim, para aqueles crimes o prazo de prescrição do procedimento criminal é de 10 anos, face ao disposto 
no art. 117º, n.º 1, al. b), do Cód. Penal de 1982 – cfr. o art. 118º, n.º 1, al. b), do Cód. Penal de 1995. 
Sucede que os factos imputados ao recorrente ocorreram em 1987, pelo que, atentas as suspensões e 
interrupções do procedimento criminal entretanto, obviamente, verificadas num processo tão longo 
como o presente – aliás, qualificado de excepcional complexidade (v. fls. 1274) – nos termos dos arts. 
119º e 120º do Cód. Penal de 1982 (cfr. os arts. 120º e 121º do Cód. Penal de 1995), o referido prazo de 
10 anos ainda não se completou, e o mesmo sucede com este prazo acrescido de metade nos termos 
definidos no n.º 3 do art. 120º do Cód. Penal de 1982 – cfr. o art. 121º, n.º 3, do Cód. Penal revisto. E, 
como é óbvio, era esta a situação à data do despacho recorrido. 
Por conseguinte, não ocorrendo a extinção, por prescrição, do procedimento criminal contra o recorrente, 
o recurso, como se disse, é manifestamente improcedente, com a sua consequente rejeição nos termos 
do art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
B – recurso do arguido L.: 
Este recurso introduz uma questão de direito processual na medida em que imputa ao despacho recorrido 
a violação do art. 119º, al. d) do C.P.P. ao não declarar a nulidade de falta de fase instrutória decorrente 
do despacho de fls. 1016. 
Ora, como já se disse, versando matéria de direito, as conclusões têm de indicar, sob pena de rejeição do 
recurso, os elementos constantes do n.º 2 do art. 412º do C.P.P.. 
Neste caso, o recorrente indicou a norma jurídica violada, mas não indicou o sentido em que, no seu 
entendimento, o tribunal recorrido a interpretou ou com que aplicou nem o sentido em que ela devia ter 
sido interpretada ou com que devia ter sido aplicada. Isto viola o disposto na al. b) do n.º 2 do citado art. 
412º do C.P.P., pelo que o recurso tem de ser rejeitado. 
Ainda que assim não fosse, o certo é que o recorrente não explica em que é que se traduziu a falta de fase 
instrutória que constituiria nulidade insanável, pelo que não é possível censurar o acórdão recorrido. 
De facto, faltam as razões do pedido, o que contraria o disposto no n.º 1 do art. 412º do C.P.P., pelo que 
as conclusões não podem como tal ser consideradas – v. em sentido idêntico ou próximo os acórdãos 
deste S.T.J., de 3-11-1994, in Col. Jur. II-III, 226, de 10-5-1995, in Col. Jur, III-II, 192, de 20-6-1996 (processo 
n.º 553/96 – 3ª secção), de 18-9-1996 (processo n.º 727/96 – 3ª secção), de 13-11-1996 (processo n.º 
1046/96 – 3ª secção) e de 13-3-1997 (processo n.º 12/97 – 3ª secção) , in “Sumários”, 2-54, 3-54, 5-68 e 
9-75, respectivamente. 
Ora, a falta de conclusões por não serem indicadas as razões do pedido equivale à falta de motivação, o 
que determinaria a rejeição do recurso, nos termos do art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Finalmente, o recorrente mais não vem fazer agora do que impugnar o despacho de 4-11-1994, exarado 
a fls. 1016 e 1017 pelo juiz do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, do qual foi notificado e não 
recorreu. 
Assim, a questão posta agora, de novo, já foi decidida por despacho que transitou em julgado – caso 
julgado formal – pelo que à mesma não há que voltar. 
Logo, o recurso é também manifestamente improcedente, pelo que seria de rejeitar nos termos do art. 
420º, n.º 1, do C.P.P.. 
C – recurso da arguida H.: 
Este recurso põe também uma questão de direito processual consistente na violação pelo despacho 
recorrido do disposto nos arts. 133º, n.º 2, 105º, n.º 1, 315º, n.º 1, e 316º, n.º 1, do C.P.P., por ter 
indeferido o requerimento da recorrente no sentido de ser admitido como sua testemunha o co-arguido 
M., em relação ao qual havia sido ordenada a separação de processos. 
Sucede que a recorrente indicou apenas nas conclusões – v. conclusão 11ª - as normas jurídicas violadas, 
não o tendo feito no texto da motivação. E isto era necessário, como já se disse. 
Tal omissão torna irrelevante a indicação feita nas conclusões, o que conduz à rejeição do recurso, nos 
termos do art. 412º, n.º 2, al. a), do C.P.P.. 
Mesmo que assim não fosse, a verdade é que a recorrente não indicou o sentido em que, no seu 
entendimento, o tribunal interpretou as normas jurídicas que referiu como violadas ou com que a s 
aplicou nem o sentido em que elas deviam ter sido interpretadas ou com que deviam ter sido aplicadas. 
E isto viola o disposto na al. b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., o que levaria igualmente à rejeição do 
recurso. 
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Por outro lado, de acordo com o preceituado no n.º 2 do art. 133º do C.P.P., em caso de separação de 
processos, os co-arguidos só podem depor como testemunhas se nisso expressamente consentirem. 
Logo, este consentimento expresso é condição necessária para que os co‑arguidos deponham como 
testemunhas. Sendo assim, a recorrente devia ter provado a existência de tal consentimento a fim de o 
co-arguido M. ser admitido como testemunha, mas não o fez. 
Por conseguinte, aquele não podia ser, como não foi, admitido na pretendida qualidade, pois estava 
impedido de depor como testemunha, nos termos do art. 133º, n.º 1, al. a), do C.P.P.. 
D – recurso do arguido G.: 
Este recurso coloca também uma questão de direito processual na medida em que atribui ao despacho 
recorrido a violação do disposto nos arts. 133º e 340º do C.P.P., por não ter autorizado o depoimento 
como testemunha de M.. 
O caso é idêntico ao da anterior recorrente – está em causa o mesmo co‑arguido cujo depoimento se 
pretende – havendo a apontar a este recurso a violação do disposto no art. 412º, n.º 2, al. b), do C.P.P. 
em relação às normas jurídicas indicadas como violadas, com a consequente rejeição daquele. 
Por outro lado, o recurso é manifestamente improcedente pelas razões anteriormente apontadas a 
respeito do recurso da arguida H., pelo que, ainda por este motivo, teria de ser rejeitado – art. 420º, n.º 
1, do C.P.P.. 
Segue-se a apreciação dos recursos interpostos do acórdão final. 
a)      – recurso dos arguidos C., D., E. e F.: 
Preceitua o n.º 3 do art. 411º do C.P.P. que o “requerimento de interposição do recurso é sempre 
motivado”. 
Por sua vez, dispõe o n.º 1 do art. 412º do mesmo Código: 
“A motivação enuncia especificamente os fundamentos do recurso e termina pela formulação de 
conclusões, deduzidas por artigos, em que o recorrente resume as razões do pedido”. 
Finalmente, de acordo com o disposto no n.º 1 do art. 420º ainda do mesmo diploma, “o recurso é 
rejeitado sempre que faltar a motivação ou for manifesta a improcedência daquele”. 
No que concerne à necessidade de formulação de conclusões, o Código de Processo Penal dispõe em 
sentido semelhante ao que preceitua o Código de Processo Civil, no seu art. 690º. 
Assim, o que a doutrina e a jurisprudência têm dito a respeito da razão de ser e da finalidade das 
conclusões da minuta de recurso em processo civil tem plena aplicação em processo penal. 
Ora, as conclusões são, logicamente, um resumo dos fundamentos por que se pede o provimento do 
recurso, tendo como finalidade que os mesmos se tornem, fácil rapidamente, apreensíveis pelo tribunal 
“ad quem” – v., nomeadamente, J. Alberto dos Reis, in “Código de Processo Civil Anotado”, V – 359, 
Rodrigues Bastos, in “Notas ao Código de Processo Civil”, III – 299, e os acórdãos deste S.T.J., de 2-2-1984, 
in B.M.J 334-401, de 4-2-1993, in Col. Jur. I – I – 140 e de 10-7-1996, in B.M.J. 459 – 462. 
O referido aresto de 4-2-1993 é particularmente incisivo e claro a respeito desta matéria ao fixar os 
seguintes pontos: 
- “as conclusões são proposições sintéticas que emanam do que se expôs e considerou ao longo das 
alegações; 
- sem a indicação concisa e clara dos fundamentos explanados e desenvolvidos nas alegações não há 
conclusões, o que é motivo para não receber o recurso”. 
O carácter sintético das conclusões é hoje claramente salientado pelo n.º 1 do art. 690º do Cód. Proc. Civil 
na redacção que lhe foi dada pelo Dec.- Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro. 
No citado acórdão de 4-2-1993 afirma-se ainda o seguinte, com inteiro cabimento quanto aos recursos 
em processo penal: 
“a razão de ser da lei é, por um lado, apelar para o dever de colaboração das partes e dos seus 
representantes (arts. 265º) a fim de tornar mais fácil, mais pronta e mais segura a tarefa de administrar a 
justiça; e, por outro lado, fixar a delimitação objectiva do recurso, indicando concreta e precisamente as 
questões a decidir (artigo 684º)”. 
Ora, “in casu”, os recorrentes apresentaram como conclusões um longo texto com 28 artigos, que ocupam 
quatro folhas. 
Portanto, os recorrentes não foram capazes de resumir as razões do seu pedido, apresentando para o 
efeito um texto a que melhor caberia a designação de verdadeira motivação. 
Daí que tais conclusões não possam como tal ser consideradas, por violação do n.º 1 do art. 412º do C.P.P. 
– v. em sentido semelhante ou próximo os acórdãos deste S.T.J., de 3-11-1994, in Col. Jur. II – III – 226, de 
10-5-1995, in Col. Jur. III – II – 192, de 20-6-1996 (processo n.º 553/96 – 3ª secção), de 13-11-1996 
(processo n.º 1046/96 – 3ª secção), in “Sumários”, 2–54 e 5-68, respectivamente, e de 8-1-1998 (processo 
n.º 1281/97 – 3ª secção). 
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Logo, em rigor, os recorrentes não formularam conclusões. 
E, obviamente, a falta de conclusões equivale à falta de motivação, o que conduz à rejeição do recurso – 
v., entre outros, os acórdãos deste S.T.J., de 21-4-1993, in Col. Jur. I – II – 206 e de 3-11-1994 acima 
referido e o acórdão da Relação de Coimbra, de 21-12-1994, in BMJ 442-271. 
Por conseguinte, o presente recurso tem de ser rejeitado, nos termos dos arts. 412º, n.º 1 e 420º, n.º 1 
do C.P.P.. 
Mas, ainda que se entendesse que os recorrentes formularam conclusões, outras razões existem que 
determinariam igualmente a rejeição do recurso. 
Assim, este versa unicamente matéria de direito, quer na vertente processual quer na vertente 
substantiva. 
Ora, como já frisámos, versando matéria de direito, as conclusões têm de indicar, sob pena de rejeição do 
recurso, os elementos referidos no n.º 2 do art. 412º do C.P.P.. 
Vejamos, pois. 
Nas conclusões 1ª e 2ª, os recorrentes vêm arguir a nulidade insanável prevista no art. 119º, al. d), do 
C.P.P., por ter sido violado o disposto no art. 48º do mesmo diploma – falta de promoção do processo 
penal pelo Ministério Público. 
Sucede que os recorrentes não indicaram a violação da referida norma no texto da motivação. E isto, 
como já se disse mais que uma vez, era necessário. 
Portanto, tal indicação, feita apenas nas conclusões, é irrelevante, pelo que não pode ser considerada, o 
que determinaria, igualmente, a rejeição do recurso nesta parte, nos termos do art. 412º, n.º 2, al. a), do 
C.P.P.. 
Por outro lado, os recorrentes não indicaram o sentido em que, no seu entendimento, o tribunal recorrido 
interpretou o citado art. 48º do C.P.P. ou com que o aplicou nem o sentido em que deveria ter sido 
interpretado ou com que devia ter sido aplicado. E, como também vimos, esta omissão conduziria à 
rejeição do recurso nesta parte, face ao disposto na al. b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P.. 
Finalmente, ainda se pode dizer que os recorrentes não têm razão quanto à invocada nulidade. 
No presente caso, o inquérito foi feito pela Polícia Judiciária, à qual se presume diferida, em todo o 
território, a competência exclusiva para a investigação dos crimes de fraude na obtenção ou desvio de 
subsídio, subvenção ou crédito. É o que resulta do disposto no art. 4º, n.º 1, al. c), do Dec. Lei n.º 295-
A/90, de 21-9, com a redacção da Lei n.º 36/94, de 29-9 e do Dec. Lei n.º 392/95, de 2-12. 
Portanto, só quando, nos termos da sua Lei Orgânica, o Ministério Público avocar expressamente a 
respectiva investigação é que a presumida competência da Polícia Judiciária nos casos como o dos autos 
– v. os acórdãos deste S.T.J., de 31-7-1997 (processo n.º 1053/97 – 3ª secção) e de 28-8-1997 (processo 
n.º 1061/97 – 3ª secção). 
Ora, não tendo havido, “in casu”, avocação expressa da investigação pelo Ministério Público, existe 
delegação legal de poderes desta autoridade na Polícia Judiciária. 
Logo, o recurso seria, quanto a esta matéria, manifestamente improcedente, o que levaria, de igual modo, 
à sua rejeição, nos termos do art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Na conclusão 3ª, os recorrentes dizem que é inconstitucional o n.º 1 do art. 287º do C.P.P. na sua redacção 
inicial. 
No entanto, não indicam a norma da C.R.P. ou o princípio constitucional que foi violado. E isto infringe o 
disposto no art. 412º, n.º 1, al. a), do C.P.P., com a consequente rejeição do recurso nesta parte. Ainda 
que assim não fosse, o certo é que os recorrentes não explicam nada acerca da invocada 
inconstitucionalidade, pelo que faltam as razões do pedido, não havendo, pois, verdadeira conclusão, o 
que equivale a falta de motivação, como anteriormente já se explicou. Daí que, ainda por esta razão, o 
recurso teria de ser rejeitado nesta parte, nos termos do art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Nas conclusões 4ª a 6ª, os recorrentes impugnam o enquadramento jurídico-penal da sua conduta a 
respeito do crime de fraude na obtenção de subsídio, na forma tentada, do qual devem ser absolvidos. 
A propósito, afirmam que foram violados os arts. 36º, n.º 1, al. a), n.º 2, n.º 5, al. a), e n.º 8, al. a), do Dec.-
Lei n.º 28/84, de 20-1 e os arts. 22º, 23º e 74º do Cód. Penal. 
Todavia, a indicação desta violação não foi feita no texto da motivação. E isto tem como consequência, 
como se frisou anteriormente, a rejeição do recurso nesta parte, nos termos do art. 412º, n.º 2, al. a), do 
C.P.P.. 
Por outro lado, os recorrentes também não indicaram o sentido em que, no seu entendimento, o tribunal 
recorrido interpretou as referidas normas ou com que as aplicou nem o sentido em que deviam ser 
interpretadas ou com que deviam ter sido aplicadas. E isto conduziria, igualmente, à rejeição do recurso 
– art. 412º, n.º 2, al. b), do C.P.P. – nesta parte. 
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Nas conclusões 7ª a 11ª, os recorrentes impugnam também o enquadramento jurídico-penal da sua 
conduta no que concerne ao crime de desvio de subsídio, do qual devem ser absolvidos. 
A este respeito, dizem que foi violado o art. 37º do Dec. Lei n.º 28/84, mas não referem os elementos 
constantes da al. b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., o que acarretaria a rejeição do recurso nesta parte. 
Nas conclusões 12ª a 15ª os recorrentes voltam a impugnar a qualificação jurídico-penal da sua conduta 
para o caso de se entender que cometeram o crime p. e p. pelo citado art. 37º do Dec. Lei n.º 28/84, 
pretendendo que ela se insere no n.º 1 e não no n.º 3 deste art. E considerando, mais uma vez, ter havido 
violação desta norma – v. as conclusões 14ª e 28ª. 
Só que, mais uma vez, os recorrentes não cumpriram o disposto na al. b) do n.º 2 do referido art. 412º do 
C.P.P., de onde resultaria a rejeição do recurso nesta parte. 
As matérias tratadas nas conclusões 16ª, 17ª, 18ª, 19ª e 23ª não foram incluídas no texto da motivação, 
o que acarretaria, como várias vezes já se frisou, a rejeição do recurso a respeito daquelas – art. 412º, n.º 
2, al. a), do C.P.P. quanto às 16ª a 19ª e 412º, n.º 1, e 420º, n.º 1, quanto à 23ª. 
Por outro lado, as normas apontadas como violadas nas conclusões 16ª e 17ª - art. 16º do Cód. Penal – a 
respeito do erro sobre os elementos de facto ou de direito, e nas conclusões 18ª e 19ª - art. 17º, n.ºs 1 e 
2 do mesmo Código – a respeito do erro sobre a ilicitude do facto, não tiveram a correspondente indicação 
dos elementos referidos na al. b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., o que levaria também à rejeição do 
recurso nesta parte. 
Acresce que, a respeito das matérias tratadas nas conclusões 16ª a 19ª, os recorrentes não indicaram as 
razões do pedido, o que equivale, como se disse, à falta de motivação e conduziria à rejeição do recurso 
nesta parte – art. 420º, n.º 1 do C.P.P.. 
A conclusão 20ª nada tem para apreciar. 
Na conclusão 21ª, os recorrentes pretendem a atenuação especial da pena que eventualmente lhes seja 
aplicada, referindo como violadas as normas constantes da al. d) do n.º 2 e do n.º 1 do art. 72º do Cód. 
Penal. 
Só que, de novo, esta violação não foi indicada no texto da motivação, o que acarretaria a rejeição do 
recurso nesta parte – art. 412º, n.º 2, al. a), do C.P.P.. 
E também não foram indicados os elementos referidos na al. b) do n.º 2 do mesmo art., com a 
consequente rejeição do recurso nesta parte. 
Finalmente, os recorrentes não concretizaram os pressupostos para a atenuação especial da pena que 
consideram reunidos, nem as circunstâncias contemporâneas e posteriores ao crime que diminuem de 
forma acentuada a ilicitude do facto, a culpa do agente e a necessidade da pena. 
Logo, também aqui faltam as razões do pedido, o que, por igual, conduziria à rejeição do recurso – art. 
420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Na conclusão 22ª, os recorrentes impugnam a medida da pena quanto ao crime de desvio de subsídio, 
único em que, em alternativa ao anteriormente pretendido, admitem vir a ser condenados, considerando 
violado o n.º 71º do Cód. Penal. 
Todavia, novamente, quanto a esta norma, falta a referência aos elementos constantes do art. 412º, n.º 
2, al. b), do C.P.P., o que acarretaria a rejeição do recurso nesta parte. 
Igualmente, não explicam os recorrentes porque é que a pena a aplicar a cada um pela prática do referido 
crime (na modalidade) p. e p. pelo art. 37º, n.º 3, do Dec. Lei n.º 28/84, há-de ser até um ano de prisão. 
Logo, faltam aqui as razões do pedido, com a consequente rejeição do recurso nesta parte – art. 420º, n.º 
1, do C.P.P.. 
Voltando à conclusão 23ª, há que dizer que os recorrentes omitiram completamente o cumprimento do 
art. 412º, n.º 2, do C.P.P., não indicando qualquer norma jurídica a respeito da pretendida pena unitária 
– dois anos de prisão – resultante do cúmulo jurídico das penas parcelares aplicáveis aos dois crimes por 
que foram condenados, a entender-se que o devem ser. 
Logo, por esta razão também haveria lugar à rejeição do recurso. 
E, como faltam as razões explicativas para a aplicação da referida pena unitária, ainda por este motivo 
seria de rejeitar o recurso – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Nas conclusões 24ª a 26ª, os recorrentes censuram o acórdão recorrido por não ter declarado a suspensão 
da execução das penas que lhes foram aplicadas, entendendo que foi violado o art. 50º do Cód. Penal. 
No entanto, mais uma vez, trata-se de violação que não foi indicada no texto da motivação, além de que 
não foram indicados os elementos referidos na al. b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P.. Logo, por violação 
desta al. e da al. a) dos mesmos n.º e art. o recurso teria de ser rejeitado. 
Além disso, as penas aplicadas aos recorrentes são superiores a três anos de prisão, pelo que não podiam 
ser suspensas na sua execução, nos termos do art. 48º, n.º 1, do Cód. Penal de 1982 – cfr. o art. 50º, n.º 
1, do Cód. Penal de 1995. 
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E para este efeito releva mesmo a pena aplicada e não a pena residual resultante da aplicação de perdão 
legal, pois o juízo que leva à aplicação de pena de prisão superior a três anos não se compadece com o 
juízo de prognose favorável relativamente ao comportamento do arguido que preside à suspensão da 
execução da pena, o qual não pôde ser feito quando aquela foi aplicada. Logo, a suspensão da pena por 
virtude de uma medida “a posteriori” – o perdão – sem que aquele juízo de prognose pudesse ser feito 
antes, não está de acordo com os princípios que regem aquele instituo. Além disso, seria conceder dois 
benefícios ao arguido – o perdão e a suspensão – sem justificação legal. 
Assim, estas conclusões são também manifestamente improcedentes, o que determinaria a rejeição do 
recurso – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Na conclusão 27ª, os recorrentes insistem ainda na suspensão da execução da pena sob a condição do 
pagamento pelos recorrentes das quantias que indicam, pelo que, não o tendo feito o acórdão recorrido 
violou o n.º 2 do art. 50º e a al. a) ou c) do n.º 1 do art. 51º do Cód. Penal. 
Só que ainda aqui os recorrentes não cumpriram o disposto na al. b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P. e não 
explicaram nada acerca desta sua pretensão pelo que faltam as razões de pedido, e daí que o recurso 
fosse de rejeitar nesta parte, nos termos daquele normativo e do art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
A conclusão 28ª não contém matéria para apreciar, pois limita-se a indicar como violadas as normas 
anteriormente mencionadas, sobre o que já foi dito o que havia a dizer. 
b) – recurso do arguido I.: 
O presente recurso respeita unicamente a matéria de direito, pelo que, mais uma vez o dizemos, as 
conclusões têm de indicar, sob pena de rejeição daquele, os elementos constantes do n.º 2 do art. 412º 
do C.P.P.. 
Ora, nas conclusões a), b) e c), o recorrente vem impugnar o enquadramento jurídico-penal da sua 
conduta, ao dizer que foi errada a condenação por dois crimes: fraude na obtenção de subsídio, na forma 
tentada e desvio de subsídio; pois, no seu entendimento, o primeiro consome o segundo. 
Sucede que o recorrente não indicou as normas jurídicas violadas; tendo-se limitado a dizer que foi feita 
errada interpretação do art. 30º, do Cód. Penal, mas sem que tenha indicado o sentido em que, no seu 
entendimento, o tribunal recorrido interpretou aquela norma. 
Por outro lado, é incompreensível o sentido em que, segundo o recorrente, a mesma norma devia ter sido 
interpretada, na medida em que usa as palavras do n.º 2 do citado art. 3o, que se reporta ao crime 
continuado e não à consumação de crimes, caso de concurso aparente, que ele diz ocorrer no presente 
caso – na conclusão b). E, como é sabido, consumpção criminosa e continuação criminosa são figuras 
distintas no âmbito do direito criminal – v. Maia Gonçalves, in “ Código Penal Português”, 10ª ed., 
181/182. 
Logo não faz qualquer sentido a forma que, segundo o recorrente, o tribunal recorrido devia ter usado na 
interpretação do art. 30º, do Cód. Penal. 
Assim, o recorrente não cumpriu, quanto às conclusões em apreço, o disposto nas al. a) e b) do n.º 2 do 
art. 412º do C.P.P., pelo que o recurso tem de ser rejeitado nesta parte. 
Na conclusão d), o recorrente reporta-se à medida concreta da pena, que, no seu entender, não deve ser 
superior a dois anos e meio. 
No entanto, sobre esta questão de direito o recorrente não indica uma única norma jurídica, pelo que não 
cumpriu o disposto no n.º 2 do art. 412º do C.P.P., o que determina a rejeição do recurso nesta parte. 
Ainda que assim não fosse, o certo é que o recorrente também não deu qualquer razão explicativa para a 
aplicação da pena que indica, pelo que o recurso seria de rejeitar por este motivo, face às razões que já 
se referiram a respeito de outros recursos – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Nas conclusões e), f), g) e h), o recorrente pretende que seja suspensa a execução da pena. 
Trata-se também de questão de direito, mas enquanto nas conclusões e), f) e h) o recorrente se refere à 
suspensão da pena sem condições, na conclusão g) reporta-se à suspensão condicionada do pagamento 
ao Estado das quantias que indica em alternativa. 
De qualquer modo, acerca de toda esta matéria, o recorrente não cumpriu, de novo, o disposto no n.º 2 
do art. 412º do C.P.P., pois limitou-se a dizer que a sentença fez errada interpretação do que dispõe o art. 
48º do Cód. Penal, sem que tenha indicado o sentido em que, no seu entendimento, o tribunal recorrido 
interpretou aquela norma nem aquele em que devia ter sido interpretada. 
Logo, o recurso tem de ser rejeitado nesta parte. 
Por outro lado, a pena aplicada ao recorrente é superior a três anos de prisão, pelo que não podia ser 
suspensa na sua execução, nos termos do art. 48º, n.º 1, do Cód. Penal de 1982 – cfr. e art. 50º, n.º 1, do 
Cód. Penal de 1995. 
Portanto, estas conclusões são manifestamente improcedentes, o que determinaria, de igual modo, a 
rejeição do recurso – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
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c) – recurso dos arguidos A. e B.: 
Antes de mais, há que dizer que os recorrentes apresentaram como conclusões um extenso texto com 47 
artigos, que ocupam cinco folhas de escrita densa. Esta extensão torna-se ainda maior com a reprodução 
feita na conclusão XXXIX dos processos referidos no ponto 68 da motivação. 
Portanto, os recorrentes não foram capazes de resumir as razões do pedido, apresentando para o efeito 
um texto a que melhor caberia a designação de verdadeira motivação, que, aliás, já seria longa. 
Daí que tais conclusões não possam assim ser consideradas, por violação do n.º 1 do art. 412º do C.P.P., 
remetendo-se para tudo o que a este propósito foi dito a respeito do recurso dos arguidos C., D., E. e F.. 
Havendo falta de conclusões, há falta de motivação, o que leva à rejeição do recurso, nos termos dos art.s 
412º, n.º 1, e 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Ainda que assim não fosse, outras razões existem que conduziriam, igualmente, à rejeição do recurso. 
Assim todas as normas jurídicas que os recorrentes indicaram, nas conclusões, como violadas, excepto os 
art.s 355º do C.P.P. e 32º, n.º 5, da C.R.P., não foram indicadas como tal no texto da motivação, pelo que, 
como estamos fartos de dizer, esta indicação não pode ser considerada. E isto conduziria à rejeição do 
recurso nesta parte – art. 412º, n.º2, al. a), do C.P.P.. 
Por outro lado, há questões de direito em relação às quais os recorrentes não indicaram sequer as normas 
violadas. É o caso da actuação dos recorrentes sem consciência da ilicitude e sem dolo – v. as conclusões 
XXI e XXII – do enquadramento jurídico penal da sua conduta – v. as conclusões XXIII a XXIX e XLI. 
Portanto, quanto a estas matérias, houve violação do disposto na al. a) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P, o 
que determinaria a rejeição do recurso nesta parte. 
Finalmente, em relação a todas as normas indicadas como violadas, os recorrentes não cumpriram o 
preceituado, pela al. b) do n.º 2 do citado art. 412º, pelo que o recurso, ainda por este motivo, teria de 
ser rejeitado nesta parte. 
Acresce ainda que os recorrentes vêm colocar nas conclusões I a IV meras questões de prova, que estão 
subtraídas à apreciação deste Supremo Tribunal, face ao disposto no art. 433º do C.P.P., excepto quanto 
aos vícios indicados no n.º 2 do art. 410º do mesmo diploma. 
Mas, estes têm de resultar do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da 
experiência comum. E não é o que sucede “in casu”, nomeadamente quanto ao erro notório na apreciação 
da prova referida pelos recorrentes, pois apelam para o processado a fls. 2 463 a 2 465, o que é estranho 
à decisão ora sob recursos – v. conclusão III. 
Portanto, quanto às matérias acabadas de referir, as conclusões são manifestamente improcedentes, o 
que levaria à rejeição do recurso nesta parte – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
d) – recurso do arguido J.: 
Antes de mais, também aqui há que dizer que o recorrente apresentou como conclusões um longo texto 
com 38 artigos e um extenso pedido final, tudo ocupando seis folhas. 
Portanto, o recorrente não foi capaz de resumir as razões do pedido, apresentando para o efeito um texto 
a que melhor caberia a designação de verdadeira motivação. 
Logo, tais conclusões não podem como tal ser consideradas, por violação do n.º 1 do art. 412º do C.P.P., 
remetendo-se para tudo o que a este respeito foi dito quanto ao recurso dos arguidos C., D., E. e F.. 
A falta de conclusões é ainda um caso de falta de motivação, o que conduz à rejeição do recurso, nos 
termos do art.s 412º, n.º 1, e 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Mesmo que assim não fosse, a verdade é que outras razões existem que levariam também à rejeição do 
recurso. 
Assim nas conclusões 1ª a 6ª, o recorrente veio pôr em causa a apreciação que o tribunal recorrido fez da 
prova produzida em audiência e dos documentos constantes dos apensos e anexos. 
Ora não se tratando de prova vinculada, não é possível uma impugnação daquele tipo, que apenas vem 
dar a conhecer que a convicção que o tribunal colectivo adquiriu em julgamento. 
Por conseguinte, o recorrente veio pôr em causa a regra da livre apreciação da prova inserta no art. 127º 
do C.P.P., pelo que, saindo do domínio do preceituado no art. 410º, n.º s 2 e 3, do mesmo diploma, traz à 
colação matéria que este S.T.J. não pode indicar, face ao disposto no art. 433º do citado Código – v. os 
acórdãos deste S.T.J., de 19-6-1996 (processo n.º 48.628 – 3ª Secção), in “Sumários”, 2-50 e de 13-2-1991, 
citado por Maia Gonçalves, in “Código de Processo Penal”, 7ª ed., 599. 
Assim, as conclusões 1ª a 6ª são manifestamente improcedentes, pelo que haveria lugar à rejeição do 
recurso nesta parte – art. 420º, n.º 1, do C.P.P. 
Nas conclusões 7ª a 11ª, o recorrente coloca uma questão de direito processual respeitante à nulidade 
por violação dos art.s 323º, al. f), e 327º, n.º 2, do C.P.P., que resulta de na motivação da decisão constar 
que as declarações dos co-arguidos contribuíram irrestritamente para a formação da convicção do 
tribunal. 
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Ora, neste particular, o recorrente não indicou o sentido em que, no seu entendimento, o tribunal 
recorrido interpretou aquelas normas ou com que as aplicou, nem o sentido em que elas deviam ter sido 
interpretadas ou com que deviam ter sido aplicadas. E isto viola o disposto no art. 412º, n.º 2, al. b), do 
C.P.P., o que determinaria a rejeição do recurso. 
Por outro lado, o princípio fundamental em matéria de prova é o da sua legalidade, consagrado no art. 
125º, do C.P.P., segundo o qual são admissíveis as provas que não forem proibidas por lei. 
Ora, não existe qualquer disposição legal que não admita as declarações do co‑arguido como meio de 
prova, pelo que elas podem ser objecto de valoração pelo tribunal para fundamentar a sua convicção 
sobre os factos que dá como provados, dentro da regra da livre apreciação da prova – art. 127º do C.P.P. 
De facto, o art. 133º, n.º 1, al. a), do C.P.P., apenas proíbe que os co‑arguidos deponham como 
testemunhas, mas não proíbe que os arguidos da mesma infracção prestem declarações no exercício do 
direito que lhes assiste de o poderem fazer em qualquer momento da audiência, desde que elas se refiram 
ao objecto do processo. É o que dispõe o art. 343º, n.º 1, do C.P.P. – v. neste sentido os acórdãos deste 
S.T.J., de 17-10-1996 (processo n.º 560/96 – 3ª Secção), de 23-10-1997 (processo n.º 679/97 – 3ª Secção) 
e de 30-10-1997 (processo n.º 849/97 – 3ª Secção), in “Sumários”, 4-83 e 14-157 e 167, respectivamente. 
Acresce que não se pode falar em violação do princípio do contraditório, pois o arguido visado pelas 
declarações de um co-arguido pode contradize-las, quer por estar presente quer, no caso de audição 
separada, depois de o presidente do tribunal colectivo lhe dar resumidamente conhecimento do que se 
tiver passado na sua ausência. É o que preceitua o n.º 4 do art. 343º do C.P.P. 
E esta foi a situação dos autos, pois o recorrente teve oportunidade de contraditar a versão dos factos 
apresentada pelos co-arguidos, por constar a sua presença nas actas das audiências em que se procedeu 
ao interrogatório daqueles – v. aquelas actas a partir de fls. 2.990. 
E, se tal não fez, tem de assumir as respectivas consequências, isto é, tem de sujeitar-se à livre apreciação 
que o tribunal recorrido fez das declarações dos co-arguidos conjuntamente com a restante prova não 
vinculada. 
O problema que se põe num caso destes é apenas o da possível menor credibilidade que as declarações 
de um co-arguido apresentam como meio de prova. Mas, isto não é diferente do que se pode passar, por 
exemplo, com a prova testemunhal – v. os acórdãos do S.T.J. citados por último. 
Assim, não se mostram violados os art.s 323º, al. f), e 327º, n.º 2, do C.P.P. 
De resto, “in casu”, o tribunal recorrido teve em consideração outros meios de prova, que, em conjunto 
com as referidas declarações dos co-arguidos, serviram para alicerçar a sua convicção – v. fls. 3 184 a 3 
186 – sem que, aliás, se possa concluir qual foi o peso que cada um daqueles meios teve para o efeito. 
Ainda se dirá, por fim, que os art.s 323º, al. f), e 327º, n.º 2, do C.P.P. não consagram qualquer nulidade, 
pelo que a sua violação constitui mera irregularidade – v. o art. 118º daquele diploma – que tem de ser 
arguida no próprio acto, como dispõe o art. 123º, n.º 1, do mesmo Código – v. Maia Gonçalves, in obra 
citada, 494. 
Ora, esta irregularidade não foi oportunamente arguida pelo recorrente, pelo que não poderia fazê-lo 
pela via do recurso. 
Por conseguinte, as conclusões 7ª a 11ª são manifestamente improcedentes, o que acarretaria a rejeição 
do recurso – art. 420º, n.º 1, do C.P.P. 
Nas conclusões 12ª a 14ª, o recorrente volta a insistir em matéria de prova, alegando erro notório na 
apreciação da prova, que constitui um dos vícios da decisão sobre a matéria de facto – art. 410º, n.º 2, al. 
c), do C.P.P. – de que o S.T.J. pode conhecer, mesmo oficiosamente – art. 433º do mesmo diploma. 
Todavia, a questão que o recorrente coloca – não pode o tribunal julgar provados os factos que assim 
considerou com base nas declarações dos arguidos – nada tem a ver com o referido vício, que consiste 
em se haver dado como provado algo que notoriamente está errado, que não podia ter acontecido, sendo 
reconhecível por qualquer pessoa minimamente atenta – v. os acórdãos deste S.T.J., de 24-10-1996 
(processo n.º 666/96 – 3ª Secção) e de 31-10-1996 (processo n.º 478/96 – 3ª Secção), in “Sumários”, 4-88 
e 99, respectivamente. 
Esta questão prende-se antes com as que já foram tratadas nas conclusões anteriores, ou seja, as 
declarações dos co-arguidos são meio de prova legal e estão sujeitas à livre apreciação do tribunal 
colectivo, não podendo esta ser censurada por este S.T.J.. 
Logo, estas conclusões são manifestamente improcedentes, o que determinaria a rejeição do recurso 
nesta parte, tal como sucedia quanto à matéria tratada nas conclusões 7ª a 11ª – art. 420º, n.º 1, do C.P.P. 
Nas conclusões 15ª a 18ª, o recorrente vem alegar novo vício da decisão sobre a matéria de facto, que é 
a contradição insanável da fundamentação em que o tribunal colectivo baseou a sua convicção – art. 410º, 
n.º 2, al. b), do C.P.P. – ao louvar-se nos depoimentos de testemunhas que não as prestaram (4 ao todo). 
Ora, isto nada tem a ver com o apontado vício. 
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Se, de facto, as ditas testemunhas não depuseram – o que, aliás, não é verdade quanto à testemunha O. 
que apenas se recusou a depor quanto à sua filha, a arguida P. (v. fls. 2 859) – o certo é que foram muitas, 
para além daquelas, as testemunhas que depuseram e que serviram para formar a convicção do tribunal 
colectivo – v. fls. 3 184 a 3 186 – conjuntamente com outros meios de prova. 
Assim, não tendo sido dado qualquer relevo específico aos depoimentos inexistentes, quanto ao 
recorrente, irreleva totalmente a apontada irregularidade. 
Portanto, as conclusões 15ª a 18ª são manifestamente improcedentes, o que levaria, igualmente à 
rejeição do recurso nesta parte – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Nas conclusões 19ª a 25ª, o recorrente vem impugnar o enquadramento jurídico-penal da sua conduta. 
Trata-se de questão de direito, como é óbvio, pelo que o recorrente devia ter indicado os elementos 
constantes do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., mas não o fez, pelo que o recurso teria de ser rejeitado nesta 
parte. 
Nas conclusões 26ª a 30ª, o recorrente volta a alegar vícios da decisão sobre a matéria de facto – 
contradição entre a matéria julgada provada e insuficiência para a decisão da matéria de facto provada 
(art. 410º, n.º 2, als. a) e b), do C.P.P.). 
Todavia, o recorrente nada concretiza acerca de tais vícios, nomeadamente, não especifica os pontos da 
factualidade provada a que se refere. 
Portanto, a este respeito, o recorrente omite as razões do pedido, o que equivale, como já se disse mais 
que uma vez, à falta de motivação e conduziria à rejeição do recurso nesta parte – art. 420º, n.º 1, do 
C.P.P.. 
Nas conclusões 31ª a 35ª, o recorrente vem arguir a nulidade do inquérito, nos termos do art. 119º, al. b), 
do C.P.P., por o mesmo ter tido o seu impulso e terem sido feitas todas as diligências de prova à revelia 
do Ministério Público. 
A questão posta é de direito processual, pelo que o recorrente devia ter indicado os elementos, referidos 
no n.º 2 do art. 412º do C.P.P., mas não o fez, pelo que o recurso teria de ser rejeitado nesta parte. 
Por outro lado, a questão ora posta já foi tratada a propósito do recurso dos arguidos C. e outros, pelo 
que, mantendo-se aqui tudo o que ali se escreveu a tal respeito, conclui-se que as conclusões 31ª a 35ª 
são manifestamente improcedentes, o que acarretaria a rejeição do recurso nesta parte – art. 420º, n.º 
1, do C.P.P.. 
Nas conclusões 36ª e 37ª, o recorrente volta a impugnar a qualificação jurídico – penal da sua conduta, 
pretendendo ter cometido um único crime de fraude na obtenção de subsídio de execução continuada. 
Todavia, mais uma vez, o recorrente não indica os elementos constantes do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., 
pelo que o recurso teria de ser rejeitado nesta parte. 
Finalmente, na conclusão 38ª, o recorrente refere os art.s do C.P.P. que considera violados. 
No entanto, a violação de tais normas não foi referida no texto da motivação, pelo que, como já várias 
vezes se disse, aquela indicação, feita apenas nas conclusões, irreleva totalmente, não podendo, pois, ser 
considerada. E isto conduziria à rejeição do recurso nesta parte, nos termos do art. 412º, n.º 2 al. a), do 
C.P.P.. 
Idêntica deficiência se nota em relação aos art.s 26º e 30º, nº1 do Cód. Penal e 36º do Dec.- Lei n.º 28/84, 
só agora indicados, pelo que também, neste particular, o caminho a seguir seria o da rejeição do recurso. 
Sucede ainda que o recorrente indicou agora, em amontoado, numa única conclusão, as normas jurídicas 
violadas, sem as reportar concretamente ao que anteriormente disse nas restantes conclusões e sem 
acrescentar adequadas explicações. E isto também não constitui modo correcto de cumprir o disposto na 
al. a) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., o que levaria à rejeição do recurso – v. o acórdão deste S.T.J., de 12-
6-1997 (processo n.º 477/97 – 3ª Secção), in “Sumários”, 12-84. 
Finalmente, em relação a todas as normas violadas, o recorrente não cumpriu o disposto na al. b) do n.º 
2 do art. 412º do C.P.P., o que levaria também à rejeição do recurso. 
e) – recurso da arguida N.: 
Nas conclusões 1ª a 3ª, a recorrente, tal como o recorrente anterior, vem arguir nulidade insanável nos 
termos do art. 119º, al. b), do C.P.P., por falta de promoção do processo pelo Ministério Público. 
Como se disse anteriormente, a questão em causa é de direito processual, pelo que o recorrente devia 
ter indicado os elementos constantes do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., mas não o fez, pelo que o recurso 
tem de ser rejeitado nesta parte. 
Por outro lado, como ali também se disse, a referida questão já foi devidamente tratada a propósito do 
recurso dos arguidos C. e outros. 
Assim, dado que se mantém tudo o que ali se escreveu a tal respeito, conclui-se que as conclusões 1ª a 
3ª são manifestamente improcedentes, o que conduziria à rejeição do recurso nesta parte – art. 420º, n.º 
1, do C.P.P.. 
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Nas conclusões 3ª a 6ª, a recorrente vem arguir a invalidade do julgamento e requerer a respectiva 
repetição, por ter havido violação do disposto no art. 328º, n.º 6 do C.P.P., que se prende com o facto de 
terem mediado 128 dias entre 24-6-1997, data da última sessão da audiência de julgamento e 30 de 
Outubro do mesmo ano, data da leitura do acórdão. 
De facto, é verdade que decorreram mais de 30 dias entre as audiências referidas pela recorrente, embora 
não 128 dias úteis. 
Efectivamente, o prazo referido no n.º 6 do art. 328º do C.P.P. – como, aliás, os outros mencionados nos 
n.º s 4 e 5 – é um prazo processual, pelo que, não havendo aqui arguidos presos, aplica-se-lhe o disposto 
no n.º 1 do art. 104º do mesmo Código. De onde decorre que se suspendem durante as férias os prazos 
judiciais respeitantes aos processos criminais, por força do preceituado no art. 144º, n.º 3, do Cód. Proc. 
Civil na redacção anterior à que lhe foi dada pelo Dec.- Lei n.º 329-A/95, de 12-12, mantido em vigor pelo 
art. 6º, n.º 3 deste último diploma e aplicável “ex vi” do citado n.º 1 do art. 104º do C.P.P.. 
Assim sendo, a leitura do acórdão recorrido devia ter-se verificado até 03‑10-1997, sendo certo que só 
ocorreu em 30-10-1997 – v. fls. 3 201 a 3 203. 
No entanto, apesar de se constatar que houve excesso do prazo legal, não se verificou qualquer nulidade, 
mas sim mera irregularidade processual. 
Na realidade, para haver nulidade de um acto processual é necessário que a lei a comine de forma 
expressa, como dispõe o n.º 1 do art. 118º do C.P.P.. E tal não ocorre relativamente ao caso previsto no 
n.º 6 do art. 328º do C.P.P.. 
Tratar-se-ia, assim, “in casu”, de mera irregularidade – v. o n.º 2 do citado art. 118º –que deveria ter sido 
arguida pela recorrente no próprio acto, ou seja, na audiência de 24-6-1997, onde foi proferido o 
despacho de adiamento daquela para lá dos 30 dias legais, como dispõe o n.º 1 do art. 123º do C.P.P., e 
sendo certo que se encontravam presentes naquela audiência o legal representante e o mandatário da 
recorrente – v. fls. 3 113 a 3 118. 
Não tendo sido feita a referida arguição, a recorrente não pode, fora do prazo legal, vir, em sede de 
recurso, utilizá-la para provocar a declaração de nulidade do julgamento ou, ao menos, a sua repetição – 
cfr. o acórdão deste S.T.J., de 31-10-1991, in B.M.J. 410-422. 
Logo, as conclusões 3ª a 6ª são manifestamente improcedentes, o que determinaria a rejeição do recurso, 
nos termos do art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. E, diz-se determinaria a rejeição, porque, rigorosamente, antes 
desse fundamento ocorre o decorrente da falta de indicação dos elementos constantes da al. b) do n.º 2 
do art. 412º do C.P.P. relativamente à norma indicada como violada, ou seja, a do art. 328º, n.º 6, daquele 
diploma. 
Nas conclusões 7ª e 8ª, a recorrente vem alegar a inconstitucionalidade do Dec.- Lei n.º 28/84, de 20 de 
Janeiro, porque foi promulgado e referendado para além do prazo de validade da respectiva autorização 
legislativa e porque viola o objecto, sentido e extensão da referida autorização, havendo, em qualquer 
caso, inconstitucionalidade orgânica. 
Trata-se, obviamente, de questões de direito, em relação às quais a recorrente não concretizou, de forma 
clara, os elementos referidos nas als. a) e b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P.. E isto seria, desde logo, motivo 
para rejeitar o recurso – art. 420º, n.º 1, do mesmo diploma. 
Ainda que assim não fosse, a verdade é que tem sido jurisprudência unânime do Tribunal Constitucional 
a de que “momento relevante para saber se foi utilizada uma autorização legislativa durante o prazo de 
vigência da mesma é o da aprovação em Conselho de Ministros” (o sublinhado é nosso), como se diz no 
acórdão n.º 206/94, de 2-3-1994, in “Acórdãos do Tribunal Constitucional”, vol. 27º, 525 – v. também o 
acórdão do mesmo T. C. n.º 121/93, de 14-1-1993, in B.M.J. 423-93. 
De facto, parece evidente que o Governo cumpre a sua acção legislativa, devidamente autorizado pela 
Assembleia da República, nos casos de reserva relativa da competência desta na mesma matéria – v. art. 
165º da C.R.P. da 4ª revisão constitucional – quando aprova em Conselho de Ministros o respectivo 
diploma legal. 
Portanto, não há que buscar em qualquer acto posterior ao da referida aprovação – promulgação, 
referendo ou publicação do diploma – o culminar do processo legislativo. A aprovação do diploma pelo 
Governo é que releva para o efeito e, se tiver tido lugar dentro do prazo da autorização legislativa, o 
mesmo não padece de inconstitucionalidade orgânica. 
“In casu”, foi a Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto, que concedeu autorização legislativa ao Governo, 
nomeadamente, em matéria de infracções antieconómicas e contra a saúde pública – v. art. 1º, al. a). 
Segundo o art. 5º desta Lei, a referida autorização caducava se não fosse utilizada dentro do prazo de 120 
dias. 
Ora, esta Lei entrou em vigor em 25 de Agosto de 1983, como se vê do seu art. 6º e o Dec.-Lei n.º 28/84, 
de 20 de Janeiro, que usou a mencionada autorização legislativa, foi aprovado em Conselho de Ministros 
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de 6 de Dezembro de 1983, ou seja, no 103º dia a contar da entrada em vigor da Lei n.º 12/83, pelo que 
aquela autorização foi exercida dentro do prazo que esta Lei concedeu ao Governo. 
Por outro lado, o Governo conteve-se dentro dos limites que lhe foram demarcados ao aprovar o Dec.- 
Lei n.º 28/84. 
Assim, não obstante a recorrente não concretizar o que alega na conclusão 8ª, o que seria motivo para 
rejeitar o recurso, neste particular, por não resumir as razões do pedido – como já várias vezes se disse – 
face ao disposto nos art.s 412º, n.º 1, e 420º, n.º 1, do C.P.P. – o certo é que o que está em causa são os 
novos tipos de normas criadas pelo Dec.- Lei n.º 28/84 – fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e 
desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado (art.s 36º e 37º). 
Ora, a este respeito dispõe o art. 1º da Lei n.º 12/83, o seguinte: 
“É concedida ao Governo autorização legislativa para alterar os regimes em vigor, tipificando novos ilícitos 
penais e contravencionais, definindo novas penas, ou modificando as actuais, tornando para o efeito, 
como ponto de referência, a dosimetria do Código Penal, nas seguintes áreas: 
a) Em matéria de infracções antieconómicas e contra a saúde pública; 
......................................................................................................” 
Ora, ao criar os referidos novos ilícitos criminais – v. os n.º s 3 e 6, al. l), do preâmbulo do Dec.- Lei n.º 
28/84 – que são crimes contra a economia – v. a Subsecção II da Secção II do Capítulo II do mesmo diploma 
– este contém-se totalmente dentro dos limites da respectiva autorização legislativa, não se percebendo 
como é que se possa afirmar o contrário. 
Portanto, o Decreto-lei n.º 28/84 não padece de qualquer inconstitucionalidade orgânica, nomeadamente 
no que se refere aos aspectos acabados de tratar neste acórdão – v. os acórdãos deste S.T.J., de 19-9-
1996 (processo n.º 48.891 – 3ª Secção) e de 15-10-1997 (processo n.º 1.316/96 – 3ª Secção), in 
“Sumários”, 3-56 e 14-142, respectivamente. 
Assim, as conclusões 7ª e 8ª, são manifestamente improcedentes, o que ainda seria motivo para rejeitar 
o recurso – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
f) – recurso do arguido L.: 
Nas conclusões 1ª a 3ª, o recorrente começa por pedir a correcção do acórdão recorrido, nos termos do 
art. 380º, n.º 2, do C.P.P., por nenhuma referência ser feita à contestação por ele apresentada na parte 
em que indica sumariamente as conclusões contidas na contestação de cada um dos arguidos. 
De facto, o recorrente tem razão, pois, como se vê de fls. 3 155 a 3 158, o acórdão recorrido não descreveu 
no relatório, de forma sumária, as conclusões contidas na contestação daquele. 
Assim, nos termos da al. a) do n.º 1 do art. 380º do C.P.P., há lugar à correcção do referido acórdão 
nomeadamente depois de ter subido o recurso, como é o caso, face ao disposto no n.º 2 daquele artigo. 
Portanto, corrigindo o acórdão recorrido, na parte respeitante ao relatório – art. 374º, n.º 1, al. d), do 
C.P.P. – acrescenta-se ao mesmo que o arguido L., na sua contestação de fls. 2 036 a 2 040, negou a prática 
do crime que lhe é imputado, e, para o caso de ser condenado, terá de o ser apenas como cúmplice, com 
a atenuação especial prevista no art. 27º, n.º 2, do Cód. Penal. 
Feita esta correcção, há que dizer que ela é perfeitamente inócua em termos de apreciação do presente 
recurso. 
Nas conclusões 4ª a 6ª, o recorrente vem impugnar o enquadramento jurídico-penal da sua conduta, 
alegando que deveria ter sido absolvido, por a tentativa não ser punível no caso de cumplicidade. 
Assim, o recorrente coloca uma questão de direito se bem que em termos de total confusão e de nenhuma 
clareza de exposição. 
Devia ter cumprido o disposto no art. 412º, n.º 2, do C.P.P., mas não o fez, pelo que o recurso tem de ser 
rejeitado nesta parte. 
Mesmo que assim não fosse, a verdade é que não se entende o que o recorrente vem dizer, ao alegar que 
deveria, teoricamente, ser condenado pela prática de um crime de fraude na obtenção de subsídio na 
forma tentada e sob a forma de cumplicidade. 
De facto, o recorrente foi apenas condenado como cúmplice de um único crime de fraude na obtenção 
de subsídio p. e p. pelos art.s 36º, n.º 1, al. c), n.º 2, n.º 5, al. a), e n.º 8, al. a), todos do Dec.-Lei n.º 28/84, 
de 20-1, com referência aos art.s 27º e 74º do Cód. Penal (de 1982), pelo que não se percebe, nem o 
recorrente o explica, porque é que havia de ser condenado nos termos que refere. 
De resto, ou se é cúmplice de um facto criminoso ou se pratica actos de execução do mesmo facto. 
É que o cúmplice é aquele que, dolosamente e por qualquer forma, presta auxílio material à prática por 
outrem, dizemos, material ou moral à prática por outrem de um facto doloso – v. o art. 27º, n.º 1, dos 
Cód. Penais de 1982 e de 1995 – podendo, portanto, dizer-se que sem aquele auxílio o crime teria sido 
também cometido, embora, então o fosse por modo, em tempo, lugar ou circunstâncias diversas, como 
diz Eduardo Correia in “Direito Criminal”, II, ed., de 1965, 251. 
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Por sua vez, na tentativa o agente pratica actos de execução de um crime que decidiu cometer sem que 
este chegue a consumar-se – v. art. 22º, n.º 1, dos Cód. Penais de 1982 e de 1995. 
Assim, não faz sentido o que o recorrente alega, pelo que as conclusões 4ª e 6ª são também 
manifestamente improcedentes, o que determinaria a rejeição do recurso nesta parte – art. 420º, n.º 1, 
do C.P.P. 
Na conclusão 7ª, o recorrente impugna a medida da pena, se bem que, de novo, em termos muito 
confusos e até em contradição com o que diz nas conclusões 5ª e 6ª quanto à punibilidade, em simultâneo, 
da tentativa e da cumplicidade. 
Trata-se, mais uma vez, de questão de direito, em que o recorrente se limita a indicar as normas, violadas, 
mas não o sentido em que o Tribunal recorrido as interpretou ou com que as aplicou nem o sentido em 
que elas deviam ter sido interpretadas ou com que deviam ter sido aplicadas. Logo, houve violação do 
disposto na al. b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., com a consequente rejeição do recurso nesta parte. 
Ainda se dirá que, como já se salientou, não era possível condenar o recorrente, simultaneamente, como 
cúmplice e como autor do crime em causa sob a forma de tentativa, para assim proceder a uma dupla 
atenuação especial – art.s 23º, n.º 2, e 27º, n.º 2, do Cód. Penal. Também não se provou que o recorrente 
tenha mantido boa conduta. 
Assim, neste particular, o recurso é igualmente manifestamente improcedente, pelo que teria de ser 
rejeitado nesta parte – art. 420º, n.º 1 do C.P.P. 
Na conclusão 8ª, o recorrente volta a falar na medida da pena, ao dizer que ela foi incorrectamente 
graduada, bem como na suspensão da sua execução, que devia ter sido decretada. 
Trata-se ainda de questões de direito, em que o recorrente refere ter havido violação do disposto nos 
art.s 40º e segs. e 50º do Cód. Penal – passando agora, sem explicação, para o diploma de 1995 – sem que 
concretize os números daqueles normativos que considera concretamente violados, nem os art.s 
seguintes ao art. 40º nas mesmas condições. 
E esta especificação era necessária face ao disposto na al. a) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., pelo que, sem 
ela, o recurso tem de ser rejeitado nesta parte – v. o acórdão deste S.T.J., de 9-10-1996 (processo n.º 
736/96 – 3ª Secção) in “Sumários”, 4-73. 
Por outro lado, também o recorrente não cumpriu o preceituado na al. b) do n.º 2 do citado art. 412º, 
pelo que seria, igualmente, rejeitado nesta parte, por este motivo. 
Finalmente, o recorrente não explica, nesta conclusão, atendendo às violações do direito que indica, 
porque é que o acórdão recorrido graduou incorrectamente a pena e porque é que devia tê-la declarado 
suspensa na sua execução. 
A este propósito, faltam, pois, as razões do pedido, o que ainda seria motivo para rejeitar o recurso nesta 
parte – art.s 412º, n.º 1, e 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
g) – recurso do arguido G.: 
As oito primeiras conclusões deste recurso são totalmente iguais, palavra por palavra, às conclusões da 
recorrente N. – v. a antecedente al. e). 
Logo, são aqui integralmente pertinentes as razões ali invocadas para a rejeição do recurso. Apenas se 
esclarece que o recorrente e o seu mandatário se encontravam presentes na audiência de 24-6-1997, 
altura em que foi proferido o despacho de adiamento daquela para além de 30 dias legais – v. fls. 3 113 a 
3 118. 
Portanto, relativamente às conclusões 1ª a 8ª, o recurso tem de ser rejeitado. 
Por seu turno, as conclusões 9ª a 11ª são também totalmente iguais às conclusões 1ª a 3ª do recorrente 
L.. 
Ora, neste caso, o recorrente tem também inteira razão pois, como se vê de fls. 3 115 a 3 158, o acórdão 
recorrido não descreveu no relatório, de forma sumária, as conclusões contidas na contestação daquele. 
Assim, nos termos da al. a) do n.º 1 do art. 380º do C.P.P., há que fazer a correcção do referido acórdão, 
face ao disposto no n.º 2 daquele art.. 
Portanto, corrigindo o acórdão recorrido na parte respeitante ao relatório – art. 374º, n.º 1, al. d), do 
C.P.P. – acrescenta-se ao mesmo que o arguido G., na sua contestação de fls. 2 345 a 2 348, negou a 
prática do crime que lhe foi imputado, pelo que concluiu pedindo a sua absolvição. 
Feita esta correcção, há que dizer, aqui também, que ela é perfeitamente inócua quanto à apreciação do 
presente recurso. 
Nas conclusões 12ª a 16ª, o recorrente vem invocar a nulidade do acórdão recorrido, nos termos do art. 
379º, al. a), do C.P.P., por violação do disposto no art. 374º, n.º 2, do mesmo Código, na medida em que 
aquele acórdão apenas enumerou os meios de prova que serviram para formar a convicção do tribunal, 
omitindo, porém, a fundamentação do valor probatório atribuído a cada um daqueles meios e a relação 
entre cada um destes e os factos dados como provados. 
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Trata-se de uma questão de direito processual pelo que o recorrente devia ter dado integral cumprimento 
ao disposto na al. b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P. em relação à norma que indicou como violada, ou seja, 
o art. 374º, n.º 2, do mesmo diploma. 
No entanto, quanto a este normativo, o recorrente limitou-se a dizer o sentido em que, no seu 
entendimento, o mesmo devia ter sido interpretado, omitindo, pois, o sentido em que, no seu entender, 
o tribunal recorrido interpretou o mesmo normativo. 
Logo, o recurso tem de ser rejeitado quanto às conclusões 12ª a 16ª. 
Acresce que, na conclusão 15ª, o recorrente vem alegar a inconstitucionalidade do art. 410º, n.º 2, do 
C.P.P., por violar o art. 32º, n.º 1, da C.R.P., na interpretação de que basta a enumeração dos meios de 
prova para a fundamentação da decisão de facto, sem que, no entanto, se perceba ao que vem chamado 
ao caso o referido art. 410º, n.º 2, do C.P.P., que se reporta aos vícios da decisão sobre a matéria de facto. 
Logo, esta conclusão é incompreensível e, portanto, manifestamente improcedente, o que determinaria 
a rejeição do recurso nesta parte. 
Por outro lado, o tribunal colectivo não é obrigado, por força do disposto no art. 374º, n.º 2, do C.P.P., ou 
em qualquer outro normativo, a fazer uma apreciação crítica das provas, em ordem a permitir a sua 
apreciação por este S.T.J. – v. o acórdão deste S.T.J., de 20-3-1995, in B.M.J. 445-335. E também nem 
aquele art. 374º, n.º 2, do C.P.P. nem qualquer outro preceito legal exige que se relacionem os meios de 
prova com cada um dos factos que o tribunal tenha considerado provados, pois não se pode esquecer 
que o C.P.P. de 1987 acabou com o anterior sistema de formulação de quesitos sobre a matéria de facto 
e de necessidade de resposta aos mesmos – v. o acórdão do S.T.J. acima acabado de citar. 
O art. 374º, n.º 2, do C.P.P. não impõe, pois, mais que uma exposição concisa dos meios de prova que 
foram relevantes para a formação da convicção do tribunal na decisão sobre a matéria de facto. De facto, 
tanto basta para se cumprir a razão de ser daquele normativo, ou seja, para haver a certeza de que o 
tribunal não se socorreu de elementos não permitidos, para que possa ser feito um controlo no sentido 
do conhecimento dos que foram utilizados pelo tribunal, como se diz no acórdão deste S.T.J., de 7-7-1993, 
in B.M.J. 429-697 – v. ainda os acórdãos deste S.T.J., de 10-7-1996 (processo n.º 48 280 – 3ª secção) e de 
19-9-1996 (processo n.º 651/96 – 3ª secção), in “Sumários”, 3-52 e 59, respectivamente. 
Ora, “in casu”, o tribunal recorrido cumpriu o que o art. 374º, n.º 2, do C.P.P. determina, indicando os 
meios de prova em que se fundou a sua convicção – v. fls. 3 184 a 3 186 – pelo que aquele normativo não 
foi violado. Daí que não ocorra aqui a nulidade do art. 379º, al. a), do C.P.P.. 
Logo, as conclusões 12ª a 16ª são manifestamente improcedentes, pelo que o recurso teria de ser 
rejeitado também por este motivo -–art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Finalmente, as conclusões 17ª a 21ª são completamente iguais às conclusões 4ª a 8ª do recorrente L.. 
Assim, também são aqui integralmente pertinentes as razões que ali se invocaram para a rejeição do 
recurso nesta parte, não havendo nada mais a acrescentar. 
Portanto, o recurso, quanto às indicadas conclusões, tem de ser rejeitado. 
h) – recurso da arguida H.: 
Antes de mais, esta recorrente apresentou como conclusões um longo texto com 26 artigos, que ocupam 
mais de três folhas. 
Portanto, também esta recorrente não foi capaz de resumir as razões do pedido, apresentando para o 
efeito um texto a que melhor caberia a designação de verdadeira motivação. 
Logo, as referidas conclusões não podem como tal ser consideradas, por violação do n.º 1 do artigo 412º 
do C.P.P., remetendo-se para tudo o que a este respeito foi dito quanto ao recurso dos arguidos C. e 
outros. 
A falta de conclusões constitui ainda um caso de falta de motivação, o que leva à rejeição do recurso, nos 
termos dos art.s 412º, n.º 1, e 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Mesmo que assim não fosse, o certo é que outras razões existem que conduziriam, igualmente, à rejeição 
do recurso. 
A matéria das conclusões 1ª e 2ª, relativa ao indeferimento do requerimento da recorrente no sentido de 
o co-arguido M. ser admitido a prestar depoimento como testemunha, foi objecto de recurso 
interlocutório interposto pela recorrente, o qual já foi anteriormente apreciado, pelo que não há que 
voltar a apreciar esta matéria. 
Nas conclusões 3ª a 5ª, a recorrente vem arguir a nulidade do acórdão recorrido, prevista no art. 379º, al. 
a), do C.P.P., por violação do disposto no n.º 2 do art. 374º do mesmo Código. 
Trata-se de questão de direito processual, pelo que a recorrente devia ter dado cabal cumprimento ao 
preceituado no art. 412º, n.º 2, do C.P.P.. 
Todavia, por um lado, a recorrente não especificou a parte do n.º 2 – que contém vários itens – do art. 
374º do C.P.P. que considera ter sido violada pela decisão recorrida. É certo que ela fala em meios de 
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defesa, de forma vaga e imprecisa, mas estes não constam daquele normativo e a recorrente não os 
concretizou, limitando-se a referir factos, mas isto é coisa diversa. 
Ora, tal especificação era necessária face ao disposto na al. a) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., pelo que, 
sem ela, o recurso teria de ser rejeitado nesta parte – v. o acórdão citado a este respeito na apreciação 
do recurso do arguido L.. 
Por outro lado, a respeito da norma indicada como violada, a recorrente não cumpriu o disposto na al. b) 
do n.º 2 do citado art. 412º, pelo que teria o recurso de ser rejeitado também por este motivo. 
Finalmente, dado que não se percebe muito bem o que é que a recorrente pretende acerca da matéria 
em apreço, e uma vez que o acórdão recorrido até deu a contestação daquela como reproduzida na 
íntegra – v. fls. 3.158 – as conclusões 3ª a 5ª são manifestamente improcedentes, o que determinaria 
também a rejeição do recurso nesta parte – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Na conclusão 6ª, vem a recorrente invocar a nulidade prevista no art. 379º, al. a), do C.P.P. também por 
violação do art. 374º, n.º 2, do mesmo diploma, por falta de exposição concisa dos motivos de facto que 
fundamentam a decisão proferida no acórdão sob recurso. 
Porém, por um lado, não foi cumprido o que dispõe a al. b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P. no que concerne 
à norma indicada como violada. E, por outro lado, como se esclareceu a respeito do recurso do arguido 
G., o que o art. 374º, n.º 2, do C.P.P. impõe é apenas uma exposição concisa dos meios de prova que 
foram considerados relevantes para a formação da convicção do tribunal na decisão respeitante à matéria 
de facto. Remete-se, pois, para o que ali se disse. 
Logo, o recurso é manifestamente improcedente quanto à conclusão 6ª, pelo que seria de rejeitar nesta 
parte, caso se não considerasse o motivo resultante da violação do art. 412º, n.º 2, al. b), do C.P.P. para 
essa mesma rejeição – v. o art. 420º, n.º 1, do mesmo diploma. 
Nas conclusões 7ª a 9ª, a recorrente vem arguir a nulidade prevista no art. 379º, al. b), do C.P.P. por, no 
seu entender, o tribunal recorrido lhe ter aplicado uma incriminação mais gravosa, ou seja, a prática de 
um crime de fraude na obtenção de subsídio na sua forma consumada, quando ela só foi acusada da 
prática desse crime na forma tentada, sem que lhe tivesse sido dada oportunidade de defesa quanto a 
essa alteração e violando-se, assim, entre outros, os art.s 1º, al. f), e 359º, n.º s 1 e 2, do C.P.P.. 
Trata-se de questão que está hoje resolvida, no sentido que a recorrente indica, pelo acórdão do T. 
Constitucional (n.º 445/97), de 25-6-1997, publicado no D.R., I-A série, de 5-8-1997, cuja doutrina tem 
força obrigatória geral. 
No entanto, a recorrente não tem qualquer razão quando pretende a aplicação daquele acórdão do T. C. 
ao seu caso. 
De facto, ela foi pronunciada pela prática, em co-autoria, de sete crimes de fraude na obtenção de 
subsídio na forma tentada e veio a ser condenada pela prática, em co-autoria material, de um único crime 
daquele tipo legal na forma de cumplicidade – v. fls. 1 024, 3 193 e 3 194. 
É óbvio, pois, que esta diferente qualificação jurídica conduziu à condenação da recorrente em pena 
menos grave – v. os art.s 23º, n.º 2, 27º, n.º 2, e 74º do Cód. Penal de 1982 e 23º, n.º 2, 27º, n.º 2, e 73º 
do Cód. Penal de 1995 – pelo que não tem aqui aplicação o citado acórdão do T.C.. 
Logo, as conclusões 7ª a 9ª são manifestamente improcedentes, o que levaria á rejeição do recurso nesta 
parte – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Nas conclusões 10ª a 12ª, a recorrente vem alegar a inconstitucionalidade orgânica do Dec.- Lei n.º 28/84, 
de 20 de Janeiro (e não 26-1 como ela diz) nos mesmos termos da alegação da recorrente N. a este 
respeito. 
A questão é, como ali se disse, de direito, mas a recorrente não cumpriu o disposto na al. b) do n.º 2 do 
art. 412º do C.P.P. em relação às normas que indicou como violadas – art.s 5º da Lei n.º 12/83, de 24-8 e 
168º, n.º 2, da C.R.P., como se vê das conclusões ora sob análise e da 25ª - pelo que o recurso seria de 
rejeitar nesta parte. 
Ainda que assim não fosse, pelas razões apontadas na apreciação do recurso da arguida N., as mesmas 
conclusões, nomeadamente a 12ª que é totalmente incompreensível face ao disposto no art. 1º, al. a), da 
Lei n.º 12/83, de 24-8, são manifestamente improcedentes, pelo que o recurso seria de rejeitar nesta 
parte – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Nas conclusões 13ª a 18ª, a recorrente impugna a medida da pena por entender que lhe deve ser aplicada 
uma tripla atenuação especial, decorrente de cumplicidade, tentativa e decurso de muito tempo sobre a 
prática do crime. 
Trata-se, mais uma vez, de questão de direito, em que a recorrente, quanto às normas que indicou como 
violadas – v. a conclusão 25ª - com correspondência nas presentes conclusões e que, ao fim e ao cabo, é 
só o art. 73º do Cód. Penal (presume-se que seja o de 1995), não indicou os elementos constantes da al. 
b) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., pelo que o recurso é de rejeitar nesta parte. 
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Por outro lado, a matéria das presentes conclusões foi já apreciada a respeito do recurso do arguido L., 
não se tendo também provado que a recorrente tenha mantido boa conduta – v. as conclusões 4ª a 7ª 
daquele recurso. 
Assim, porque são pertinentes, no presente caso, as razões ali invocadas, para as quais remetemos, 
conclui-se que as conclusões 13ª a 18ª são manifestamente improcedentes, o que determinaria a rejeição 
do recurso nesta parte – art. 420º, n.º 1, do C.P.P.. 
Nas conclusões 19ª a 22ª, a recorrente volta a impugnar a medida da pena, agora no que concerne às 
circunstâncias atenuantes de carácter geral. 
É ainda questão de direito, mas a recorrente não cumpriu o disposto no n.º 2 do art. 412º do C.P.P., pelo 
que o recurso teria ainda de ser rejeitado por este motivo. 
O mesmo defeito ocorre a respeito das conclusões 23ª e 24ª, em que a recorrente manifesta a pretensão 
de ser declarada a suspensão da execução da pena que lhe viesse a ser aplicada. 
Logo, o recurso tem de ser rejeitado no que concerne às conclusões 23ª e 24ª. 
Na conclusão 25ª, a recorrente volta a referir as normas violadas, que já foram apreciadas anteriormente. 
Resta só acrescentar que os art.s 22º e 72º do Cód. Penal (este último por falta de especificação de 
números e alíneas) não foram indicados no texto da motivação como normas violadas e também não 
foram reportados concretamente às conclusões anteriores. E esta actuação, como já se disse várias vezes, 
constitui violação do disposto na al. a) do n.º 2 do art. 412º do C.P.P., o que determinaria a rejeição do 
recurso nesta parte. 
Quanto ao art. 32º, n.º 1, da C.R.P., que foi mencionado nas conclusões 7ª a 9ª, pelo que aí se disse, não 
foi violado, pois “in casu”, não foram postas em causa as garantias de defesa da recorrente. 
Logo, a referida violação está abrangida pela manifesta improcedência das conclusões 7ª a 9ª. 
E o mesmo se tem de dizer a respeito da interpretação dos art.s 359º, n.º s 1 e 2, e 379º, al. b), do C.P.P. 
mencionada na conclusão 26ª. 
3. Pelo exposto, acorda-se em rejeitar todos os recursos. 
Condena-se cada um dos recorrentes, individualmente considerados, nas custas, com 2 Ucs de taxa de 
justiça, e no pagamento de 4Ucs, nos termos do n.º 4 do art. 420º do C.P.P..» 
2. Indeferidos, por acórdão de 26 de Novembro de 1998, os pedidos de esclarecimento, de aclaração, de 
reforma e de correcção feitos por alguns dos arguidos, interpuseram os arguidos indicados o presente 
recurso para o Tribunal Constitucional. 
Os recorrentes A. e B., concluem da seguinte forma as suas alegações (apresentadas conjuntamente) 
produzidas neste Tribunal: 
“a) Da inconstitucionalidade material do art. 420º, n.º l, do CPP, com a interpretação com que foi aplicado 
na decisão recorrida (6ª questão): 
i) para rejeitar os recursos interpostos pelos recorrentes o STJ afirmou, sucessivamente, (a) falta de 
concisão das conclusões, que equiparou a ausência de motivação; (b) falta de indicação no texto da 
motivação de algumas das normas jurídicas afirmadas violadas; e (c) manifesta improcedência dos 
fundamentos dos recursos; 
ii) a interpretação propugnada pelo STJ das causas de rejeição de recurso de que lançou mão constitui 
limitação desproporcionada das garantias de defesa, restringindo o direito de recurso e nessa medida o 
direito de acesso à justiça; 
porquanto. 
iii) a falta de concisão das conclusões da alegação não deve determinar a rejeição do recurso, mas convite 
ao aperfeiçoamento da deficiência; 
iv) a falta de indicação das normas violadas no texto da motivação não está tipificada como causa de 
rejeição do recurso penal, indo tal interpretação para além do texto; 
v) inexiste manifesta improcedência quando o STJ se vê na obrigação de fundamentar exaustivamente as 
razões do seu entendimento (ambos os recursos) ou quando a tese do recurso (interposto da decisão 
interlocutória), dita manifestamente improcedente, foi, em data posterior à apresentação do recurso e 
anterior à decisão recorrida, acolhida pelo próprio STJ que declarou a invocada prescrição do 
procedimento criminal, em caso análogo; 
vi) pelo que é inconstitucional a norma constante do art. 420º, n.º 1, do Código de Processo Penal quando 
interpretada no sentido da falta da concisão das conclusões da motivação levar à rejeição imediata do 
recurso, sem que previamente seja feito convite ao recorrente para aperfeiçoar a deficiência, por violação 
do art. 32º, n.º 1, da Constituição; 
vii) como é inconstitucional a norma constante do art. 420º, n.º l, do Código de Processo Penal quando 
interpretada no sentido de a falta da indicação das normas jurídicas violadas, no texto da motivação, levar 
à rejeição imediata do recurso, por não comportar qualquer artigo da lei processual penal tal 
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entendimento, por violação das garantias de defesa e do duplo grau de jurisdição consagrados no art. 32º, 
n.º 1, da Constituição; 
b) Da inconstitucionalidade material do art. 355º, n.º 1, do CPP, com a interpretação com que foi aplicado 
no acórdão de 1ª instância e referendado no acórdão recorrido (1ª questão): 
i) O tribunal de julgamento valorou o depoimento de quatro testemunhas de acusação não inquiridas na 
fase de julgamento, e sem que se verificasse a hipótese consagrada no art. 356º do CPP, bem como 
valorou um conjunto de documentos constituído por 8 apensos e 3 anexos, que nunca foram notificados, 
lidos, referidos ou examinados, em audiência ou fora dela; 
ii) pelo que efectuou uma interpretação e aplicação da norma do art. 355º, n.º 1, do CPP que exclui 
qualquer situação de reciprocidade dialéctica do arguido face à acusação, permitindo-se considerar meios 
e elementos de prova a que estes não acederam, nem puderam contrariar ou contraditar; 
iii) pelo que é inconstitucional a norma constante do art. 355º, n.º 1, do Código de Processo Penal quando 
interpretada no sentido de ser admissível a valoração de prova testemunhal ou documental, não 
produzida, examinada, reexaminada, lida ou referendada em audiência de discussão e julgamento, por 
violação do princípio do contraditório consagrado no art. 32º, n.º 5, da Constituição da República; 
c) Da inconstitucionalidade material do art. 374º, n.º 2, do CPP, com a interpretação com que foi aplicado 
no acórdão de 1ª instância e referendado no acórdão recorrido (2ª questão): 
i) o acórdão recorrido não procedeu à indicação sumária das conclusões contidas na contestação por 
forma que permita conhecer, sequer, se foram ponderadas a questão da inconstitucionalidade por força 
de desnecessidade da pretensão punitiva e própria tese da defesa; 
ii) o acórdão recorrido não procedeu, sequer, à indicação dos factos não provados da contestação dos 
recorrentes, garantindo o conhecimento de que no seu processo de decisão o tribunal considerou, 
deliberando sobre eles, todos os factos relevantes que pelos sujeitos processuais tenham sido colocados 
à sua apreciação; 
iii) o acórdão recorrido limitou à simples indicação do nome das testemunhas e conjunto de documentos 
o cumprimento do dever de fundamentação, não procedendo a qualquer exame crítico das provas 
ponderadas; 
iv) a interpretação do n.º 2 do artigo 374º adoptada pelo acórdão recorrido vem na prática inviabilizar o 
direito ao recurso ou a garantia de duplo grau de jurisdição em matéria de facto, e contradiz as bases em 
que assenta teleologicamente o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, o qual 
representa um verdadeiro factor de legitimação do poder jurisdicional e garantia do respeito pelos 
princípios da legalidade, da independência do juiz e da imparcialidade das suas decisões e, 
principalmente, verdadeira garantia fundamental do cidadão no Estado de Direito e no Estado Social de 
Direito contra o arbítrio do poder judiciário; 
v) pelo que é inconstitucional a norma do n.º 2 do artigo 374º do Código de Processo Penal de 1987, na 
interpretação segundo a qual a fundamentação das decisões em matéria de facto se basta com a simples 
enumeração dos meios de prova utilizados em 1ª instância, não exigindo a explicitação do processo de 
formação da convicção do tribunal, por violação do dever de fundamentação das decisões dos tribunais 
previsto no art. 205º da Constituição, bem como, quando conjugado com a norma das alíneas b) e c) do 
art. 410º do mesmo Código, por violação do direito ao recurso consagrado no n.º 1 do artigo 32º, também 
da Constituição; 
d) Da inconstitucionalidade material dos art.s 36º, n.ºs 1, 2, 5 e 8, e 37º, n.ºs 1 e 3, do Decreto-Lei n.º 
28/84, de 20-01, com a interpretação com que foi aplicado na decisão de 1ª instância recorrida (3ª 
questão): 
i) o acórdão recorrido afirmou preenchidos pelos recorrentes os tipos legais de crimes p.p. nos art.s 36º, 
n.ºs 1, 2, 5 e 8, e 37º, n.ºs 1 e 3, do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20-01, apesar de existirem, à data da prática 
dos factos, disposições normativas de direito português (despacho do Ministro do Trabalho, de 13 de 
Maio de 1986) e de direito comunitário (Decisão 83/5l6/CEE, do Conselho, de 12-10-83, Regulamento n.º 
2950/83, do Conselho, de 17-10-83, e Decisão 83/673/CEE, da Comissão, relativa à gestão do Fundo), 
impondo apenas a obrigação de restituir os adiantamentos efectuados; 
ii) a existência de regulamentação comunitária específica, directamente aplicável, afirmando a suficiência 
das reacções não penais, constitui verdadeiro ius non puniendi, não podendo o Juiz Criminal condenar 
por facto lícito segundo o direito comunitário, em obediência a um denominado princípio de 
interpretação do direito interno em conformidade com o direito comunitário; 
iii) a interpretação e aplicação das normas indicadas viola os princípios de danosidade social, 
proporcionalidade, subsidiaridade/ultima ratio e fragmentaridade do direito penal, os quais configuraram 
verdadeiros imperativos constitucionais a que o legislador terá de submeter-se; 
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iv) pelo que são inconstitucionais as normas dos n.ºs 1, 2, 5 e 8 do artigo 36º, dos n.ºs 1 e 3 do artigo 37º 
do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20-01, na interpretação segundo a qual se preenchem os respectivos tipos 
de crime quando falte a utilização da contribuição recebida nas condições fixadas pela decisão de 
aprovação da concessão, a que se apliquem os normativos da (a) Decisão 83/516/CEE, do Conselho, de 
12-10-83; (b) do Regulamento n.º 2950/83, do Conselho, de 17-10-83; (c) da Decisão 83/673/CEE, da 
Comissão; e, (d) do Despacho do Ministro do Trabalho, de 13 de Maio de 1986, por violação dos princípios 
da legalidade, da necessidade e da subsidariedade da sanção penal, consagrados no art.º 29º, n.º 1, da 
Constituição. 
e) Da inconstitucionalidade material dos art.s 70º e 71º, n.ºs 1, 2 e 3, do Código Penal de 1995, com a 
interpretação com que foi aplicado na decisão de 1ª instância recorrida (4ª questão): 
i) o acórdão recorrido não considerou individualmente a culpa do arguido, nem as exigências de 
prevenção, não referindo expressamente quais as circunstâncias que depuseram a favor ou contra os 
recorrentes e que conduziram à determinação da medida concreta da pena; 
ii) interpretando e aplicando as disposições citadas como permitindo um tratamento unitário, comum a 
todos os 18 arguidos e efectuado em 15 singelas linhas, das questões da culpa, da responsabilidade, e dos 
fins das penas, ignorando que é a ‘culpa concreta, entendida como censura que é possível fazer ao agente 
por ter agido como agiu, quando podia e devia ter agido de modo diverso, o referencial fundamental para 
a determinação da medida da pena’; 
iii) quando deveria ter interpretado e aplicado tais artigos iluminado pela noção de que a raíz comum a 
todos eles é a dignidade da pessoa humana, verdadeira pedra angular de todo o Estado de Direito e que, 
por isso mesmo, vem logo à cabeça da Constituição no seu art. 1º porque concebida como referência 
constitucional unificadora de todos os direitos fundamentais que obriga a uma densificação valorativa 
que tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional. 
iv) pelo que são inconstitucionais as normas do artigo 70º e dos n.ºs 1, 2 e 3 do art. 71º do Código Penal 
de 1995, na interpretação segundo a qual a determinação da responsabilidade penal e da medida 
concreta da pena pode ser feita conjuntamente relativamente a vários arguidos, não exigindo a 
explicitação das razões atinentes a cada um dos condenados, por violação dos princípios da legalidade, 
consagrado no n.º 1 do artigo 29º, da pessoalidade da responsabilidade penal, consagrado no n.º 3 do 
artigo 30º, e da culpa consagrado ao longo de todo o articulado constitucional sobre ‘direitos, liberdades 
e garantias’. 
f) Da inconstitucionalidade material do art. 2º, n.º 4, do Código Penal, com a interpretação com que foi 
aplicado na decisão interlocutória de 1ª instância recorrida (5ª questão): 
i) o Tribunal recorrido, na decisão interlocutória proferida, afirmou que a norma contida no art. 2º, n.º 4, 
do Código Penal, só é aplicável em sede de determinação da medida concreta da pena, sendo inaplicável 
para efeitos de qualificação jurídica e, ou, de conhecimento de questões prévias invocadas; 
ii) quando deveria ter interpretado e aplicado tal norma como corolário da ‘consciência de que o campo 
de aplicação dos princípios da irretroactividade da lei penal desfavorável e da retroactividade da lei penal 
favorável é mais amplo do que o tradicionalmente definido e aumentando as implicações práticas destes 
princípios na proporção do aprofundamento e reconsciencialização das genuínas e perenes razões de 
garantia política e de máxima restrição possível da pena’; 
iii) razões que determinam a consagração daqueles princípios, também aplicáveis às chamadas normas 
processuais penais materiais que regulam, v.g., o instituto da prescrição; 
iv) pelo que é inconstitucional a norma do n.º 4 do artigo 2º do Código Penal de 1995, na interpretação 
segundo a qual se excluem do seu âmbito de aplicação as normas processuais penais materiais, 
reservando-se a sua aplicabilidade para a questão de determinação da medida concreta da pena, por 
violação dos princípios da legalidade e da aplicação retroactiva da lei penal mais favorável, consagrados 
nos n.º 1 e 4, parte final, do artigo 29º da Constituição.” 
Por sua vez, os recorrentes C., D., E. e F. remataram as suas alegações do modo que se segue: 
“1. 
1.1 – O processo penal de um Estado de Direito há-de cumprir dois objectivos fundamentais: assegurar 
ao Estado a possibilidade de realizar o seu ius puniendi e oferecer aos cidadãos as garantias necessárias 
para os proteger contra os abusos que possam cometer-se no exercício do poder punitivo, 
designadamente contra a possibilidade de uma sentença injusta. 
1.2 – O Acórdão sob recurso deixou de conhecer de uma inconstitucionalidade existente no Acórdão 
recorrido. E, ainda que oficiosamente (art. 204º da C.R.P.), deveria reparar. De facto, 
1.3 – ao condenar os arguidos por dois crimes, um na forma tentada, outro na forma consumada, 
procedeu à violação constitucional da dupla valoração da alegada conduta criminal. 
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E procedeu a uma interpretação inconstitucional violadora do art. 29º, n.º 5, da C.R.P., por força de uma 
interpretação desconforme ao constante do art. 30º C.P., que é princípio constitucional. 
2 – Deve ser declarada a inconstitucionalidade material do, ao tempo em vigor, art. 287º, n.º 1, do C.P.P., 
uma vez que o mesmo é violador do art. 32º da Constituição, concretamente do princípio aí consagrado 
de que o processo criminal assegurará todas as garantias de defesa e, uma vez que são legítimas as normas 
processuais que impliquem um encurtamento inadmissível das possibilidades de defesa, e constituam 
flagrante desigualdade para as partes. 
3. 
3.1 – A norma do art. 420º, n.º 1, do Código de Processo Penal, na interpretação que lhe foi dada na 
decisão recorrida, no sentido de que os recorrentes apresentam como conclusões um longo texto com 28 
artigos, que ocupam quatro folhas, não tendo sido capazes de resumir as razões do seu pedido, daí que 
tais conclusões, antes verdadeiras motivações, não poderem como tal ser consideradas, e a falta de 
conclusões equivale à falta de motivação, o que conduz à rejeição do recurso, deve ser julgada 
inconstitucional por violação do art.º 32º, n.º 1, 2ª parte, da Constituição. 
4. 
4.1 – A norma do art.º 412º, n.º 2, do Código de Processo Penal, com a interpretação com que foi aplicada 
e referenciada no acórdão recorrido, com a cominação de imediata rejeição do recurso penal quando não 
cumpridos os requisitos das suas alíneas a), b), e c), pelas conclusões formuladas, contrariamente ao que 
prevê o art.º 690º, n.º 4, do C.P.C., para o caso análogo (violação do seu n.º 2), viola o direito de acesso 
aos Tribunais para defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, previstos no art.º 20º, n.º 1, da 
Constituição, na medida em que, estando o direito ao recurso previsto na Lei Constitucional (art.º 32º, n.º 
1, 2ª parte, da Constituição), o viola a ele, 
4.2 – bem como viola o direito ao exercício de todas as garantias de defesa (art.º 32º, n.º 1, 1ª parte, da 
Constituição), uma vez que se em direito processual civil, ou mesmo no art.º 75º-A, n.º 5, da Lei do 
Tribunal Constitucional se permite um meio processual de aperfeiçoamento das conclusões, tal direito 
não pode ser negado ao arguido em processo crime, mesmo que só em relação à matéria de direito, sob 
pena de se prejudicar ou, como no caso, precludir o direito ao exercício da defesa do recurso. 
4.3 – A interpretação do art.º 412º, n.º 2, do C.P.P efectuada no douto Acórdão é ainda inconstitucional, 
já que tal norma deveria ser aplicada proporcionalmente, e através de uma interpretação conforme à 
Constituição que tem ínsito na ideia de Estado de Direito democrático do seu art.º 2º o princípio da 
verdade material, que se sobrepõe a uma mera e obsessiva decisão formal como a revelada pelo Acórdão 
sob recurso, 
4.4 – bem como viola o princípio da igualdade (art.º 13º, n.º 1, da Constituição) na medida em que, até 
por maioria de razão, sempre se teria de conceder ao Arguido, em processo penal, os mesmos meios de 
defesa que ao litigante cível, em face de os interesses do primeiro serem consideravelmente superiores 
ao do segundo, 
4.5 – e, por último, violou ainda o art.º 18º, n.ºs 1 e 2, da Constituição, na medida em que não aplicou tal 
preceito com uma interpretação que respeite os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, 
liberdades e garantias, e, de forma subjectiva e discricionária, restringiu direitos, liberdades e garantias, 
não previstos na lei e, muito menos, na Constituição. 
4.6 – bem como o disposto no art.º 204º da Constituição, uma vez que o tribunal aplicou normas com 
uma interpretação que infringe o disposto na Constituição bem como os preceitos nela consignados, como 
sejam todos os acima referidos. 
5 – A interpretação do art.º 412º, n.º 2, e do art.º 420º, n.º 1, ambos do C.P.P., e nos termos em que o fez 
o douto Acórdão sob recurso, é ainda inconstitucional, uma vez que viola claramente o estatuído no art.º 
6º, n.º 1, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem na parte em que esta impõe que qualquer 
pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada de um modo EQUITATIVO. 
6 – Sendo que as normas desta Convenção Europeia devem ser aplicadas no direito interno português 
(artigo 16º, n.º 1, da Constituição) 
7 – A interpretação dada aos artigos referidos na conclusão 5ª, e nos termos em que o faz o douto Acórdão 
sob recurso, mais não é do que uma interpretação arbitrária, discricionária ou caprichosa, de todo em 
todo imotivável, e assente em critérios subjectivos, não susceptíveis de qualquer controlo.” 
Também o recorrente G. apresentou alegações de recurso, as quais concluiu dizendo: 
“1) Os artigos 669º, n.º 2º, alínea a), e 690º, n.º 4, do CPC, e artigos 412º e 420º CPP, na interpretação 
que delas fizeram os doutos Acórdãos em causa ao rejeitar o recurso, ao não convidar o recorrente a 
aperfeiçoar as suas conclusões, e ao não reformar a decisão ilegal que antes já se pronunciara nesse 
sentido, são inconstitucionais por violarem o artigo 32º, n.º 1, da Constituição, que determina que o 
processo criminal assegurará todas as garantias de defesa, e o artigo 20º, n.º 1, da Constituição, na parte 
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em que determina que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus 
direitos e interesses legalmente protegidos; 
2) São inconstitucionais, por violarem o artigo 32º, n.º 1, da Constituição, os artigos 374º, n.º 2, e 410º, 
n.º 2, do CPP, na interpretação que sustenta bastar a enumeração dos meios de prova para a 
fundamentação da decisão de facto; 
3) O Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, é inconstitucional porque promulgado e referendado para 
além do prazo de validade da autorização legislativa consubstanciada na Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto; 
4) É inconstitucional também porquanto viola o objecto, sentido e extensão da autorização legislativa 
definida na Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto, tal como determina o artigo 168º, n.º 2, da Constituição, sendo 
certo que em qualquer caso deve ser substituído o douto acórdão recorrido por outro que declare o Dec.-
Lei n.º 28/84 organicamente inconstitucional.” 
A recorrente H. defendeu em conclusão: 
“1. O artigo 412º, n.º 1, do Código de Processo Penal, se interpretado no sentido de não admitir 
conclusões que se estendam por um texto de 3 folhas e 28 artigos, ainda que de forma mais ou menos 
sucinta resumam a motivação, é manifestamente inconstitucional por violar o disposto no art.º 32º, n.º 
1, da Constituição da República Portuguesa, quando este dispõe que o processo criminal assegurará todas 
as garantias de defesa. 
2. A alínea b) do n.º 2 do art.º 412º do Código de Processo Penal, se interpretada no sentido que ali se 
impõe sistematicamente, relativamente a cada conclusão do recurso, a indicação do sentido em que a 
norma aplicável foi interpretada e aquele em que deveria ter sido e a rejeição das conclusões e da 
consequente motivação e do próprio recurso em que tal não tiver sido feito, nomeadamente em casos 
em que na decisão recorrida nenhuma interpretação tiver recaído sobre a norma em causa, viola também 
as garantias de defesa que devem ser asseguradas pelo processo criminal e, consequentemente, o 
preceito inserto no art.º 32º, n.º 1, da Constituição. 
3. A alínea a) do n.º 2 do mesmo artigo, se interpretada no sentido de que a indicação das normas violadas 
deve respeitar a cada uma das conclusões do recurso, é inconstitucional, porque, na prática, redundaria 
na inutilização da quase totalidade dos recursos interpostos nos nossos Tribunais e violaria as garantias 
de defesa consignadas no já citado art.º 32º, n.º 1, da Constituição. 
4. O artigo 374º, n.º 2, do Cód. de Proc. Penal, se interpretado no sentido de que o que nele se impõe é 
apenas uma exposição concisa dos meios de prova e não os motivos de facto que fundamentam a decisão, 
deve ser considerado inconstitucional, por violar também as garantias de defesa contidas no art.º 32º, n.º 
1, da Constituição. 
5. Entre a acusação e o Acórdão da 1ª instância houve, não uma, mas duas qualificações jurídicas distintas 
– a transformação de sete crimes de fraude na obtenção de subsídio em um e da qualificação de tentativa 
daquele crime em crime consumado. 
6. É inconstitucional, por violação do já citado princípio do art.º 32º, n.º 1, da Constituição, a interpretação 
feita do artigo 1º, alínea f), do Código de Processo Penal, em conjugação com os artigos 120º, 284º, 303º, 
n.ºs 2 e 3, 359º, n.ºs 1 e 2, e 379º, alíneas a) e b), do mesmo Código, de que são possíveis diferentes 
qualificações jurídicas dos factos descritos na acusação ou na pronúncia desde que a uma ou alguma 
dessas qualificações corresponda pena mais grave e não tenha sido dada ao arguido, quanto a elas, uma 
oportunidade de defesa, embora a pena global aplicável a todas venha a ser mais leve. 
7. O Dec.-Lei n.º 28/84, de 26 de Janeiro, que criou o tipo legal do crime de fraude na obtenção de subsídio, 
sofre de inconstitucionalidade orgânica por ter sido promulgado, referendado e publicado e 
consequentemente ter adquirido a existência jurídica, já depois de decorrido o prazo da autorização 
legislativa contido no art.º 5º da Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto. 
8. O mesmo Dec.-Lei n.º 28/84 é ainda inconstitucional (inconstitucionalidade orgânica), por violação do 
art.º 168º, n.º 2, da Constituição então em vigor, porque não se conteve nos limites do âmbito material 
da própria autorização legislativa contida na Lei n.º 12/83, de 24-8, da Assembleia da República, já que 
esta autorizou o Governo a alterar o regime que se encontrava em vigor (o Dec.-Lei n.º 41.204, de 24-7-
57) dentro do respectivo âmbito, mas não o autorizou a criar crimes completamente novos, que eram 
ignorados na nossa ordem jurídica, como foram os crimes de fraude na obtenção de subsídio e desvio de 
subsídio. 
9. Ainda que a Assembleia da República tivesse pretendido, com a autorização legislativa contida na Lei 
n.º 12/83, abranger os crimes de fraude na obtenção de subsídio e desvio de subsídio, ter-se-ia, então, 
exprimido por forma incorrecta e defeituosa e, nesse caso, teria violado o disposto no art.º 168º, n.º 2 da 
Constituição, então em vigor, que lhe impunha uma definição concreta do seu objecto e a impedia de o 
fazer de modo vago, genérico ou flutuante como se teria de considerar ter feito nesse caso.” 
De igual modo notificado para produzir alegações, concluiu o recorrente I.: 
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“1 – A sanção ‘rejeição’ expressa no n.º 2 do art.º 412º do C.P.P. é de ‘per si’ inconstitucional. 
2 – Já que ela traduz a violação de qualquer cidadão ver a causa analisada em segunda instância. 
3 – Ou seja, viola entre outros os artigos 202º e 210º da C.R.P.. 
4 – Um recurso, em específico, quando versa sobre e tão-só o Direito jamais pode ser rejeitado com o 
fundamento do n.º 2 do art.º 412º do C.P.P., até porque o Direito é do conhecimento oficioso. 
5 – Depois o sentido em que o Tribunal interpretou a norma consta da própria Decisão. 
6 – Sempre no mínimo a interpretação desse artigo deve ser feita na seguinte forma: só na ausência do 
cumprimento de todas as alíneas do n.º 2 do art.º 412º do C.P.P. pode haver rejeição. 
7 – Deve assim ser reconhecida a inconstitucionalidade do n.º 2 do art.º 412º do C.P.P.. 
8 – Ou, pelo menos, declarada inconstitucional a interpretação que o Tribunal fez de tal norma.” 
O recorrente J. formulou as seguintes conclusões: 
“1ª – O artigo 25º, n.º 1, 2ª parte, do D.L. n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, D.L. n.º 180/96, de 25-9, 
aplicado no douto Ac. do S.T.J., de 28-10-98, ao determinar a inaplicabilidade da figura da Reforma da 
Sentença, prevista no art.º 669º, n.º 2, do C.P.C. aos recursos (tanto em processo civil como em processo 
penal) interpostos de decisões proferidas nos processos pendentes após a entrada em vigor do D.L. n.º 
329-A/95 (a 1 de Janeiro de 1997), é inconstitucional por violação do art.º 13º, n.º 1, 18º, n.º 1 e n.º 2, 
20º, n.º 1 e n.º 5, 29º, n.º 4, e 32º, n.º 1, todos da C.R.P.. 
2ª – O artigo 380º, n.º 1, alínea b), do C.P.P., na redacção do D.L. n.º 78/87 de 17-02 (aliás, não alterada 
pela Lei n.º 59/98, de 25-8), aplicado no douto Ac. do S.T.J. de 28-10-98, é inconstitucional, uma vez 
interpretado no sentido de que – sendo norma típica no processo penal e taxativa para os casos que não 
importem alteração substancial da decisão – afasta a aplicação subsidiária da reforma da sentença 
prevista no art.º 669º, n.º 2, do C.P.C. ex vi art.º 4º do C.P.P. em relação aos casos em que o erro manifesto 
da decisão importe alteração substancial da mesma. 
O artigo 380º, n.º 1, alínea b), do C.P.P., assim interpretado, é inconstitucional por derrogação dos art.ºs 
13º, n.º 1, 18º, n.º 1 e n.º 2 e n.º 3, 20º, n.º 1 e n.º 5, 32º, n.º 1, todos da C.R.P.. 
3ª – O artigo 380º, n.º 2, do C.P.P é igualmente inconstitucional, quando interpretado no sentido de que 
– apesar de o erro que não determine ‘per si’ a modificação substancial da decisão recorrida ter sido 
oportunamente denunciado na motivação do recurso e reconhecido, como tal, pelo tribunal ‘ad quem’, 
na douta decisão tomada – se o tribunal ‘ad quem’ não proceder, antes de proferir a sua decisão, à 
respectiva correcção, esta não mais pode ocorrer, por se haver esgotado o seu poder jurisdicional para 
proceder a tal correcção. 
Tal norma, assim interpretada, é inconstitucional por violar o art.º 20º, n.º 1 e n.º 5, da C.R.P.. 
4ª – O artigo 412º, n.º 2, do C.P.P. aplicado nos doutos Acórdãos de 4 de Julho de 1998 e de 26 de 
Novembro de 1998, na redacção do D.L. n.º 78/87, de 17-2 (aliás mantida com a Lei n.º 59/98, de 25-8), 
por entender que tal norma é inconstitucional quando interpretada no sentido de que, quando norma 
típica do processo penal e taxativa neste, afasta o recurso subsidiário à disposição prevista no art.º 690º, 
n.º 4, do C.P.C., ‘ex vi’ art.º 4º do C.P.P. e, por conseguinte, o dever de o Juiz Relator proceder o convite 
ao Recorrente para apresentar, completar, esclarecer ou sintetizar as suas conclusões de Recurso. 
Tal norma, assim, interpretada, viola os artigos 13º, n.º 1, 18º, n.º 1 e n.º 2, 20º, n.º 1 e n.º 5, e 32º, n.º 1, 
ambos da C.R.P.. 
5ª – Por outro lado, o artigo 412º, n.º 2, do C.P.P. é igual e majoradamente inconstitucional, quando 
interpretado no sentido de que o afastamento de tal recurso subsidiário à disposição do art.º 690º, n.º 4, 
do C.P.C. e a exigência dos requisitos formais das suas alíneas a), b) e c) a que obedecem as conclusões 
sobre matéria de direito é também aplicável aos casos em que as conclusões, versando matéria de direito, 
são do conhecimento oficioso, como é o caso de nulidade insanável, prevista e invocada nos termos do 
art.º 119º, al. b), do C.P.P.. 
6ª – O artigo 420º, n.º 1, do C.P.P., na redacção originária do D.L. n.º 78/87, de 17-2 (hoje alterada pela 
Lei n.º 59/98, de 25-8), aplicado nos doutos Acórdãos do S.T.J. de 4-7-98 e de 26-11-98, por entender que 
tal norma é inconstitucional, quando interpretada no sentido de que, conjugada com o disposto no art.º 
412º, n.º 2, do C.P.P., determina a rejeição do recurso nos casos em que, versando as conclusões sobre 
matéria de direito, as mesmas não cumpram as exigências impostas pelo art.º 412º, n.º 2, do C.P.P.. 
Tal norma, assim interpretada, viola os art.ºs 13º, n.º 1, 18º, n.º 1 e n.º 2, 20º, n.º 1, e 32º, n.º 1, da C.R.P.. 
7ª – O artigo 420º, n.º 1, do C.P.P. é, igual e majoradamente, inconstitucional quando interpretado no 
sentido exposto na conclusão anterior em relação a casos em que as conclusões em causa versem sobre 
matéria de direito que seja de conhecimento oficioso, como no caso da invocação de nulidade insanável 
nos termos do art.º 119º, n.º 1, alínea b), do C.P.P.. 
Esta norma, assim interpretada, viola os art.ºs 13º, n.º 1, 18º, n.ºs 1, 2 e 3, 20º, n.º 1 e n.º 5, e 32º, n.º 1, 
todos da C.R.P.. 
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8ª – Do artigo 379º do C.P.P., na redacção do D.L. n.º 78/87, de 17-2 (aliás, alterado no sentido que ora 
se defende, pela Lei n.º 59/98, de 25-8), aplicado no douto Acórdão do S.T.J. de 26-11-98, é 
inconstitucional, quando sujeita à interpretação de que, sendo norma típica do processo penal e taxativa 
neste, no que se refere aos casos de nulidade da sentença, afasta, assim, o recurso subsidiário à disposição 
prevista no art.º 668º, n.º 1, alínea d), do C.P.C. ‘ex vi’ art.º 4º do C.P.P., e, por conseguinte, afasta a 
omissão de pronúncia do elenco dos fundamentos para a interposição de recurso penal. 
Tal norma, assim interpretada, viola os artigos 13º, n.º 1, 18º, n.º 2 e n.º 3, 20º, n.º 1 e n.º 5, 32º, n.º 1 e 
n.º 5, da C.R.P.” 
Notificado para responder, querendo, às alegações apresentadas, veio o Procurador‑Geral Adjunto em 
funções no Tribunal Constitucional concluir do seguinte modo: 
“1º – O acórdão recorrido não aplicou a norma constante do artigo 287º, n.º 1, do Código de Processo 
Penal, na sua redacção originária, não apreciando a questão suscitada – apenas no âmbito do recurso 
interposto da decisão final – atinente à insuficiência do prazo para requerer a abertura da instrução, por 
tal questão estar, nesse momento processual, claramente precludida. 
2º – Do mesmo modo, a decisão recorrida não aplicou a norma constante das disposições conjugadas do 
artigo 1º, alínea f), do Código de Processo Penal, em conjugação com as dos artigos 120º, 204º, 303º, n.ºs 
2 e 3, 359º, n.ºs 1 e 2, e 379º, alíneas a) e b), do mesmo Código com o sentido, alegadamente 
inconstitucional, de permitir ao tribunal do julgamento a convolação para crime mais grave – na medida 
em que se considerou que a última alteração de qualificação jurídica operada, relativamente às formas 
de um mesmo tipo legal, conduziu à condenação em pena menos grave. 
3º – O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça não aplicou as normas constantes dos artigos 
355º, n.º 1, do Código de Processo Penal, dos artigos 36º e 37º do Decreto-Lei n.º 28/84 e dos artigos 70º 
e 71º do Código de Processo Penal, já que – por deficiências formais da motivação e conclusões – rejeitou 
liminarmente o conhecimento de tais questões de direito. 
4º – O acórdão recorrido não aplicou o artigo 2º, n.º 4, do Código Penal com o sentido, alegadamente 
inconstitucional, de não ter cabimento, em sede de prazo de prescrição do procedimento criminal, a 
requalificação jurídica dos factos, operada pela lei nova – já que se limitou a considerar que, na pendência 
do processo e antes da prolação da decisão final, se deve manter a qualificação jurídica constante da 
pronúncia, não cabendo a meros despachos interlocutórios a antecipação do julgamento de tal matéria. 
5º – Afirmando explicitamente o acórdão recorrido que foram exaustivamente apreciadas todas as 
questões suscitadas pelo recorrente, carece de utilidade a apreciação da questão traduzida em saber se 
tinha aplicação subsidiária, no domínio das nulidades da sentença em processo penal, o regime prescrito 
no artigo 668º, n.º 1, do Código de Processo Civil, no que toca à nulidade por omissão de pronúncia. 
6º – Termos em que, pelas razões apontadas, não se deverá conhecer, nessa parte, dos recursos 
interpostos pelos arguidos. 
7º – O Decreto-Lei n.º 28/84 não padece de inconstitucionalidade orgânica, já que o nele consignado 
respeitou inteiramente a respectiva autorização legislativa, a qual não tinha caducado à data da 
aprovação em Conselho de Ministros, pelo que, nesta parte, deverá ser julgado improcedente o recurso 
de constitucionalidade interposto. 
8º – Não traduz violação de qualquer preceito ou princípio da Constituição a não aplicabilidade, no 
domínio de um processo penal já em curso, do regime de reforma substancial da sentença, 
inovatoriamente consagrado no processo civil como forma de suprimento de erros notórios de 
julgamento, num caso em que é patente que o Tribunal ‘a quo’ considera que nenhum lapso ocorreu na 
apreciação dos recursos, pelo que, nesta medida, deverá improceder o recurso interposto. 
9º – Face à jurisprudência definida por este Tribunal no acórdão n.º 680/98, é inconstitucional a 
interpretação do n.º 2 do artigo 374º do Código de Processo Penal que se basta, em termos de 
fundamentação da decisão sobre a matéria de facto, com a simples enumeração dos meios de prova 
produzidos e considerados relevantes, pelo que, nesta parte, deverão proceder os recursos interpostos. 
10º – É inconstitucional, por violação dos direitos ao recurso e de acesso aos tribunais a interpretação 
normativa dos n.ºs 1 e 2 do artigo 412º do Código de Processo Penal, que se traduz em considerar que a 
falta de concisão das conclusões da motivação do recurso ou a insuficiente ou insatisfatória especificação, 
no caso de recurso versando sobre matéria de direito, dos elementos constantes do n.º 2, determina a 
rejeição liminar do recurso, com base em tais deficiências formais, sem que se faculte ao recorrente o 
suprimento de tais vícios, pelo que, nesta parte, deverão proceder os recursos interpostos. 
11º – Não viola qualquer preceito ou princípio da Lei Fundamental o regime constante do n.º 1 do artigo 
420º do Código de Processo Penal, na sua redacção originária, enquanto faculta ao Tribunal ‘ad quem’ 
uma apreciação, procedimentalmente simplificada e célere, do mérito dos recursos que se consideram, 
perante a inconsistência ou fragilidade de argumentação jurídica do recorrente, como manifestamente 
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improcedentes, pelo que deverão improceder os recursos de constitucionalidade interpostos, enquanto 
reportados a este concreto segmento normativo.” 
3. Tendo os recorrentes sido notificados para responder às questões prévias relativas à delimitação do 
recurso, suscitadas pelo Ministério Público, fizeram-no os 1ºs, 2ºs, 4º e 6º recorrentes. 
Os 1ºs recorrentes invocaram que “a falta de interpretação e aplicação das normas arguidas de 
inconstitucionalidade” – as dos artigos 355º, n.º 1, 70º e 71º do Código de Processo Penal e 36º e 37º do 
Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, bem como a interpretação diversa do artigo 2º, n.º 4, do Código 
Penal – constitui um desvio ao sentido com que foram interpretadas e aplicadas pelo tribunal de 1ª 
instância, e que o relevo conferido à invocação da improcedência “constitui erro silogístico para o qual 
não há suporte uma vez que em causa está a falta de conhecimento dos recursos ordinários e não a sua 
improcedência”, “devendo as questões ser efectivamente conhecidas”. 
Os 2ºs recorrentes, por sua vez, reconheceram que não se verificava “um pressuposto essencial à 
admissibilidade do recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade” no que à norma do artigo 30º 
do Código Penal dizia respeito – certamente por \\não lhe terem feito referência no requerimento de 
interposição de recurso -, mantendo, no mais, mas sem outras razões, “as questões levantadas nas 
alegações de recurso”. 
A 4ª recorrente veio introduzir uma distinção na diagnosticada convolação “para incriminação menos 
gravosa do que a constante do despacho de pronúncia”: segundo ela teria havido uma nova qualificação 
quando os 7 crimes de fraude na obtenção de subsídio, por que foi pronunciada, se transformaram num 
único crime de fraude na obtenção de subsídio – e uma outra nova qualificação quando aqueles 7 crimes 
na forma tentada se volveram num único, consumado na forma de cumplicidade. Assim, embora a pena 
global resultante das duas novas qualificações fosse menos grave, a consideração de uma delas não o 
seria, pelo que se manteria a razão de ser da imputação de inconstitucionalidade ao artigo 1º, alínea f), 
do Código de Processo Penal, em conjugação com os artigos 120º, 284º, 301º, n.ºs 1 e 2, 359º, n.º 1, e 
379º, alínea b), do mesmo Código. 
O 6º recorrente considerou que a aplicação, na decisão recorrida, do artigo 412º, n.ºs 1 e 2, do Código de 
Processo Penal, “ao invés de se aplicar o artigo 690º, n.º 4, do C.P.C., ex vi artigo 4º do C.P.P.”, constitui 
“lapso manifesto”, acrescentando que “a arguição da inconstitucionalidade do artigo 380º, n.º 1, al. b), 
do C.P.P., na redacção de D.L. n.º 78/87, de 17-2, foi invocada com fundamento na oposição deste artigo 
ao “regime de reforma substancial da sentença, inovatoriamente consagrado em processo civil como 
forma de suprimento de erros notórios na determinação da norma aplicável”, que “no caso “sub judice” 
foi o artigo 412º, n.º 1 e n.º 2, do C.P.P., ao invés do artigo 690º, n.º 4, do C.P.C. ex vi artigo 4º do C.P.P.” 
Refira-se que tanto os 1ºs como os 2ºs recorrentes abandonaram a questão da conformidade 
constitucional da norma da alínea e) do n.º 1 do artigo 214º do Código de Processo Penal, que tinham 
preventivamente suscitado nos seus requerimentos de interposição de recurso para o caso de este não 
ser admitido com efeito suspensivo, como veio a ser. 
4. Quando o processo se encontrava pronto para julgamento, foi recebida a comunicação do falecimento 
do 6º recorrente, tendo os autos sido remetidos ao tribunal recorrido, a título devolutivo, para apreciação 
das consequências do facto. 
Aí foi julgada extinta a responsabilidade criminal do falecido, nos termos do artigo 127º do Código Penal. 
II. Fundamentos 
A) Questões prévias 
5. A responsabilidade criminal do 6º recorrente foi julgada extinta pelo falecimento deste. Poderia, assim, 
questionar-se se perdeu utilidade o presente recurso quanto às questões de constitucionalidade 
suscitadas apenas por ele, tendo em conta quer, por um lado, essa extinção da responsabilidade criminal 
do recorrente, quer, por outro lado, que, nos termos do artigo 74º, n.º 3, da Lei do Tribunal Constitucional, 
o recurso interposto por um interessado ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 70º deste 
diploma aproveita aos restantes, “nos termos e limites estabelecidos na lei reguladora do processo em 
que a decisão tiver sido proferida”, e que, portanto, um eventual juízo de inconstitucionalidade sobre 
uma norma impugnada apenas por um dos recorrentes poderia eventualmente vir a aproveitar também 
a outro(s), em relação aos quais a norma tivesse sido aplicada. 
Seja, porém, como for, quanto a esta questão, é certo que só poderá manter qualquer utilidade no 
conhecimento da questão de constitucionalidade da norma apenas impugnada pelo 6º recorrente, ora 
em questão – recorda-se: a segunda parte do n.º 1 do artigo 25º do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de 
Dezembro, combinada com as normas dos artigos 669º, n.º 2, do Código de Processo Civil, e 380º, n.º 1, 
alínea b), do Código de Processo Penal, “interpretadas como não tendo cabimento no âmbito de processo 
penal pendente a reforma ‘substancial’ da decisão proferida, inquinada por lapso manifesto” –, se não 
vier a ser concedido provimento ao recurso relativamente a normas aplicadas no acórdão de 4 de Junho 



 
 

  63 

de 1998. É que, caso contrário, este eventual provimento implicará logo a reforma dessa decisão em 
conformidade com o juízo proferido sobre a questão de constitucionalidade, retirando utilidade ao 
recurso na parte (como é o caso da relativa à citada norma impugnada apenas pelo recorrente falecido) 
em que se refere apenas a uma norma aplicada tão-só no acórdão de 26 de Novembro de 1998, o qual se 
limitou a indeferir pedidos de esclarecimento, de aclaração, de reforma e de correcção daquela decisão 
de 4 de Junho (a qual, repete‑se, se não poderá então manter, devendo ser reformulada). 
6. Entendeu o Ministério Público que as normas do artigo 355º, n.º 1, do Código de Processo Penal, dos 
artigos 36º, n.ºs 1, 2, 5 e 8, e 37º, n.ºs 1 e 3, do Decreto-Lei n.º 28/84, bem como dos artigos 70º e 71º do 
Código de Processo Penal, indicadas como integrando o objecto do recurso pelos arguidos A. e B., não 
haviam sido aplicadas na decisão recorrida, na medida em que não se chegou aí a conhecer de mérito: 
tendo-se diagnosticado deficiências formais na peça processual, não se chegou a tomar conhecimento do 
recurso, logo não se aplicaram tais normas. 
Retorquiram os recorrentes que se tratava de impugnar as normas tais como tinham sido aplicadas “com 
sentido e alcance inconstitucional pelo tribunal de 1ª instância”, implicitamente reconhecendo, assim, 
que tais normas não tinham sido aplicadas na decisão ora recorrida, que não era a do tribunal de 1ª 
instância, mas sim a do Supremo Tribunal de Justiça. E responderam a um argumento que não lhes fora 
oposto pelo Ministério Público (e seria, aliás, contraditório com o utilizado), pretendendo que a invocação 
da improcedência manifesta constituiria um obiter dictum e uma falácia. 
Procede, pois, a exclusão das normas referidas, defendida pelo Ministério Público -sem prejuízo de, caso 
seja deferida a pretensão dos recorrentes de não ver o seu recurso soçobrar por tais razões formais, o 
Supremo Tribunal de Justiça ser eventualmente chamado a aplicar tais normas relativas ao fundo da 
questão. 
7. Entendeu também o Ministério Público que a interpretação adoptada pelo Supremo Tribunal de Justiça 
não implicou qualquer questão de aplicação da lei no tempo que pudesse ser sujeita a escrutínio de 
conformidade constitucional a partir do artigo 2º, n.º 4, do Código Penal: o que se decidiu foi, no seu 
entender, que “em termos interlocutórios, na pendência do processo e antes da definitiva qualificação 
jurídica dos factos imputados aos arguidos, é a qualificação que consta da pronúncia que deve relevar 
para transitoriamente ajuizar de uma invocada prescrição do procedimento criminal”. 
Sobre este ponto não houve qualquer pronúncia dos recorrentes, e não tendo realmente havido, pelas 
razões adiantadas pelo Ministério Público, aplicação da norma pela decisão recorrida, não pode 
obviamente a apreciação desta norma integrar o objecto do presente recurso de constitucionalidade. 
8. Entendeu ainda o Ministério Público que a norma do artigo 287º do Código de Processo Penal não podia 
ser integrada no objecto do recurso, respeitando, como respeitava, a um prazo há muito decorrido 
quando o recurso foi interposto. Como referiu nas suas contra-alegações, se tal prazo se afigurava exíguo 
aos recorrentes – e, por isso, ofensivo da Constituição – cumpria-lhes ter confrontado o tribunal com essa 
questão, reagindo contra o indeferimento da sua prorrogação. Não o tendo feito – e nem sequer tendo 
tal questão sido retomada pela decisão recorrida, por inevitavelmente prejudicada – não pode também a 
apreciação de tal norma integrar o objecto do recurso. Na sua resposta, os 2ºs. recorrentes haviam-se, 
aliás, limitado a reafirmar as suas razões neste ponto (por remissão). 
9. Face ao entendimento professado pelo Ministério Público, de que a decisão recorrida não aplicava, em 
sentido inconstitucional, as normas do artigo 1º, alínea f), do Código de Processo Penal, em conjugação 
com os artigos 120º, 284º, 301º, n.ºs 1 e 2, 359º, n.º 1, e 379º, alínea b), do mesmo diploma, por a 
convolação aí operada (de sete crimes de fraude na obtenção de subsídio na forma tentada num único 
crime na forma consumada de cumplicidade) ser para incriminação menos gravosa, a resposta da 4ª 
recorrente foi, como se referiu, no sentido de que não tinha havido uma convolação, mas sim duas, e que, 
embora no conjunto o resultado lhe fosse favorável, considerando isoladamente uma delas isso implicaria 
uma pena mais grave, sem que lhe tivesse sido dada oportunidade de defesa. 
A decomposição da convolação – operada entre a acusação e a condenação no que respeita à 4ª 
recorrente – em duas operações distintas, uma das quais implicaria, em abstracto, pena mais grave 
(mesmo admitindo que é logicamente correcta) não incorre, porém, na censura que o Acórdão n.º 279/95, 
publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, 31º vol., págs. 389-398, dirigiu ao mesmo conjunto de 
normas que a 4ª recorrente impugnou no seu recurso. É que o que aí foi decisivo foi a aplicação de pena 
mais grave (“A solução está assim na compatibilização da liberdade de qualificação com um mecanismo 
processual que torne efectivo esse direito a ser ouvido, face a uma convolação que, mantendo os factos 
descritos na acusação ou pronúncia, naturalisticamente considerados, importe condenação em pena mais 
grave”), e a alegada dupla convolação removeu, justamente, essa possibilidade. Ora, na medida em que 
não haja possibilidade de aplicação de pena mais grave desaparece o imperativo constitucional de 
conceder ao arguido possibilidade de defesa contra a nova incriminação (imperativo esse que o Tribunal 
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Constitucional afirmou, a este propósito, no Acórdão n.º 173/92, publicado em Acórdãos do Tribunal 
Constitucional, 22º vol., págs. 357-375), e, sobretudo – o que interessa para a questão prévia –, afasta‑se, 
também, o sentido normativo tido como inconstitucional nas alegações de recurso: como salienta o 
Ministério Público, “a última alteração de qualificação jurídica operada, relativamente às formas de um 
mesmo tipo legal, conduziu à condenação em pena menos grave”. 
10. Finalmente, entendeu o Ministério Público que a razão essencial do indeferimento de nulidade por 
invocada omissão de pronúncia não radicou na diferença entre o regime dos artigos 379º e 380º do Código 
de Processo Penal e o artigo 668º, n.º 1, do Código de Processo Civil, diferença essa que o 6º recorrente 
reputa inconstitucional, mas no juízo “– naturalmente insindicável no âmbito do presente recurso – de 
que inexiste qualquer omissão de pronúncia, o que torna naturalmente inútil a apreciação da questão 
suscitada.” 
A esta argumentação, fundada, por um lado, na limitação dos poderes do Tribunal Constitucional ao 
controlo da conformidade constitucional de normas e, por outro, na natureza instrumental do recurso de 
constitucionalidade (ver, por exemplo, os Acórdãos n.ºs 208/86, 275/86 e 257/92, publicados, 
respectivamente, em Acórdãos do Tribunal Constitucional, 7º vol., tomo II, págs. 991-994, 8º vol., págs. 
379-382, e 22º vol., págs. 741-764), não foi dada resposta pelo recorrente, que distinguiu, antes, entre 
“erros notórios de julgamento” e “erros notórios na determinação da norma aplicável”, para concluir que 
o juízo do tribunal recorrido sobre a inexistência destes últimos “é irrelevante”, porque “a apreciação 
desse mesmo erro faz também parte do presente recurso”. 
Ora, uma vez que não cabe ao Tribunal Constitucional sindicar o modo como os restantes tribunais 
aplicam o Direito (cfr., por exemplo, os Acórdãos n.ºs 353/86 e 153/90, publicados, respectivamente, no 
Diário da República, II Série, de 9 de Abril de 1987 e de 7 de Setembro de 1990), improcede a 
argumentação do recorrente sobre o sentido do recurso de constitucionalidade: neste não cabe o 
apuramento de um qualquer erro sobre a determinação da norma aplicável. Tal como não cabe o 
apuramento da existência, ou não, no caso, da omissão de pronúncia, que justificaria, ou não, a 
convocatória da norma que se pretendia ver aplicada. 
11. Conclui-se, portanto, que o objecto do presente recurso de constitucionalidade se circunscreve à 
apreciação da conformidade constitucional, por um lado, do Decreto‑Lei n.º 28/84 (por 
inconstitucionalidade orgânica), e, por outro lado, das normas dos seguintes artigos: 
a) artigo 420º, n.º 1, do Código de Processo Penal (norma impugnada por todos os recorrentes à excepção 
de H. e I.); 
b) artigo 412º, n.ºs 1 e 2, do Código de Processo Penal (a primeira impugnada por H. e a segunda 
impugnada por todos os recorrentes excepto A. e B.); 
c) artigo 410º, n.º 2, do Código de Processo Penal (norma impugnada por G.); 
d) artigo 374º, n.º 2, do Código de Processo Penal (norma impugnada por A. e B., G. e H.); e 
e) artigo 25º, n.º 1, 2ª parte, do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro (norma impugnada por J.). 
B) Questões de constitucionalidade 
12. A questão da inconstitucionalidade orgânica do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, foi suscitada 
com dois fundamentos: o de ter sido ultrapassado o prazo (de 120 dias) da autorização legislativa 
concedida pela Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto, e o de tal diploma violar o objecto, sentido e extensão 
dessa autorização legislativa. 
No entanto, nenhum dos fundamentos é procedente. O primeiro, porque, como constitui jurisprudência 
pacífica deste Tribunal (cfr. os Acórdãos n.ºs 150/92, 121/93 e 206/94, publicados respectivamente, em 
Acórdãos do Tribunal Constitucional, 21º vol., págs. 637-645, 24º vol., págs. 257-268, e 27º vol., págs. 525-
536), o momento relevante para aferir o cumprimento do prazo da autorização legislativa é o da 
aprovação do diploma em Conselho de Ministros, e este teve lugar em 6 de Dezembro de 1983, bem 
dentro do prazo fixado na Lei n.º 12/83. O segundo, porque o artigo 1º da referida lei baliza o objecto, 
sentido e extensão da autorização legislativa em termos que em nada são afectados pela regulamentação 
emanada do decreto-lei autorizado, designadamente em matéria de crimes específicos criados pelos 
artigos 36º e 37º deste diploma: fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e desvio de subvenção ou 
crédito bonificado. 
Não procede, pois, o recurso, nesta parte. 
13. A questão da inconstitucionalidade das normas dos artigos 412º e 420º do Código de Processo Penal 
quando interpretadas com uma “rigidez formal que posterga desrazoavelmente as garantias 
constitucionais consagradas para o processo criminal” (na expressão do Acórdão n.º 661/01, publicado 
em Acórdãos  do  Tribunal  Constitucional, 18º vol., págs. 421-430) foi afirmada por diversas vezes na 
jurisprudência constitucional, aliás a propósito de diversas limitações: falta de concisão das conclusões – 
Acórdãos n.ºs 193/97, 43/99 e 337/00 (publicados, respectivamente, em Acórdãos  do  Tribunal  
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Constitucional, 36º vol., págs. 395-406, 42º vol., págs. 171-180, e 47º vol., págs. 47-51); falta de indicação 
nas conclusões das menções contidas nas alíneas do n.º 2 do artigo 412º – Acórdão n.º 401/01 (publicado 
em Acórdãos do Tribunal Constitucional, 51º vol., págs. 151-164); deficiente cumprimento dos ónus aí 
previstos, sem ser facultada ao recorrente oportunidade processual para suprir o vício detectado – 
Acórdão n.º 288/00 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, 47º vol., págs. 457-466). 
Como se escreveu no Acórdão n.º 417/99 (publicado no Diário da República, II Série, de 13 de Maio de 
2000), com tal entendimento “tais normas impunham ‘uma limitação desproporcionada das garantias de 
defesa do arguido em processo penal, restringindo o seu direito ao recurso e, nessa medida, o direito de 
acesso à justiça.’”. E pelo Acórdão n.º 320/02 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, 53º vol., 
págs. 167-178) veio mesmo a ser declarada, com força obrigatória geral, “a inconstitucionalidade, por 
violação do artigo 32º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, da norma constante do artigo 412º, 
n.º 2, do Código de Processo Penal, interpretada no sentido de que a falta de indicação, nas conclusões 
da motivação, de qualquer das menções contidas nas suas alíneas a), b) e c) tem como efeito a rejeição 
liminar do recurso do arguido, sem que ao mesmo seja facultada a oportunidade de suprir tal deficiência”. 
Os fundamentos invocados pelo acórdão recorrido para rejeitar os diversos recursos que lhe foram 
apresentados variaram. 
Assim, para o recurso interposto pelo arguido A. quanto à decisão interlocutória sobre a invocada 
prescrição do procedimento criminal, foi dito que havia indicações nas conclusões que não constavam da 
motivação, que não havia ligação dessas indicações às anteriores conclusões e que não tinha sido dado 
cumprimento ao disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 412º do Código de Processo Penal. Porém, em 
motivação autónoma, concluiu-se pela manifesta improcedência da questão de direito suscitada, razão 
suficiente para que não tenha sido o entendimento (porventura inconstitucional) dado às normas do 
artigo 412º do Código de Processo Penal a, afinal, obstar ao conhecimento da questão que o arguido 
dirigiu ao tribunal a quo, e para que, portanto, o juízo de inconstitucionalidade que sobre tais normas se 
reafirmará deixe incólume a decisão recorrida neste ponto. 
O mesmo se diga em relação ao recurso  interposto pelo arguido L. sobre uma decisão interlocutória em 
que, a mais das insuficiências das conclusões da motivação de recurso que obstariam, no entendimento 
do tribunal recorrido, ao conhecimento da questão, se invocou o trânsito em julgado do despacho contra 
que se pretendia, a destempo, dirigir censura. E o mesmo se diga, ainda, dos terceiro e quarto recursos 
dirigidos a decisões interlocutórias, por também aí se ter abordado o problema que os arguidos H. e G. 
levantaram perante o Supremo Tribunal de Justiça, afastando-o por falta de verificação de um 
pressuposto: a prova de que o co-arguido M. tinha consentido expressamente em ser ouvido como 
testemunha, como exigido pelo n.º 2 do artigo 133º do Código de Processo Penal. 
Já no que diz respeito aos recursos interpostos da decisão condenatória, o acórdão recorrido segmentou 
as razões da sua rejeição em função das conclusões apresentadas, razão pela qual o juízo de 
inconstitucionalidade que se reafirma quanto ao entendimento professado sobre as normas dos artigos 
412º e 420º do Código de Processo Penal só inquina aquelas em que exclusivamente razões formais 
ligadas à insuficiência da motivação e suas conclusões justificaram a rejeição das pretensões dos 
recorrentes, sem que lhes fosse dada oportunidade de suprir tais insuficiências. 
Note-se, também, que – como referido pelo Ministério Público nas suas contra‑alegações – o que, 
reafirmando a anterior jurisprudência constitucional, há que considerar inconstitucional não é a exigência 
de cumprimento de cada uma das indicações do n.º 2 do artigo 412º do Código de Processo Penal, mas 
antes “o nível de exigência formal” que se lhe aplicou, com a sanção da rejeição do recurso articulada com 
a omissão de convite ao suprimento das insuficiências detectadas. 
E ressalva-se ainda que de nenhuma inconstitucionalidade padece a segunda parte do n.º 1 do artigo 420º 
do Código de Processo Penal ao consentir ao tribunal ad quem “a possibilidade de rejeitar o recurso que 
considere manifestamente improcedente”, como também sublinhou o Ministério Público nas suas contra-
alegações, já que aí “ocorre uma verdadeira apreciação da substância das razões de direito invocadas pelo 
recorrente, apenas se estabelecendo uma forma procedimentalmente simplificada de decisão, tomada 
em conferência (e por unanimidade de votos) e não na sequência da audiência a que aludem os artigos 
421º e segs. do Código de Processo Penal.” A combinação das exigências de simplificação processual e de 
celeridade, com a constatação liminar da clara insubsistência das razões de dissídio invocadas, dá origem, 
em diversos ramos processuais, a formas abreviadas de decisão (v.g. o artigo 705º do Código de Processo 
Civil e o artigo 78º-A da Lei do Tribunal Constitucional), as quais são plenamente conformes com a 
Constituição, relevando, como relevam, da discricionariedade do legislador. 
14. A questão da inconstitucionalidade das normas dos artigos 374º, n.º 2, e 410º, n.º 2, do Código de 
Processo Penal, “na interpretação que sustenta bastar a enumeração dos meios de prova para a 
fundamentação da decisão de facto”, nas palavras do recurso do 3º recorrente – interpretação que no 
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recurso dos 1ºs e 4º recorrentes vai referida apenas à primeira daquelas normas –, já foi apreciada por 
este Tribunal no Acórdão n.º 680/98 (publicado em Acórdãos do Tribunal Constitucional, 41º vol., págs. 
539-554), tendo-se então julgado inconstitucional “a norma do n.º 2 do artigo 374º do Código de Processo 
Penal de 1987, na interpretação segundo a qual a fundamentação das decisões em matéria de facto se 
basta com a simples enumeração dos meios de prova utilizados em 1ª instância, não exigindo a 
explicitação do processo de formação da convicção do tribunal, por violação do dever de fundamentação 
das decisões dos tribunais previsto no n.º 1 do artigo 205º da Constituição, bem como, quando conjugada 
com a norma das alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 410º do mesmo Código, por violação do direito ao 
recurso consagrado no n.º 1 do artigo 32º, também da Constituição.” 
De um tal juízo de inconstitucionalidade, para cuja fundamentação se remete para o citado aresto, resulta 
também a desconformidade constitucional do entendimento acolhido na decisão recorrida, segundo o 
qual, recorde-se 
“o tribunal colectivo não é obrigado, por força do disposto no art. 374º, n.º 2, do C.P.P. ou em qualquer 
outro normativo, a fazer uma apreciação crítica das provas, em ordem a permitir a sua apreciação por 
este S.T.J. (...). E também nem aquele art. 374º, n.º 2, do C.P.P. nem qualquer outro preceito legal exige 
que se relacionem os meios de prova com cada um dos factos que o tribunal tenha considerado provados 
(...). O artigo 374º, n.º 2, do C.P.P. não impõe, pois, mais do que uma exposição concisa dos meios de 
prova que foram relevantes para a formação da convicção do tribunal na decisão sobre a matéria de facto 
(...) tanto basta para se cumprir a razão de ser daquele normativo, ou seja, para haver a certeza de que o 
tribunal não se serviu de elementos não permitidos (...)”. 
15. Alcançadas as conclusões no sentido da inconstitucionalidade fundamentadas nos números 
precedentes, conclui-se que, devendo ser, nessa parte, concedido provimento ao recurso, com a 
consequente reforma do acórdão de 4 de Junho de 1998 (que decidiu rejeitar todos os recursos 
interpostos pelos arguidos), não há que tratar da questão da constitucionalidade, suscitada pelo 6º 
recorrente, que só tinha sentido em relação ao acórdão relativo à reforma dessa decisão (pois dizia 
respeito a alegados vícios de normas aplicadas apenas neste acórdão). Isto é, a questão da 
constitucionalidade da norma da segunda parte do n.º 1 do artigo 25º do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 
de Dezembro, combinada com as normas dos artigos 669º, n.º 2, do Código de Processo Civil, e 380º, n.º 
1, alínea b), do Código de Processo Penal, interpretada “como não tendo cabimento no âmbito de 
processo penal pendente a reforma ‘substancial’ da decisão proferida, inquinada por lapso manifesto”). 
É que, de todo o modo, a decisão reformanda terá de ser reformulada por força do provimento concedido 
ao presente recurso de constitucionalidade, não existindo utilidade no conhecimento de questões de 
constitucionalidade atinentes a normas aplicadas exclusivamente no acórdão que negou a reforma. 
Não se toma, pois, conhecimento do recurso, também nesta parte. 
III. Decisão 
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal decide: 
a) Não tomar conhecimento dos recursos de constitucionalidade quanto às normas dos artigos 70º, 71º, 
355º, n.º 1, 379º, 380º e 387º do Código de Processo Penal, do artigo 1º, alínea f), em conjugação com os 
artigos 120º, 284º, 301º, n.ºs 1 e 2, 359º, n.º 1, e 379º, alínea b), do mesmo diploma, do artigo 2º, n.º 4, 
do Código Penal, bem como dos artigos 36º, n.ºs 1, 2, 5 e 8, e 37º, n.ºs 1 e 3, do Decreto-Lei n.º 28/84, de 
20 de Janeiro, e, ainda, quanto à norma do artigo 25º, n.º 1, 2ª parte, do Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 
de Dezembro, quando entendida no sentido de que o regime de reforma substancial da sentença como 
forma de suprimento de erros notórios de julgamento, inovatoriamente introduzido pelo referido 
diploma para o processo civil, não tem aplicação no domínio de um processo penal em curso; 
b) Não julgar inconstitucional o Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro; 
c) Julgar inconstitucionais as normas dos artigos 412º, n.ºs 1 e 2, e 420º do Código de Processo Penal, na 
interpretação segundo a qual o deficiente cumprimento dos ónus previstos no primeiro daqueles artigos 
ou a falta de concisão das conclusões da motivação de recurso levam à rejeição do recurso sem que seja 
dada oportunidade aos recorrentes para suprir essas deficiências, por violação do disposto no artigo 32º, 
n.º 1, da Constituição da República Portuguesa; 
d) Julgar inconstitucional a norma do artigo 374º, n.º 2, do Código de Processo Penal de 1987, na 
interpretação segundo a qual a fundamentação das decisões em matéria de facto se basta com a simples 
enumeração dos meios de prova utilizados em 1ª instância, não exigindo a explicitação do processo de 
formação da convicção do tribunal, por violação do dever de fundamentação das decisões dos tribunais 
previsto no n.º 1 do artigo 205º da Constituição, bem como, quando conjugada com a norma das alíneas 
b) e c) do n.º 2 do artigo 410º do mesmo Código, por violação do direito ao recurso consagrado no n.º 1 
do artigo 32º da Constituição; 
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e) Consequentemente, determinar a reforma da decisão recorrida em conformidade com os presentes 
juízos de inconstitucionalidade. 
 
 
Acórdão de 31 de Outubro de 2003 (Processo nº 72/2003) 
 
1. Pela decisão de fls. 10, de 18 de Dezembro de 1998, e para o que agora releva, A. foi pronunciado, como 
cúmplice, pela prática de um crime de fraude na obtenção de subsídio, previsto e punido pelo artigo 36º, 
n.º 1, alíneas a), b) e c), n.º 2 e n.º 5, a) do Decreto-Lei n.º 24/84, de 20 de Janeiro, e artigos 27º e 30º do 
Código Penal. 
  
Por decisão da 4ª Vara Criminal do Tribunal Criminal do Círculo de Lisboa, constante de fls. 293 e 
seguintes, foi declarado inteiramente prescrito o procedimento criminal contra o arguido A.. Para o efeito, 
considerou-se que o referido crime se considera consumado com a decisão de atribuição do subsídio e 
que, portanto, já tinha decorrido quanto a este arguido, quando foi notificado da decisão instrutória, o 
prazo de prescrição aplicável, ou seja, 10 anos, contados desde a data da consumação do crime. 
  
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa.  
  
Por acórdão de 21 de Novembro de 2002, constante de fls. 376, o Tribunal da Relação de Lisboa concedeu 
provimento ao recurso, revogando o despacho recorrido e determinando o prosseguimento dos autos, 
também para o que agora interessa, contra A.: 
  
«3. - A questão central do presente recurso que é a de precisar em que momento se consuma o crime de 
fraude na obtenção de subsídio tem sido objecto de soluções díspares por parte da jurisprudência e dos 
que por qualquer razão se debruçam sobre ela. Essa disparidade – melhor seria dizer confusão – vai ao 
ponto de os defensores de cada uma das posições mais difundidas as reclamarem de maioritárias e 
também ao extremo de se verificar que quem defende o mesmo ponto de vista ter sobre a dita questão do 
momento da consumação, diverge quanto à caracterização do crime em causa(...). 
As posições em confronto podem sintetizar-se do seguinte modo: 
De um lado considera-se que o crime de fraude na obtenção de subsídio se consuma no momento em que 
é dado o despacho de aprovação do projecto de candidatura. 
(...) 
Nesta corrente há algumas "nuances". 
Assim, há quem entenda que os adiantamentos constituem não antecipações da prestação aprovada mas 
parcelas do subsídio total já concedido e que é entregue de uma forma faseada (...) e também quem 
considere que as informações inexactas ou incompletas fornecidas no período de pagamento de saldo, por 
serem posteriores à obtenção de subsídio configuram o crime de desvio de subsídio previsto e punido pelo 
art. 37°, nºs 1 e 3 do Dec. Lei n.° 28/84. 
De outro lado, considera-se que o crime se consuma com a entrega das verbas em questão ou (numa 
variante) com a saída da sua disponibilidade da esfera das entidades concedentes. 
(...) 
Uma terceira via, mais original, digamos, de que se conhece apenas uma decisão (...) considera que o crime 
se consuma num "momento indeterminado", posterior à prestação das informações fraudulentas ou à 
omissão das que seriam necessárias mas imediatamente anterior ao despacho que concede o subsídio. 
(...)  
4. - Segundo a doutrina ( cfr . estudo de Figueiredo Dias e de Costa Andrade abundantemente citado, in 
Rev. Port. de Ciência Criminal, ano 4, 3°, p. 337) o dito crime é um crime material ou de resultado e um 
crime de dano. 
Recorde-se que nos crimes materiais ou de resultado a realização do evento interessa à valoração 
objectiva contida num certo tipo legal, resulte esse evento de uma comissão por acção ou de uma comissão 
por omissão e que nos crimes de dano, considerados os interesses que se pretendem proteger se exige a 
lesão efectiva (Eduardo Correia, "Direito Criminal", I, p. 286 e ss.). 
Isto posto não se vê como seja possível defender com consistência (...), que o crime de fraude na obtenção 
de subsídio é um crime formal, ou seja, um crime que se consuma independentemente da verificação do 
evento e em relação ao qual a entrega ou depósito das quantias é irrelevante para a consumação. 
Tendo  por assente que o dito crime é de execução vinculada em que "a produção do dano tem de obedecer 
ao processo causal típica e abstractamente descrito na norma incriminatória" (cfr. estudo cit. p. 366) o 
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que se não pode coonestar é a afirmação segundo a qual para a sua realização "só vale a manobra 
fraudulenta contemporânea da proposta de concessão, anterior à aprovação" ou aquela outra de que 
"autorizar ou não o pagamento parcial ou antecipado ou o pagamento integral do saldo é questão de 
controlo administrativo-financeiro ... que em nada contende com o subsídio atribuído", porque "se em 
virtude de alegadas práticas enganosas, o saldo vier a ser pago integralmente ou pago em valor superior 
ao devido, a pretérita atribuição do subsídio em nada é afectada" (sublinhado acrescentado ). 
(...) 
É aqui que está o cerne da questão. 
Como muito bem argumenta o magistrado recorrente e é também lucidamente enfatizado de outro modo 
pelo Sr. procurador-geral adjunto no seu parecer o subsídio não poderia ter-se por obtido (definitivamente, 
como parece resultar das posições referidas supra) no momento em que era proferido o despacho que o 
concedia porque isso seria confundir o compromisso de efectuar uma prestação, com a prestação 
propriamente dita. 
A mera decisão de aprovação do subsídio que concedia, portanto, o direito ao seu recebimento não 
poderia ser, senão por ficção (é disso que se trata, de uma ficção) equiparada  à efectiva obtenção. Nem 
essa decisão era definitiva e intocável nem o adiantamento era apenas acompanhado da cominação da 
obrigação de restituição se e na medida em que a empresa se afastasse, em concreto do programa de 
formação (cfr. ainda estudo citado, p. 338). 
(...) 
Por isso, necessariamente, para obter subsídio que fora decidido conceder, o engano, a fraude, tinham de 
se desenrolar e manter ao longo de todas as etapas do processo de concessão e aplicação dos subsídios. 
Porque a realidade é esta: a efectiva obtenção do subsídio nas suas várias parcelas ou "tranches" estava 
condicionada à sua correcta aplicação. Por conseguinte, para ele ser obtido era necessário não só 
"mascarar" o processo de candidatura fornecendo às entidades competentes as informações inexactas ou 
incompletas mas principalmente manter essa "máscara" na apresentação dos pedidos de pagamento de 
saldo. De outro modo, o subsídio que a Comissão se comprometera a atribuir poderia ser pura e 
simplesmente anulado, suprimido, ficando sem efeito a decisão de aprovação. Por isso, se nos afigura que 
assiste razão ao recorrente quando defende que o crime de fraude na obtenção de subsídio deve ser 
configurado como um processo complexo que se espraia no tempo e em que a esfera de protecção da 
norma não se cinge aos momentos iniciais da relação jurídica estabelecida entre a entidade outorgante e 
o particular mas se prolonga por todo o período em que a relação se mantém. Nesta perspectiva, nem 
sequer é com ela incompatível a afirmação de Francesco Antolisei citada pelo(...) recorrido A. (...) segundo 
a qual para a consumação do crime (correspondente na lei italiana) não é necessário que o beneficio seja 
distribuído, bastando que fique completo o iter necessário para a sua atribuição (Manuale di Diritto 
Penale, tomo 1, 12º ed. 1996, p. 335). 
Chegados aqui, não se diga que um subsídio poderia ser tido como efectivamente concedido e o crime 
consumado, quando houvesse uma decisão da Comissão tomada ao abrigo do art. 6.°, n.°1 do 
Regulamento n°2950/83 que pura e simplesmente o suprimisse. 
(...) o próprio art. 36° no seu articulado destrinça entre obtenção e concessão como resulta da sua 
redacção: "Quem obtiver subsídio ou subvenção ... fornecendo às autoridades ou entidades competentes 
informações inexactas ou incompletas sobre si ou terceiros e relativas a factos importantes para a 
concessão do subsídio ou subvenção ... será punido..." (...). 
Distinção que ganha ainda maior relevo quando se constata que o art. 21° (do mesmo Dec. Lei nº 28/84) 
define subsídio ou subvenção como a prestação feita a empresa ou unidade produtiva à custa de dinheiros 
públicos o que (...)  permite concluir que a prestação consistindo numa entrega de dinheiro "só pode 
considerar-se feita, efectuada, realizada" quando ela "é entregue ou fica na disponibilidade do credor". 
(...)"não pode afirmar-se que alguém obteve um subsídio em dinheiro enquanto esse alguém não pode 
dispor desse dinheiro". A não ser à custa de uma verdadeira ficção, acrescentar-se-ia. De resto, a 
circunstância de a consumação do crime passar pela efectiva obtenção do subsídio no sentido que se vem 
expondo ressalta e reforça-se com o teor do art. 39° do Dec. Lei nº 28/84 onde se determina que, além das 
penas dos arts. 36° e 37°, "o tribunal condenará sempre na total restituição das quantias ilicitamente 
obtidas". 
Em suma, no entendimento que se perfilha, com o devido e efectivo respeito pelas opiniões contrárias, o 
crime de fraude na obtenção de subsídio quando, como é o caso, estejam em causa subsídios concedidos 
pelo FSE, consuma-se com o último acto do iter-criminis que consiste na entrega das últimas tranches 
desses subsídios. 
(...) 
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O art. 120º, n° 3 determina que a prescrição do procedimento criminal terá sempre lugar quando, desde 
o seu início e ressalvado o tempo de suspensão, tiver decorrido o prazo normal de prescrição acrescido de 
metade. 
Como este prazo normal de prescrição acrescido de metade (15 anos, portanto) não decorreu ainda, fácil 
é concluir que o procedimento criminal não se encontra prescrito, salvo no que toca à UGTUR, sendo certo 
que face à ressalva do tempo de suspensão, sempre haverá que adicionar-se ao prazo normal o período 
de 2 anos de suspensão. 
(...)» 
  
2. Veio então o arguido A. interpor recurso para o Tribunal Constitucional, "nos termos dos artigos 70º, 
n.º 1, alínea b), e n.º 2, 72º, n.º 1, alínea b), e 75º da Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro, com a redacção 
que lhe foi dada pela Lei n.º 13-A/98, de 26 de Fevereiro (...) com vista à fiscalização concreta da 
constitucionalidade material da norma constante do artigo 36º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de 
Janeiro, quando interpretada no sentido (desfavorável ao Arguido) de o crime de fraude de obtenção de 
subsídio só se consumar aquando do pagamento/recebimento do subsídio. 
  
Salvo o devido respeito por opinião em contrário, a norma em causa viola o princípio 'in dubio pro reo', 
constitucionalmente consagrado no artigo 32º, n.º 2, da C.R.P. 
  
Por outro lado, a norma em causa, ao deixar de conter a clareza necessária quanto ao momento da 
consumação do crime que prevê é materialmente inconstitucional por violação do princípio da protecção 
da segurança jurídica relativamente a actos normativos e do princípio da previsão ou determinabilidade 
das normas jurídicas, 'subprincípios concretizadores' do princípio do Estado de Direito Democrático". 
  
3. Notificado para o efeito, o recorrente apresentou as suas alegações, que terminou da seguinte forma: 
  
«Termos em que, deve o presente recurso ser julgado procedente e consequentemente: 
1 - Declarada a inconstitucionalidade material da norma constante do artigo 36º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 
28/84, de 20 de Janeiro, por não conter a clareza necessária quanto ao momento da consumação do crime 
que prevê, em violação do princípio da protecção da segurança jurídica relativamente a actos normativos 
e do princípio da previsão ou determinabilidade das normas jurídicas, 'subprincípios concretizadores' do 
princípio do Estado de Direito Democrático, constitucionalmente consagrado no artigo 2º da Constituição 
da República Portuguesa. 
Se assim não se entender: 
2 - Declarada a inconstitucionalidade material da norma constante do artigo 36º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 
28/84, de 20 de Janeiro, por falta de especificação dos factos relevantes para a determinação do momento 
da consumação do crime que prevê, por violação do princípio da tipicidade, constitucionalmente 
consagrado no artigo 29º, n.º 1, da C.R.P. e por obstar ao exercício de todos os direitos de defesa do 
arguido, previstos no artigo 32º, n.º 1, da C.R.P. 
Sem conceder, se assim não se entender: 
3 - Declarada a inconstitucionalidade material da norma constante do artigo 36º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 
28/84, de 20 de Janeiro, quando interpretada no sentido (desfavorável ao arguido) de o crime de fraude 
de obtenção de subsídio só se consumar aquando do pagamento do subsídio, por violação do princípio 'in 
dubio pro reo', constitucionalmente consagrado no artigo 32º, n.º 2, da C.R.P.» 
  
Quanto ao Ministério Público, único dos recorridos que apresentou alegações, concluiu nestes termos: 
  
«1 - A norma do artigo 36.°, n.º 1, do Decreto-Lei n° 28/84, de 20 de Janeiro, tem a suficiente clareza e o 
grau de determinação constitucionalmente exigível quanto à definição e ao momento da consumação do 
tipo legal de crime que prevê. 
2 - A existência de diferentes posturas jurisprudenciais relativamente à interpretação de normas jurídicas 
incriminatórias, não constitui só por si sinal, ou sequer indício, da sua não conformidade à Constituição. 
3 - O princípio "in dubio pro reo" tem o seu campo de aplicação circunscrito à matéria de prova em 
processo penal, não servindo de suporte de inconstitucionalidade normativa em sede de interpretação de 
preceitos legais. 
4 - Termos em que deverá improceder o presente recurso.» 
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            4. Admitindo a relatora a possibilidade de não conhecimento parcial do recurso, por não estarem 
reunidos os necessários pressupostos, foi notificado às partes o parecer de fls. 442, do qual se transcreve 
a parte agora relevante:  
  
«3. Ora é pressuposto de admissibilidade do recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade de 
normas interposto ao abrigo do disposto na al. b) do nº 1 do artigo 70º da Lei nº 28/82, como é o caso, 
que a inconstitucionalidade haja sido “suscitada durante o processo” (citada al. b) do nº 1 do artigo 70º), 
ou seja, colocada “de modo processualmente adequado perante o tribunal que proferiu a decisão 
recorrida, em termos de este estar obrigado a dela conhecer” (nº 2 do artigo 72º da Lei nº 28/82). 
Conforme o Tribunal Constitucional tem repetidamente afirmado, o recorrente só pode ser dispensado do 
ónus de invocar a inconstitucionalidade “durante o processo” nos casos excepcionais e anómalos em que 
não tenha disposto processualmente dessa possibilidade, sendo então admissível a arguição em momento 
subsequente (cfr., a título de exemplo, os Acórdãos deste Tribunal com os nºs 62/85, 90/85 e 160/94, 
publicados, respectivamente, nos Acórdãos do Tribunal Constitucional, 5º vol., págs. 497 e 663 e 
no Diário da República, II, de 28 de Maio de 1994).  
Ora, no caso presente, parece que apenas se pode considerar oportunamente suscitada a questão da 
inconstitucionalidade colocada perante o Tribunal da Relação de Lisboa, na contra-motivação do recurso 
interposto pelo Ministério Público, acima referido; ou seja, a inconstitucionalidade que o recorrente ali 
atribui à “norma constante do artigo 36º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20-1, uma vez que – quanto 
à data da consumação do crime – permite duas interpretações possíveis, uma favorável ao arguido e outro 
desfavorável ao mesmo, quando interpretada no sentido (mais desfavorável)  de o crime de fraude de 
obtenção de subsídio só se consumar aquando do pagamento/recebimento do subsídio”, que considerou 
violar o “princípio ‘in dubio pro reo’,constitucionalmente consagrado no artigo  32º, n.º 2, da CRP” (cfr. 
fls. 353). 
A outra norma que o recorrente, no requerimento de interposição de recurso e nas alegações, refere ao 
mesmo artigo 36º, n º 1, e acusa, respectivamente, de violação do “princípio da previsão ou 
determinabilidade das normas jurídicas” e da infracção “do princípio da tipicidade, constitucionalmente 
consagrado no artigo 29º, n.º 1, da C.R.P”, parece não ter sido oportunamente questionada pelo 
recorrente, razão pela qual o é plausível que o Tribunal Constitucional a não possa apreciar. 
4. Assim, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 704º do Código de Processo Civil, aplicável de acordo 
com o artigo 69º da Lei nº 28/82, de 15 de Novembro, notifique-se as partes para se pronunciarem, 
querendo, sobre a possibilidade de não se conhecer parcialmente do recurso.» 
  
5. Responderam a este parecer o recorrente, A., e o Ministério Público. 
  
Quanto ao recorrente, sustentou que o recurso deve ser conhecido na sua totalidade, tendo em conta o 
disposto no artigo 79º-C da Lei nº 28/82, que permite ao Tribunal Constitucional avaliar a 
constitucionalidade das normas que constituam o seu objecto à luz de normas ou princípios 
constitucionais diferentes daqueles que foram apontados pelo recorrente para fundamentar a alegação 
de inconstitucionalidade. Sustentou, para além disso, que o recorrente tem a liberdade de indicar, já no 
recurso de constitucionalidade, fundamentos diversos daqueles que alegou perante as instâncias; 
que “todas as questões/fundamentos de constitucionalidade se reconduzem ao mesmo artigo”; e, 
finalmente, fazendo apelo à jurisprudência do Tribunal Constitucional quanto ao requisito em causa, que 
o recorrente “tinha motivos para considerar que seria desnecessária a invocação da inconstitucionalidade 
do artigo em causa, pelo menos em todas as suas vertentes normativas, por se esperar a manutenção da 
decisão de 1ª instância que o favorecia”. 
  
Diferentemente, o Ministério Público, a fls. 450, manifestou a sua concordância com a impossibilidade de 
conhecimento de parte do recurso, nos termos colocados no referido parecer. 
  
6. Cumpre então começar por verificar se estão reunidas as condições para o conhecimento do recurso. 
  
Ora a verdade é que, como aliás o Tribunal Constitucional tem repetidamente observado, o objecto 
do  recurso de fiscalização concreta  da constitucionalidade tem como objecto – constitucional e 
legalmente definido, cfr. artigos 280º da Constituição e, por exemplo, 70º e 79º-C da Lei nº 28/82 – a 
apreciação de normas, e não dos artigos ou preceitos legais que as contenham. Assim, quando um 
recorrente questiona uma – ou mais – interpretações de um preceito legal, tem de as definir (cfr., por 
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exemplo, o Acórdão n.º 172/95, Diário da República, II Série, de 21 de Junho de 1995); e sobre ele recai 
naturalmente, o ónus de suscitar oportunamente a respectiva inconstitucionalidade. 
  
Aliás, o obstáculo colocado no parecer não tem a ver com o disposto no artigo 79º-C da Lei nº 28/82. Não 
se põe em causa que o Tribunal Constitucional, para apreciar as normas que constituem o objecto do 
recurso, as possa analisar em função de normas ou princípios constitucionais diferentes daqueles cuja 
violação é apontada pelo recorrente; o problema respeita à norma a apreciar, e não 
aos fundamentos possíveis da sua apreciação. 
  
Ora o recorrente não se limita a alterar o fundamento para a inconstitucionalidade que suscita, antes 
altera o próprio objecto do recurso, definindo normas diferentes nos vários momentos identificados no 
parecer.  
  
Finalmente, não se pode considerar que a circunstância de a decisão da 1ª instância ter sido favorável ao 
recorrente o dispense de suscitar oportunamente a inconstitucionalidade que apenas colocou perante o 
Tribunal Constitucional, já que o recorrente teve plena oportunidade de o fazer. 
  
Assim, pelas razões constantes do parecer de fls. 442, considera-se que o presente recurso tem apenas 
como objecto a norma, constante do n.º1 do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, quando 
interpretada no sentido de que “o crime de fraude de obtenção de subsídio só se consuma(...) aquando 
do pagamento/recebimento do subsídio”, norma que o recorrente considera inconstitucional por violação 
do princípio in dubio pro reo. 
  
O texto do referido n.º 1 é o seguinte:  
  
Artigo 36º 
(Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção) 
  
“1. Quem obtiver subsídio ou subvenção: 
a)    Fornecendo às autoridades ou entidades competentes informações inexactas ou incompletas sobre si 
ou terceiros e relativas a factos importantes para a concessão do subsídio ou subvenção; 
b)    Omitindo, contra o disposto no regime legal da subvenção ou do subsídio, informações sobre factos 
importantes para a sua concessão; 
c)    Utilizando documento justificativo do direito à subvenção ou subsídio ou de factos importantes para 
a sua concessão, obtido através de informações inexactas ou incompletas; 
  
será punidos com prisão de 1 a 5 anos e multa de 50 a 150 dias. 
(...)”. 
  
7. Está naturalmente fora do âmbito do presente recurso de constitucionalidade apreciar, do ponto de 
vista do direito ordinário, a interpretação dada pelo tribunal  recorrido ao n.º 1 do artigo 36º atrás 
transcrito, no que respeita à determinação do momento em que o crime em causa se considera 
consumado. Cumpre apenas ao Tribunal Constitucional determinar se considerar que tal consumação 
apenas ocorre com o “pagamento/recebimento” do subsídio viola o princípio “in dubio pro reo”, como 
sustenta o recorrente.  
  
O Tribunal Constitucional já teve a oportunidade de se pronunciar sobre este princípio, nomeadamente, 
no seu Acórdão n.º 491/00 (disponível em www.tribunalconstitucional.pt): 
            «8. Importa ainda verificar se o regime em causa no presente recurso de constitucionalidade resiste 
incólume à invocação do princípio in dubio pro reo.  
            Este princípio, que se aceita decorrer da Constituição em estreita ligação com o princípio da 
presunção de inocência (cfr., quanto à relação entre a presunção de inocência e o in dubio pro reo, HELENA 
MAGALHÃES BOLINA, Razão de ser, significado e consequências do princípio da presunção de inocência 
(artigo 32º, nº 2, da CRP), in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vol. LXX, 1994, 
págs. 440-446), assenta na ideia de que a impunidade do culpado é mais tolerável do que a condenação 
de um inocente (CAVALEIRO DE FERREIRA,Curso de Processo Penal, II, reimp. da Universidade Católica, 
Lisboa, 1981, pág. 310). Noutros termos, pode afirmar-se que é "resultante de dois postulados processuais 
– o postulado processual geral da exigência dirigida ao juiz de decidir sempre (...) e o postulado processual 
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criminal que tem por incondicionalmente inadmissível uma condenação penal em que se não tenha 
'convencido' o réu da sua efectiva responsabilidade e culpabilidade" (CASTANHEIRA NEVES, Sumários de 
processo criminal, policop., Coimbra, 1968, págs. 55-56). 
Assim, decorre do in dubio pro reo que "todos os factos relevantes para a decisão (quer respeitem ao facto 
criminoso, quer à pena) que, apesar de toda a prova recolhida, não possam ser subtraídos à 'dúvida 
razoável' do tribunal, também não possam considerar-se como 'provados'" (FIGUEIREDO DIAS, Direito 
Processual Penal, I, reimp., Coimbra, 1984, pág. 213).» 
  
Tal como resulta do que então se afirmou, o princípio in dubio pro reo tem aplicação no domínio 
probatório e significa que, em caso de falta de prova sobre um facto, a dúvida se resolve a favor do 
arguido; é justamente por isso que é no princípio da presunção de inocência, incluído pela Constituição 
entre as garantias do arguido em processo criminal (artigo 32º, n.º 2), que se encontra a base 
constitucional para a sua protecção. 
  
Como escreveu BELEZA DOS SANTOS (Crimes de moeda falsa, in Revista de Legislação e de 
Jurisprudência, ano 65º, p. 322), “À lei criminal deve dar-se a interpretação que os respectivos elementos 
– gramatical, lógico e histórico – impõem, e não a que favorece o acusado. A máxima in dubio pro reo é 
inteiramente inaceitável para fazer prevalecer uma interpretação sobre outra. É melhor interpretação a 
que for mais lógica e não a mais favorável para o réu”. 
  
O mesmo se pode ler em FIGUEIREDO DIAS, op. cit., p. 215, CASTANHEIRA NEVES, op. cit., p. 59 ou 
GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo Penal, II, 1993, Lisboa, p. 93 e nota 2. EDUARDO 
CORREIA, em Direito Criminal, I, Coimbra, 1971, depois de afirmar que “é seguramente de 
repudiar” considerar, em nome do referido princípio, que “o intérprete, em caso de dúvida, siga aquela 
das interpretações que mais favoreça o réu”, e que, “em caso de dúvida sobre o significado das normas, 
deve, com efeito, o intérprete socorrer-se de todos os elementos que permitam a averiguação da vontade 
do legislador”, apenas admite que, embora “mal se compreend[a], depois disso, que se continue em face 
de duas interpretações contrárias de valor igual” se opte pela interpretação mais favorável em atenção 
ao “princípio de que a liberdade é a regra e a limitação a excepção”. 
  
            Não estando em causa, no caso presente, qualquer situação de dúvida por falta de prova, não se 
encontra qualquer violação do princípio “in dubio pro reo”. 
  
8. Sempre se acrescenta, todavia, que, se pudesse admitir-se que tal princípio tinha aplicação no domínio 
da interpretação da lei, então não poderia o Tribunal Constitucional conhecer da inconstitucionalidade 
suscitada. 
  
Com efeito, tal conhecimento implicaria que o Tribunal Constitucional se substituísse ao 
tribunal  recorrido na tarefa de interpretação da lei ordinária, o que excede os limites do recurso de 
constitucionalidade. 
  
Na verdade, o Tribunal teria, em primeiro lugar, que verificar se, à luz dos critérios de interpretação da lei 
criminal, o texto legal comportava as duas interpretações apontadas pelo recorrente; em segundo lugar, 
que concluir pela impossibilidade de optar por uma delas, à luz desses mesmos critérios; e, finalmente, 
que concluir que a solução defendida pelo recorrente é mais favorável ao arguido do que a que foi 
efectivamente aplicada pelo Tribunal da Relação de Lisboa. 
  
Estaria, pois, a sindicar, sem qualquer dúvida, não a norma aplicada, mas o processo de decisão do 
tribunal  recorrido, o que a Constituição e a lei lhe não permitem. 
  
A terminar, refira-se que, pelas razões acabadas de indicar, nem teriam cabimento, numa hipótese como 
a do presente recurso, as dúvidas que se têm levantado quanto à competência do Tribunal Constitucional 
para conhecer de uma alegada violação do princípio constitucional da legalidade, no domínio da lei 
criminal (artigo 29º, n.º 1, da Constituição) – cfr., a título de exemplo, os Acórdãos n.º 674/99 (Diário da 
República, II série, de 25 de Fevereiro de 2000), 176/03 ou 331/03, disponíveis 
em www.tribunalconstitucional.pt e as declarações de voto apostas aos Acórdãos n.ºs 674/99 e 383/00 
(também em www.tribunalconstitucional.pt.)  
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Nestes termos, decide-se negar provimento ao recurso. 
  
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15 ucs. 
 
 
Acórdão de 18 de Março de 2003 (Processo nº 551/02) 
 
1 – A foi condenado pelo Tribunal de Círculo de Portalegre como autor de um crime de fraude na obtenção 
de subsídio, na forma agravada, p. p. pelos artigos 36º, nº. 1, alínea a), nºs. 2 e 5, alínea d) do Decreto-Lei 
nº. 28/84, de 20.01, na pena de 2 anos e 3 meses de prisão em concurso efectivo com um crime de 
falsificação de documentos p. p. pelo artigo 228º, nº. 1, alínea a) e nº. 2 do Código Penal (1982) – actual 
artigo 256º, nº. 1, alínea a) e nº. 3 – na pena de 8 meses de prisão. Efectuado o cúmulo jurídico das 
referidas penas, foi condenado na pena única de 2 anos e 5 meses de prisão.  
O INGA – Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola constituiu-se assistente no processo e 
oportunamente deduziu pedido de indemnização civil para condenação do arguido no pagamento das 
quantias indevidamente recebidas e respectivos juros (cfr. fls. 299 a 309 dos autos). 
Em consequência, além da condenação penal, foi ainda o arguido condenado a devolver ao INGA 
(assistente) a quantia recebida, a título de subsídio, de 3 449 359$00, acrescida de juros à taxa de 15% 
desde 31.12.1991 relativamente à quantia de 2 867 682$00 e desde 30.06.1992 relativamente à quantia 
de 581 677$00 e a partir de 1.10.1995 com juros à taxa de 10% relativamente à quantia de 3 449 359$00 
e desde 23.02.1999 com juros à taxa de 7% (cfr. fls. 402 a 414). 
A pena de prisão foi declarada suspensa pelo período de 2 anos mediante a obrigação de o arguido pagar 
o capital concedido pela assistente no prazo de 6 meses. 
Inconformado, o arguido interpôs recurso para o Tribunal da Relação de Évora pedindo a revogação da 
decisão condenatória por insuficiência da prova e a consequente absolvição do arguido dos crimes e do 
pedido cível. 
Por acórdão de 17.04.2001, o Tribunal da Relação de Évora negou provimento ao recurso, mantendo na 
íntegra a decisão condenatória recorrida (cfr. fls. 542 a 562). 
De novo inconformado, o arguido recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, tendo concluído nos 
termos seguintes: 
"III) CONCLUSÕES: 
a.      O Tribunal de 1ª instância reconheceu, no ponto 9.2, a fls. 412 e 413 da sua sentença, que a 
condenação do pedido de indemnização cível fundamenta-se no disposto no artigo 39º do D.L.28/84 de 
20 de Janeiro, sendo certo que vários autores consideram, nesse caso, estarmos perante uma sanção de 
natureza cível (Cfr. Parecer técnico da autoria do Prof. Miguel Pedrosa Machado que se protesta juntar e 
ainda José Gil de Jesus Roque (Ilustre Magistrado), in "Infracções contra a Economia e contra a Saúde 
Pública" comentado e Anotado, Lisboa, Rei dos Livros, 1985, pág. 104). 
b.      Perante a natureza cível da restituição prevista no artigo 39º do D.L.28/84, e tendo em conta que "A 
indemnização de perdas e danos emergentes de crime é regulada pela lei civil quantitativamente e nos 
seus pressupostos" Ac. STJ de 12 de Janeiro de 1995; CJ, Acs do STJ, III, tomo 1, 181, o Tribunal de 1ª 
instância só poderia ter condenado o Recorrente se o mesmo se tivesse locupletado indevidamente à custa 
do I.N.G.A. (artºs. 483º, 562º e 473º, nº2, todos do C.C.). 
c.       O Recorrente não causou qualquer dano ao I.N.G.A. porquanto o subsídio foi recebido em função das 
ovelhas efectivamente existentes; não deixou o I.N.G.A. de obter qualquer benefício, em consequência da 
lesão; nem tão pouco prejudicou os interesses da Economia Nacional (Preâmbulo do D.L. 28/84 de 20 de 
Janeiro) uma vez que as ovelhas subsidiadas existentes resultaram da sua própria actividade produtiva. 
d.      Assim, perante a necessidade de existência de um dano, mesmo quando a ele se pretende incutir um 
certo sentido repressivo (Cfr. Mário Júlio de Almeida Costa. Direito das Obrigações. Coimbra, 1991. 5ª 
edição. pág. 476), no caso sub judice, não poderia haver lugar à restituição do indevido, uma vez que o 
que fora entregue, foi-o devidamente. Dão-se, assim, como violados os artigos 483º, 473º, nº. 2 e 562º do 
C.C. 
e.       Os artigos 36º e 39º do D.L. nº 28/84 de 20 de Janeiro encontram-se feridos de inconstitucionalidade 
em virtude dos termos vagos e imprecisos quer da própria lei de autorização legislativa que serviu de base 
àquele diploma, quer porque, em matéria de pedido de indemnização cível, a aplicação da norma penal 
que está na origem da condenação, no caso sub judice, resultar de uma aplicação conjunta e relacionada 
entre aqueles artigos e os 8º e 9º da Portaria nº 1170-D/90 de 30 de Novembro e do Regulamento da CEE 
nº 1260/90 de 11 de Maio (Cfr. Parecer técnico do Prof. Miguel Pedrosa Machado que se protesta juntar)." 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030139.html
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O recurso não foi admitido por despacho do relator, nos termos do artigo 400º, nº. 1, alínea f) do Código 
de Processo Penal (cfr. fls. 592), despacho de que o ora Recorrente reclamou, tendo a reclamação sido 
deferida por despacho do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de 30.10.2001. 
O INGA apresentou as suas contra-alegações, tendo dito a concluir: 
"1 – Nos termos da legislação aplicável, nomeadamente artigos 36º 3 e 39º do DL nº 28/84, de 20 de 
Junho, Regulamento (CEE) nº.1260/90, de 11 de Maio e Portaria nº 1179-D/90, de 30 de Novembro, para 
a fraude na obtenção de Subsídio ou Subvenção estão previstas duas sanções de natureza distinta: uma 
sanção penal, correspondente à pena prevista no art. 36º do DL nº 28/84 e uma sanção da carácter civil 
decorrente da aplicação conjugada do art. 39º do DL nº28/84 com o disposto nos supra referidos diplomas 
comunitários. 
2 – De acordo com estes preceitos a sanção civil consubstancia-se essencialmente na restituição do 
montante recebido indevidamente de acordo com o preceituado no art. 39º do DL 28/84, que deverá ser 
recuperado, aumentado de um juro a determinar pelo Estado-Membro, segundo o disposto no art. 5º do 
Regulamento (CEE) 1260, de 11 de Maio de 1990, sendo certo que na falta de fixação da taxa de juro 
específica para esta obrigação, será aplicada a taxa de juro legal. 
3 – O recorrente, ao receber indevidamente, um subsídio no valor de Escs. 3.449.359$ (três milhões, 
quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove escudos), lesou o património do Estado, 
através do I.N.G.A., instituto competente para a atribuição de tal prémio monetário, na exacta quantia de 
Escs. 3.449.359$00, quantia essa que não teria sido despendida na atribuição de tal subsídio, se o 
recorrente não tivesse prestado declarações fraudulentas, de modo a conseguir tal atribuição. O dano 
causado pelo recorrente ao recorrido é então facilmente determinável pois que se trata do 
empobrecimento do recorrente. 
4 – Pelo exposto no ponto 3. concluímos pela existência de um dano causado pelo recorrente no património 
do recorrido, não colhendo, por isso a tese da inadmissibilidade de aplicação de uma sanção de natureza 
civil ao recorrente, por inexistência de dano, quando é óbvio que tal dano existiu e subsiste até à presente 
data, uma vez que o recorrido nunca recuperou o montante do subsídio indevidamente recebido. 
5 – Sendo clara a existência de dano, nos moldes acima expostos, estão preenchidos todos os pressupostos 
da responsabilidade extra-contratual previstos no art. 483º do C.C., não restando então dúvidas que a 
condenação do Tribunal de 1ª Instância, "na restituição do ilicitamente recebido", doutamente confirmada 
pelo Tribunal da Relação de Évora, deve manter-se. 
6 – Quanto á questão da inconstitucionalidade dos artigos 36º e 39º do DL nº28/84, por introduzirem 
incerteza e imprecisão na incriminação, mais uma vez deve ser acolhida a tese do recorrente, pois, tendo 
em conta que existem duas sanções distintas, uma de natureza criminal e outra de natureza  civil, sendo 
que a incriminação é a constante do art. 36º do referido diploma, norma essa onde estão contidos todos 
os elementos essenciais do tipo de crime, não existindo qualquer indeterminabilidade no conceito de crime 
susceptível de violar qualquer norma constitucional. 
7 – Relativamente à sanção de carácter civil, prevista no art.39º do DL nº28/84, de 20 de Janeiro, a sua 
conjugação com os vários diplomas comunitários aplicáveis, não fere nenhum princípio Constitucional, 
uma vez que se trata de matéria civil à qual se aplica logicamente as regras e princípios do Direito Civil." 
Por acórdão de 10.04.2002, o STJ negou provimento ao recurso, confirmando o acórdão recorrido (cfr. fls. 
684 a 697). 
O ora recorrente pediu a aclaração de "duas obscuridades", aclaração que foi indeferida por acórdão de 
5.06.2002. 
Veio, então, o arguido recorrer para o Tribunal Constitucional, dizendo no requerimento de interposição 
de recurso: 
"1 – A condenação do Recorrente no pagamento de uma indemnização cível por parte do Tribunal de 1ª 
instância e ratificada pelos Tribunais da Relação de Évora e Supremo Tribunal de Justiça, teve como 
fundamento legal o disposto no artigo 39º do D.L. nº. 28/84 de 20 de Janeiro que refere o seguinte: 
"Além das penas previstas nos artigos 36º e 37º, o tribunal condenará sempre na total restituição das 
quantias ilicitamente obtidas ou desviadas dos fins para que foram concedidas." 
2 – Sucede que no caso sub judice não existem quaisquer "quantias ilicitamente obtidas ou desviadas dos 
fins para que foram concedidas" dado que o subsídio que acabou por ser entregue pelo I.N.G.A. ao 
Recorrente, foi-o em função das ovelhas efectivamente existentes, não tendo, por isso, aquele Instituto, 
deixado de obter qualquer benefício em consequência da entrega desse mesmo benefício ao Recorrente. 
3 – O artigo 39º do D.L. nº28/84 acabou assim por ser aplicado em conjugação com o disposto nos artigos 
36º, nº1, a), nº8, al.a) e 8º e 9º da Portaria nº 1179-D/90 de 30 de Novembro e do Regulamento da CEE 
nº 1260/90 de 11 de Maio, resultando, na prática, numa aplicação com fins penais violadora de dois 
requisitos fundamentais caracterizadores da norma penal, a saber: 
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·         A natureza da pena resultante dessa norma não é de índole criminal, mas civil (Cfr. José Gil de Jesus 
de Jesus (Ilustre Magistrado), in "Infracções contra a Economia e contra a Saúde Pública" comentado e 
Anotado, Lisboa, Rei dos Livros, 1985) 
·         O âmbito da sua aplicação emergente da conjugação simultânea de outros preceitos normativos 
implica uma menor certeza e definição dos seus vários elementos integradores. 
4 – A decisão que condenou o Recorrente no pedido de indemnização cível por se basear na norma do 
artigo 39º do D.L. nº 28/84 de 20 de Janeiro, resulta de uma interpretação claramente inconstitucional 
porque violadora do disposto nos artigos 29º, 30º, nº4 e 62º da Constituição da República Portuguesa. 
5 – Acresce que o próprio D.L. nº28/84 de 20 de Janeiro enferma do vício de inconstitucionalidade em 
consequência dos termos vagos e imprecisos da própria autorização legislativa com base na qual aquele 
diploma veio a assumir a forma de lei (Cfr. Artº. 168, nº2 da Constituição). 
6 – Encontram-se, assim, observados os pressupostos exigidos pelo nº2 do artigo 75º-A da Lei nº28/82 de 
15 de Novembro pois, nos pontos e) das conclusões das alegações de recurso para o Supremo Tribunal de 
Justiça, o Recorrente veio a suscitar a eventual inconstitucionalidade da interpretação dada ao disposto 
no artigo 39º do D.L. nº28/84 aplicada conjuntamente com os artigos 36º, nº1, a), nº8, al.a) e 8º e 9º da 
Portaria nº 1179-D/90 de 30 de Novembro e do Regulamento da CEE nº 1260/90 de 11 de Maio. 
7 – Inconstitucionalidade essa que veio a ser suscitada na pendência do processo, no ponto e) das 
conclusões das alegações de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, não só ao nível da 
inconstitucionalidade material, mas inclusivamente orgânica, tal como se terá oportunidade de 
desenvolver nas alegações a produzir junto do Douto Tribunal Constitucional. 
8 – Assim, e em face de todo o supra exposto, o Recorrente pretende que o Tribunal Constitucional se 
pronuncie sobre a constitucionalidade orgânica e material do disposto no artigo 39º do D.L. nº28/84 
aplicado conjuntamente com os artigos 36º, nº1, a), nº8, al.a) e 8º e 9º da Portaria nº 1179-D/90 de 30 
de Novembro e do Regulamento da CEE nº 1260/90 de 11 de Maio na interpretação e com a aplicação que 
lhes foi dada pelo tribunal "a quo"". 
  
Notificado para alegar, veio o Recorrente concluir a sua alegação como segue: 
"1º) Ao abrigo do seu direito de defesa constitucionalmente consagrado (art. 32º, nº1, da lei 
Fundamental), o recorrente vem pedir que seja revogada a aplicação, contra si feita nos autos, de um 
diploma formal porque consequentemente inconstitucional, o Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, por 
oposição entre a respectiva lei de autorização, a Lei nº12/83, de 24 de Agosto, e o art. 165º, nº1, alínea 
c), e nº 2, da Constituição. 
2º) De qualquer modo, a interpretação e aplicação feita nos autos do art. 39º desse Decreto-Lei nº. 28/84, 
de 20 de Janeiro, está viciada de inconstitucionalidade material, por violação do nº 4 do art. 30º da 
Constituição, só podendo a esse concreto preceito da lei ordinária ser atribuído o significado de sanção de 
indemnização cível, a implicar a necessidade de correcção da decisão tomada no sentido da valoração do 
dano apurado. 
3º) Contêm os autos, além de tudo isso, a pretensão de aplicar uma norma penal incriminadora e 
penalizadora, resultante da relação entre o citado decreto-lei e uma portaria e um regulamento 
comunitário, norma no seu conjunto de conteúdo não suficientemente determinado, e, por isso, 
materialmente inconstitucional por violação do art. 29º, nºs. 1 e 3, da Lei Fundamental; evitando-o ou 
impedindo-o, pede-se ao Tribunal Constitucional que ordene a revogação das decisões tomadas nessa 
base". 
O Procurador-Geral Adjunto em exercício neste Tribunal contra-alegou, tendo concluído: 
"1 – A Lei nº 12/83, de 24 de Agosto, cumpre os requisitos exigidos pelo artigo 165º, nº 2, da Constituição. 
2 – A norma do artigo 39º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, que serviu de suporte legal à 
condenação do recorrente na restituição da quantia ilicitamente obtida, não viola o nº 4 do artigo 30º da 
Constituição. 
3 – Não resulta de decisão recorrida qualquer aplicação de normas, não suficientemente determinadas, 
que entrem em colisão com o preceituado no artigo 29º, nºs 1 e 3 da Constituição. 
4 – Termos em que deve negar-se provimento ao recurso." 
Cumpre apreciar e decidir. 
  
2 – Entende o recorrente que a interpretação da norma constante do artigo 39º do Decreto-Lei nº. 28/84, 
de 20 de Janeiro, no sentido de que o tribunal condena sempre, além das penas previstas nos artigos 36º 
e 37º daquele diploma, na total restituição das quantias ilicitamente obtidas ou desviadas dos fins para 
que foram concedidas é orgânica e materialmente inconstitucional, derivando a inconstitucionalidade 
orgânica do desrespeito da lei de autorização legislativa (Lei nº 12/83) pelo disposto no artigo 165º, nº. 1, 
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alínea c) e nº. 2 da Constituição da República Portuguesa (o que implicaria a inconstitucionalidade 
orgânica da norma em causa) e a inconstitucionalidade material da violação do princípio da 
determinabilidade das normas incriminadoras (artigo 29º nºs 1 e 3) e do nº. 4 do artigo 30º da Lei 
Fundamental. 
Ora, importa salientar que não é líquido que a condenação do recorrente na restituição das quantias 
ilicitamente obtidas se tenha suportado, como razão de decidir, na norma contida no artigo 39º do 
Decreto-Lei nº 28/84, não obstante as extensas considerações que o acórdão recorrido faz sobre a 
qualificação dogmática daquela restituição. 
Com efeito, na sentença de 1ª instância – que nunca foi alterada pelas instâncias de recurso – a 
condenação do recorrente na restituição das quantias ilicitamente obtidas está expressamente 
autonomizada da condenação penal em trecho epigrafado de "Parte cível". 
E isto porque o recorrido INGA deduzira autonomamente pedido cível contra o arguido "nos termos do 
artigos 71º e seguintes do Código de Processo Penal" - que não se fundamenta em parte alguma da 
respectiva petição no artigo 39º do Decreto-Lei nº 24/84, mas "nos termos do nº 5 do artº 6º, com a 
redacção que lhe é dada pelo nº 4 do artigo 1º nº 4 do Regulamento (CEE) nº 1260/90, da Comissão de 11 
de Maio de 1990 que alterou o Regulamento (CEE) nº 3007/84" – e foi esse pedido que a sentença de 1ª 
instância decidiu, agora com invocação do disposto nos artigos 8º e 9º da Portaria nº 1170-D/90, de 30 
de Novembro e no nº 5 do Regulamento (CEE) 1260/90 e assente na "quebra de compromisso" prevista 
na parte final do citado artigo 8º daquela Portaria. 
Faltaria, assim, um dos pressupostos do recurso interposto ao abrigo do artigo 70º nº 1 alínea b) da LTC. 
A verdade, porém, é que a mesma sentença acaba também por dar "fundamento legal" ao pedido do 
"demandante cível", apelando ao disposto naquele artigo 39º, embora depois de invocados ao preceitos 
da Portaria nº 1170-D/90 e do Regulamento (CEE) nº 1260/90 e nos seguintes termos: 
"Aliás, nos termos do art. 39º do DL nº 28/84, "além das penas previstas nos arts 36º..., o tribunal 
condenará sempre na total restituição das quantias ilicitamente obtidas..."". 
É esta – e só esta – a razão por que se entende dever conhecer do objecto do recurso, mas nos termos 
que a seguir se expõem. 
Não pode, com efeito, conhecer-se do objecto do recurso na parte em que sustenta a 
inconstitucionalidade daquela norma por violação do artigo 30º nº 4 da Constituição. 
É que em parte alguma das alegações que produziu perante o tribunal recorrido, o recorrente suscita esta 
questão de constitucionalidade (só o fez no requerimento de interposição do presente recurso), razão até 
por que o STJ se não pronuncia sobre ela – em sede de inconstitucionalidade material o recorrente limita-
se a suscitar a aludida questão da determinabilidade da norma, questão que nada tem a ver com a 
primeira. 
Dir-se-á, em contrário, que em termos de ónus de suscitação da questão, este se deve ter por cumprido 
com a alegação de inconstitucionalidade da norma, ainda que com outro fundamento, e isto até pelo 
poder que o artigo da LTC confere ao Tribunal Constitucional – o de julgar inconstitucional a norma por 
fundamentos diferentes dos que vêm alegados. 
Mas a objecção não colhe. 
Com efeito, tal construção anularia por completo o fim que se visa com o ónus de suscitação da questão 
de constitucionalidade perante o tribunal que proferiu a decisão recorrida – o de permitir que este 
tribunal se aperceba da questão de constitucionalidade e a aprecie e resolva – devendo ainda ter-se em 
conta o rigor com que a lei define aquele ónus no artigo 72º nº 2 da LTC (suscitação "de modo 
processualmente adequado"). 
Por outro lado, o aludido poder do Tribunal Constitucional previsto no artigo 79º-C da LTC apenas deve 
ser exercido – e aqui oficiosamente – quando o Tribunal entender que se verifica inconstitucionalidade, 
embora por outro fundamento, não tendo que hipotizar (ele próprio ou por "sugestão" do recorrente) 
todas as possíveis questões de inconstitucionalidade da norma em causa, para lhe dar resposta negativa. 
Em suma, pois, o Tribunal conhecerá da questão de inconstitucionalidade orgânica e da questão de 
inconstitucionalidade material por violação do princípio da determinabilidade das normas punitivas. 
3 – A questão de inconstitucionalidade orgânica foi já por diversas vezes apreciada por este Tribunal com 
solução pacífica – o não julgamento de inconstitucionalidade da Lei nº 12/83, tendo especialmente em 
conta o disposto nos seus artigos 1º, alínea a) e 4º, alínea a) que definem com suficiente clareza o objecto, 
o sentido e a extensão da autorização (cfr. Acórdãos nºs. 213/95, 214/95, 302/95, 707/95, 53/98 e 635/98, 
publicados, o primeiro e o terceiro, in "Acórdãos do Tribunal Constitucional", 30º vol., pág. 985 e ss. e 31º 
vol. págs. 437 e segs., respectivamente, e os restantes não publicados. 
  
Destaca-se a seguinte passagem do acórdão nº. 302/95, de 8 de Junho:  
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            "(...) para decidir a questão de constitucionalidade há, no entanto, e primeiro que tudo, que não 
esquecer que, na época, era prática parlamentar as leis de autorização legislativa ficarem-se por uma 
definição mínima, como se pode ver das outras cinco autorizações constantes da Lei nº 12/83, da Lei 
nº 8/83, de 11 de Agosto (autorização em matéria de tráfico de diamantes), da Lei nº 27/83, de 8 de 
Setembro (autorização para definir em geral ilícitos criminais), da Lei nº 28/83, de 8 de Setembro 
(autorização sobre suspensão temporária do contrato de trabalho), da Lei nº 29/83, de 8 de Setembro 
(autorização para rever a orgânica dos tribunais administrativos e fiscais), da Lei nº 30/83, de 8 de 
Setembro (autorização para alterar os estatutos das empresas públicas) e, em data anterior (anterior 
mesmo à revisão constitucional de 1982 - num tempo, portanto, em que as autorizações legislativas não 
tinham que indicar o sentido), da Lei nº 24/82, de 23 de Agosto (autorização para aprovação de um novo 
Código Penal e para a adopção de disposições adequadas de direito criminal, de processo criminal e de 
organização judiciária). 
            Depois, há também que ter presente que, tratando-se, na autorização legislativa aqui sub iudicio - 
não, propriamente, de conferir poderes ao Governo para produzir, ex novo, todo um corpo normativo -, 
sim de o autorizar a "alterar o regime em vigor", actualizando-o e criando novos tipos de ilícitos (crimes e 
contravenções), para o que, no tocante às penas, devia tomar "como ponto de referência" "a dosimetria 
do Código Penal", o que a Assembleia fez foi fornecer-lhe um primeiro modelo de referência para as 
infracções que não representassem a criação de novos tipos de ilícito - modelo de referência que era (para 
além do Código Penal) o Decreto-Lei nº 41.204, de 24 de Julho de 1957 (alterado, entretanto, entre outros, 
pelos Decretos-Leis nºs 43.860, de 16 de Agosto de 1961, 308/71, de 16 de Julho, 340/73, de 6 de Julho, 
476/74, de 24 de Setembro, e 341/76, de 12 de Maio), que continha o regime das infracções contra a saúde 
pública e contra a economia. 
            (...) 
            Sendo isto assim, a Lei nº 12/83, de 24 de Agosto - recte, o seu artigo 1º e respectiva alínea a) e a 
alínea a) do seu artigo 4º -, não sendo, propriamente, um modelo de perfeição ou completude, no que 
respeita à definição do sentido e da extensão da autorização para legislar "em matéria de infracções 
antieconómicas e contra a saúde pública", contém ainda um conteúdo mínimo: sabe-se qual a matéria 
sobre que o Governo ficou autorizado a legislar, e este ficou a saber que se tratava de rever o regime em 
vigor(actualizando-o e criando novos tipos de crimes e contravenções), com vista a cumprir o objectivo de 
obter "maior celeridade e eficácia na prevenção e repressão" deste tipo de criminalidade, e de criar novas 
penas e modificar as actuais, mas sempre tomando como modelo de referência a dosimetria do Código 
Penal - e tudo, em termos de os tribunais poderem verificar se o sentido da autorização foi ou não 
respeitado (cf. os acórdãos nºs 107/88 e 473/89, 70/92 e 194/92, Diário da República, I série, de 21 de 
Abril de 1988, II série, de 26 de Setembro de 1989, de 18 de Agosto de 1992 e de 25 de Agosto de 1992). 
(...) 
            Que a lei de autorização legislativa aqui sob exame cumpre o mínimo constitucionalmente exigido 
em matéria de definição do sentido e da extensão (não se tratando, assim, de um cheque em branco), foi 
coisa que, após debate parlamentar, a própria Assembleia teve por adquirido. 
            (...) 
            A Lei nº 12/83, de 24 de Agosto, [recte, o seu artigo 1º e respectiva alínea a) e alínea a) do artigo 
4º], não viola, pois, o artigo 168º, nº 2, da Constituição (versão de 1982)". 
Não se descortinam razões para alterar esta jurisprudência sendo certo que o recorrente é no mínimo 
parcimonioso na substanciação deste vício de inconstitucionalidade, como se reconheceu no acórdão 
recorrido no trecho que se transcreve: 
"Afirma o recorrente que "é o próprio Dec.-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, que enferma do vício de 
inconstitucionalidade em consequência dos termos vagos e imprecisos da própria autorização legislativa 
sobre a qual aquele diploma veio a assumir a forma de lei". 
Mas o recorrente não concretiza quais os "termos vagos e imprecisos da própria autorização legislativa", 
pelo que este Supremo Tribunal não pode perscrutar qual o pensamento do arguido ao sustentar a 
inconstitucionalidade dos artºs. 36º e 39º do Dec.-Lei nº. 28/84." 
Improcede, assim, este fundamento do recurso.  
4 – O artigo 29º da Constituição estabelece o regime constitucional da lei criminal. 
Dos seus nºs 1 e 3 resulta que (a) só a lei pode definir crimes e os pressupostos das medidas de segurança, 
(b)ninguém pode ser sentenciado criminalmente ou sofrer medida de segurança senão em virtude de lei 
anterior que declare punível a acção ou omissão e fixe os pressupostos daquela medida, (c) as penas e 
medidas de segurança aplicadas têm que estar expressamente cominadas em lei anterior. 
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Do princípio da tipicidade consagrado nestes dispositivos constitucionais decorre a proibição de normas 
que criam tipos legais de crimes e/ou estabelecem penas ou medidas de segurança, formuladas em 
termos vagos (princípio da determinabilidade). 
  
Ora, no caso, é desde logo questionável que se esteja perante uma norma criminal punitiva no sentido de 
norma que estabeleça uma pena ou uma sanção criminal – ela prevê a restituição de quantias ilicitamente 
recebidas por quem é condenado pela prática de um crime de fraude na obtenção de subsídio. 
Esta restituição é inerente ao ilícito cometido e é um efeito necessário do crime (cfr. Maria da Conceição 
Martins, "A interpretação do artigo 39º do Decreto-Lei nº 28/84" in BMJ 454, pág. 106) com a medida 
correspondente à quantia que não teria sido atribuída se a entidade que concedeu o subsídio tivesse tido 
conhecimento da fraude 
Admitindo, ainda assim, que o princípio da determinabilidade expresso no artigo 29º da Constituição se 
imponha neste tipo de normas, certo é que a norma ínsita no artigo 39º do Decreto-Lei nº 28/84 o não 
infringe. 
Dispõe o preceito, com a epígrafe "Restituição de quantias": 
"Além das penas previstas nos artigos 36º e 37º, o tribunal condenará sempre na total restituição das 
quantias ilicitamente obtidas ou desviadas dos fins para que foram concedidas." 
Ora, é manifesto que a norma não enferma de qualquer vaguidade; ela é precisa na sua previsão e na sua 
estatuição, não dando lugar, nestes aspectos, a qualquer dificuldade interpretativa: provados os crimes 
punidos nos artigos 36º e 37º do diploma, o arguido é necessariamente condenado também na restituição 
das quantias que ilicitamente (porque se provou o ilícito) recebeu. 
A referência que o recorrente faz às disposições da Portaria nº 1170-D/90, de 30 de Novembro e do 
Regulamento CEE nº 1260/90, de 11 de Maio, em suposta "relação normativa" com o artigo 39º do 
Decreto-Lei nº 28/84, não infirma o que se deixa dito, desde logo por este preceito ser muito anterior 
àqueles Portaria e Regulamento e aplicável independentemente do que eles dispõem - não é necessária 
a sua conjugação para que seja obrigatória a condenação do arguido na restituição das quantias 
ilicitamente recebidas, nem elas tornam mais claro o que já resulta inequívoco da norma em causa. 
Improcede, pois, também, este fundamento do recurso 
5 – Decisão: 
Pelo exposto e em conclusão, decide-se negar provimento ao recurso. 
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 15 Ucs. 
 
 
Acórdão de 28 de Maio de 2001 (Processo nº 54/98) 
 
I – Relatório 
1. Por decisão do Tribunal Colectivo da Comarca de Caminha, foram os ora recorrentes JP, LP e o 
Município de Caminha condenados, respectivamente: 
a) os dois primeiros, como co-autores, pela prática: 
·         de cinco crimes de fraude na obtenção de subsídio, um consumado e os demais tentados, previstos 
e punidos pelos artigos 36º, nº 1, alíneas a), b) e c), e nºs 2, e 5, alínea a), e 8 alínea a) do Decreto-Lei nº 
28/84, de 20 de Janeiro, e 22º, 23º e 74º do Código Penal; 
·         de três crimes de desvio de subsídio, previsto e punidos dois deles pelo artigo 37º, nºs 1 e 3 do 
Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, e um deles apenas pelo nº 1 daquele preceito. 
b) o Município de Caminha, como autor material, pela prática de dois crimes de fraude na obtenção de 
subsídio, um consumado e outro tentado, e por um crime de desvio de subsídio, previstos e punidos pelos 
preceitos supra referidos. 
A final - efectuados os correspondentes cúmulos jurídicos e ponderado o perdão concedido pela lei nº 
23/91, de 4 de Julho – foram os arguidos condenados: 
·         o primeiro, na pena de 2 anos e cinco meses de prisão e sessenta dias de multa (com a alternativa 
de 40 dias de prisão); 
·         o segundo, na pena de 1 ano e seis meses de prisão e 40 dias de multa (com alternativa de 26 dias 
de prisão); 
·         o Município de Caminha, na pena de multa de 150 dias à razão diária de 10.000$00, num valor total 
de um milhão e quinhentos mil escudos. 
2. Inconformados com o teor do aresto supra referido os arguidos recorrerem para o Supremo Tribunal 
de Justiça. Nas alegações que apresentaram naquele Tribunal formularam, entre outras, as seguintes 
conclusões: 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010134.html
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"1ª - Ao condenar os recorrentes com fundamento na aplicabilidade do Decreto-Lei nº 24/84, de 20 de 
Janeiro, pelos crimes p.p., pelos artigos 36º e 37º deste diploma, o douto acórdão recorrido fez indevida 
aplicação das citadas normas legais e violou o princípio da legalidade/tipicidade plasmado no artigo 31º, 
nº1, da CRP; 
2ª Tal diploma, todavia, é inaplicável aos factos arguidos nos autos; 
3ª As únicas sanções legalmente previstas para os factos objecto dos autos eram as cominadas nos 
despachos ministeriais em vigor ao tempo da prática daqueles – v.g. o Despacho de 13/5/86, publicado 
no D.R., II série nº 125; e o Despacho Normativo nº 22/5/87, publicado no D.R., II série nº 143 de 25/6/87 
– ou seja a reposição das verbas recebidas indevidamente, a suspensão, redução ou supressão das não 
recebidas e incluídas no pedido de pagamento de saldo que veio a ser accionada, mais tarde, através do 
Decreto-Lei nº 158/90, de 17 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 246/91, de 6 de Julho. 
4ª A aplicação "in casu" das sanções penais cominadas no Decreto-Lei nº 28/84, envolve a violação dos 
princípios "non bis in idem" e da necessidade da tutela penal de que é corolário o princípio da 
proporcionalidade consagrado no art. 18º, nº 2, da CRP; 
5ª Ao aplicar ao recorrente as penas cominadas nos artigos 36º e 37º do Decreto-Lei nº 28/84, o douto 
acórdão recorrido aderiu incondicionalmente à tese que considerava as comparticipações do FSE como 
subsídios, tal como são conceitualizados no art. 21º do mesmo diploma; 
6ª Todavia as comparticipações do FSE não são subsumíveis ao conceito de subsídio definido no art. 21º 
do Decreto-Lei nº 28/84, seja por razões objectivas, seja porque a aplicação do Decreto-Lei nº 28/84 às 
comparticipações do FSE postula uma interpretação analógica do artigo 21º às situações - "rectius", às 
entidades, como no caso das accionadas nos autos à margem referenciados – a que não corresponde a 
natureza de "empresas" ou "unidades produtivas", com flagrante violação dos princípios da 
legalidade/tipicidade e nullum crimen sine lege ínsitos nos artigos 2º, 3º e 29º, nºs 1 e 3 da CRP, daí a sua 
inconstitucionalidade que se argui. 
7ª As normas comunitárias reguladoras do FSE visam a promoção do emprego e a melhoria da qualidade 
de vida dos trabalhadores e não desenvolvimento económico – v.g. artigos 123º a 128º do Tratado de 
Roma e legislação complementar – de onde resulta a impropriedade da aplicação do conceito de subsídio 
recortado no artigo 21º do Decreto-Lei nº 28/84 às comparticipações do FSE; 
8ª Fica assim excluída, no que se refere a tais comparticipações, a aplicabilidade da alínea b) do nº 2 do 
artigo 21º 
9ª Assim como é igualmente de excluir em relação a tais comparticipações o pressuposto da alínea a) do 
mesmo nº 2 do artigo 21º, na parte em que alude à contraprestação em termos normais de mercado, 
uma vez que, no caso, tal contraprestação existe e consiste na realização das acções de formação 
profissional; 
10ª Do texto das alíneas a) e b) do nº 2 do artigo 21º decorre assim a sua inaplicabilidade às 
comparticipações obtidas do FSE e, concomitantemente, a inaplicabilidade aos recorrentes das penas 
cominadas nos artigos 36º e 37º do Decreto-Lei nº 28/84; 
11ª Assim, ao condenar os recorrentes com base nas referidas normas legais do Dec.Lei nº 28/84, o douto 
acórdão recorrido fez aplicação das mesmas e dos princípios constitucionais acima referidos, pelo que 
não pode subsistir na ordem jurídica. 
12ª O crime tipificado no art. 36º do Dec.Lei nº 28/84 pressupõe que os actos descritos nas suas als a) a 
c) sejam contemporâneos da preparação e apresentação da candidatura (logo, anteriores à decisão de 
concessão ou atribuição do subsídio). Ora, os factos impugnados aos recorrentes tiveram lugar após a 
aprovação do pedido de candidatura e na fase do pedido de elaboração do pedido de pagamento do 
saldo, pelo que, na obtenção de subsídio, o douto acórdão fez incorrecta aplicação daquele art. 36º. 
13ª Acresce que o legislador nacional tem adoptado soluções normativas que contendem com a 
aplicabilidade do Dec-Lei 158/90, de 17 de Maio, e o Dec-Lei 246/91, de 6 de Julho, que remetem 
exclusivamente para o domínio fiscal o mecanismo coercivo de restituição das prestações recebidas do 
FSE (v., diferentemente e para outros domínios, o regime da Lei 86/89, de 8 de Setembro (art. 49º, nº 1 e 
3), da Lei 103/80, de 9 de Maio (art. 6º), e do Dec-Lei 118/83, de 25 de Fevereiro (art. 45º)). 
14ª Aliás, o regime previsto nos Dec-Lei nºs 132/83, de 18 de Março, 75-A/91, de 15 de Fevereiro, 146/93, 
de 8 de Julho, e 289/92, de 26 de Dezembro, demonstra bem que o legislador refere expressamente os 
casos em que criminaliza os comportamentos ilícitos com sanções de outra natureza, o que não acontece 
no caso sub judice para o qual não está prevista senão a sanção de reposição. 
15ª Ao decidir em contrário, o douto acórdão violou, além do mais, o princípio «ne bis in dem», atento o 
regime sancionatório previsto nos despachos de 13/5/86, 22/7/87 e 2/5/88, referidos supra. 
(...)". 
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3. O Supremo Tribunal de Justiça veio, porém, a negar provimento ao recurso. Para o efeito escudou-se, 
designadamente, na seguinte fundamentação: 
"Em primeiro lugar não é exacto que a previsão legal da reposição das verbas recebidas indevidamente, 
contemplada nos diplomas citados pelos recorrentes, colida com os princípios «non bis in idem» e da 
necessidade da tutela penal. (...) O facto de estar previsto na lei que no caso de incumprimento haverá 
lugar à restituição das quantias recebidas não retira a ilicitude ao comportamento, mais não sendo do 
que a concretização da indemnização a que sempre haveria lugar pelo ilícito cometido. 
(...) Em segundo lugar é hoje dado adquirido na jurisprudência deste Supremo Tribunal que a definição de 
subsídio ou subvenção ínsita no art. 21º do DL nº 28/84 se estende – sem aplicação analógica – às 
comparticipações do Fundo Social Europeu. Isto, pelo menos, desde o citado acórdão de 30/1/90, onde 
já se afirmava que o conceito de subsídio, para os efeitos do DL nº 28/84, é o que este diploma estabelece 
no art. 21º, nenhuma dicotomia podendo razoavelmente fazer-se entre aquele conceito e o de 
«comparticipação», pois são uma e a mesma realidade, confundidas na mesma sinonímia. 
(...) De resto, e posto que o DL nº 28/84 seja anterior à entrada de Portugal na CEE, o certo é que o art. 
21º daquele diploma não estabelece qualquer distinção relativa à origem ou proveniência do subsídio ou 
subvenção, nele cabendo claramente os subsídios (pouco importando que os recorrentes lhes chamem 
comparticipações, pois que, substancialmente, se trata da mesma realidade) concedidas pela CEE, no caso 
sempre acompanhadas de determinada percentagem de contribuição do Estado português, o que é razão 
acrescida para se considerar «dinheiros públicos». 
(...) Por último, o mencionado art. 21º, quando fala em «unidade produtiva», tem de ser interpretado em 
conjunto com os artigos 3º, nº 1 e 6º, al. b), do DL nº 28/84, inferindo-se da natureza dos destinatários da 
lei qual o sentido (bastante amplo, que compreende qualquer pessoa singular ou colectiva que tenha por 
objectivo principal ou acessório a produção de bens económicos que são consumidos ou proporcionados 
ao consumo de terceiro) da expressão «unidade produtiva». 
A conjugação daqueles artigos diz-nos claramente que, para os efeitos do DL nº 28/84, a unidade 
produtiva, com o referido alcance, tanto pode ser pessoa singular (a quem a lei penal é, em princípio, 
dirigida) como uma sociedade civil e comercial (artigo 2º, nº 3), como uma associação de facto, uma 
sociedade ou pessoa colectiva (artigo 3º, nº 1), podendo esta ser uma pessoa colectiva pública, como é o 
Município de Caminha. 
Não se dúvida de que os arguidos estão incluídos nesta disposição legal. E não se trata aqui de 
interpretação analógica, mas meramente declarativa, que não infringe o princípio da legalidade. 
(...) Sustentam os recorrentes que o acórdão recorrido fez incorrecta aplicação do artigo 36º do Decreto-
Lei nº 28/84, porque os factos imputados tiveram lugar após a aprovação do pedido de candidaturas e na 
fase de elaboração do pedido de saldos. 
Não têm razão. 
As acções típicas previstas nos artigos 36º e 37º do falado diploma são estruturalmente diferentes. Na 
primeira (fraude na obtenção de subsídio), terá de existir uma actividade enganosa prévia à obtenção de 
uma subvenção; na segunda (desvio), é pressuposto uma obtenção lícita da subvenção, incidindo a norma 
incriminadora (artigo 37º) sobre a conduta do agente subsequente a tal obtenção. 
O chamado "dossier de saldo" não constitui um mero acerto de contas relativo a subsídio 
anteriormente obtido, pois não pode confundir-se o compromisso de efectuar uma prestação com a 
prestação propriamente dita. 
São as informações constantes do referido"dossier" que determinam a decisão de efectuar ou não 
uma nova prestação, consistente na entrega de dinheiros públicos. 
As informações inexactas atinentes ao pagamento da 2ª tranche (ou pagamento do saldo) e 
determinantes não só da entrega como do seu quantitativo podem constituir um crime de fraude (no caso 
de efectivo pagamento do saldo) ou crime de fraude na forma tentada (se o saldo não vier a ser pago por 
motivos alheios à vontade do agente), crimes estes que podem coexistir, em concurso real, com o crime 
de desvio de subsídio (relativo à 1ª tranche), se se verificar em relação a esta a acção típica do art. 37º - 
utilização da prestação para fins diferentes daqueles a que legalmente se destinava". 
  
4. É desta decisão que vem interposto, ao abrigo da alínea b) do nº 1 do art. 70º da LTC, o presente recurso 
de constitucionalidade. Pretendem os recorrentes, nos termos do respectivo requerimento de 
interposição, ver apreciada a constitucionalidade dos artigos 21º, 36º e 37º do Decreto-Lei nº 28/84, de 
20 de Janeiro, na interpretação que deles adoptou a decisão impugnada, por considerarem que tais 
preceitos, naquela interpretação, violam o disposto nos artigos 2º, 3º, 18º, nº 2, 29º, nºs 1 e 3 e 31º, nº 1 
da Constituição. 
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5. Já neste Tribunal foram os recorrentes notificados para alegar, o que fizeram, tendo concluído nos 
seguintes termos: 
"1. A aplicação aos arguidos neste processo e a inclusão das irregularidades praticadas no âmbito das 
acções de formação do FSE e da apresentação do respectivo dossier de saldo na previsão normativa dos 
artigos 21º, 36º e 37º do DL 24/84 importa a extensão analógica destes preceitos e, portanto, violação do 
princípio da legalidade/tipicidade salvaguardados pelos artigos 3º, nº 3 e 29º, nº 1 da CRP. Com efeito,  
2. Nenhum dos arguidos tem a natureza de empresa ou unidade produtiva nem a formação profissional 
por elas prestada pode considerar-se actividade produtiva, nem as comparticipações do FSE podem 
considerar-se abrangidas por tais normativos, especificamente criados, antes da adesão de Portugal à 
CEE, para punir as actividades delituosas contra a economia nacional, ainda porque a tais 
comparticipações corresponde sempre directamente uma contraprestação segundo os termos normais 
do mercado (a realização das acções de formação – cfr. cit. art. 21º). 
3. Acresce que quando o legislador quis criminalizar os comportamentos ilícitos em acumulação com 
sanções de outra natureza, referiu-o expressamente, como aconteceu, por exemplo, no DL 152/95, de 1 
de Julho (que cria o sistema integrado de incentivos a jovens empresários), na Lei 86/89, de 8 de Setembro 
(cfr. art. 49º, nºs 1 e 3), no DL 103/80, de 9 de Maio (cfr. art. 6º), ainda os DLs 132/83, de 18 de Março, 
75-a/91, de 15 de Fevereiro, 146/93, de 8 de Julho, e 289/92, de 26 de Dezembro. Ora, 
4. Os DL 157/90, de 17 de Maio, e 246/91, de 6 de Julho (v. também o regime sancionatório previsto nos 
Despachos de 13/5/86, 22/7/87 e 2/5/88), remetem exclusivamente para o domínio fiscal o mecanismo 
coercivo de restituição das prestações recebidas do FSE, 
5. Pelo que a extensão daqueles art.s 21º, 36º e 37º ao caso vertente importa violação do princípio ne bis 
in idem e ofensa do princípio da proporcionalidade acolhido no art. 2º do art. 18º da CRP. 
6. Do mesmo modo, a interpretação desses preceitos adoptada pela decisão recorrida, que permitiu a sua 
aplicação ao caso dos autos – em que as entidades promotoras realizaram efectivamente a formação 
profissional a que se candidataram – envolve ofensa desse mesmo princípio da proporcionalidade e ainda 
dos da legalidade/tipicidade ínsitos nos artigos 3º, nº 3 e 29º, nº 1 da CRP". 
  
5. Notificado para responder, querendo, às alegações dos recorrentes, disse o Ministério Público, aqui 
recorrido, a concluir: 
"1º - As normas incriminadoras, constantes dos artigos 36º e 37º do Decreto-Lei nº 28/84, ao sancionarem 
criminalmente os crimes de fraude na obtenção e de desvio de subsídios ou subvenções, incluindo os que 
decorrem da participação da CEE em acções de formação, não violam qualquer preceito ou princípio da 
Lei Fundamental, como decorre da jurisprudência uniforme e reiterada deste Tribunal. 
2º - Não constitui extensão analógica da previsão normativa constante do art. 21º daquele diploma legal, 
constitucionalmente vedada, a que se traduz em responsabilizar pelo cometimento de tais crimes tanto 
as entidades colectivas que figuram como beneficiárias dos subsídios ilegalmente obtidos ou desviados, 
como os próprios agentes ou funcionários, ao serviço de tais entes colectivos, que, no exercício das suas 
funções, praticaram as irregularidades em causa. 
3º - Na verdade, as acções de formação profissional em que os arguidos participaram constituem 
manifestamente actividade produtiva, subsidiada por dinheiros públicos, que não origina qualquer 
contraprestação segundo os termos normais de mercado – sendo, deste modo, as actividades que 
originaram as condenações plenamente subsumíveis à literalidade do citado art. 21º. 
4º - Termos em que deverá manifestamente improceder o presente recurso, em conformidade com o 
juízo de constitucionalidade das normas em causa". 
  
  
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 
  
II – Fundamentação 
6. A alegada inconstitucionalidade do disposto nos artigos 36º e 37º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de 
Janeiro. 
Os artigos 36º e 37º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, foram já, por diversas vezes e à luz de 
diferentes perspectivas, objecto de apreciação pelo Tribunal Constitucional, que sempre se pronunciou, 
em casos inteiramente análogos ao que agora está a ser julgado, pela sua não inconstitucionalidade.  
Fê-lo, designadamente, nos acórdãos nºs 651/93 (Diário da República, 2ª Série, de 31 de Março de 1994), 
212/95 (Diário da República, de 24 de Junho de 1995), 213/95 (Diário da República, 2ª Série, de 26 de 
Junho de 1995), 302/95 (Diário da República, 2ª Série, de 29 de Setembro de 1995), 604/99 (Diário da 
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República, 2ª Série, de 26 de Maio de 2000) e 1142/96, 364/97, 440/97, 310/98, 633/98 e 487/2000 (estes 
ainda inéditos).  
Aí, concluiu já o Tribunal Constitucional que as normas agora objecto de recurso não eram nem 
organicamente, nem formalmente, nem materialmente inconstitucionais. E, no que a esta última 
dimensão se refere, que não o eram designadamente por violação das normas e princípios da Constituição 
com que agora, mais uma vez, se pretende que as mesmas sejam confrontadas.  
Recordaremos por isso, agora, apenas o que a certa altura se ponderou no acórdão nº 604/99 (já citado), 
remetendo, em tudo o mais, para a fundamentação daqueles arestos:  
"É que o recorrente questiona ainda a constitucionalidade da norma por violação dos princípios da 
proporcionalidade, danosidade social, subsidariedade e fragmentaridade do direito penal e ainda do 
princípio non bis in idem. 
Ora, a este respeito, importa relembrar que, na incriminação por desvio de subvenção, subsídio ou crédito 
bonificado, está em causa o êxito dos programas que o Estado se propõe levar a cabo, pelo que uma 
incorrecta aplicação dos dinheiros públicos pode comprometer ou mesmo frustrar o interesse público 
subjacente. A medida justifica-se pela gravidade dos efeitos dessa aplicação e pela necessidade de se 
proteger o interesse do correcto emprego dos dinheiros públicos nas actividades produtivas, como se 
realça no ponto 6 da nota preambular ao Decreto-Lei nº 28/84 e tem sido destacado pela jurisprudência 
deste Tribunal, ao analisar a questionada norma, se bem que em resposta a problemática diversa - como 
é o caso, entre outros, dos citados acórdãos nºs. 213/95 e 302/95. 
Como se observou noutro aresto já mencionado, o nº 1142/96, "se é sabido que o direito penal de um 
Estado de Direito visa a protecção de bens jurídicos essenciais ao viver comunitário, só estes assumindo 
dignidade penal, o certo é que a Constituição não contém qualquer proibição de criminalização, e, 
observados que sejam certos princípios, como sejam o princípio da justiça, o princípio da humanidade e 
o princípio da proporcionalidade [...] «o legislador goza de ampla liberdade na individualização dos bens 
jurídicos carecidos de tutela penal (e, assim, na decisão de quais os comportamentos lesivos de direitos 
ou interesses jurídico-constitucionalmente protegidos que devem ser defendidos pelo recurso a sanções 
penais)», (na linguagem do acórdão nº 83/95, publicado no Diário da República, II Série, nº 137, de 16 de 
Junho de 1995, que seguiu na linha dos acórdãos nºs. 634/93 e 650/93, publicados no Diário da República, 
II Série, Suplemento, nº 76, de 31 de Março de 1994). 
«É evidente - lê-se no citado acórdão nº 634/83 - que o juízo sobre a necessidade do recurso aos meios 
penais cabe, em primeira linha, ao legislador, ao qual se há-de reconhecer, também nesta matéria, um 
largo âmbito de discricionariedade. A limitação da liberdade de conformação legislativa, nestes casos, só 
pode, pois, ocorrer quando a punição criminal se apresente como manifestamente excessiva»". 
Não se crê que a norma em sindicância coenvolva uma situação reconduzível, pela sua excessividade, à 
violação do princípio da proporcionalidade e ao desrespeito do artigo 18º da CR, ou, tão pouco, que 
importe "danosidade social" a exigência de utilização vinculada dos meios financeiros 
concedidos exclusivamente para a execução de programas nessa medida e enquanto tais a eles 
concretamente afectados. 
Pois bem, sublinhou-se na decisão ora recorrida a passagem do preâmbulo do Decreto-Lei nº 28/84 onde 
a tipificação das condutas que passaram a ser tuteladas criminalmente se justifica pela necessidade de 
proteger o interesse público que a "correcta aplicação dos dinheiros públicos" encerra, nesse tipo de 
actuação. 
E, na verdade, verificada a insuficiência da lei civil para controlar os interesses em jogo, surgiu, 
naturalmente, a necessidade de tipificar legalmente, no plano da criminalidade económica, as condutas 
eticamente censuráveis, dando-se, assim, combate às violações mais graves dos respectivos bens jurídicos 
que integram o direito penal económico, como se escreve, a certo passo, no acórdão nº 1142/96, citado, 
a propósito das chamadas "irregularidades" nos subsídios do Fundo Social Europeu, um trabalho de Pedro 
Verdelho, publicado na Revista do Ministério Público, nº 66, págs. 61 e ss. ("As chamadas 
«irregularidades» nos subsídios do Fundo Social Europeu são crime ou apenas constituem ilícito civil?"). 
Ora, não contendo o texto constitucional uma qualquer proibição de criminalização e conhecendo a 
necessidade experimentada em Estado de direito de proteger penalmente os bens e interesse jurídicos 
essenciais ao viver em comunidade, a liberdade de conformação do legislador ordinário só conhecerá 
limitação, nesta perspectiva, se se representar como manifestamente excessiva a punição criminal 
encontrada. 
O que significa que a existência de instrumentos legais disciplinadores da matéria de concessão de 
subsídios concedidos pelo Fundo Social Europeu, sancionando civil ou administrativamente as referidas 
"irregularidades" - globalmente consideradas -, não significa, nem exclui, que certos desses "desvios" 
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tenham merecido do legislador ordinário uma sanção mais severa, do foro criminal, uma vez tipicizados 
os respectivos comportamentos. 
O facto de o direito comunitário prever sanção diferente para a prática de irregularidades na utilização 
das contribuições do FSE - suspensão, redução ou supressão, quando ainda não estejam pagas, a sua 
repetição, nos casos em que já tenha havido pagamento - pode significar que o legislador nacional não 
qualifique como penalmente ilícitas as correspondentes condutas exigidas ou autorizadas por aquele 
direito, mas não exclui, em princípio, que os Estados membros punam actuações que tenham por ilícitas, 
o que é substancialmente distinto, como, aliás, se fez notar no acórdão nº 440/97, inédito. 
3.4. -   Por outro lado, com a interpretação dada à norma tão pouco se desenha violação do princípio non 
bis in idem, cuja contrariedade depende da identidade do bem jurídico tutelado por normas 
sancionadoras concorrentes, ou do desvalor pressuposto por cada uma delas, como se observou 
recentemente no acórdão nº 244/99, publicado no Diário da República, II Série, de 12 de Julho último. 
Com efeito, não se vê que à prática da infracção em causa corresponda uma plúrima aplicação de sanções 
jurídico-penais, sendo certo que os lugares legislativos convocados pelo recorrente, nas suas alegações, 
se situam em planos diferenciados (assim, v.g., o caso Decreto-Lei nº 132/83, de 18 de Março, ao regular 
o regime de incentivos fiscais e financeiros ao investimento, revogando o regime estabelecido pelo 
Decreto-Lei nº 194/80, de 19 de Junho; do Decreto-Lei nº 75º-A/91, de 15 de Fevereiro, ao aprovar o 
sistema de incentivos à modernização do comércio; do Decreto-Lei nº 289/92, de 26 de Dezembro, ao 
prever a resolução dos contratos, nomeadamente por não cumprimento dos objectivos e obrigações aí 
estabelecidos ou pelo não cumprimento atempado das obrigações fiscais por parte da empresa 
promotora ou, ainda, pela prestação de informações falsas sobre a situação da empresa ou viciação de 
dados fornecidos na apresentação e apreciação e no acompanhamento dos projectos; do Decreto-Lei nº 
246/93, de 8 de Junho, situado na mesma área e de outros, que nada têm a ver com o bem jurídico 
tutelado especificamente pela norma do questionado artigo 37º)". 
  
É, pois, esta jurisprudência, que, por manter inteira validade, mais uma vez há agora que reiterar, o que 
nos conduz a concluir que não são inconstitucionais as normas que, nesta parte, constituem objecto do 
recurso.  
  
7. A alegada inconstitucionalidade do disposto no artigo 21º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro. 
O artigo 21º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, tem o seguinte teor: 
                                                          Artigo 21º 
Para efeitos deste diploma, considera-se subsídio ou subvenção a prestação feita a empresa ou unidade 
produtiva, à custa de dinheiros públicos, quando tal prestação: 
a) Não seja, pelo menos em parte, acompanhada de contraprestação segundo os termos normais do 
mercado, ou quando se tratar de prestação inteiramente reembolsável sem exigência de juro ou com juro 
bonificado; 
b) Deva, pelo menos em parte, destinar-se ao desenvolvimento da economia. 
  
No entender dos recorrentes tal norma é inconstitucional, por violação do princípio da tipicidade 
consagrado no artigo 29º, nº 1, da Constituição, quando interpretada em termos de enquadrar os ora 
recorrentes no conceito de "empresa ou unidade produtiva" que ali se utiliza, bem como quando 
interpretada em termos de considerar abrangidas pelo conceito de "subsídio ou subvenção" as 
comparticipações provenientes do Fundo Social Europeu.  
Para delimitar, com mais rigor, a exacta dimensão normativa do art. 21º do Decreto-Lei nº 28/84, utilizada 
pela decisão recorrida, importa começar por evidenciar que não é exactamente verdade que aquela tenha 
interpretado o disposto naquela art. 21º de forma a enquadrar os ora recorrentes, pessoas singulares, no 
conceito de "empresa ou unidade produtiva".  
Como, bem, evidencia o Ministério Público, "não são, obviamente, aqueles dois arguidos, pessoas 
singulares, qualificados, eles próprios, como «empresa ou unidade produtiva»; o destinatário e 
beneficiário das acções de formação, irregular e fraudulentamente realizadas, foram diferentes entes 
colectivos [o Município de Caminha, a A, a D e a T, também condenados nos autos], em cuja representação 
actuavam os dois primeiros arguidos (...)". A responsabilidade dos arguidos, pessoas singulares, não 
assenta na circunstância de eles próprios serem considerados "empresa ou unidade produtiva", mas na 
circunstância de as normas conjugadas dos artigos 2º, 3º e 6º, al. b), que a decisão recorrida cita, 
estenderem a responsabilidade criminal às pessoas singulares que tenham agido voluntariamente como 
órgãos, membros ou representantes do ente colectivo ou simples associação de facto, ou ainda em 
representação legal ou voluntária de outrem (art. 2º, nº 1). 
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E, delimitado nestes termos o objecto do recurso, é manifesto que dele não se pode conhecer nesta parte, 
por a norma não ter sido aplicada com o sentido questionado pelos recorrentes - e isto 
independentemente da questão de saber se neste ponto seríamos confrontados com uma verdadeira 
questão de constitucionalidade normativa.  
III – Decisão 
Nos termos e pelos fundamentos expostos, decide-se negar provimento ao recurso na parte em que dele 
se conhece, em consequência, confirmar o acórdão recorrido, na parte impugnada. 
 
 
Acórdão de 16 de Janeiro de 2001 (Processo nº 611/00) 
 
1.         JAM, JMM, FM e LM, notificados da decisão sumária de 24 de Novembro de 2000 (a fls. 1609 e 
seguintes), que, em aplicação de jurisprudência anterior deste Tribunal, não julgou inconstitucionais as 
normas dos artigos 36º e 37º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, na interpretação segundo a qual 
"a fixação de sanções civis não é contraditória com a determinação de sanções de outro tipo", e que, 
tendo em conta a função instrumental do recurso de constitucionalidade, decidiu não tomar 
conhecimento do recurso por eles interposto, quanto às normas constantes dos artigos 363º e 412º, n.º 
4, do Código de Processo Penal, na interpretação segundo a qual não é admissível recurso da matéria de 
facto das decisões dos Tribunais Colectivos, vieram reclamar para a conferência, ao abrigo do nº 3 do 
artigo 78º-A da Lei do Tribunal Constitucional.  
            Lê-se no requerimento apresentado neste Tribunal (a fls. 1623): 
"[...] vem [...] reclamar para a conferência, reproduzindo aqui as considerações expendidas nas alegações 
de recurso para este Tribunal." 
2.         Notificado para se pronunciar sobre a reclamação apresentada, disse o representante do 
Ministério Público junto do Tribunal Constitucional:  
"1º – A presente reclamação carece obviamente de qualquer fundamento, já que os ora reclamantes nem 
sequer aduzem quaisquer razões que sejam susceptíveis de pôr em causa a douta decisão sumária 
proferida nos autos. 
2º – Pelo que deverá naturalmente ser julgada improcedente." 
  
3.         Os reclamantes não aduzem qualquer fundamento para infirmar o decidido, sendo certo que lhes 
incumbia o ónus de invocar razões susceptíveis de pôr em causa a decisão sumária proferida. 
            Nada mais há, pois, do que confirmar a decisão sumária reclamada. 
  
4.         Nestes termos, e pelos fundamentos expostos, o Tribunal Constitucional decide indeferir a 
reclamação, confirmando a decisão sumária reclamada, de 24 de Novembro de 2000. 
Custas pelos reclamantes, fixando-se a taxa de justiça em quinze unidades de conta, por cada um. 
 
 
Acórdão de 25 de Outubro de 2000 (Processo nº 401/00) 
 
I – Relatório 
 
1. Nos presentes autos foi proferida em 13 de Julho de 2000 a seguinte decisão, nos termos do n.º 1 do 
artigo 78º-A da Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro (na redacção dada pela Lei n.º 13-A/98, de 26 de 
Fevereiro): 
 
«1. Por Acórdão dos Juízes do Círculo Judicial de Beja, com data do dia 23 de Novembro de 1999, foi o ora 
recorrente J..., entre o mais, condenado, pela prática de um crime de fraude na obtenção de subsídio, na 
forma continuada, p. e p. pelos artigos 36º, n.º 1, alíneas a) e c), n.º 2, n.º 5, alínea a), e n.º 8, alínea b), 
do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, e 30º, n.º 2 do Código Penal, na pena de cinco anos e dez 
meses de prisão. 
 
Inconformado, recorreu o arguido para o Supremo Tribunal de Justiça, sustentando nas alegações que 
então apresentou que: 
 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010003.html
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o        "os artigos 1º, alínea a) e 4º, alínea a) da Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto ao autorizarem o Governo 
a legislar em sede de infracções antieconómicas sem indicar o objecto, sentido e extensão de futuros 
crimes são materialmente inconstitucionais" (conclusão 7ª); 
 
o        "o artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, emitido ao abrigo da Lei n.º 12/83, de 24 
de Agosto é organicamente inconstitucional, na medida em que na lei de autorização não habilita o 
Governo a criar o tipo criminal de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção" (conclusão 8º). 
 
O Supremo Tribunal de Justiça, por Acórdão de 17 de Maio do corrente ano, decidiu conceder parcial 
provimento ao recurso, fixando a pena do arguido em cinco anos de prisão. 
 
Conclui-se na fundamentação desse aresto, no que para a presente decisão releva, que: 
 
"Pelos motivos expostos, e a esta distância temporal da emissão do diploma - não se podem omitir 
também os pressupostos de uma justiça relativa na aplicação das leis -, tendo ainda presente que a 
Assembleia da República, podendo fazê-lo, não usou dos seus poderes de alteração ou recusa de 
ratificação (ou de suspensão até à publicação da lei de alteração), não se entende verificada a suscitada 
arguição de inconstitucionalidade da Lei n.º 12/83. 
 
E não se verificando essa inconstitucionalidade (formal), excluída se encontra, do mesmo passo, a 
'inconstitucionalidade consequente' da norma do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, na modalidade de 
inconstitucionalidade orgânica." 
 
2. Desta decisão interpôs o arguido recurso de constitucionalidade para este Tribunal, ao abrigo do 
disposto no artigo 70º, n.º 1, alínea b), da Lei do Tribunal Constitucional, "pretendendo que o Tribunal 
aprecie a inconstitucionalidade material das normas constantes dos arts. 1º, alínea a) e 4º, alínea a) da 
Lei n.º 12/83, de 24/08, bem como a inconstitucionalidade orgânica do art. 36º do DL 28/84, de 20/01, 
que violam o art. 165º, n.º 1, alínea c) e n.º 2, da Constituição da República Portuguesa". 
 
3. As questões de constitucionalidade que constituem objecto do presente recurso foram já objecto de 
apreciação por este Tribunal, formando uma jurisprudência uniforme no sentido de que os diplomas e 
normas ora questionados pelo recorrente não padecem das inconstitucionalidades que lhes são 
imputadas. É, pois, de proferir decisão sumária nos termos do artigo 78º-A, n.º 1, da Lei do Tribunal 
Constitucional (na redacção dada pela Lei n.º 13-A/98, de 26 de Fevereiro). 
 
No que concerne à alegada inconstitucionalidade da Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto, pode remeter-se para 
as decisões dos Acórdãos n.ºs 213/95, 214/95 e 302/95 (o primeiro publicado no Diário da República, II 
Série, de 26 de Junho, o segundo inédito e o último publicado no mesmo jornal oficial, de 29 de Julho de 
1995). 
 
Quanto à alegada inconstitucionalidade orgânica do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, há que 
retomar as decisões dos Acórdãos n.ºs 651/93, 212/95, 1142/96, 633/98 e 635/98 (os dois primeiros 
publicados no Diário da República, II Série, de 31 de Março de 1994 e de 24 de Junho de 1995, 
respectivamente, o terceiro em Acórdãos do Tribunal Constitucional, 35º vol., pág. 331 e os dois últimos 
inéditos). 
 
Em face do exposto – e tendo em conta que sobre as questões de constitucionalidade em apreço se 
pronunciou já este Tribunal, nos citados Acórdãos n.ºs 651/93, 212/95, 213/95, 214/95, 302/95, 1142/96, 
638/98 e 635/98 –, há que negar provimento ao recurso. 
 
4. Nestes termos, decido, ao abrigo do artigo 78º-A, n.º 1, da Lei do Tribunal Constitucional, negar 
provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida no que às questões de constitucionalidade 
respeita. 
 
Custas pelo recorrente, com 5 unidades de conta de taxa de justiça.» 
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2. Inconformado com esta decisão, veio o recorrente reclamar para a conferência, afirmando que os 
Acórdãos citados na decisão sumária "não abordam os fundamentos de inconstitucionalidade levantados 
pelo reclamante", ou seja, ou seguintes: 
 
"1 – A matéria contida na Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto respeita à reserva legislativa da Assembleia da 
República (art. 165º, n.º 1, alínea c) da CRP), admitindo-se porém que o Governo sobre ela legisle desde 
que autorizado para o efeito. 
 
2 – A Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto configura-se como uma lei de autorização habilitando o Governo a 
emitir posterior legislação criminal. 
 
3 – Os artigos 1º, alínea a) e 4º, alínea a), da alínea a), da Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto não contêm a 
descrição dos elementos constitutivos do tipo de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção previsto 
no art. 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro. 
 
4 – Os artigos 1º, alínea a) e 4º, alínea a) da Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto não prevêem qual a moldura 
penal a aplicar para punir o crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção previsto no art. 36º 
do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro. 
 
5 – A boa interpretação da Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto não fornece elementos que permitam identificar 
em futura legislação governamental o crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção. 
 
6 – É completa a ausência nos artigos 1º, alínea a) e 4º, alínea a) da Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto de 
dados relativos ao objecto, sentido ou extensão da autorização legislativa de modo a que no futuro o 
Governo pudesse criar o tipo criminal de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção. 
 
7 – Os artigos 1º, alínea a) e 4º, alínea a) da Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto ao autorizarem o Governo a 
legislar em sede de infracções antieconómicas sem indicar o objecto, sentido e extensão de futuros crimes 
são materialmente inconstitucionais. 
 
8 – O art. 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro emitido ao abrigo da Lei n.º 12/83, de 24 de 
Agosto é organicamente inconstitucional, na medida em que na lei de autorização não habilita o Governo 
a criar o tipo criminal de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção." 
 
3. Notificado para responder à reclamação para a conferência, o Ministério Público veio dizer: 
 
"1 
 
A presente reclamação é manifestamente improcedente, já que os acórdãos deste Tribunal, citados na 
douta decisão sumária objecto da presente impugnação, resolvem, em termos cabais, as questões 
jurídico-constitucionais enunciadas pelo recorrente. 
 
2 
 
Sendo manifesto que as questões ou ‘fundamentos’ especificados pelo ora reclamante encontram 
resposta perfeitamente adequada numa análise atenta daquela jurisprudência do Tribunal Constitucional 
– que vem decidindo, de forma reiterada e unânime, a plena suficiência da autorização legislativa 
outorgada ao Governo através da Lei n.º 12/3." 
 
Cumpre decidir. 
 
II – Fundamentos 
 
3. A presente reclamação afigura-se manifestamente improcedente, como resulta de uma simples leitura 
dos Acórdãos deste Tribunal já citados na decisão reclamada. 
 
Na verdade, nesses arestos (cingindo-nos aos publicados, vejam-se, por exemplo, os referidos Acórdão 
n.ºs 213/95 e 302/95) foram expressamente tratadas, quer a questão da constitucionalidade material dos 
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artigos 1º, alínea a) e 4º, alínea a), da Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto – no que diz respeito à indicação do 
objecto, sentido e extensão de da autorização legislativa –, quer a questão da constitucionalidade 
orgânica do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro. 
 
A questão tratada pela decisão reclamada afigurava-se, pois, simples, para efeito do artigo 78º-A, n.º 1, 
da Lei do Tribunal Constitucional, "designadamente por a mesma já ter sido objecto de decisão anterior 
do Tribunal", pelo que era caso de proferir decisão sumária, "que pode consistir em simples remissão para 
anterior jurisprudência do Tribunal" – remissão, esta, que se reitera agora. 
 
O reclamante nada mais adianta que possa pôr em causa a decisão reclamada. 
 
III – Decisão 
 
Pelos fundamentos expostos, decide-se: 
 
a.       Indeferir a presente reclamação e confirmar a decisão sumária reclamada; 
 
b.      Condenar o reclamante em custas, fixando em 15 unidades de conta a taxa de justiça. 
 
 
Acórdão de 9 de Novembro de 1999 (Processo nº 53/98) 
 
I 
  1. -       C... foi condenado, em processo comum, no Tribunal de Círculo de Vila do Conde, por acórdão de 
4 de Dezembro de 1996, como autor de um crime previsto e punido pelo artigo 37º, nºs. 1 e 3, do Decreto-
Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, na pena de 3 anos de prisão e 100 dias de multa, à taxa diária de 10.000$00, 
ou, em alternativa, em 66 dias de prisão, e, bem assim, condenado na restituição ao Estado da importância 
de 71.893.296$00, ao abrigo do artigo 39º do mesmo diploma legal. 
                        Foi, no entanto, suspensa a execução da pena, pelo período de dois anos e meio, sob 
condição de proceder à efectiva reposição integral da referida importância em dinheiro, no prazo de doze 
meses. 
                        O arguido recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, tendo, nas respectivas alegações, 
suscitado a questão de inconstitucionalidade daquele artigo 37º, na interpretação que lhe foi dada na 
decisão recorrida, implicando uma interpretação extensiva do preceito, "violadora dos princípios da 
tipicidade, proporcionalidade, danosidade social, subsidariedade e fragmentaridade do direito penal, isto 
é, uma interpretação inconstitucional do preceito, por ofensiva do disposto nos artigos 29º, nº1, e 18º, nº 
2, CRP" (Constituição da República Portuguesa). 
                        O Supremo Tribunal de Justiça, por acórdão de 6 de Novembro de 1997, negou provimento 
ao recurso, confirmando na íntegra a decisão recorrida. 
  
            2. -       Inconformado, o arguido interpôs deste aresto recurso para o Tribunal Constitucional, ao 
abrigo da alínea b) do nº 1 do artigo 70º da Lei nº 28/82, de 15 de Novembro, pretendendo a apreciação 
da inconstitucionalidade (da norma) do artigo 37º, nº 1, do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, na 
interpretação adoptada no acórdão impugnado, "de considerar abrangidas pela norma as hipóteses em 
que não ocorre a frustração da concretização dos programas que, relativamente às acções promovidas no 
âmbito do Fundo Social Europeu, determinaram a outorga do subsídio" - interpretação essa "de natureza 
extensiva e violadora dos princípios da tipicidade, danosidade social, subsidariedade e fragmentaridade 
do direito penal, e, por essa via, dos artigos 29º, nº 1, e 18º, nº 2, CRP". 
                        Admitido o recurso, alegaram o recorrente e o Ministério Público, como recorrido. 
  
                        O primeiro concluiu assim: 
  
"1.- O tipo legal de crime previsto no artº 37º, nº 1 do DL 28/84, de 20 de Janeiro, só é preenchido se e 
quando se frustra a concretização dos programas que determinaram a outorga do subsídio. Ora, 
2.- no caso vertente a formação profissional que justificou a atribuição do subsídio supostamente 
desviado foi executada, com qualidade, nos moldes acordados com o FSE. 
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3.- apenas se imputando ao Recorrido o comportamento ilícito de ter atribuído à acção despesas e 
montantes arbitrariamente pré-ordenados ao limite do orçamento aprovado, sem qualquer 
correspondência com os reais custos suportados. 
4.- A inclusão deste comportamento no âmbito do citado artº 37º, nº 1, implica uma interpretação 
extensiva do preceito, violadora dos princípios da tipicidade, proporcionalidade, danosidade social, 
subsidaridade e fragmentaridade do direito penal e ainda do princípio non bis in idem. 
5.- Assim interpretada, com tão lata extensão, essa norma é inconstitucional, por ofensiva do disposto, 
entre outros, nos artºs. 29º, nº 1, e 18º, nº 2, da Constituição da República Portuguesa, 
6.- nomeadamente porque quer o direito comunitário quer o direito nacional (este pela previsão directa 
do caso e pelo que resulta de lugares paralelos) prevêem sanções de outra natureza diferente da criminal 
para as condutas agora tidas em consideração." 
  
                        Por sua vez, o magistrado do Ministério Público formulou as seguintes conclusões: 
  
"1. O interesse público da "correcta aplicação de dinheiros públicos" exige a tipificação legal, no plano da 
criminalidade económica, de condutas eticamente censuráveis; 
2. O juízo sobre a necessidade do recurso aos meios penais cabe, em primeira linha, ao legislador, só 
devendo censurar-se as soluções legislativas que forem manifestamente excessivas; 
3. Haverá, assim, que concluir que a norma constante do artigo 37º, nº 1, do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 
de Janeiro, não se mostra violadora das normas constitucionais invocadas pelo recorrente; 
4. Termos em que deverá improceder o presente recurso." 
  
                        Corridos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir. 
  
II 
            1. -       Constitui objecto do presente recurso de constitucionalidade a apreciação da norma do nº 
1 do artigo 37º, nº 1, do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro - na interpretação enunciada - a qual, 
inserida no diploma que alterou o regime em vigor em matéria de infracções antieconómicas e contra a 
saúde pública, dispõe assim: 
  
"1.- Quem utilizar prestações obtidas a título de subvenção ou subsídio para fins diferentes daqueles a 
que legalmente se destinam será punido com prisão até 2 anos ou multa não inferior a 100 dias." 
                        Pretende-se, com esta incriminação tutelar criminalmente a fraude na obtenção de créditos, 
dada não só a gravidade dos efeitos da correspondente actuação como a necessidade de proteger o 
interesse da correcta aplicação de dinheiros públicos nas actividades produtivas, até então ignorados pela 
nossa ordem jurídica - como se lê no preâmbulo do diploma. 
                        No caso vertente, defende-se que foi dada à norma transcrita, na sua aplicação, uma 
interpretação materialmente lesiva do princípio constitucional ínsito no nº 1 do artigo 29º da CR - que 
assenta na congregação dos princípios da legalidade, da tipicidade e da não retroactividade -, do mesmo 
passo que viola o nº 2 do artigo 18º do mesmo texto, na medida em que a restrição legítima dos direitos, 
liberdades e garantias só encontra justificação na salvaguarda de um outro direito ou interesse legalmente 
protegido. 
                        Com efeito, alega-se, o crime em causa, de desvio de subsídio, sendo um crime de dano, 
pressupõe a lesão efectiva de um específico bem jurídico, só valendo como conduta típica o 
comportamento que inequivocamente consume esse sacrifício do bem jurídico - o qual consiste no 
subsídio ou subvenção enquanto instituição, isto é, como instrumento fundamental de conformação da 
economia pelo Estado, e, para além disso e sobretudo, as próprias metas da política económica pré-
definidas e almejadas pelo legislador (cfr. Figueiredo Dias e Costa Andrade, in – "Sobre os crimes de fraude 
na obtenção de subsídio ou subvenção e de desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado", 
publicado na Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 4, tomo III, págs. 337 e segs.). 
                        Ora, entende o recorrente, tendo sido realizada a formação profissional especificamente 
subsidiada, "é absurdo falar-se de desvio de subsídio, maxime se a formação se cumpriu nos moldes 
acordados com a entidade que concedeu o subsídio" - sob pena de se adoptar uma interpretação 
extensiva do preceito, feridente não só da tipicidade exigida pelo nº 1 do artigo 29º da CR, como da 
proporcionalidade implícita no nº 2 do artigo 18º da CR (com as subvertentes de "danosidade social, 
subsidariedade/última ratio e fragmentaridade do direito penal"). 
                        Mais ainda, nesse âmbito aplicativo surpreende-se igualmente violação do princípio non bis 
in idem, reforçativa da tese de inconstitucionalidade defendida, uma vez que se retira do artigo 39º do 
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Decreto-Lei nº 28/84, intimamente conexionado com o artigo em sindicância, existirem outros textos 
legais que prevêem funções de natureza diferente da criminal para uma conduta como a imputada ao 
arguido - como, v.g., os Decretos-Leis nºs 132/83, de 18 de Março, 75-A/91, de 15 de Fevereiro, 246/93, 
de 8 de Julho e 289/92, de 26 de Dezembro - ou, no próprio direito comunitário, o artigo 6º do 
Regulamento CEE nº 2950/83, do Conselho, de 17-10-83, que aplica a Decisão 83/516/CEE, relativa às 
funções do FSE, e que prevê, como única sanção para a prática de irregularidades na utilização das 
contribuições do Fundo, a sua suspensão, quando ainda não pagas, e a sua repetição, nos casos em que 
já tenha havido pagamento. 
  
            2. -       O acórdão recorrido viu-se confrontado com esta posição do recorrente que já então a 
expusera. 
                        E, a este respeito, afastou a invocada tese de inconstitucionalidade, em termos que não 
deixarão de ser transcritos. 
                        Escreveu-se, a esse propósito, nomeadamente: 
  
"Ora, consta do preâmbulo do DL nº 28/84, nº 6, alínea l), que o interesse protegido é o da correcta 
aplicação dos dinheiros públicos e os fins dos subsídios referidos no artigo 37º daquele diploma legal são 
fixados pelas normas emanadas das entidades que concedem os ditos subsídios, isto é, o Fundo Social 
Europeu e o Estado Português. 
Resulta do artigo 3º da Decisão 83/516/CEE que os pedidos de contribuição do Fundo Social Europeu 
devem ser apresentados por meio de formulário que figura no anexo I daquela Decisão. 
Tal formulário não é mais do que um programa detalhado das acções de formação a realizar, exigente na 
sua execução, uma vez que por força do artigo 6º do Regulamento da CEE nº 2950/83, de 17-10-93, que 
aplica a referida Decisão nº 83/516/CEE, «as somas que não tenham sido utilizadas nas condições fixadas 
pela decisão de aprovação dão lugar a restituição, sendo o Estado membro em causa responsável, 
subsidiariamente, pelo reembolso das somas pagas indevidamente». 
Do que fica dito se infere que a entidade que beneficiou do subsídio, não o utilizando nas condições 
fixadas, apropriando-se dele, comete o crime p. e p. pelo artigo 37º, nº 1, do DL nº 28/84. 
No caso em apreço resulta dos factos provados que o arguido determinou levar a cabo a apropriação de 
parte substancial do subsídio que pedira ao Fundo Social Europeu e ao Estado Português. 
Para isso requereu os subsídios para a formação a realizar pela sua firma "Plano" e, seguidamente, 
celebrou um contrato de prestação de serviços com a firma "LO & O" ["Lopes de Oliveira & Oliveira"], da 
qual ele próprio era sócio gerente. 
Por força desse contrato a esta última firma, obrigava-se a dar ela formação profissional que originava a 
concessão do subsídio mediante o preço de custo/hora de Esc. 3.600$00, sendo o valor do contrato de 
Esc. 275.400$00. 
Mas, confrontando o teor desse contrato com o teor do pedido de contribuição, verifica-se que o primeiro 
é genérico, inexistindo qualquer identificação como segundo. 
Por isso, o arguido preencheu o questionário a que atrás se alude de forma arbitrária, no que respeita aos 
indicados preços custo/hora, de molde a encontrar um saldo equivalente ao preço aceite pelo Fundo 
Social Europeu, mas sem que houvesse, findos os custos, qualquer confirmação da sua realização." 
  
                        Ainda segundo o aresto recorrido, não está em causa a realização de contrato de prestação 
de serviços, desde que este obedeça aos termos do despacho do Director do Departamento para os 
Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE), de 13-4-87, e no contrato se identifiquem, com precisão, os 
serviços a prestar, os fornecimentos, os montantes em causa, as datas de pagamento e as condições 
técnicas e pedagógicas da sua efectivação. 
                        Com tudo isto, mais se pondera, "quer-se significar que o contrato deveria obedecer a 
requisitos precisos que permitissem ao Estado Português controlar a acção de formação de acordo com 
o compromisso assinado pelo arguido". 
  
"No caso em apreço vem provado que a firma "Plano" suportou custos de Esc. 34.793.858$00 e a firma 
"LO & O" suportou custos de Esc. 72.857.298$00, e que o pedido do pagamento do saldo ascendeu ao 
montante de 308.760.665$00, recebendo a título de adiantamento Esc. 168.893.286$00, o que significa 
que daqueles mencionados montantes resultou uma diferença de Esc. 71.893.286$00, da qual o 
recorrente se apropriou ilicitamente. 
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Ora, estatuindo o artigo 37º que será penalizado quem utiliza as prestações obtidas a título de subsídio 
para fins diferentes daqueles a que legalmente se destinam, os factos dos autos e a consequente conduta 
do arguido enquadram-se naquele tipo legal de crime. 
Deste modo, não se alcança que, contrariamente ao alegado pelo recorrente, o Tribunal Colectivo tenha 
feito uma interpretação extensiva daquele preceito (artigo 37º), violando, assim, o princípio 
constitucional consagrado nos artigos 29º, nº 1, e 18º, nº 2, da CRP." 
  
            3. -       A norma sob sindicância já tem sido objecto de julgamento por parte do Tribunal 
Constitucional, se bem que nem sempre sob a mesma perspectiva. 
  
            3.1. -    Foi assim que, tendo sido oportunamente alegado excesso de autorização do Decreto-Lei 
nº 28/84 - emitido no uso da autorização legislativa emanada da Lei nº 12/83, de 24 de Agosto, na parte 
respeitante à definição dos crimes e à fixação das penas a que se reportam as normas dos artigos 36º e 
37º daquele primeiro diploma -, se colocou o problema da respectiva inconstitucionalidade orgânica que 
o Tribunal sempre julgou no sentido da não verificação desse vício. 
                        Nesta conformidade se pronunciaram os acórdãos nºs. 213/95 e 302/95, publicados 
no Diário da República, II Série, de 26 de Junho e 29 de Julho de 1995, respectivamente, além de vários 
outros, não publicados (caso dos acórdãos nºs. 214/95, 707/95, 162/96, 959/96 e 53/98). 
                        Entendeu-se, então, que o Governo, ao prever os novos tipos de crimes como o do artigo 
37º, utilizou correctamente a autorização que a Assembleia da República lhe concedeu, para tipificar 
novos ilícitos penais, definir novas penas ou modificar as vigentes, tomando, para o efeito, como ponto 
de referência a dosimetria do Código Penal (cfr. o artigo 1º da Lei nº 12/83), e actuou em correspondência 
com o fim parlamentarmente assinalado de obter uma "maior eficácia [...] na prevenção e repressão deste 
tipo de infracções" [cfr. artigo 4º, alínea a), da mesma Lei], não se vendo, de resto, como se escreveu no 
citado acórdão nº 302/95, "melhor maneira de dar resposta à necessidade que se fazia sentir na 
comunidade de proteger o interesse público da «correcta aplicação de dinheiros públicos nas actividades 
produtivas» do que criar aqueles novos tipos de crime". 
                        Assim, vem-se entendendo não ter o Governo excedido, nem desrespeitado, o objecto, o 
sentido ou o âmbito da autorização, antes os tendo cumprido, não ocorrendo, por isso, violação do artigo 
168º, nº 1, alínea c), da Constituição. 
                         
  
            3.2. -    É outro, no entanto, o enfoque do problema de constitucionalidade equacionado pelo 
recorrente, apresentado, de resto, em duas distintas vertentes que merecerão sortes diferentes e, como 
tal, serão separadamente tratadas. 
  
            3.2.1.-  Na verdade, o recurso não é de conhecer na medida em que se pretende nele discutir o 
acerto da decisão do Supremo Tribunal de Justiça enquanto considerou os factos tidos como provados 
nos autos e julgou a essa luz a conduta do arguido, subsumindo uns e outra à previsão normativa do artigo 
37º, em termos que ora se pretende reapreciar: defende o recorrente que o tipo legal em causa só é 
preenchido se e quando se frustra a concretização dos programas que determinarem a concessão do 
subsídio, o que, in casu, não se teria verificado. 
                        Com efeito, não se integra no poder de cognição do Tribunal Constitucional a valoração 
jurídico-penal dos factos pertinentes, não lhe cabendo emitir qualquer juízo de censura a esse respeito, 
uma vez que o controlo por si exercido, de matriz jurídico-constitucional, é circunscritamente normativo, 
não recaindo sobre a decisão judicial, em si mesma considerada. 
                        Ou seja, e por outras palavras, não se vai apreciar, neste recurso - pelo que, nesta parte, o 
seu objecto não é de conhecer - a verificação da factualidade típica. 
            3.2.2.-  Nem se diga, a este propósito, que a aplicação da norma ocorreu mediante 
uma interpretação extensiva constitucionalmente censurável. 
                        É que, independentemente de saber se entra nos poderes de cognição do Tribunal 
Constitucional averiguar a ocorrência de uma interpretação desse tipo à luz do princípio da tipicidade, a 
verdade é que o Supremo Tribunal de Justiça deu à norma do nº 1 do artigo 37º uma interpretação que 
decorre directa e explicitamente do respectivo teor literal, segundo a qual é punível criminalmente a 
utilização das prestações obtidas a título de subvenção ou subsídio para fins diferentes daqueles a que 
legalmente se destinam - e considerou, a essa luz, verificados os elementos típicos da norma 
incriminadora. 
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                        Finalmente, observe-se que, no estudo de Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa 
Andrade, trazido à colação pelo recorrente, não é afastada a incriminação típica da lesão efectiva de bens 
jurídicos que integram o direito penal económico mas tão só se questionam práticas susceptíveis de serem 
levadas à conta de desvio de subsídio ou de fraude na obtenção do subsídio. Só que essa qualificação 
encontra-se feita, no concreto caso, e dela não cura o Tribunal Constitucional, como, aliás, se ponderou 
no acórdão nº 1142/96, inédito. 
  
            3.3. - Há, porém, outro aspecto a considerar. 
                        É que o recorrente questiona ainda a constitucionalidade da norma por violação dos 
princípios da proporcionalidade, danosidade social, subsidariedade e fragmentaridade do direito penal e 
ainda do princípio non bis in idem. 
                        Ora, a este respeito, importa relembrar que, na incriminação por desvio de subvenção, 
subsídio ou crédito bonificado, está em causa o êxito dos programas que o Estado se propõe levar a cabo, 
pelo que uma incorrecta aplicação dos dinheiros públicos pode comprometer ou mesmo frustrar o 
interesse público subjacente. A medida justifica-se pela gravidade dos efeitos dessa aplicação e pela 
necessidade de se proteger o interesse do correcto emprego dos dinheiros públicos nas actividades 
produtivas, como se realça no ponto 6 da nota preambular ao Decreto-Lei nº 28/84 e tem sido destacado 
pela jurisprudência deste Tribunal, ao analisar a questionada norma, se bem que em resposta a 
problemática diversa - como é o caso, entre outros, dos citados acórdãos nºs. 213/95 e 302/95. 
                        Como se observou noutro aresto já mencionado, o nº 1142/96, "se é sabido que o direito 
penal de um Estado de Direito visa a protecção de bens jurídicos essenciais ao viver comunitário, só estes 
assumindo dignidade penal, o certo é que a Constituição não contém qualquer proibição de 
criminalização, e, observados que sejam certos princípios, como sejam o princípio da justiça, o princípio 
da humanidade e o princípio da proporcionalidade [...] «o legislador goza de ampla liberdade na 
individualização dos bens jurídicos carecidos de tutela penal (e, assim, na decisão de quais os 
comportamentos lesivos de direitos ou interesses jurídico-constitucionalmente protegidos que devem ser 
defendidos pelo recurso a sanções penais)», (na linguagem do acórdão nº 83/95, publicado no Diário da 
República, II Série, nº 137, de 16 de Junho de 1995, que seguiu na linha dos acórdãos nºs. 634/93 e 650/93, 
publicados no Diário da República, II Série, Suplemento, nº 76, de 31 de Março de 1994). 
                        «É evidente - lê-se no citado acórdão nº 634/83 - que o juízo sobre a necessidade do recurso 
aos meios penais cabe, em primeira linha, ao legislador, ao qual se há-de reconhecer, também nesta 
matéria, um largo âmbito de discricionariedade. A limitação da liberdade de conformação legislativa, 
nestes casos, só pode, pois, ocorrer quando a punição criminal se apresente como manifestamente 
excessiva»" 
                        Não se crê que a norma em sindicância coenvolva uma situação reconduzível, pela sua 
excessividade, à violação do princípio da proporcionalidade e ao desrespeito do artigo 18º da CR, ou, tão 
pouco, que importe "danosidade social" a exigência de utilização vinculada dos meios financeiros 
concedidos exclusivamente para a execução de programas nessa medida e enquanto tais a eles 
concretamente afectados. 
                        Pois bem, sublinhou-se na decisão ora recorrida a passagem do preâmbulo do Decreto-Lei 
nº 28/84 onde a tipificação das condutas que passaram a ser tuteladas criminalmente se justifica pela 
necessidade de proteger o interesse público que a "correcta aplicação dos dinheiros públicos" encerra, 
nesse tipo de actuação. 
                        E, na verdade, verificada a insuficiência da lei civil para controlar os interesses em jogo, 
surgiu, naturalmente, a necessidade de tipificar legalmente, no plano da criminalidade económica, as 
condutas eticamente censuráveis, dando-se, assim, combate às violações mais graves dos respectivos 
bens jurídicos que integram o direito penal económico, como se escreve, a certo passo, no acórdão nº 
1142/96, citado, a propósito das chamadas "irregularidades" nos subsídios do Fundo Social Europeu, um 
trabalho de Pedro Verdelho, publicado na Revista do Ministério Público, nº 66, págs. 61 e ss. ("As 
chamadas «irregularidades» nos subsídios do Fundo Social Europeu são crime ou apenas constituem ilícito 
civil?"). 
                        Ora, não contendo o texto constitucional uma qualquer proibição de criminalização e 
conhecendo a necessidade experimentada em Estado de direito de proteger penalmente os bens e 
interesse jurídicos essenciais ao viver em comunidade, a liberdade de conformação do legislador ordinário 
só conhecerá limitação, nesta perspectiva, se se representar como manifestamente excessiva a punição 
criminal encontrada. 
                        O que significa que a existência de instrumentos legais disciplinadores da matéria de 
concessão de subsídios concedidos pelo Fundo Social Europeu, sancionando civil ou administrativamente 
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as referidas "irregularidades" - globalmente consideradas -, não significa, nem exclui, que certos desses 
"desvios" tenham merecido do legislador ordinário uma sanção mais severa, do foro criminal, uma vez 
tipicizados os respectivos comportamentos. 
                        O facto de o direito comunitário prever sanção diferente para a prática de irregularidades 
na utilização das contribuições do FSE - suspensão, redução ou supressão, quando ainda não estejam 
pagas, a sua repetição, nos casos em que já tenha havido pagamento - pode significar que o legislador 
nacional não qualifique como penalmente ilícitas as correspondentes condutas exigidas ou autorizadas 
por aquele direito, mas não exclui, em princípio, que os Estados membros punam actuações que tenham 
por ilícitas, o que é substancialmente distinto, como, aliás, se fez notar no acórdão nº 440/97, inédito. 
  
            3.4. -    Por outro lado, com a interpretação dada à norma tão pouco se desenha violação do 
princípio non bis in idem, cuja contrariedade depende da identidade do bem jurídico tutelado por normas 
sancionadoras concorrentes, ou do desvalor pressuposto por cada uma delas, como se observou 
recentemente no acórdão nº 244/99, publicado no Diário da República, II Série, de 12 de Julho último. 
Com efeito, não se vê que à prática da infracção em causa corresponda uma plúrima aplicação de sanções 
jurídico-penais, sendo certo que os lugares legislativos convocados pelo recorrente, nas suas alegações, 
se situam em planos diferenciados (assim, v.g., o caso Decreto-Lei nº 132/83, de 18 de Março, ao regular 
o regime de incentivos fiscais e financeiros ao investimento, revogando o regime estabelecido pelo 
Decreto-Lei nº 194/80, de 19 de Junho; do Decreto-Lei nº 75º-A/91, de 15 de Fevereiro, ao aprovar o 
sistema de incentivos à modernização do comércio; do Decreto-Lei nº 289/92, de 26 de Dezembro, ao 
prever a resolução dos contratos, nomeadamente por não cumprimento dos objectivos e obrigações aí 
estabelecidos ou pelo não cumprimento atempado das obrigações fiscais por parte da empresa 
promotora ou, ainda, pela prestação de informações falsas sobre a situação da empresa ou viciação de 
dados fornecidos na apresentação e apreciação e no acompanhamento dos projectos; do Decreto-Lei nº 
246/93, de 8 de Junho, situado na mesma área e de outros, que nada têm a ver com o bem jurídico 
tutelado especificamente pela norma do questionado artigo 37º).  
             
III 
  
                        Em face do exposto, decide-se: 
                        a) não conhecer do recurso, enquanto se pretende reapreciar o anteriormente decidido em 
sede da valoração jurídico-penal oportunamente feita; 
                        b) no mais, negar provimento ao recurso. 
 

 
Acórdão de 4 de Novembro de 1998 (Processo nº 420/97) 
 
 Nos presentes autos vindos do Tribunal da Relação do Porto e em que figuram, como recorrentes, F. F., A. 
A. e M. C. e, como recorridos o Ministério Público e a Comissão das Comunidades Europeias, concorda 
o Tribunal, no essencial, com a exposição lavrada pelo relator de fls. 4209 a 4247, que aqui se dá por 
integralmente reproduzida, à qual o Ministério Público deu total anuência. 
            Por outro lado, também o Tribunal entende que as «pronúncias» sobre tal exposição efectuadas 
pelos recorrentes a não abalam, sendo de notar que, no tocante à questão que os mesmos indicam como 
não tendo tido anterior tratamento por banda deste órgão de administração de justiça, e que, siliciter, se 
funda em eventuais vícios do diploma que veio a ser o Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, com 
referência à autorização legislativa concedida para a sua emissão, foi ela, em verdade, abundantemente 
versada em alguns dos arestos que, adiante se exemplificam na alínea e). 
            Nestes termos decide-se: 
                        a) Não conhecer do recurso interposto pelo impugnante F. F. relativamente ao despacho de 
21 de Dezembro de 1987, proferido pelo Procurador-Geral da República e transmitido aos agentes do 
Ministério Público por intermédio da Circular nº 8/87, e às normas constantes do nº 1 do artº 287º da 
versão originária do Código de Processo Penal aprovado pelo Decreto-Lei nº 78/87, de 17 de Fevereiro, 
na parte em que estabelece o prazo de cinco dias para a "interposição de requerimento de abertura de 
instrução, não modelado pelas contingências de cada processo", e da alínea a) do nº 1 do artº 120º da 
versão originária do Código Penal aprovado pelo Decreto- -Lei nº 400/82, de 29 de Setembro, quando 
interpretada no sentido de que a notificação de um arguido para prestar as primeiras declarações, para 
comparência ou para interrogatório, na instrução ou no inquérito, levada a efeito por um órgão de polícia 
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criminal, sem que um juiz ou um agente do Ministério Público o tenha determinado ou delegado a 
competência para essa prática, conduz à interrupção da prescrição do procedimento criminal; 
                        b) Não conhecer do recurso interposto pelo impugnante A. A. no que se refere às normas 
constantes dos artigos 287º, nº 1, alínea a) da versão originária do Código de Processo Penal, do artº 119º, 
alíneas b) e d), em conjugação com os artigos 123º, 263º, números 1 e 2, e 270º, todos do Código de 
Processo Penal, e do artº 120º, nº 1, alínea a), da versão originária do Código Penal, na interpretação 
acima indicada; 
                        c) Não conhecer do recurso interposto pelo impugnante M. C. tocantemente do despacho 
de 21 de Dezembro de 1987 do Procurador-Geral da República, transmitido pela "Circular nº 8/87, de 22 
de Dezembro, na parte em que presume deferida à Polícia Judiciária, em todo o território, a competência 
para investigar, além de outros, os crimes de fraude na obtenção de subsídio e de desvio de subsídio", e 
às normas constantes do artº 119º, alíneas b) e d), em conjugação com os artigos 123º, 263º, números 1 
e 2, e 270º do Código de Processo Penal, do artº 287º, nº 1, do Código de Processo Penal, na interpretação 
já mencionada, dos artigos 293º, nº 1, 132º, nº 1, alínea a), 288º, nº 4, 317º, artigos 290º, nº 2, 270º, nº 
2, 138º, nº 3, 17º, 119º, alínea e), e 91º, nº 3, do Código de Processo Penal, e do artº 120º, nº 1, alínea a), 
da versão originária do Código Penal, também na já aludida interpretação; 
                        d) Delimitar os recursos dos impugnantes, concernentemente aos preceitos constantes do 
Decreto-Lei nº 24/84, de 20 de Janeiro, às normas ínsitas nos seus artigos 36º, números 1, alínea c), 2, 5, 
alínea a), e 8, alínea a), e 37º, números 1 e 2; 
                        e) Não julgar inconstitucionais, pelos fundamentos carreados aos Acórdãos deste Tribunal 
números 651/93 (publicado no Diário da República, 2ª Série, de 31 de Março de 1994), 212/95 (citados 
jornal oficial e Série, de 24 de Junho de 1995), 213/95 (idem, idem, de 26 de Junho de 1995), 214/95 
(ainda inédito), 302/95 (mesmos jornal oficial e Série, de 29 de Setembro de 1995) e 1142/96 (ainda 
inédito), as normas citadas na antecedente alínea e, em consequência, negar provimento aos recursos. 
                        f) Condenar os recorrentes nas custas processuais, fixando a taxa de justiça, relativamente 
a cada um, em 10 unidades de conta. 
 
 
Acórdão de 1 de Julho de 1998 (Processo nº 380/97) 
 
 I. Relatório: 
             
            1. J. B., M. B. e J. P. foram condenados em penas de prisão pelo Tribunal Colectivo de Vila Viçosa 
pela prática de um crime de fraude na obtenção de subsídio, previsto e punível pelo artigo 36º, nºs 1, 
alínea c), 2 e 5, alínea a), com referência aos artigos 4º e 21º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro. 
             
            Os arguidos recorreram da sentença para o Supremo Tribunal de Justiça, tendo sustentado, entre 
o mais, que a norma do n.º 4 do artigo 36º do mencionado Decreto-Lei n.º 28/84, que manda publicar a 
sentença condenatória, é inconstitucional. 
  
            O Supremo Tribunal de Justiça, por acórdão de 28 de Maio de 1997, negou provimento ao recurso. 
  
            2. É deste acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que vem o presente recurso, interposto pelos 
arguidos, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 70º da Lei do Tribunal Constitucional, para apreciação 
da constitucionalidade da norma constante do mencionado n.º 4 do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, 
de 20 de Janeiro. 
             
            Neste Tribunal, alegaram os arguidos, concluindo assim as suas alegações: 
1. A publicação da sentença prevista no n.º 4 do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, 
constitui uma restrição desnecessária e desadequada de direitos dos recorrentes; 
2. Traduzindo-se num livre arbítrio, porquanto trata de forma diversa situações de facto substancialmente 
iguais; 
3. Violando, por isso, claramente o princípio da necessidade e o princípio da igualdade, consagrados nos 
artigos 18º, nº 2, e 13º da CRP; 
4. Devendo ser declarada inconstitucional, e, em consequência, revogar-se a decisão recorrida no que diz 
respeito à publicação da sentença (acórdão). 
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            O Procurador-Geral Adjunto em exercício neste Tribunal também apresentou alegações, que 
concluiu do modo que segue: 
1º. A circunstância de, por evidentes razões de prevenção geral, a lei estabelecer que as decisões 
condenatórias proferidas pelos crimes antieconómicos e contra a saúde pública, incluindo a fraude na 
obtenção de subsídios - em que o bem jurídico tutelado tem natureza essencialmente colectiva - devem 
ser especialmente publicitadas, designadamente em publicação periódica editada na área da comarca, 
não constitui solução legislativa arbitrária ou discricionária, nem viola qualquer direito do arguido a uma 
pretensa "confidencialidade" da sua condenação definitiva. 
2. Termos em que deverá ser julgado improcedente o presente recurso. 
  
            3. Corridos os vistos, cumpre decidir se a norma constante do mencionado n.º 4 do artigo 36º do 
Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, é inconstitucional. 
             
            II. Fundamentos: 
             
            4. A norma sub iudicio: 
             
            O Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, veio redefinir as infracções (crimes e contraordenações) 
contra a economia e contra a saúde pública, estabelecendo as penas correspondentes. 
            Uma dessas infracções - a prevista no artigo 36º - é o crime de fraude na obtenção de subsídio, que 
consiste em obter um subsídio, mediante: 
            (a). o fornecimento às autoridades ou entidades competentes de informações inexactas ou 
incompletas sobre si ou terceiros e relativas a factos importantes para a concessão do mesmo; 
            (b). a omissão, contra o disposto no regime legal do subsídio, de informações sobre factos 
importantes para a sua concessão; 
            (c). ou a utilização de documento justificativo do direito ao subsídio ou de factos importantes para 
a sua concessão, obtido através de informações inexactas ou incompletas. 
             
            Este crime é punido com pena de 1 a 5 anos de prisão e multa de 50 a 150 dias (n.º 1), salvo nos 
casos particularmente graves, em que a pena será a de prisão de 2 a 8 anos (n.º 2). A esta pena acresce - 
dispõe-se no n.º 4 do artigo 36º - a de publicidade da decisão condenatória, que está prevista no artigo 
18º, alínea l), do mesmo diploma legal, como uma das penas acessórias aplicáveis no domínio da 
criminalidade económica. 
             
            Prescreve o artigo 19º, n.º 1, que a pena acessória de publicidade da decisão condenatória - que o 
mesmo corpo de normas manda aplicar também nos casos de condenação por outras infracções nele 
previstas (cf. artigos 22º, n.º 5, 23º, n.º 4, 24º, n.º 4, 25º, n.º 3, 28º, n.º 6, 30º, n.º 4, 31º, n.º 3, 32º, n.º 3, 
35º, n.º 5, 37º, n.º 5, 38º, n.º 5, e 40º, n.º 4) - é feita, a expensas do condenado, em publicação periódica 
editada na área da comarca da prática da infracção ou, na sua falta, em publicação periódica da comarca 
mais próxima, bem como através da afixação de edital, por um período não inferior a trinta dias, no 
próprio estabelecimento comercial ou industrial ou no local de exercício da actividade, por forma bem 
visível ao público. Em casos "particularmente graves", a publicidade da decisão condenatória far-se-á 
também na II série do Diário da República (artigo 19º, n.º 2). Em qualquer caso, não se publica, 
obviamente, a sentença na íntegra. Publica-se, isso sim, um extracto dela, de onde constem "os 
elementos da infracção e as sanções aplicadas, bem como a identificação dos agentes" (artigo 19º, n.º 3). 
             
            A norma sub iudicio é - recorda-se - tão-só a do n.º 4 do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 
de Janeiro, que impõe que a sentença condenatória de alguém por crime de fraude na obtenção de 
subsídio seja publicitada, por extracto, numa publicação periódica que se edite na área da comarca onde 
a infracção foi cometida ou, não se editando aí nenhuma, em publicação editada na área da comarca mais 
próxima, e, bem assim, através da afixação de edital e, em casos "particularmente graves", também 
através de publicação na II série do Diário da República. 
             
            5. A questão da inconstitucionalidade: 
             
            5.1. Pretendem os recorrentes que a norma sub iudicio viola o princípio da igualdade e, bem assim, 
o princípio da necessidade: aquele, porque tal publicação, para além de que a lei a não impõe quanto a 
outros crimes, mesmo de maior gravidade, não se pode justificar pela necessidade de prevenção geral; 
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o princípio da necessidade, porque a publicidade não serve finalidades de prevenção e apenas tem efeitos 
expiatórios e estigmatizantes, com o que se viola o direito ao bom nome e à reserva de vida privada. 
             
            5.2. O Ministério Público conclui pela inexistência de violação de qualquer dos princípios 
assinalados. Pondera, a propósito, que a imposição legal de dar publicidade à sentença condenatória pela 
forma que atrás se apontou constitui o "pano de fundo ou traço-regra" dos crimes previstos no Decreto-
Lei n.º 28/84, e não um regime que apenas valha para o crime de fraude na obtenção de subsídios. 
Acrescenta que esta forma "incrementada" de publicidade das decisões condenatórias é ditada por 
"evidentes razões de prevenção geral e fundada nos interesses essencialmente colectivos violados pelas 
infracções antieconómicas e contra a saúde pública", por isso que não constitui "solução 
legislativa arbitráriaou discriminatória, privada de qualquer suporte substancial ou material - e como tal 
violadora do princípio constitucional da igualdade, perspectivado como envolvendo a proibição do 
arbítrio legislativo". E conclui dizendo que tal regime-regra não afronta qualquer direito do arguido, 
nomeadamente "um pretenso direito à 'confidencialidade' da sua condenação". E isto, porque - diz -, após 
as fases em que vigora o segredo de justiça, o processo penal - e, claro é, as audiências nele realizadas e 
as decisões condenatórias nele proferidas - são, em princípio, públicas, por isso que não existe "qualquer 
razão substancial que obste a que as condenações possam ser, por imposição legal, objecto de divulgação 
em órgãos de comunicação social". Essa razão não existe, nomeadamente, nos casos em que o crime 
cometido contende com "relevantes interesses colectivos" e em que, na óptica do legislador, as 
finalidades de prevenção geral "aconselham a publicação das decisões condenatórias" - e isso é o que 
sucede com o crime de fraude na obtenção de subsídios. 
  
            5.3. A razão está com o Ministério Público, como vai ver-se, de seguida. 
             
            5.3.1. O princípio da igualdade, consagrado no artigo 13º da Constituição, não proíbe o legislador - 
tem-no este  
  
Tribunal repetido inúmeras vezes - de adoptar soluções legislativas diferenciadas para 
situações aparentemente idênticas. Impondo-lhe que trate por igual o que for essencialmente igual e que 
trate diferentemente o que, essencialmente, for diferente, apenas lhe proíbe o arbítrio legislativo - ou 
seja: que tome medidas legais arbitrárias ou discriminatórias,carecidas de razoabilidade, de fundamento 
material ou racional. 
  
            A imposição, feita pela norma sub iudicio, de dar publicidade, pela forma atrás apontada, às 
sentenças que condenem alguém por crime de fraude na obtenção de subsidio, não é, porém, arbitrária, 
nem discriminatória. 
            De facto, e desde logo, não é apenas em relação a esse crime que a lei impõe essa 
forma qualificada de publicidade da sentença condenatória: impõe-na também relativamente a várias 
outras infracções, previstas no mesmo o diploma legal, como atrás se referiu (cf. supra, II, 4) - o que 
significa que as infracções de idêntica natureza recebem da lei o mesmo tratamento. A isto acresce que 
são muito elevados os danos morais e materiais provocados pela criminalidade económica, que, como 
sublinha o Ministério Público, atinge relevantes interesses colectivos. 
             
            Este conjunto de razões explica suficientemente que o legislador imponha a publicação da sentença 
condenatória por crime de fraude na obtenção de subsídios, e não faça outro tanto relativamente à 
sentença de condenação por crime de furto, por exemplo. 
             
            De resto, o juízo sobre a necessidade de lançar mão desta ou daquela reacção penal (no caso, da 
pena acessória de publicidade da sentença condenatória) cabe, obviamente, em primeira linha, ao 
legislador, em cuja sabedoria tem de confiar-se, reconhecendo-se-lhe uma larga margem de 
discricionariedade. 
            A limitação da liberdade de conformação legislativa, neste domínio, só pode ocorrer, quando a 
sanção se apresente como manifestamente excessiva (cf. os acórdãos nºs 634/93 e 83/95, publicados 
no Diário da República, II série, de 31 de Março de 1994 e de 16 de Junho de 1995, respectivamente, em 
que, tocantemente à decisão criminalização de certas condutas, se afirmou idêntica doutrina). 
             
            Não se estando em presença de uma situação de arbítrio legislativo - pelo menos, não 
é manifesto que tal aconteça - a norma sub iudicio não viola o princípio da igualdade. 
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            5.3.2. A norma sub iudicio também não viola o princípio da necessidade das sanções penais. 
             
            Este princípio da necessidade - que, no dizer de EDUARDO CORREIA ("Estudos sobre a reforma do 
direito penal depois de 1974, in Revista de Legislação e Jurisprudência,ano 119º, página 6), marca o "limite 
do âmbito do direito penal" - decorre do n.º 2 do artigo 18º da Constituição. 
            Neste preceito constitucional dispõe-se, com efeito, que "a lei só pode restringir os direitos, 
liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-
se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos". 
            Mas então, como adverte FIGUEIREDO DIAS ("O sistema sancionatório no direito penal 
português", in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Eduardo Correia, I, Boletim da Faculdade de 
Direito, número especial, Coimbra, 1984, página 823), há-de observar-se "uma estrita analogia entre a 
ordem axiológica constitucional e a ordem legal dos bens jurídico-penais", ficando toda a intervenção 
penal subordinada "a um estrito princípio de necessidade". "Só por razões de prevenção geral, 
nomeadamente de prevenção geral de integração - sublinha - se pode justificar a aplicação de reacções 
criminais". 
  
            Idêntico é o pensamento de JOSÉ DE SOUSA E BRITO ("A lei penal na Constituição", in Estudos sobre 
a Constituição, volume 2º, Lisboa, 1978, página 218), que escreve: "Entende-se que as sanções penais só 
se justificam quando forem necessárias, isto é, indispensáveis, tanto na sua existência, como na sua 
medida, à conservação e à paz da sociedade civil".  
             
            O direito penal, enquanto direito de protecção, cumpre uma função de ultima ratio. Só se justifica, 
por isso, que intervenha para proteger bens jurídicos - e se não for possível o recurso a outras medidas de 
política social, igualmente eficazes, mas menos violentas do que as sanções criminais. É, assim, um direito 
enformado pelo princípio da fragmentariedade,pois que há-de limitar-se à defesa das perturbações 
graves da ordem social e à protecção das condições sociais indispensáveis ao viver comunitário. E 
enformado, bem assim, pelo princípio da subsidariedade, já que, dentro da panóplia de medidas 
legislativas para protecção e defesa dos bens jurídicos, as sanções penais hão-de constituir sempre o 
último recurso. 
            A necessidade social apresenta-se, deste modo, como critério decisivo da intervenção do direito 
penal. No dizer de SAX (citado por EDUARDO CORREIA, loc. cit.), a necessidade da pena surge "como o 
caminho mais humano para proteger certos bens jurídicos". (Para maiores desenvolvimentos sobre esta 
questão, cf. o citado acórdão n.º 83/95). 
             
            Pois bem: não se vê que a sanção prevista pela norma sub iudicio (ou seja, a pena acessória 
de publicidade da sentença condenatória) se mostre desnecessária do ponto de vista da prevenção 
geral. E isto, mesmo quando - como sustenta FIGUEIREDO DIAS (loc. cit.) - a única prevenção geral capaz 
de justificar as sanções criminais seja - não uma prevenção negativa, de intimidação do delinquente e de 
outros potenciais criminosos - mas uma "prevenção positiva, de integração e de reforço da consciência 
jurídica comunitária e do seu sentimento de segurança face à violação da norma ocorrida". 
             
            Na verdade, tendo em conta que se está num domínio - o da criminalidade económica - em que as 
condutas delituosa atingem interesses colectivos relevantes (no caso, como se lê no preâmbulo do 
Decreto-Lei n.º 28/84, trata-se de "proteger o interesse da correcta aplicação de dinheiros públicos nas 
actividades produtivas"); e em que os danos morais e materiais por elas causados são muito elevados; há-
de convir-se que a publicação nos jornais - e em edital - da sentença condenatória contribui, seguramente, 
para a "estabilização das expectativas comunitárias na validade e na vigência da norma infringida" - e, 
assim, para o "reforço da consciência jurídica comunitária e do seu sentimento de segurança", que foi 
abalado pela infracção cometida. Tanto mais que é um tipo de criminalidade (o chamado white collar 
crime) no qual, atentas, desde logo, as enormes dificuldades de investigação, se observa uma grande taxa 
de impunidade. 
            Ora - como se escreveu no acórdão n.º 302/95 (publicado no Diário da República, II série, de 29 de 
Julho de 1995) -, o Estado material de Direito tem que, em função de considerações axiológicas materiais 
de justiça, empenhar-se "na promoção das condições económicas, sociais e culturais para o livre 
desenvolvimento da personalidade do homem, designadamente na sua actuação social". Por isso, para 
dar combate, como se impõe, às violações mais graves dos respectivos bens jurídicos, é-lhe lícito recorrer 
a sanções que, para combater a criminalidade clássica, não tem por necessárias. 
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            EDUARDO CORREIA ("Notas críticas à penalização de actividades económicas", in Revista de 
Legislação e Jurisprudência, ano 116º, páginas 361 e seguintes) chamava, justamente, à atenção para a 
necessidade de, quanto a este tipo de infracções, se preverem "particulares sanções económicas, como, 
por exemplo, interdições, sanções pecuniárias, injunções, publicidade, apreensões de bens, etc.". 
             
            Nada aponta, pois, para que a pena acessória de publicação da sentença condenatória se não 
justifique à luz da função que, num Estado de Direito, o ordenamento jurídico assinala ao direito penal 
- recte, para que ela se mostre desnecessária do ponto de vista dos fins das penas, designadamente do 
fim de prevenção geral de integração. 
             
            A conclusão a extrair é a de que a norma que consagra a referida pena acessória não viola 
o princípio constitucional da necessidade. Conclusão que se impõe com força redobrada, quando se tenha 
em conta que, como assinalou no citado acórdão n.º 302/95, à luz daquele princípio, este Tribunal "só 
deve censurar as soluções legislativas que forem manifestamente excessivas". 
             
            5.3.3. Uma nota final: sendo a sentença condenatória proferida numa audiência pública, ao cabo 
de um julgamento, também ele, público, não se vê facilmente como é que a publicação da sentença possa 
ferir o direito à reserva da intimidade da vida privada. 
             
            Está, é certo, em causa uma forma qualificada de publicidade. Mas, legitimando-a a necessidade 
de dar combate a este tipo de criminalidade, não pode ela deixar de encontrar justificação, ratione 
constitutionis, nas exigências de justiça que o princípio do Estado de Direito faz nesta matéria. 
             
            Quanto ao direito ao bom nome, o que, verdadeiramente, o atinge é a conduta delituosa dos 
arguidos. Depois, a publicitação da "desonra", que a publicação da sentença condenatória, apesar de 
tudo, implica, continua a encontrar justificação na necessidade de combater esse tipo de criminalidade. 
             
            Este Tribunal, no acórdão nº 128/92 (publicado no Diário da República, II série, de 24 de Julho de 
1992), sublinhou que o preceito constitucional, que consagra o direito ao bom nome e o direito à reserva 
da intimidade da vida privada, "não proíbe a actividade indagatória (judicial ou policial), em si mesma", 
uma vez que, "sendo o Estado de Direito um Estado de justiça, o processo (...) há-de reger-se sempre por 
regras que, respeitando a pessoa em si mesma (na sua dignidade ontológica), sejam adequadas ao 
apuramento da verdade, pois só desse modo se podem fazer triunfar os direitos e os interesses para cuja 
garantia o processo é necessário". 
            Sublinha-se, agora, que esse preceito constitucional - e, obviamente, a protecção devida a tais 
direitos - não pode impedir que, respeitada a pessoa na sua dignidade, o Estado dê combate à 
criminalidade, maxime à criminalidade económica, socorrendo-se de sanções de que se não serve para 
combater a criminalidade comum. 
  
            5.3.4. Conclusão: a norma sub iudicio - ou seja: a norma do n.º 4 do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 
28/84, de 20 de Janeiro, que impõe que a sentença condenatória de alguém por crime de fraude na 
obtenção de subsídio seja publicicitada, por extracto, numa publicação periódica que se edite na área da 
comarca onde a infracção foi cometida ou, não se editando aí nenhuma, em publicação editada na área 
da comarca mais próxima, e, bem assim, através da afixação de edital e, em casos "particularmente 
graves", também através de publicação na II série do Diário da República - não é, pois, inconstitucional. 
  
            III. Decisão: 
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao recurso e confirma-se a decisão recorrida quanto ao 
julgamento da questão de constitucionalidade. 
 
Acórdão de 17/12/1997 (Processo n.º 97P1166) 
Fraude na obtenção de subsídio - Empresa - Subsisio de formação - Qualificação - Convolação - Direito de 
defesa - Contraditório - Burla agravada - Nulidade da decisão 
 
I - O DL 28/84 de 20 de Janeiro assume-se, por princípio, como um sistema preventivo/repressivo de 
certos comportamentos danosos para a economia nacional, independentemente do sector de actividade 
económica em que se verifiquem. 
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II - Face ao disposto no artigo 21 do mencionado decreto-lei, na indagação sobre a existência de um 
subsídio ou subvenção relevante para efeitos do mesmo diploma, impõe-se saber se se está ou não 
perante uma prestação feita a "empresa ou unidade produtiva", sendo certo que aquele diploma - 
contrariamente a muitos outros - não contém uma definição de "empresa". 
III - Dadas as específicas razões de política criminal que determinaram as incriminações da fraude na 
obtenção de subsídios ou subvenções e do desvio ilícito dos mesmos, todos os elementos de 
interpretação (literal, sistemático, lógico e teleológico) conduzem a ver, no artigo 21 citado, um conceito 
amplo de empresa, quer no sentido objectivo - toda a conjução de pessoas e meios materiais e/ou 
imateriais que prossegue uma actividade económica (produção de bens e/ou serviços para a troca) - quer 
no subjectivo - toda a entidade que, independentemente do seu estatuto jurídico e do facto de essa não 
ser a única nem sequer a principal das actividades, explora uma empresa em sentido objectivo. 
IV - Pelo seu esquema de organização interna, o "ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa" - 
conjuga, de forma duradoura e autónoma, pessoas e meios materiais e não materiais na prossecução das 
suas finalidades e uma destas - a prestação de serviços ao exterior, contra retribuição - é uma actividade 
económica. Deve, pelas razões apontadas, ser considerado uma "empresa", para os efeitos do disposto 
no artigo 21 do DL 28/84. 
V - Todavia, a sua concessão a uma empresa ou unidade colectiva, sendo necessária, não é condição 
suficiente da relevância do subsídio ou subvenção para efeitos do citado decreto-lei. Imprescindível, como 
resulta do seu artigo 21, é ainda que se traduza, substancialmente, numa prestação feita à custa de 
dinheiros públicos (atribuição de dinheiro ou financiamento directo, com exclusão, portanto, das formas 
indirectas de auxílio, como os benefícios fiscais e os perdões de dívida), desacompanhada, pelo menos 
em parte, de contraprestação segundo os termos normais do mercado e, no caso de ser totalmente 
reembolsável, sem a exigência de juros ou com juros bonificados, e, finalmente, que "deva, pelo menos 
em parte, destinar-se a desenvolvimento da economia". 
VI - Tal significa que pelo menos uma parte da prestação tem de ser vinculada - pelos próprios termos da 
concessão - a uma aplicação específica que possa ser considerada, objectivamente, como causa próxima 
ou factor de potenciação directa do desenvolvimento da economia. 
VII - Sem prejuízo de se verificarem outras situações, são típicas prestações para desenvolvimento da 
economia as feitas para melhorar, qualitativa ou quantitativamente, as próprias condições de produção 
da empresa ou para que esta, independentemente de esse não ser o seu escopo económico, leve a cabo 
acções de formação profissional de trabalhadores do e/ou para o sector económico. 
VIII - As prestações feitas ao "ISEL", no âmbito do "PRODEP - Programa de Desenvolvimento Educativo 
para Portugal - Subprograma Ensino Superior" e para as acções aprovadas nos concursos públicos 12/90 
e 21/91 (anúncios publicados no DR, III série, ns. 207 de 7 de Setembro de 1990 e 197, de 28 de Agosto 
de 1991, respectivamente) destinavam-se, directamente, não a melhorar as suas condições de produção 
de serviços para a troca nem a apoiar a formação de trabalhadores do e/ou para o sector económico, 
mas, sim, a promover a formação de docentes para o ensino superior. Ou seja, directamente, destinavam-
se a promover o desenvolvimento educativo e não o económico. Por essa razão, não podem ser 
consideradas subsídio ou subvenção, nos termos e para os efeitos do DL 28/84. 
IX - O direito de defesa do arguido, entendido como direito de organizar e orientar a sua defesa não só 
quanto aos factos mas também quanto à sua qualificação jurídica, impõe que ele nunca possa ser 
validamente condenado com base numa qualificação jurídica distinta da acusação ou da pronúncia se, 
previamente, quanto a ela, não tiver tido a possibilidade de se defender. 
X - O tribunal pode e deve corrigir, sempre, a (incorrecta) qualificação jurídica dos factos da acusação ou 
da pronúncia mas tem de dar, sempre, conhecimento prévio dessa possível alteração, ao arguido, por 
forma a que este possa, plenamente, defender-se da nova qualificação. 
XI - Tendo sido os arguidos condenados por crime de burla agravada, quando estavam acusados pela 
prática de um crime de fraude na obtenção de subsídio, sem que o tribunal lhes tivesse dado 
conhecimento da possibilidade dessa alteração da qualificação jurídica, o acórdão é nulo, nos termos dos 
artigos 358 n. 1 e 379 alínea b) ambos do CPP. 
  
 
 
Acórdão de 19 de Junho de 1997 (Processo nº 143/97) 
 
1. Nos presentes autos em que é recorrente A. e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO, para apreciação da 
questão da inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 36º e 37º do Decreto-Lei nº 28/84, 
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de 20 de Janeiro, foi ordenada pelo relator neste Tribunal a junção aos autos de cópia do Acórdão nº 
1142/96. 
 

 Notificado o recorrente para dar cumprimento ao artigo 78º-A da LTC, veio este, na sua resposta, 
dizer que as questões levantadas neste recurso são diversas das versadas no Acórdão junto aos autos, e 
que, nomeadamente "na esteira da doutrina expendida num parecer dos Srs. Professores Jorge de 
Figueiredo Dias e Costa Andrade, [...] põe-se a questão da inconstitucionalidade das normas 
incriminadoras dos factos imputados aos arguidos". 
  

Na sua resposta, o Ministério Público, manifestando inteira concordância com a exposição do 
relator, considera serem precisamente as mesmas as questões de inconstitucionalidade normativa 
versadas em ambos os casos, sendo "óbvio que não se situa no âmbito do direito comunitário e da 
competência dos órgãos da Comunidade Europeia valorar, em termos jurídico-criminais, condutas 
adoptadas por cidadãos dos Estados membros". 
  
  
2. A questão é, efectivamente, em tudo idêntica à tratada no referido Acórdão nº 1142/96. 
  
Pretendem os recorrentes, todavia, invocando o parecer citado (publicado na Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal, ano 4, fasc. 3, Julho-Setembro 1994), aliás, já referido no Acórdão nº 1142/96, que: 
  
                 5.- Nos termos do chamado jus puniendi negativo das comunidades, os Estados-membros têm 
a obligatio non puniendi, sendo que esta obrigação impende sobre o legislador e sobre os tribunais. 
                 6.- O Juiz criminal de um Estado-membro não pode impôr uma condenação penal por uma 
conduta que segundo o 
direito comunitário é passível de mera responsabilidade civil. 
  
Só que, no mencionado parecer, o que se afirma é que «o legislador nacional não poderá qualificar como 
penalmente ilícitas condutas exigidas ou autorizadas pelo direito comunitário», o que é substancialmente 
distinto, na medida em que se não pretende excluir que os Estados membros punam criminalmente 
condutas ilícitas, como acontece no caso dos autos. 
  
 3. Nestes termos, e pelos fundamentos do Acórdão nº  1142/96 (ainda inédito) de que se encontra junta 
cópia aos autos, decide-se negar provimento ao recurso. 
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em oito unidades de conta. 
 
Acórdão de 15 de Janeiro de 1998 (Acórdão n.º 048491) 
 
Constitucionalidade - Duplo Grau de Jurisdição - Correcção da decisão - Erro material - Burla - Falsificação 
de documento - Concurso de Infracções - Fraude na obtenção de subsídio - Incriminação - Alteração - 
Reformatio In Pejus 
 
I - O artigo 433 do CPP, consagra o duplo grau de jurisdição, não é inconstitucional. 
II - Se, por via de fraude na obtenção de subsídio, o prejuízo do Estado não foi o que, por erro de 
aritmética, se indicou mas outro diferente, no caso concreto até inferior ao constante da decisão 
recorrida, pode tal erro ser rectificado em recurso. 
III - Se os actos praticados pelo arguido e que na decisão recorrida foram havidos como integrando um 
crime de burla e outro de falsificação de documento tiveram lugar a partir de 22 de Março de 1985, 
quando ele já era Presidente de uma Câmara Municipal, e já depois da entrada em vigor do CP/82, não 
tem o menor relevo o facto de só em 1987 terem passado os Presidentes das Câmaras Municipais a ter a 
categoria de funcionários, com vencimento pelo exercício dessas funções, uma vez que, para efeitos 
penais, eles já se encontravam equiparados a essa categoria, nos termos do artigo 437, alíneas b) e c) do 
mesmo Código. 
IV - Segundo a orientação uniforme do STJ, no domínio do CP de 1982, falha a pretensão de que não 
constitui um concurso real de infracções a burla cometida por meio de falsificação de documentos, 
contrariamente ao que sucedia na vigência do CP de 1886 que apenas se referia ao erro ou engano 
astuciosamente praticados pelo agente para determinação de outrém à prática de actos geradores de 
prejuízos patrimoniais - cfr. artigos 313 e segs. daquele Código de 1982. 
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No CP de 1995, a solução é a mesma que se consagrava no 
CP de 1982, como resulta dos seus artigos 217 e seguintes. 
V - A alteração do enquadramento jurídico-penal para o ilícito que efectivamente foi cometido (no caso 
concreto não o de burla por meio de falsificação de documentos mas o de fraude na obtenção de 
subsídio), tem de originar a aplicação de uma pena igual ao limite máximo legal, por força da proibição da 
"reformatio in pejus" constante do artigo 409 do CPP. 
  
 
 
Acórdão de 6 de Novembro de 1996 (Processo nº 640/95) 
 
Acordam, em conferência, na 2.ª Secção do Tribunal Constitucional: 
  
1 — A. e B., L.da, com os sinais identificadores dos autos, vieram interpor recurso para este Tribunal 
Constitucional do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 18 de Maio de 1995, que, negando 
provimento ao recurso por eles interposto, manteve o acórdão do Tribunal Colectivo da 2.ª Vara do 
Tribunal Criminal de Lisboa, de 15 de Julho de 1994, que, entre o mais, os havia condenado em penas de 
prisão e multa, pelo «crime de fraude na obtenção de subsídio, na forma continuada previsto e punível, 
pelos artigos 37.º, n.os 1, alínea a), 3, 4 e 5, alínea a), do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, e 30.º, 
n.º 2, e 74.º, n.º 5, do Código Penal». 
No requerimento de interposição do recurso, dizem claramente os recorrentes o seguinte: 
  
O recurso é interposto com fundamento na alínea b) do n.º 1 do artigo 70.º da Lei n.º 28/82, na redacção 
dada pela Lei n.º 85/89, em virtude da aplicação pelo acórdão recorrido dos artigos 36.º e 37.º do Decreto-
Lei n.º 28/84 que, no entender dos recorrentes, violam o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição, questão 
suscitada pelos ora recorrentes nos requerimentos de interposição de recurso para esse Supremo 
Tribunal de Justiça, constando igualmente das conclusões 18.º e 16.º, respectivamente dos recursos 
interpostos pelos recorrentes A.. 
  
2 — Feita uma Exposição pelo Relator, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 78.º-A, n.º 1, da 
Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro, aditado pelo artigo 2.º da Lei n.º 85/89, de 7 de Setembro, mas 
ultrapassada essa fase processual, face à resposta então apresentada pelos recorrentes, juntaram estes 
aos autos as alegações, em que concluíram como se segue: 
  
1 — Os recorrentes foram condenados nos presentes autos por terem obtido subsídios do Fundo Social 
Europeu para a realização de acções de formação que não levaram a cabo de acordo com o que estava 
previsto; 
2 — Em conformidade foi-lhes aplicada a previsão normativa dos artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 
28/84; 
3 — Aqueles normativos legais não visam no entanto a tutela da integridade do património público ou 
comunitário mas antes a realização de interesses sócio-culturais e a melhoria do nível de vida das 
populações através das acções de formação que promovem — acórdão da Relação de Coimbra de 27 de 
Abril de 1994 e parecer de Figueiredo Dias e Costa Andrade citado naquele acórdão; 
4 — O Estado através do IEFP acautela os seus interesses na concessão de subsídios e na realização de 
acções de formação através de mecanismos contratuais legalmente impostos cabendo àquele Instituto o 
controle e fiscalização dos contratos e a aplicação das sanções que com rigor neles vêm previstas; 
5 — Verificando-se irregularidades na execução das acções de formação contratadas com o Estado, 
maxime através de utilização indevida de dinheiros públicos ou comunitários por forma violadora 
daqueles contratos, a tutela desses direitos deve ser exercida pelos meios cíveis já que a norma penal não 
visa acautelar os mesmos interesses; 
6 — A defender-se o entendimento amplo que o acórdão recorrido perfilha de que os artigos 36.º e 37.º 
da Decreto-Lei n.º 28/84 previam a incriminação por actos decorrentes de execução contratual imperfeita 
ou irregular dos acordos com o IEFP, tal entendimento amplo seria inconstitucional por violar o artigo 
18.º, n.º 2, da Constituição; 
7 — E nenhum interesse colectivo constitucionalmente tutelado permitiria que através de norma penal, 
que por natureza é excepcional, se viesse a duplicar a tutela do estado já prevista na lei através da via 
contratual; 
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8 — Os artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 28/84 com o alcance interpretativo amplo que lhes é dado 
pelo acórdão recorrido, violam o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição e como tal devem ser declarados 
inconstitucionais. 
  
3 — Contra-alegou o Ministério Público, concluindo que «deve negar-se provimento ao recurso, 
confirmando-se a decisão recorrida, na parte impugnada», para o que adiantou: 
  
1 — Realiza-se o dano típico que é pressuposto e elemento constitutivo do crime previsto e punível pelo 
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, quando os arguidos, embora dando uma aparência 
dela, não realizam a acção de formação concretamente subsidiada; 
2 — Candidatando-se os arguidos a subsídios, que vieram a obter, para acções de formação profissional 
que nunca tiveram a intenção de realizar, nem realizaram, encontram-se verificados os pressupostos de 
aplicação da previsão normativa do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 28/84; 
3 — Assim sendo, os mencionados artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 28/84, tal como foram 
interpretados e aplicados pelo acórdão recorrido, não violam o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição. 
  
4 — Vistos os autos, cumpre decidir. 
A questão posta pelos recorrentes está delimitada apenas ao confronto, no plano da constitucionalidade, 
entre os citados artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 28/84, prevendo e punindo os tipos legais de crime 
de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e de crime de desvio de subvenção, subsídio ou crédito 
bonificado, e o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição. 
E esse confronto passa pela tese que os recorrentes sustentaram nas tais conclusões 16.º e 18.º das 
motivações dos recursos, de idêntico teor, e que é a seguinte: 
  
Os artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 28/84 são inconstitucionais por contrariarem o disposto no artigo 
18.º, n.º 2, da Constituição, uma vez que a atribuição de subsídios é já acautelada pelo Estado através de 
mecanismos contratuais e legais e não sendo por isso legítima a maior limitação dos direitos, liberdades 
e garantias constitucionalmente previstas através de normas incriminadoras de carácter naturalmente 
excepcional; 
  
A fundamentação de que se servem os recorrentes, para concluírem por essa inconstitucionalidade, cinge-
se a isto: 
O Estado assegura assim através de um «contrato administrativo» o cumprimento das normas de 
funcionamento da cooperação que se propõe, de acordo com o interesse do Estado na aplicação de 
fundos que cumpram os objectivos de desenvolvimento estabelecidos internamente e pela via 
comunitária. 
«Contrato administrativo» através do qual o Estado fixa a via de protecção dos fundos que utiliza. 
E que gere e controla através de entidades próprias como é o caso do IEFP. 
Existindo tal mecanismo de protecção, que o Estado criou e utiliza, é inconstitucional a previsão dos 
artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 28/84 ao prever a criminalização da fraude na obtenção de subsídios 
ou de desvio de subsídios. 
Inconstitucionalidade material que se verifica nos termos do artigo 277.º, n.º 1, da Constituição 
Portuguesa, por manifesta ofensa do princípio consignado no artigo 18.º, n.º 2, da Constituição. 
De facto, 
A criação de normas penais reveste-se de carácter excepcional dada a sua natureza limitadora dos 
direitos, liberdades e garantias previstas no Capítulo I do Título II da Constituição. 
Não é assim legítima a criação de normas penais quando a salvaguarda dos interesses do Estado já está 
acautelada pelo mecanismo contratual que o próprio Estado criou. 
  
Ao que respondeu o acórdão recorrido nos seguintes termos, depois de analisar os citados artigos 36.º e 
37.º do Decreto-Lei n.º 28/84: 
Portanto, a distinção entre os dois crimes está exactamente em que no primeiro, a obtenção do subsídio 
ou subvenção é feita por via de fraude (informações inexactas, incompletas, omissões) e no segundo, 
pressupõe-se já a obtenção de subsídio ou subvenção licitamente e o seu desvio pela aplicação a fins 
diferentes que estiveram na base da sua concessão. 
Trata-se de uma situação idêntica àquela que existia entre os crimes de burla e de abuso de confiança no 
Código Penal anterior e ainda agora em certa medida, já que no abuso de confiança há uma entrega lícita 
que depois é apropriada ou desviada ilegitimamente ao passo que na burla, há a determinação de outrem 
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à prática de actos geradores de prejuízo por via de astúcia ou fraude.  (Cfr. o Acórdão deste Tribunal no 
Processo n.º 45 755). 
Acontece que o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição que vem invocado, contém uma norma proibitiva da 
restrição dos direitos, liberdades e garantias, determinando-se ali que as restrições se deverão limitar ao 
necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 
Segundo a recorrente, a salvaguarda dos interesses colectivos já estaria assegurada pelos mecanismos 
legais e contratuais que o Estado criou para atribuição e controlo da utilização dos subsídios. 
Isto, evidentemente, não tem qualquer subsistência lógica. 
Na verdade, como vimos acima e por isso mesmo desenvolvemos um pouco os conceitos, os crimes dos 
artigos 36.º e 37.º, do Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, não constituem mais do que casos especiais 
de abuso de confiança e de burla, que sempre tiveram a tutela da Lei Penal. 
Os elementos objectivos e subjectivos dos referidos crimes estão, pois, em relação de especialidade com 
os seus congéneres daqueles crimes do Código Penal e relativamente a estes, nunca ninguém se lembrou 
de afirmar que a sua função contendia com a proibição da restrição dos direitos constante do artigo 18.º, 
n.º 2, da Constituição. 
Cremos que esta aproximação dos crimes em causa aos seus congéneres do Código Penal, bastará para 
se afastar definitivamente a invocada inconstitucionalidade, exactamente porque fica patente a 
insuficiência da Lei Civil para tutelar os interesses em jogo. 
  
5 — Este Tribunal Constitucional teve já oportunidade de se debruçar sobre as questionadas normas dos 
artigos 36.º e 37.º do Decreto-Lei n.º 28/84, embora numa diferente perspectiva de inconstitucionalidade, 
no Acórdão n.º 302/95, publicado no Diário da República, II Série, n.º 174, de 24 de Julho de 1995, e fê-lo 
em termos de concluir do seguinte modo, quanto à responsabilidade criminal das pessoas colectivas: 
  
Nesta sede, o que importa considerar é que, sendo o Estado de direito material um Estado de justiça (um 
Estado que está empenhado, em função de considerações axiológicas materiais de justiça, na promoção 
das condições económicas, sociais e culturais para o livre desenvolvimento da personalidade do homem, 
designadamente, na sua actuação social), deve ele dar combate (se necessário for, pelo recurso a sanções 
penais) às violações mais graves dos respectivos bens jurídicos.  E, sendo tais violações cometidas, as mais 
das vezes, por pessoas colectivas, e não por pessoas individuais, as exigências de justiça que vão 
implicadas na ideia de Estado de direito não podem deixar de legitimar, sub specie constitutionis, normas, 
como as que aqui estão sub iudicio, que consagram a responsabilidade criminal das pessoas colectivas.  
[Sobre o tema dos delitos antieconómicos, cfr. ainda Manuel da Costa Andrade, «A Nova Lei dos Crimes 
Contra a Economia (Decreto-Lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro) à luz do Conceito de ‘Bem Jurídico’», in Ciclo 
de Estudos de Direito Económico, cit., pp. 71 e segs.]. 
É certo que outra é a questão aqui debatida, mas o Tribunal não foi então sensível, no quadro dos poderes 
definidos pelo artigo 79.º-C da Lei n.º 28/82, aditado pelo artigo 2.º da Lei n.º 85/89, de 7 de Setembro, a 
uma hipotética inconstitucionalidade derivada da novidade legislativa dos tipos de ilícito criminal 
traduzidos nas normas em questão, aí se prevendo, de facto, ex novo, o crime de fraude na obtenção de 
subsídios ou subvenções (artigo 36.º) e o crime de desvio de subvenção, subsídio ou crédito bonificado 
(artigo 37.º). 
Lê-se, a propósito, no Acórdão n.º 302/95: 
  
O Governo, ao prever estes novos tipos de crimes, mais não fez, porém, do que utilizar — e utilizar 
correctamente — a autorização que a Assembleia da República lhe concedera, justamente para «tipifica[r] 
novos ilícitos penais […], definindo novas penas ou modificando as actuais, tomando para o efeito, como 
ponto de referência, a dosimetria do Código Penal» (cfr. artigo 1.º da Lei n.º 12/83, de 24 de Agosto, atrás 
transcrito).  Fazendo-o, correspondeu ao fim, que a Assembleia lhe assinalou, de buscar uma «maior 
eficácia […] na prevenção e repressão deste tipo de infracções» [cfr. artigo 4.º, alínea a), da mesma lei], 
mas não se vendo, de resto, melhor maneira de dar resposta à necessidade que se fazia sentir na 
comunidade de proteger o interesse público da «correcta aplicação de dinheiros públicos nas actividades 
produtivas» do que criar aqueles novos tipos de crime. 
  
E a insensibilidade é a mesma, posta agora a discussão concretamente no terreno em que se posicionam 
os recorrentes, bem se dizendo no acórdão recorrido que tal posição «não tem qualquer subsistência 
lógica», ficando «patente a insuficiência da Lei Civil para tutelar os interesses em jogo» (e segue-se a 
respectiva demonstração — cfr. ponto 4). 
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Com efeito, a posição dos recorrentes, que as transcrições ilustram, é a de que, face aos mecanismos 
legais e constitucionais que o Estado criou para atribuição e controlo da utilização dos subsídios, com os 
quais se acautela, não pode ele querer criminalizar os comportamentos vazados nos artigos 36.º e 37.º 
do Decreto-Lei n.º 28/84 (diploma regulador da matéria de infracções antieconómicas e contra a saúde 
pública), o que vale dizer que o interesse geral da colectividade não exigiria essa criminalização, violando-
se, assim, o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição. 
  
Ora, é exactamente esse interesse geral da colectividade — o interesse público da «correcta aplicação de 
dinheiros públicos» de que se fala no Acórdão n.º 302/95 — a exigir a tipificação legal, no plano da 
criminalidade económica, de condutas eticamente censuráveis, dando-se, assim, combate às violações 
mais graves dos respectivos bens jurídicos que integram o direito penal económico (veja-se Pedro 
Verdelho, in Revista do Ministério Público, n.º 66, pp. 61 e segs., a propósito das chamadas 
«irregularidades» nos subsídios do Fundo Social Europeu). 
  
Não competindo a este Tribunal Constitucional fazer o controlo e a censura da matéria de facto apurada 
nas instâncias ou do juízo aí feito do preenchimento dos respectivos tipos legais de crime — e, por isso 
não há que seguir o trilho do Ministério Público, nas suas alegações, ao relatar e dar relevo à factualidade 
apurada quanto à conduta dos recorrentes —, o que importa é só, como atrás ficou dito, o confronto 
entre aqueles tipos e o artigo 18.º, n.º 2, da Constituição, traduzido na afirmação essencial dos recorrentes 
de que «nenhum interesse colectivo constitucionalmente tutelado permitiria que através de norma penal, 
que por natureza é excepcional, se viesse a duplicar a tutela do estado já prevista na lei através da via 
contratual» (saber se estão, ou não, fixados os pressupostos de aplicação da previsão normativa dos 
artigos 36.º e 37.º, ora questionados, é matéria que escapa à sindicabilidade do Tribunal Constitucional). 
  
E já se viu que não há confronto, como, aliás, decorre da demonstração feita no acórdão recorrido.   
Cabe, em todo o caso, assinalar e repetir que se está num domínio em que se faz sentir a necessidade de 
dar combate à incorrecta aplicação de dinheiros públicos, por via da criminalização dos respectivos 
comportamentos infractores. 
  
De resto, se é sabido que o direito penal de um Estado de direito visa a protecção de bens jurídicos 
essenciais ao viver comunitário, só estes assumindo dignidade penal, o certo é que a Constituição não 
contém qualquer proibição de criminalização, e, observados que sejam certos princípios, como sejam o 
princípio da justiça, o princípio de humanidade e o princípio da proporcionalidade — é este que avulta in 
casu —, «o legislador goza de ampla liberdade na individualização dos bens jurídicos carecidos de tutela 
penal (e, assim, na decisão de quais os comportamentos lesivos de direitos ou interesses jurídico-
constitucionalmente protegidos que devem ser defendidos pelo recurso a sanções penais)» (na linguagem 
do Acórdão n.º 83/95, publicado no Diário da República, II Série, n.º 137, de 16 de Junho de 1995, que 
seguiu na linha dos Acórdãos n.os 634/93 e 650/93, publicados no Diário da República, II Série, 
Suplemento, n.º 76, de 31 de Março de 1994). 
  
«É evidente — lê-se no citado Acórdão n.º 634/93 — que o juízo sobre a necessidade do recurso aos meios 
penais cabe, em primeira linha, ao legislador, ao qual se há-de reconhecer, também nesta matéria, um 
largo âmbito de discricionariedade.  A limitação da liberdade de conformação legislativa, nestes casos, só 
pode, pois, ocorrer quando a punição criminal se apresente como manifestamente excessiva». 
Como, nesta matéria, e na linha de orientação do Acórdão n.º 83/95, este Tribunal Constitucional «só 
deve censurar as soluções legislativas que forem manifestamente excessivas», há que concluir que as 
normas em causa não violam qualquer norma ou princípio constitucional, designadamente aquele que os 
recorrentes invocam. 
E não se queira ver a desnecessidade da criminalização na circunstância de para as situações em causa 
existir suficiente garantia obrigacional, aquela que os recorrentes caracterizam como «mecanismo 
contratual que o próprio Estado criou».  De facto, e talqualmente acontece na hipótese versada no 
Acórdão deste Tribunal Constitucional n.º 572/95 (Diário da República, II Série, n.º 62, de 13 de Março de 
1996), ligada ao instituto do penhor, também poderá dizer-se que «não são suficientes os sancionamentos 
constantes do ordenamento jurídico civil para obstarem a uma possível violação dos interesses 
subjacentes à constituição do penhor sem privação da detenção da coisa, mormente tendo em conta os 
interesses de terceiros de boa fé». 
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Nem se invoque o entendimento doutrinal de Figueiredo Dias e Costa Andrade (in Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal, ano 4, 3.º, Julho-Setembro de 1994) citado pelos recorrentes e reproduzido nas 
alegações do Ministério Público, pois aqueles Autores não afastam decisivamente a ideia de incriminação 
típica da lesão efectiva dos bens jurídicos que integram o direito penal económico, antes questionam e 
só a proliferação de hipóteses que não preencheriam aquela incriminação (as práticas que não poderiam 
ser levadas à conta de desvio de subsídio ou de fraude na obtenção do subsídio).  Mas dessa qualificação 
no caso concreto — ela foi feita já nas instâncias — não cura aqui o Tribunal Constitucional. 
  
6 — Termos em que, decidindo, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se o acórdão recorrido. 
 
Acórdão de 01 de Março de 1995 (Processo n.º 047414) 
Burla - Pressupostos - Competência 
 
I - A "fraude na obtenção de subsídio" que o Decreto-Lei 28/84, de 20 de Janeiro prevê e pune no artigo 
36, é uma espécie de burla que se desenvolve em várias etapas e actos, desde a apresentação e instrução 
do requerimento até à concessão e entrega de uma verba. 
II - Sendo, na burla, a entrega indirecta, o crime consuma-se quando o defraudado largar mão da coisa, 
de modo a perder o respectivo domínio, possibilitando que ela entre na esfera de disponibilidade do 
agente, ainda que, por qualquer razão, acabe por não chegar lá. 
III - Compete ao Tribunal do lugar da emissão ou expedição conhecer do crime. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Acórdão de 21 de Janeiro de 2016 (Processo nº 621/06.8TAPRG.P1.S1) 
Pedidos de indemnização civil – Fraude na obtenção de subsídio ou subvenção – Juros de mora – 
Contagem de juros – Obrigação ilíquida  
 

De acordo com o art. 39.º do DL 28/84, de 20-01 o tribunal deverá decretar a devolução da quantia 
ilicitamente recebida quando estiver em causa a prática de um crime de fraude na obtenção de subsídio,  
p. e p. pelo art. 36.º do citado diploma legal, tratando-se de uma consequência jurídica do crime e 
simultaneamente de uma sanção civil, consistente na perda de um benefício que gera a obrigação de 
restituição deste. 
Não estando inscrita no mencionado art. 39.º do referido diploma legal a obrigação de pagamento de 
juros, a origem dessa obrigação apenas se poderá filiar numa constituição em mora relevante nos termos 
do art. 805.º do CC pois que os juros moratórios exercem a função de indemnização pelo retardamento 
de uma prestação pecuniária (art. 806.º, n.º 1, do CC), sendo assim, devidos a título de indemnização. 
Para efeitos do disposto no art. 803 do CC, estaremos perante uma obrigação ilíquida quando a 
indefinição do valor da obrigação resulta da circunstância de não terem ainda ocorrido ou serem 
desconhecidos de alguma das partes algum ou alguns dos factos que são necessários para o apuramento  
e conhecimento desse valor. 
Filiando-se a responsabilidade do arguido numa obrigação pecuniária inerente a um subsídio que recebeu 
e que se demonstrou que não deveria ter recebido inexiste qualquer situação de indeterminabilidade e, 
pelo contrário, e, tal como se evidencia dos autos, o arguido desde a eclosão dos factos sabia que tinha 
recebido uma quantia certa e determinada e que não era devida, pelo que, os juros devem ser 
computados desde o momento em que as quantias foram colocadas na disponibilidade do arguido e não 
desde a data em que o arguido foi notificado para contestar o pedido de indemnização 
civil respeitante àqueles danos. 
 
Acórdão de 12 de Dezembro de 2013 (Processo nº 3/00.5TELSB.C1.S2) 
Competência do Supremo Tribunal de Justiça – Dano – Exame critico das provas – Fraude na obtenção de 
subsídio ou subvenção – Fundamentação – Livre apreciação da prova – Omissão de Pronúncia – Recurso 
da matéria de direito – Recurso da matéria de facto – Reparação – Requisitos da sentença 
 

A omissão de pronúncia significa ausência de apreciação e de decisão por parte do tribunal sobre questões 
que os sujeitos processuais lhe submeteram ou sobre questões que sejam de conhecimento oficioso (isto 
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é, que o tribunal deva conhecer independentemente de alegação), quer digam respeito à relação material, 
quer à relação processual. 
O dever constitucional de fundamentação da sentença basta-se com a exposição, tanto quanto possível 
completa, ainda que concisa, dos motivos de facto e de direito que fundamentam a decisão, bem como o 
exame crítico das provas que serviram para fundar a decisão, sendo que tal exame exige não só a indicação 
dos meios de prova que serviram para formar a convicção do tribunal, mas também, os elementos que 
em razão das regras da experiência ou de critérios lógicos constituem o substrato que conduziu a que a 
convicção do tribunal se formasse em determinado sentido. 
A norma do n.º 2 do art. 374.º do CPP não tem aplicação em toda a sua extensão no âmbito do recurso 
em matéria de facto, nomeadamente não faz sentido a aplicação da parte final deste preceito (exame 
crítico das provas que serviram para formar a livre convicção do tribunal) quando referida a acórdão 
confirmatório proferido pelo Tribunal da Relação ou quando referida a acórdão do STJ funcionando como 
tribunal de revista. 
Se a Relação, reexaminando a matéria de facto, mantém a decisão da 1.ª instância, é suficiente que do 
acórdão passe a constar esse reexame e a conclusão de que, analisada a prova, não se descortinaram 
razões para exercer censura sobre o decidido. 
Ao STJ como tribunal de revista, na inexistência dos vícios do n.º 2 do art. 410.º do CPP, apenas incumbe 
sindicar eventuais nulidades, se a convicção do tribunal se fundamentou em meios de prova e provas 
proibidos por lei, atentos o princípio da legalidade das provas e os métodos proibidos de prova (arts. 125.º 
e 126.º do CPP). 
 O crime de fraude na obtenção de subsídio é um crime de dano na medida em que faz depender a sua 
consumação do efectivo recebimento do subsídio. 
O crime produz não só um dano penal, para o qual se comina uma pena, mas também um dano civil que 
há-de ser indemnizado ao lesado. 
A obrigação de restituir é o exemplo típico de sanção civil, que tem por finalidade a reconstituição da 
situação de facto que existia antes da prática do ilícito. A restituição compreende não só a coisa, mas 
igualmente os seus frutos. 
A restituição de quantias referida no art. 39.º do DL 28/84, de 20-01, constitui um efeito penal da 
condenação, um efeito necessário, como que automático, da condenação. Mas, sob outro prisma, a 
obrigação de restituição, tendo por finalidade a reparação do dano civil sofrido em consequência da 
infracção, configura-se também como sanção civil. 
 
Acórdão de 25 de Outubro de 2006 (Processo nº 06P2672) 
Fraude na obtenção de subsídio – Restituição – Câmara Municipal – Presidente – Pedido de indemnização 
civil 
 

A previsão do art. 39.º do DL 28/84, de 20 de Janeiro [de que, além das penas previstas nos artigos 36.° e 
37.°, o tribunal condenará sempre na total restituição das quantias ilicitamente obtidas ou desviadas dos 
fins para que foram concedidas], configura uma restituição ao Estado para salvaguardar a sua 
responsabilidade subsidiária numa eventual situação de reembolso do subsídio à União Europeia (cf., 
neste sentido, o Ac. Deste Supremo Tribunal de 5-02-1997, Proc. n.º 809/97). 
Ainda que se possa considerar como uma consequência jurídica do crime, a reposição das verbas 
ilicitamente recebidas não é uma sanção penal, designadamente uma pena acessória, dado que não se 
conexiona com a culpa do agente. 
Embora a sua finalidade corresponda em parte à de uma indemnização por perdas e danos, não há total 
identidade entre as duas figuras, designadamente porque não se destina propriamente a reparar os 
prejuízos que nos temos da lei civil são indemnizáveis. Trata-se de uma consequência jurídica do crime e 
simultaneamente de uma sanção civil, consistente na perda de um benefício. 
A circunstância de a obra, para realização da qual a subvenção se destinava, ter vindo a ser concluída, não 
afasta a obrigação de restituição referida no artigo 39.º do DL 28/84, de 20-01, pelo que, dada a forma 
imperativa da imposição legal da restituição, terá de se considerar que com o cometimento do crime se 
gerou a obrigação de restituição do beneficio recebido. 
Quanto à questão de saber se a obrigação de restituição recai sobre o arguido ora recorrente, que agiu 
como presidente da câmara do município que solicitou e recebeu o subsídio, ou sobre o próprio município, 
é de notar, desde logo, o sentido corrente do verbo «restituir», que inculca que a coisa esteja na posse 
ou pelo menos na disponibilidade da pessoa obrigada à restituição: só quem recebeu e detém a coisa a 
pode restituir. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/67a409c9ba5c887380257264004eea4c?OpenDocument


 
 

  106 

No caso, tratando-se de um subsídio concedido a um município para realização de uma infra-estrutura 
camarária, tem de se considerar que o subsídio entrou no património do município. E tal aconteceu na 
sequência da actuação da Câmara Municipal de …, que «com conhecimento e por intermédio do arguido, 
remeteu à ADRAT documentação que não tinha correspondência em qualquer tipo de trabalhos, 
nomeadamente a documentação relativa a obra executada por administração directa, ou seja, a 
construção de balneários e bar de apoio à Praia Fluvial, assim como subscreveu o certificado de conclusão 
da obra, que continha informação falsa». O arguido em nada beneficiou com a prática do crime. 
Tendo sido o referido município quem recebeu e deu destino ao subsídio, incorporando o respectivo valor 
no seu património, só ele poderia restituir o montante recebido. 
Converter a obrigação de restituição do município num dever de pagamento da mesma quantia pelo 
presidente da respectiva câmara, significa transformar essa obrigação num dever de indemnização a cargo 
de outra pessoa sem que para tal exista fundamento legal. 
Só no caso de o arguido ter sido demandado para indemnizar o Estado pelos danos emergentes do crime, 
nos temos dos arts. 129.º do CP e 71.º e ss. do CPP, é que poderia ter lugar a sua condenação a indemnizar 
o Estado, pelo que, não o tendo sido, não poderá ser condenado a restituir o montante do subsídio 
concedido ao município. 
A frustração da aplicação do disposto no art. 39.º do DL 28/84 resulta de uma razão processual: a omissão 
de demanda criminal do Município, ao abrigo do disposto no art. 3.°, n.º 1, do DL 28/84. Com efeito, o 
Município, como pessoa colectiva pública, poderia ter sido acusado como agente do crime, 
conjuntamente com o arguido, caso em que, a haver condenação, seria responsável pela restituição. 
Esta interpretação da lei não será aplicável às situações, nalguma medida similares mas não idênticas, que 
ocorrem com a prática de infracções aos arts. 36.º e 37.º do DL 28/84 cometidas por sociedades 
comerciais e respectivos sócios-gerentes, dado que estes, em regra, são beneficiados, ainda que 
indirectamente, com a atribuição às empresas da subvenção, subsídio ou crédito bonificado. 
 
Acórdão de 11 de Janeiro de 2006 (Processo nº 06P848) 
Fraude na obtenção de subsídio – Consumação – Acórdão para fixação de jurisprudência  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção, p. e p. pelo art. 36.º do DL 28/84, de 20-01, 
consuma-se com a disponibilização ou entrega do subsídio ou subvenção ao agente - acórdão para fixação 
de jurisprudência n.º 2/2006, de 23-11-2005, publicado no DR I série A, de 04-01-2006. 
 
Acórdão de 23 de Abril de 2003 (Processo nº 03P165) 
Fraude na obtenção de subsídio – Prescrição do procedimento criminal – Pedido cível – Acção cível conexa 
com acção penal – Âmbito do recurso – Aplicação do âmbito do recurso – Recurso subordinado 
 
Acórdão de 3 de Março de 2003 (Processo nº 03P603) 
Recurso para Tribunal pleno – Fixação de jurisprudência – Consumação – Fraude na obtenção de subsídio 
– Oposição de acórdãos – Mesma legislação – Mesma questão fundamental de Direito 
 

A questão de direito suscitada quer no acórdão fundamento quer no acórdão recorrido é a mesma, ou 
seja, a de saber qual o momento em que se consuma o crime de fraude na obtenção de subsídio previsto 
no normativo do artigo 36º do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro. 
Sobre a mesma questão de direito foram proferidas decisões de conteúdo oposto: no acórdão 
fundamento, que tal momento se reporta ao despacho de aprovação do projecto de candidatura ao 
subsídio; no acórdão recorrido, que esse momento coincide com a transferência do dinheiro do subsídio 
para a titularidade e disponibilidade do beneficiário. 
Os acórdãos foram emitidos por diferentes tribunais de Relação e não se conhece, sobre esta mesma 
questão, jurisprudência já anteriormente fixada pelo Supremo Tribunal de Justiça. 
 
Acórdão de 11 de Dezembro de 2002 (Processo nº 02P3584) 
Fixação de jurisprudência – Fraude na obtenção de subsídios 
 
Acórdão de 21 de Novembro de 2002 (Processo nº 02P3512) 
Fraude na obtenção de subsídio – Prescrição do procedimento criminal  
 
Acórdão de 25 de Novembro de 1999 (Processo nº 99P617) 
Fraude na obtenção de subsídio – Fraude na obtenção de subvenção – Consumação  
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O crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção não se consuma com a prolação do despacho 
de concessão, mas, sim, quando o quantitativo consubstanciado em numerário e que objectiva a decidida 
concessão seja efectivamente disponibilizado para entrar na esfera patrimonial de quem o requereu. 
 
Acórdão de 2 de Junho de 1999 (Processo nº 99P402) 
Fraude na obtenção de subsídio – Fraude na obtenção de subvenção  
 

Os meios fraudulentos descritos na al. a), do n. 1, do art. 36., do Decreto-Lei n. 28/84, de 20 de janeiro, 
só relevam, como elementos do tipo de crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção, quando 
ocorrem no chamado "processo de candidatura", precedendo e determinando a decisão de deferimento 
ou concessão de subsídio. 
 
Acórdão de 3 de Fevereiro de 1999 (Processo nº 98P1353) 
Fraude na obtenção de subsídio – Empresa – Valor – Valor consideravelmente elevado   
 

Não se contém no DL 28/84, de 20 de Janeiro, ao contrário do que sucede em outros diplomas legais, uma 
definição de "empresa". 
De todo o modo e dadas as específicas razões da politica criminal que determinaram a incriminação da 
fraude na obtenção de subsídios ou subvenções e do seu desvio ilícito (cfr. n. 6, alínea j), do Preâmbulo 
do Diploma), todos os elementos de interpretação (literal, sistemático, lógico e teleológico) conduzem a 
vislumbrar no artigo 21 do DL 28/84, um conceito amplo de empresa, quer no sentido objectivo - toda a 
conjugação de pessoas e meios materiais e/ou imateriais que prossegue uma actividade económica 
(produção de bens e/ou serviços para a troca) -, quer no subjectivo - toda a entidade que, 
independentemente do seu estatuto jurídico e do facto de essa não ser a única, nem sequer, a principal 
das actividades que desenvolve, explora uma empresa em sentido objectivo. 
A quantia de 2100 contos, em 1995, não pode enquadrar o "valor consideravelmente elevado" a que se 
refere o n. 3 do artigo 37 do DL 28/84 de 20 de Janeiro. 
 
Acórdão de 6 de Janeiro de 1999 (Processo nº 98P1249) 
Fraude na obtenção de subsídio – Consumação – Desvio de subsídio – Valor consideravelmente elevado  
 

Os meios fraudulentos descritos nas alíneas a) a c) do n. 1 do artigo 36 do DL 28/84, de 20 de Janeiro, só 
relevam, como elementos do tipo, quando ocorrem no chamado "processo de candidatura", precedendo 
e determinando a decisão de deferimento ou concessão do subsídio. 
A quantia de 2698384 escudos, relativamente aos anos de 1986 e 1987, não pode considerar-se 
consideravelmente elevada para os efeitos do disposto no artigo 37 ns. 1 e 3 do DL 28/84. 
 
Acórdão de 2 de Dezembro de 1998 (Processo nº 043402) 
Fraude na obtenção de subsídio – Consumação  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio, previsto no artigo 36, n. 1, alínea a), n. 2, n. 5, alínea a) e n.8, 
com referência ao artigo 21, do DL 28/84, de 20 de Janeiro, consuma-se no momento em que é proferido 
o despacho de aprovação do respectivo projecto de candidatura e não com a aprovação do pedido de 
pagamento do saldo final. 
 
 
Acórdão de 28 de Outubro de 1998 (Processo nº 98P282) 
Desvio de subsídio - Fraude na obtenção de subsídio – Valor consideravelmente elevado – Prescrição do 
procedimento criminal – Fundo Social Europeu 
 
O Fundo Social Europeu foi criado pelo Tratado de Roma e foi objecto de várias modificações posteriores, 
ressaltando como mais significativas as reformas adoptadas em 17 de Outubro de 1983 através da decisão 
n. 83/516/CEE do Conselho, relativa às missões do F.S.E., do regulamento n. 2950/83 do Conselho, relativo 
à aplicação daquela decisão, e a decisão n. 83/517 do Conselho, relativa ao estatuto do Comité F.S.E.. 
A decisão n. 83/516/CEE atribuía ao Fundo uma dulpa missão: intervir na formação de mão-de-obra em  
ordem a conferir qualificações profissionais necessárias e intervir no mercado de trabalho, desenvolvendo 
as possibilidades de emprego. Dupla missão esta precisada através da enumeração das tarefas que 
comporta: contribuição à inserção profissional de jovens trabalhadores desfavorecidos, à adaptação da 
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mão-de-obra, ao incremento do mercado de trabalho, às mutações tecnológicas e à redução dos 
desequilíbrios regionais do mercado do emprego (artigo 1.- 1). 
A política do Fundo é programada, as intervenções financeiras têm limites quantitativos fixados (plafons) 
e o processo, o controle e as sanções são organizadas por regulamento e o essencial das decisões incumbe 
à Comissão, assistida pelo Comité do Fundo Social Europeu. 
As ajudas podem ser concedidas a organismos de direito público ou de direito privado, incumbindo aos 
Estados garantir a finalidade correcta das operações, salvo aquelas que os créditos do Fundo cobrem 
inteiramente (artigo 2 n. 2 da mencionada Decisão 83/516/CEE, de 17 de Outubro de 1983). 
E um outro aspecto importante a considerar é o de que os créditos que não foram utilizados nas condições 
fixadas pelas decisões que os concederam podem ser suspensos, reduzidos ou suprimidos; e 
eventualmente, devem ser reembolsados, sob responsabilidade subsidiária do Estado interessado - conf. 
artigo 6 ns. 1 e 2 do referido Regulamento CEE n. 2950/83 do Conselho, de 17 de Outubro de 1983). 
Por outro lado, embora os crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e de desvio de subsídio 
estejam regulados no DL 28/84, de 20 de Janeiro (artigos 36 e 37), diploma este obviamente anterior à 
adesão de Portugal à CEE - o Tratado de Adesão foi concluído em 12 de Junho de 1985 e aprovado por 
Resolução da Assembleia da República n. 22/85, de 18 de Setembro, tendo entrado em vigor em 1 de 
Janeiro de 1996 (cf. artigo 2 n. 2 do dito Tratado) -, não oferece dúvida a sua aplicação aos subsídios 
concedidos pelo FSE, já que estes se enquadram na definição legal de subsídio formulada no artigo 21 do 
mesmo DL 28/84, que não estabelece qualquer distinção relativa à origem ou providência dos dinheiros 
públicos que integram a prestação disponibilizada. 
Para a verificação do crime de fraude para obtenção de subsídio só relevam - como apontam os Profs. 
Doutores Jorge de figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, Sobre os Crimes de Fraude na Obtenção 
de Subsídio ou Subvenção (in Revista Portuguesa de Ciência Criminal, ano 4 - 3 - Julho - Setembro de 1994, 
página 367) - "as manobras fraudulentas e os erros que antecedem a concessão dos subsídios e que a 
predeterminaram causalmente". 
Segundo a palavra autorizada dos mesmos Ilustres Professores (ib.) uma vez deferido positivamente o 
período de subsídio e adquirido o direito ao seu recebimento, já não podem concretamente valorar-se 
como fraude na obtenção as irregularidades que venham a ter lugar nos momentos ulteriores da sua 
efectivação e aplicação. Não podem, concretamente, valorar-se como fraude na obtenção de subsídio, 
sequer na forma tentada, as irregularidades (v.g., empolamento dos custos, contabilização de despesas 
não efectuadas, etc.) que inquinem o chamado "dossier de saldo", preordenado ao encerramento das 
contas ou ao recebimento da "segunda tranche" do subsídio, (...) o subsídio foi antes - por via de regra 
muito antes - e definitivamente obtido, no momento do despacho favorável da entidade competente. 
Ou, como escreve Francesco Antolisei (Manuale di Diritto Penale, I Tomo, 12. ed., Milano - 1996, pág. 
355), a propósito do correspondente tipo legal de crime na lei italiana, para a consumação do crime não 
é necessário que o benefício seja distribuído, bastando que fique completo o iter necessário para a sua 
atribuição. 
Não procedem, por conseguinte, os argumentos - apresentados por tese contrária - baseados na 
eventualidade do subsídio ser pago faseadamente, por meio de adiantamentos susceptíveis de restituição 
e de pedido de pagamento de saldo, podendo este ser fundado em informações inexactas ou incompletas. 
É que, na verdade, os "adiantamentos" não são antecipações da prestação que vier a ser aprovada a final, 
mas parcelas do subsídio total já concedido e que é entregue faseadamente; a restituição dos 
"adiantamentos" justifica-se por os subsídios serem concedidos sob condição resolutiva e o não 
cumprimento do projecto constituir a condição resolutiva que dá lugar à restituição do subsídio; e as 
informações inexactas ou incompletas que fundamentarem o pedido de pagamento de saldo não visam 
obviamente a obtenção do subsídio (já anteriormente concedido) e sim o encobrimento de eventuais 
irregularidades na aplicação dos fundos recebidos ou prometidos. 
Em suma: o crime de fraude na obtenção de subsídio consuma-se no momento em que é proferido o 
despacho de aprovação do respectivo projecto de candidatura e não com a aprovação do pedido de 
pagamento do saldo final. 
Não diz o DL 28/84 o que sejam valores ou danos consideravelmente elevados e, ao tempo, o valor 
consideralemente elevado não tinha conteúdo objectivado pelo legislador; segundo opinião largamente 
dominante seria preenchido em cada caso concreto pela doutrina e pelo aplicador do direito, tendo em 
atenção a situação social, económica, ou outra do ofendido, do arguido, do meio em que corria, sem 
esquecer os dados fornecidos pelos valores de determinados bens e mercadorias de uso corrente (conf. 
Simas Santos e Leal Henriques, "Código Penal Anotado" - 1996 - 2. vol., pág. 417). 
Actualmente, porém, a lei dá um conceito de valor consideravelmente elevado; o seu conteúdo decorre 
do disposto no artigo 202 alínea b), do CP95, conjugado com o artigo 5, n. 2, do DL 212/89, de 30 de Junho, 
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ou seja, o valor é consideravelmente elevado quando superior a 200 UC 
à data da prática dos factos, sendo cada unidade de conta igual a 1/4 do salário mínimo nacional mais 
elevado. 
É entendimento prevalecente, porém, que este conceito de valor consideravelmente ínsito no artigo 202 
alínea b) vale para os crimes contra o pratimónio, onde se insere este normativo, mas não para as 
actividade delituosas contra a economia nacional, de que se ocupa aquele DL 28/84. 
Assim, e neste sentido, decidiu este STJ em acórdão de 17 de Junho de 1998 (proc. 247/98 - 3. secção, de 
que foi relator o terceiro signatário do presente acórdão) que - no contexto da economia nacional, em 
progressão e beneficiária de importantíssimo apoio externo ao seu desenvolvimento, em largos milhões 
de contos - montantes de onze e/ou doze milhões de escudos, embora sendo elevados, já não podiam 
considerar-se em 1990/1991, no âmbito dos crimes contra a economia, como sendo consideravelmente 
elevados. 
Ora, no caso em apreço, não está apurado o quantitativo do desvio, mas este é necessariamente inferior 
a 4537684 escudos, montante do subsídio recebido. 
Por conseguinte, e contrariamente ao decidido no acórdão recorrido, os factos provados são subsumíveis, 
não ao tipo qualificado do mesmo crime imputado aos arguidos no aresto sub judice, mas sim tão-só ao 
tipo fundamental do crime de desvio de subsídio p.p. pelo artigo 37, n. 1 do DL 28/84, de 20 de Janeiro, a 
que cabe pena de prisão até dois anos ou multa não inferior a 100 dias. 
Mas sendo assim, o procedimento criminal está prescrito. 
Na verdade, tratando-se efectivamente de crime punível com pena de prisão com um limite máximo 
superior a um ano mas que não excede os cinco anos, o prazo de prescrição é de 5 anos (cfr. artigos 117 
n. 1 alínea c) do CP82 e 118 n. 1 alínea c) do CP95); e como os factos integradores do ilícito criminal em 
questão foram perpetrados durante o segundo semestre do ano de 1987 - por conseguinte depois da 
entrada em vigor do CPP87 (conf. artigo 7 do DL 78/87, de 17 de Fevereiro) - e não ocorreu entretanto 
qualquer dos actos suspensivos ou interruptivos da prescrição taxativamente indicados nos artigos 119 e 
120 do CP82 e 10 e 11 do DL 48/95, de 15 de Março, a prescrição ocorreu nunca depois do final do ano 
de 1992 e há muito estava prescrito o procedimento criminal quando, em 20 de Abril de 1994, o Ministério 
Público deduziu a acusação contra os arguidos pelos factos em questão. 
Nestes termos e nos dos artigos 117 n. 1 alínea c) e 118 ns. 1 e 2 alínea b) ambos do CP82, encontra-se 
extinto por prescrição o procedimento criminal quanto ao crime de desvio de subsídio. 
 
Acórdão de 17 de Junho de 1998 (Processo nº 98P247) 
Infracção contra a economia – Valor consideravelmente elevado – Prescrição do procedimento criminal – 
Desvio de subsídio – Fraude na obtenção de subsídio – Fraude na obtenção de subvenção – Desvio de 
subvenção – Tentativa – Extinção do procedimento criminal  
 

Os meios fraudulentos descritos nas alíneas a) a c), do n. 1, do citado artigo 36, do Decreto-Lei 28/84, de 
20 de Janeiro, só relevam, como elementos do tipo de crime de fraude na obtenção de subsídio, quando 
ocorrem no chamado "processo de candidatura", precedendo e determinando a decisão de deferimento 
ou concessão do subsídio. Portanto, se esta decisão - traduzida na aprovação da acção a financiar e, claro, 
do respectivo financiamento -, foi notificada, aos arguidos, em 24 de Setembro de 1990, o pedido de 
pagamento de saldo, por estes apresentado, em 30 de Julho de 1991, nunca pode consubstanciar uma 
tentativa de obtenção do subsídio, uma vez que este, desde há muito, já tinha sido deferido ou concedido. 
Os montantes de 2542455 escudos e de 5049679 escudos, como, aliás, os de onze e de doze mil contos, 
em 1990/1991, no contexto da economia nacional, em progressão e beneficiária de importantíssimo 
apoio externo ao seu desenvolvimento, em largos milhões de contos, embora sendo elevados, já não 
podiam considerar-se, no âmbito dos crimes contra a economia - logo, também, para efeitos do disposto 
n. 3, do artigo 37, do Decreto-Lei 28/84, de 20 de Janeiro -, como consideravelmente elevados. 
 
Acórdão de 3 de Junho de 1998 (Processo nº 98P295) 
Regime de subida de recurso – Tribunal competente – Poderes do Supremo Tribunal de Justiça – Desvio 
de subsídio – Fraude na obtenção de subsídio  
 

O regime de subida, instrução e julgamento conjunto de vários recursos, previsto no artigo 407, n. 3 do 
CPP, só tem lugar quando é o mesmo tribunal "ad quem" competente para o julgamento de todos. 
Faltando este pressuposto, cada recurso terá de subir imediatamente, pois nada justifica a subida diferida 
de algum deles. 
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Está fora dos poderes de apreciação do STJ a verificação da necessidade da realização de diligências 
probatórias, pois trata-se de matéria de facto que escapa à competência daquele Tribunal como tribunal 
de revista. 
Tal como o crime de fraude na obtenção de subsídio o crime de desvio de subsídio é um crime de dano, 
mas distingue-se daquele porque o subsídio foi obtido licitamente. 
 
Acórdão de 15 de Janeiro de 1998 (Processo nº 048491) 
Constitucionalidade – Duplo grau de jurisdição – Correcção da decisão – Erro material – Burla – 
Falsificação de documentos – Concurso de infraçcões – Fraude na obtenção de subsídio – Incriminação – 
Alteração – Reforma in pejus 
 

O artigo 433 do CPP, consagra o duplo grau de jurisdição, não é inconstitucional. 
Se, por via de fraude na obtenção de subsídio, o prejuízo do Estado não foi o que, por erro de aritmética, 
se indicou mas outro diferente, no caso concreto até inferior ao constante da decisão recorrida, pode tal 
erro ser rectificado em recurso. 
Se os actos praticados pelo arguido e que na decisão recorrida foram havidos como integrando um crime 
de burla e outro de falsificação de documento tiveram lugar a partir de 22 de Março de 1985, quando ele 
já era Presidente de uma Câmara Municipal, e já depois da entrada em vigor do CP/82, não tem o menor 
relevo o facto de só em 1987 terem passado os Presidentes das Câmaras Municipais a ter a categoria de 
funcionários, com vencimento pelo exercício dessas funções, uma vez que, para efeitos penais, eles já se 
encontravam equiparados a essa categoria, nos termos do artigo 437, alíneas b) e c) do mesmo Código. 
Segundo a orientação uniforme do STJ, no domínio do CP de 1982, falha a pretensão de que não constitui 
um concurso real de infracções a burla cometida por meio de falsificação de documentos, contrariamente 
ao que sucedia na vigência do CP de 1886 que apenas se referia ao erro ou engano astuciosamente 
praticados pelo agente para determinação de outrém à prática de actos geradores de prejuízos 
patrimoniais - cfr. artigos 313 e segs. daquele Código de 1982. 
No CP de 1995, a solução é a mesma que se consagrava no CP de 1982, como resulta dos seus artigos 217 
e seguintes. 
A alteração do enquadramento jurídico-penal para o ilícito que efectivamente foi cometido (no caso 
concreto não o de burla por meio de falsificação de documentos, mas o de fraude na obtenção de 
subsídio), tem de originar a aplicação de uma pena igual ao limite máximo legal, por força da proibição da 
"reformatio in pejus" constante do artigo 409 do CPP. 
 
Acórdão de 17 de Dezembro de 1997 (Processo nº 97P1166) 
Fraude na obtenção de subsídio – Empresa – Subsídio de formação – Qualificação – Convolação – Direito 
da defesa – Contraditório – Burla agravada – Nulidade de decisão  
 

O DL 28/84 de 20 de Janeiro assume-se, por princípio, como um sistema preventivo/repressivo de certos 
comportamentos danosos para a economia nacional, independentemente do sector de actividade 
económica em que se verifiquem. 
Face ao disposto no artigo 21 do mencionado decreto-lei, na indagação sobre a existência de um subsídio 
ou subvenção relevante para efeitos do mesmo diploma, impõe-se saber se se está ou não perante uma 
prestação feita a "empresa ou unidade produtiva", sendo certo que aquele diploma - contrariamente a 
muitos outros - não contém uma definição de "empresa". 
Dadas as específicas razões de política criminal que determinaram as incriminações da fraude na obtenção 
de subsídios ou subvenções e do desvio ilícito dos mesmos, todos os elementos de interpretação (literal, 
sistemático, lógico e teleológico) conduzem a ver, no artigo 21 citado, um conceito amplo de empresa, 
quer no sentido objectivo - toda a conjução de pessoas e meios materiais e/ou imateriais que prossegue 
uma actividade económica (produção de bens e/ou serviços para a troca) - quer no subjectivo - toda a 
entidade que, independentemente do seu estatuto jurídico e do facto de essa não ser a única nem sequer 
a principal das actividades, explora uma empresa em sentido objectivo. 
Pelo seu esquema de organização interna, o "ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa" - conjuga, 
de forma duradoura e autónoma, pessoas e meios materiais e não materiais na prossecução das suas 
finalidades e uma destas - a prestação de serviços ao exterior, contra retribuição - é uma actividade 
económica. Deve, pelas razões apontadas, ser considerado uma "empresa", para os efeitos do disposto 
no artigo 21 do DL 28/84. 
Todavia, a sua concessão a uma empresa ou unidade colectiva, sendo necessária, não é condição 
suficiente da relevância do subsídio ou subvenção para efeitos do citado decreto-lei. Imprescindível, como 
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resulta do seu artigo 21, é ainda que se traduza, substancialmente, numa prestação feita à custa de 
dinheiros públicos (atribuição de dinheiro ou financiamento directo, com exclusão, portanto, das formas 
indirectas de auxílio, como os benefícios fiscais e os perdões de dívida), desacompanhada, pelo menos 
em parte, de contraprestação segundo os termos normais do mercado e, no caso de ser totalmente 
reembolsável, sem a exigência de juros ou com juros bonificados, e, finalmente, que "deva, pelo menos 
em parte, destinar-se a desenvolvimento da economia". 
Tal significa que pelo menos uma parte da prestação tem de ser vinculada - pelos próprios termos da 
concessão - a uma aplicação específica que possa ser considerada, objectivamente, como causa próxima 
ou factor de potenciação directa do desenvolvimento da economia. 
Sem prejuízo de se verificarem outras situações, são típicas prestações para desenvolvimento da 
economia as feitas para melhorar, qualitativa ou quantitativamente, as próprias condições de produção 
da empresa ou para que esta, independentemente de esse não ser o seu escopo económico, leve a cabo 
acções de formação profissional de trabalhadores do e/ou para o sector económico. 
As prestações feitas ao "ISEL", no âmbito do "PRODEP - Programa de Desenvolvimento Educativo para 
Portugal - Subprograma Ensino Superior" e para as acções aprovadas nos concursos públicos 12/90 e 
21/91 (anúncios publicados no DR, III série, ns. 207 de 7 de Setembro de 1990 e 197, de 28 de Agosto de 
1991, respectivamente) destinavam-se, directamente, não a melhorar as suas condições de produção de 
serviços para a troca nem a apoiar a formação de trabalhadores do e/ou para o sector económico, mas, 
sim, a promover a formação de docentes para o ensino superior. Ou seja, directamente, destinavam-se a 
promover o desenvolvimento educativo e não o económico. Por essa razão, não podem ser consideradas 
subsídio ou subvenção, nos termos e para os efeitos do DL 28/84. 
O direito de defesa do arguido, entendido como direito de organizar e orientar a sua defesa não só quanto 
aos factos mas também quanto à sua qualificação jurídica, impõe que ele nunca possa ser validamente 
condenado com base numa qualificação jurídica distinta da acusação ou da pronúncia se, previamente, 
quanto a ela, não tiver tido a possibilidade de se defender. 
O tribunal pode e deve corrigir, sempre, a (incorrecta) qualificação jurídica dos factos da acusação ou da 
pronúncia mas tem de dar, sempre, conhecimento prévio dessa possível alteração, ao arguido, por forma 
a que este possa, plenamente, defender-se da nova qualificação. 
Tendo sido os arguidos condenados por crime de burla agravada, quando estavam acusados pela prática 
de um crime de fraude na obtenção de subsídio, sem que o tribunal lhes tivesse dado conhecimento da 
possibilidade dessa alteração da qualificação jurídica, o acórdão é nulo, nos termos dos artigos 358 n. 1 e 
379 alínea b) ambos do CPP. 
 
Acórdão de 27 de Novembro de 1997 (Processo nº 97P699) 
Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Subsídio de formação – Conceito jurídico – 
Restituição – Non bis in edem 
 

As acções previstas nos artigos 36 e 37 do Decreto-Lei 28/84 são estruturalmente diferentes. 
Na fraude na obtenção de subsídio, terá que existir uma actividade engano - prévia à obtenção de uma 
subvenção ou subsídio; na segunda (desvio) é suposta uma obtenção lícita da subvenção ou subsídio, 
incidindo a norma incriminadora (artigo 37) sobre a conduta do agente subsequente a tal obtenção. 
O facto de estar previsto na lei que no caso de incumprimento haverá lugar à restituição das quantias 
recebidas não retira a ilicitude ao comportamento, mais não sendo do que a concretização da 
indemnização a que sempre haveria lugar pelo ilícito cometido. 
A reposição das verbas assim recebidas (ou a sua suspensão, redução ou supressão) não constituem 
sanções de natureza criminal, ou com ressonância criminal, mas apenas a concretização do interesse do 
Estado em acautelar "a sua responsabilidade subsidiária" pelo reembolso dos créditos não utilizados nas 
condições fixadas pelas decisões que as concederam. 
Não há, pois, que falar na violação do princípio" non bis in idem". 
A definição de subsídio ou subvenção ínsita no artigo 21 do Decreto-Lei 28/84 estende-se - sem aplicação 
analógica - às comparticipações do Fundo Social Europeu, nenhuma dicotomia podendo razoavelmente 
verificar-se entre tal conceito e o de comparticipação, pois são uma e a mesma realidade, compreendida 
na mesma sinomia. 
Posto que o Decreto-Lei 28/84 seja anterior à entrada de Portugal na CEE, o certo é que o seu artigo 21 
não contem qualquer distinção relativa à origem ou proveniência do subsídio ou subvenção, nela cabendo 
claramente os subsídios concedidos pela CEE. 
Quando no artigo 30 do Decreto-Lei 28/84 se fala em que o "tribunal condenará sempre na total 
restituição das quantias ilicitamente recebidas ou desviadas dos fins para que foram concedidas", tem em 
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vista um efeito do crime que decorre do próprio conteúdo do ilícito praticado, e não - ao contrário - de 
uma "sanção de reposição". 
 
Acórdão de 5 de Novembro de 1997 (Processo nº 97P366) 
Desvio de subsídio – Fraude na obtenção de subsídio – Suspensão na execução da pena – Prazo – Condição  
 

Para a integração do crime de "desvio de subsídio" basta a utilização dolosa dos fundos concedidos a título 
de subvenção ou subsídio em qualquer outro fim - não importando qual - diferente daquele a que se 
destinavam. 
Na concessão de subsídio, os "adiantamentos" não são antecipações da prestação que vier a ser aprovada 
a final, mas parcelas do subsídio total já concedido e que é entregue faseadamente. 
As informações inexactas ou incompletas que fundamentarem o pedido de pagamento de saldo não visam 
obviamente a obtenção do subsídio (já anteriormente concedido) e sim o encobrimento de eventuais 
irregularidades na aplicação dos fundos recebidos. 
Os deveres fixados como condição da suspensão da pena só são efectivamente condicionantes da 
suspensão enquanto esta se mantiver. Terminado o período fixado para a suspensão esta deixa 
obviamente de estar subordinada ao cumprimento, pelo arguido, dos deveres que a condicionavam. 
Consequentemente, o prazo para o cumprimento de obrigação condicionante da suspensão da execução 
da pena não pode ser superior ao da própria suspensão. 
 
Acórdão de 15 de Outubro de 1997 (Processo nº 97P1316) 
Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Constitucionalidade – Elementos da infração – 
Consumação – Recurso penal – Motivação – Fax – Ónus da prova – Princípio da aquisição processual – 
Princípio da continuidade da audiência – Princípio da imediação – Norma penal em banco  
 

Nem o DL 28/84, de 20 de Janeiro, nem os seus artigos 36 e 37, são inconstitucionais; nenhuma destas 
normas penais se podem qualificar de "em branco". 
A motivação dos recursos penais pode ser transmitida por telecópia, nos termos do artigo 2 do DL 28/92 
de 27 de Fevereiro, e, se o remetente não fizer juntar aos autos o original, isso constituirá simples 
irregularidade, podendo, porém, ser notificado, para o fazer. 
Em processo penal, não existe um verdadeiro ónus probatório; é ao Juiz que, em última análise, compete 
investigar. 
A violação do disposto no n. 6 do artigo 328 do CPP constitui nulidade que, arguida nas alegações, envolve 
a invalidade do julgamento. 
Se a sentença for lida, decorridos mais de 30 dias sobre o encerramento da audiência, perde eficácia a 
produção da prova oral e, portanto, esta não poderá ser levada em conta na decisão da matéria de facto. 
A inobservância do prazo fixado no artigo 373 do dito diploma é inócua; constitui mera irregularidade. 
Da definição de subsídio que dá o artigo 21 do DL 28/84 tira-se a conclusão de que a entidade prestadora 
há-de ser de direito público e a beneficiária empresa ou unidade produtiva. 
Na fraude para obtenção de subsídio ou subvenção, prevista pelo artigo 36 desse diploma, à semelhança 
do que sucede na burla, existe um duplo processo causal - conduta causa do erro e erro causa da 
prestação. 
Este crime só se consuma, quando ocorre a aprovação do subsídio ou subvenção e o seu montante é posto 
à disposição do destinatário. 
Quem obtiver um subsídio por fraude não pode ser também acusado de desvio (artigo 37), pois o agente 
nunca pensou dar-lhe o destino legal. 
 
 
Acórdão de 8 de Outubro de 1997 (Processo nº 97P1157) 
Recurso penal – Motivação – Conclusões – Fundamento de direito – Fraude na obtenção de subsídio – 
Consumação – Erro sobre a proibição – Constitucionalidade – Duplo grau de jurisdição  
 

Para, em recurso, se poder discutir uma questão de direito, não basta citar a norma pretensamente 
violada, é preciso dizer porquê. Recorrer sem fundamentar é o mesmo que pedir sem indicar a causa. 
A fraude para obtenção de subsídio consuma-se com o despacho que aprova a candidatura. As 
irregularidades posteriores (v.g. empolamento de custos, contabilização de despesas não efectuadas que 
inquinem o dossier de saldo) são, para o efeito, irrelevantes. 
Os artigos 410 e 433 do C.P.Penal não são inconstitucionais. A Lei Fundamental não impôs o duplo grau 
de jurisdição, em matéria de facto. 
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A responsabilidade por actuação em nome de outrem opera, mesmo no caso de ineficácia do acto 
constitutivo dos poderes de representação. A pessoa colectiva ou equiparada responde civil, criminal e 
contra-ordenacionalmente pelos ilícitos dos representantes. 
As fraudes para obtenção de subvenções já ganharam ressonância ético-social, de modo a se não falar de 
erro sobre a proibição. 
 
Acórdão de 28 de Maio de 1997 (Processo nº 96P909) 
Fraude na obtenção de subsídio – Sentença penal – Publicação – Constitucionalidade  
 

Para os efeitos do Decreto-Lei 28/84, de 20 de Janeiro, não há na definição de subsídio constante do 
respectivo artigo 21, qualquer ideia de donativo ou dádiva por parte da entidade que o concede, bastando 
que o Estado não receba em troca "uma contrapartida em termos de mercado", ou seja, de entrega ao 
Estado de coisa material ou de direito. 
Nada na letra da lei, permite sufragar o entendimento de que o subsídio tem de ser encarado como 
atribuído na globalidade, em função de um determinado objectivo. Aquele não é atribuído para um curso, 
antes as várias verbas são determinadas pelas várias despesas decorrentes das diversas rubricas 
integradoras do curso e a elas inerentes. 
O artigo 36 n. 4 do Decreto-Lei 28/84, de 20 de Janeiro não viola nem o artigo 13 nem o artigo 18 n. 2 da 
Constituição da República. 
 
Acórdão de 28 de Maio de 1997 (Processo nº 96P1444) 
Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Concurso real de infrações  
 

Pratica um crime de desvio de subsídio, o arguido que sendo sócio gerente de uma determinada sociedade 
que se tendo candidatado a um subsídio para formação profissional no âmbito do FSE, vê concedido um 
"adiantamento", mas não realiza qualquer acção de formação, seja ela teórica ou prática. 
Do mesmo modo, comete um crime de fraude na obtenção de subsídio, na forma tentada, quando 
pretendendo o "pagamento de saldo", (que não foi efectivado por entretanto haver suspeita de 
irregularidades), fornece documentos eivados de elementos contrários à verdade, dando como realizada 
uma acção de formação que nunca se concretizou. 
Não há lugar a qualquer continuação criminosa mas a um concurso efectivo e real de infracções entre o 
desvio de subsídio previsto no artigo 37 do Decreto-Lei 28/84, na parte em que se recebeu o 
adiantamento e não se utilizou na finalidade para que foi atribuído, e a fraude na obtenção de subsídio 
(sob a forma tentada) prevista no artigo 36 n. 1, alíneas a), e b),e n. 2, e artigo 4 do mesmo diploma, na 
parte em que o agente se propõe receber o saldo, só não o tendo recebido por motivos alheios à sua 
vontade. 
 
Acórdão de 22 de Janeiro de 1997 (Processo nº 96P853) 
Fraude na obtenção de subsídio – Nulidade de acórdão – Omissão de pronúncia   
 

Há omissão de pronúncia quando ambos os arguidos são acusados pela prática de um crime de fraude na 
obtenção de subsídio, previsto e punido, pelo artigo 36, ns. 1, 2 e 5, alínea a) do DL 28/84, de 20 de Janeiro, 
sendo a um deles (arguida sociedade) imputado tal ilícito com base no artigo 3, n. 1, do mesmo diploma. 
Quando o acórdão refere na parte dispositiva que a acusação é julgada procedente quanto a ambos os 
arguidos, condenando apenas o arguido F... na pena de três anos e seis meses de prisão e, ambos os 
arguidos, solidariamente, a restituírem ao Estado Português a quantia de 4176771 escudos, acrescida de 
juros e, não se extrair do acórdão que a condenação solidária fosse a única consequência da procedência 
da acção contra a arguida sociedade. 
 
Acórdão de 16 de Janeiro de 1997 (Processo nº 97P677) 
Conflito de competência - Fraude na obtenção de subsídio – Consumação – Desvio de subsídio  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio consuma-se no momento em que é proferido o despacho de 
aprovação do respectivo projecto de candidatura, sem necessidade da entrega efectiva de qualquer 
quantia em dinheiro. 
O que "releva", pois, é a cessação da disponibilidade por parte da entidade que, através da ordem e prévia 
autorização de pagamento, disponibiliza a quantia a favor do arguido. 
 
 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8da7b240ab587dda802568fc003b6ee4?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/01d28586b86ad3ea802568fc003b6edd?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/29336105d04cfa0a802568fc003bb35b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/65a1970fe30bc274802568fc003b3247?OpenDocument


 
 

  114 

Acórdão de 17 de Outubro de 1996 (Processo nº 96P469) 
Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Constitucionalidade – Cúmulo jurídico de penas – 
Perdão   
 

Os crimes dos artigos 36 e 37, do Decreto-Lei 28/84, de 20 de Janeiro, não constituem mais do que casos 
especiais de abuso de confiança e burla, que sempre tiveram tutela penal. 
A distinção entre aquelas duas infracções está exactamente em que, na primeira, a obtenção do subsídio 
ou subvenção 
é feita por via da fraude (informações inexactas, incompletas, omissões) e na segunda, se pressupõe já a 
obtenção do subsídio ou subvenção licitamente e o seu desvio para aplicação a fins diferentes dos que 
estiveram na base da sua concessão. 
Estando excluída uma das penas do perdão, deve ser efectuado um primeiro cúmulo jurídico das penas 
dos outros crimes, aplicar-se o perdão à pena única assim obtida e depois fazer-se novo cúmulo com a 
pena que dela não beneficia. 
 
Acórdão de 10 de Abril de 1996 (Processo nº 048763) 
Fraude na obtenção de subsídio – Consumação – Pena de prisão – Prisão preventiva  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídios fica consumado quando ocorre a disponibilidade do dinheiro 
por parte da entidade que, através da ordem e prévia autorização de pagamento, o disponibiliza a favor 
do agente. 
Antes do trânsito em julgado da sentença não podem os arguidos condenados em pena de prisão recolher 
à cadeia para cumprimento da pena; apenas podem aí recolher como sujeitos da medida de coacção de 
prisão preventiva, que só cessa com trânsito em julgado da sentença condenatória. 
Viola os direitos de defesa forçar o arguido a interpor recurso para a acta em acto seguido à leitura do 
acordão para evitar recolher à cadeia, já que a lei lhe concede o prazo de 10 dias para recorrer e beneficiar 
do efeito suspensivo do recurso. 
Constitui mera irregularidade a não audição do Ministério Público para se pronunciar, após a leitura do 
acórdão condenatório, sobre a alteração ou reforço das medidas de coacção impostas ou a impor ao 
arguido. Como o representante do Ministério Público está presente à leitura do acórdão, essa nulidade 
fica sanada se ele a não arguir logo. 
 
Acórdão de 28 de Fevereiro de 1996 (Processo nº 048840) 
Fraude – Consumação – Obtenção de subsídio  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídios fica consumado quando é outorgado o pagamento total ou 
parcial do subsídio concedido e o dinheiro sai da disponibilidade da entidade que o concedeu e é 
encaminhado para o seu beneficiário. 
Não se verifica esse crime, por o momento da sua consumação estar ultrapassado, quando não é provado 
que antes dessa fase os arguidos tivessem prestado informações inexactas ou incompletas com o intuito 
de conseguirem a sua obtenção e recebimento, e que apenas depois de terem recebido 50% do subsídio 
e depois do decurso do prazo da realização da acção, para receberem os restantes 50%, ou seja o dossier 
saldo, entregaram documentação que sabiam não corresponder à verdade. 
 
Acórdão de 2 de Novembro de 1995 (Processo nº 048214) 
Fraude na obtenção de subsídio – Consumação – Valor consideravelmente elevado – Demissão – Pena 
acessória  
 

É irrelevante para a consumação do crime de fraude na obtenção de subsídio o facto de o corruptor 
conhecer pessoalmente o funcionário corrompido ou que o subsídio fraudulentamente obtido não 
proviesse do orçamento do Estado. 
O valor do subsídio tem de ser apreciado em função da data dos factos para a qualificação como 
consideravelmente elevado, nos termos do artigo 202, alínea h), do CP95. 
A proibição do exercício da função, aplicável quando a pena de prisão exceder 3 anos, substitui a pena de 
demissão da função pública. 
 
Acórdão de 18 de Maio de 1995 (Processo nº 047693) 
Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Burla – Abuso de confiança – Constitucionalidade 
– Competência do Supremo Tribunal de Justiça – Renovação de prova - Pareceres 
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A distinção entre os crimes dos artigos 36 e 37 do Decreto-Lei 28/84 de 20 de Janeiro é semelhante à da 
burla e abuso de confiança, estes principalmente no desenho que tinham no C.P. de 1982. Aquelas 
infracções são especiais, em relação a estas. 
Aqueles preceitos especiais não sofrem de inconstitucionalidade.  
Perante o S.T.J., como órgão de recurso, não é admissível a renovação da prova. 
Os pareceres dos advogados, professores e técnicos não são vinculantes, nem sequer instrumentos de 
prova. 
 
Acórdão de 3 de Maio de 1995 (Processo nº 047794)  
Fraude na obtenção de subsídio – Exploração florestal – Exploração agrícola – Recurso para Supremo 
Tribunal de Justiça – Matéria de facto – Vícios da sentença – Erro notório na apreciação da prova – 
Rejeição de recurso  
 

O recurso para o Supremo Tribunal de Justiça visa exclusivamente o reexame da matéria de direito, sem 
prejuízo do disposto no artigo 410 ns. 2 e 3 do Código de Processo Penal de 1987. 
Os vícios contemplados no artigo 410 n. 2 daquele Código de Processo Penal de 1987 só constituem 
fundamento de recurso quando resultam do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as 
regras da experiência comum. 
As conclusões da motivação, versando matéria de direito, devem conter, sob pena de rejeição, a indicação 
das normas jurídicas violadas. 
Para o português médio a exploração florestal não é tida como actividade agrícola. Para ele, ser agricultor 
é semear o milho, o trigo, o centeio, as batatas, tratar e explorar a fruta e legumes, produzir vinho. 
É compreensível que um arguido, ao declarar a sua qualidade de jovem agricultor, tivesse em mente 
aquelas actividades indicadas na anterior alínea e não a que se vinha dedicando há longos anos. 
Como resulta da própria designação do crime - fraude na obtenção de subsídio - exige-se a existência de 
um nexo subjectivo de imputação dos factos ao respectivo agente. 
Isto é, tratando-se de um crime doloso, exige-se, além da prática voluntária dos factos, o conhecimento, 
por parte do agente, da sua natureza ilegal ou imoral. 
A intenção criminosa constitui matéria de facto. 
 
Acórdão de 9 de Março de 1994 (Processo nº 043402) 
Recurso penal – Objeto – Motivação – Conclusões – Erro na apreciação das provas – Erro notório – Fraude 
na obtenção de subsídio – Burla agravada – Convolação  
 

O objecto dos recursos fixa-se, nas conclusões da motivação. 
Quando a lei fala em "erro notório na apreciação da prova" (alínea c) do n. 1 do artigo 410 do Código 
Processo Penal), refere-se ao erro grosseiro, detectável por qualquer homem médio. 
Esse nada tem a ver com aquele que porventura haja inquinado a convicção do julgador. 
A factualidade típica do crime do artigo 36 n. 1 do Decreto-Lei n. 28/84 de 20 de Janeiro respeita ao 
momento que antecede a concessão do subsídio. 
Se ela se reporta já à pretensão de receber o saldo, ou seja, o montante ainda não recebido do subsídio, 
o artifício cairá no âmbito dos artigos 313 ou 314 do Código Penal. 
Nada obsta a que o tribunal convole daquela para esta infracção. 
 
Acórdão de 17 de Fevereiro de 1994 (Processo nº 045755) 
Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Desvio de subvenção - Restituição 
 

A distinção entre o crime do artigo 36 do Decreto-Lei n. 28/84 de 20 de Janeiro e o do artigo seguinte está 
em que, no primeiro, a obtenção do subsídio ou subvenção é feita por via de fraude (informações 
inexactas, incompletas, omissões) e, no segundo, pressupõe-se já a obtenção do subsídio ou subvenção 
licitamente e o seu desvio para aplicação diferente da prevista. 
É "mutatis muntandis" a distinção entre a burla e o abuso de confiança. 
A restituição de que fala o artigo 39 é de ordenar tanto num caso como no outro.  
 
Acórdão de 22 de Setembro de 1993 (Processo nº 043777) 
Fraude na obtenção de subsídio – Prevenção geral – Medida da pena – Sentença penal – Matéria de facto 
– Nulidade de sentença  
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Na punição de fraude na obtenção de subsídio, há que ter em conta a necessidade de prevenir tais crimes, 
dada a frequência com que são cometidos. 
Uma sentença penal satisfará as exigências legais, quanto 
à indicação dos factos, se enumerar os provados e declarar como não provados os restantes que a 
acusação trazia. 
 
Acórdão de 7 de Novembro de 1991 (Processo nº 041887) 
Conflito de competência – Fraude na obtenção de subsídio – Consumação – Tipicidade – Competência 
territorial  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção consuma-se no momento em que e proferido o 
despacho de aprovação do projecto de candidatura a esse subsídio ou subvenção. 
E territorialmente competente para conhecer do crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção 
o tribunal em que se situa o departamento que profere o despacho da sua aprovação. 
 
Acórdão de 25 de Maio de 1991 (Processo nº 041771) 
Desvio de subsídio – Fraude na obtenção de subsídio – Crime continuado – Caso julgado  
 

Verifica-se um crime continuado quando se provem plurimas violações da mesma norma pelo agente, 
proximidade temporal das respectivas condutas parcelares e tambem a manutenção da mesma situação 
exterior a proporcionar as subsequentes repetições e a sugerir a sua menor censurabilidade. 
Não há crime continuado quando a decisão não contém elementos facticos, concretos, determinantes 
das datas da obtenção, desvio e tentativa de obtenção fraudulenta de cada subsídio, como das 
circunstâncias objectivas e subjectivas, concretas, em que agiu o arguido em cada um dos casos, de modo 
a poder concluir-se que aquele agiu no quadro da mesma situação exterior que diminua 
consideravelmente a sua culpa. 
Alem disso, haveria, no caso, ofensa de caso julgado formado por outros acórdãos proferidos em processo 
em que o arguido foi condenado, na medida em que estes, ao considerarem que o arguido agiu, quanto 
aos factos neles tratados, em termos de pluralidade de resoluções criminosas, o fizeram de forma 
irreversível, merce do transito em julgado de todos aqueles arestos. 
 
Acórdão de 19 de Setembro de 1990 (Processo nº 040980) 
Corrupção passiva para acto ilícito - Fraude na obtenção de subsídio – Consumação - Tipicidade  
 

O crime de corrupção apenas existe e se consuma no momento em que o funcionário venha a receber ou 
a solicitar dinheiro ou vantagem patrimonial como contraprestação. 
São diferentes os interesses protegidos pelo crime de fraude na obtenção de subsídios e pelo crime de 
corrupção passiva. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
Acórdão de 19 de Junho de 2019 (Processo nº 1611/15.5T9CBR.L1-3) 
Fraude na obtenção de subsídio – Impugnação da matéria de facto – Livre convicção do julgador – In dubio 
pro reo 
 

O recurso da matéria de facto não está previsto na lei como um direito ilimitado tendente à reapreciação 
do julgamento ou repetição do julgamento na segunda instância.  
Este recurso foi concebido e deve ser usado como remédio jurídico quando o julgamento realizado seja 
manifestamente erróneo. 
Para que se possa avaliar se na verdade se verifica erro de julgamento há que ponderar e avaliar toda a 
prova em que o tribunal a quo se baseou para formar a sua convicção e depois perguntar se a decisão 
tomada se encontra em conformidade com as regras da experiência e da lógica.  
Ou seja, se a decisão tomada corresponder a uma das possíveis tendo em conta as regras da experiência 
e da lógica ela não padece de qualquer erro. 
O princípio do in dubio pro reo, é um princípio probatório que resolve a favor do arguido a dúvida em 
relação à prova com reflexo na fixação da matéria de facto. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/71dd00907fac3e70802568fc003a7d2f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/082efbc2d1ac25a5802568fc0039e03d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/507508c3dc82802b802568fc003a421d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/872477e0a2679240802584390049d9ae?OpenDocument


 
 

  117 

Deste modo, a violação deste princípio de consagração constitucional só se verifica quando o Tribunal de 
julgamento estando com dúvidas sobre a prova ainda assim considere provados os factos relativamente 
aos quais as provas sejam duvidosas e condene o arguido. 
 
Acórdão de 20 de Março de 2019 (Processo nº 5069/13.5TDLSB.L1-3) 
Fraude na obtenção de subsídio – Não pronúncia – Revogação – Tribunal competente  
 

Decorre da jurisprudência do AFJ 2/2006 que comete o crime de fraude na obtenção de subsídio previsto 
no art. 36º do Decreto-Lei 28/84 de 20.1 quem utiliza os artifícios fraudulentos previstos nas diversas 
alíneas do seu nº 1 não só na concessão formal e prévia do subsídio como também para a posterior 
disponibilização ou entrega material das quantias subsidiadas. 
Mesmo que as despesas tenham sido efectuadas e os montantes sacados tenham sido posteriormente 
reembolsados o prejuízo decorre do desembolso das quantias que não teriam sido entregues ao arguido 
se não fosse o artifício (facturas falsas) utilizado.   
No nosso sistema processual penal em que os recursos são predominantemente de substituição (AFJ 
4/2016), em caso de revogação da decisão de não pronúncia cabe ao tribunal de recurso proferir a decisão 
de pronúncia. 
 
Acórdão de 13 de Novembro de 2018 (Processo nº 2980/15.2T9CSC-A-5) 
Falsas declarações – Fraude fiscal – Constituição de assistente – Legitimidade  
 

No crime de falsas declarações do art.º 348º A do CPenal, se a falsidade de depoimento se repercute 
directamente na esfera jurídica da pessoa que o agente visou prejudicar, causou ou procurou causar 
prejuízo aos interesses particulares de determinada pessoa, então, a esta deve ser reconhecida 
legitimidade para intervir como assistente no respectivo processo penal, enquanto titular dos interesses 
que a lei penal tem - também - especialmente por fim proteger.  
Se a menção inserida na declaração modelo para IRS disser respeito ao estado civil do declarante e se, 
dessa mera menção ali declarada, não resultar qualquer imediato prejuízo para a administração fiscal, na 
medida em que não se mostra demonstrado nos autos, nem alegado pela própria assistente, que daí 
resultasse qualquer arrecadação de menos imposto, mas o resultado daquela desconformidade na 
declaração apenas determinar rejeição pelos serviços tributários da sua própria declaração fiscal de IRS, 
por incompatibilidade com a apresentada pelos denunciados, conclui-se que o prejuízo que adveio para 
a assistente será apenas um dano colateral e não directamente resultante da inserção/declaração errada 
do estado civil dos declarantes. 
Por outro lado, na medida em que estamos a falar de crime contra a autoridade pública claramente a 
assistente não é titular do interesse, directa, imediata ou predominantemente tutelado pela norma 
incriminadora em causa pelo que a sua admissão como assistente, claramente, não poderia abranger esta 
concreta matéria/crime e, consequentemente, ver-se investida com legitimidade nos termos do art.º 287º 
n.º 1 al. b) CPP para requerer a instrução quanto a estes factos e ilícito. 
A criminalidade fiscal visa combater a fuga ao pagamento de obrigações tributárias e, por isso, o bem 
jurídico tutelado pelo crime de fraude fiscal, reveste natureza complexa, visando a preservação da 
transparência e verdade fiscal e o dever de cidadania de pagar impostos e, por essa via, o património do 
Estado. 
À semelhança do que se passa com o crime de burla tributária, também quanto ao de fraude fiscal, tem 
que concluir-se não ter a denunciante qualquer interesse autónomo do principal que determine a 
admissão como assistente em processo penal, nos termos do art.º 68º, n.º 1, al. a) do C.P.Penal e, por 
essa via, ver-se investida com legitimidade nos termos do art.º 287º n.º 1 al. b) CPP para requerer a 
instrução quanto a este concreto ilícito. 
 
Acórdão de 23 de Outubro de 2018 (Processo nº 18/10.5PFLRS.L2-5) 
Fraude fiscal – Pena suspensa – Condição  
 

O artigo 14º, nº 1, do RGIT impõe que a suspensão da execução da pena de prisão aplicada seja 
condicionada ao pagamento das quantias correspondentes à “prestação tributária e acréscimos legais” 
ou ao “montante dos benefícios indevidamente obtidos”, podendo ler-se no Acórdão nº 8/2012, do 
Supremo Tribunal de Justiça nº 8/2012, de 12/09/2012, in D.R. I Série, nº 206, de 24/10/2012que “a 
escolha da pena de substituição é um priusem relação à imposição da condição.  
De acordo com a linha de pensamento do Acórdão de Fixação de Jurisprudência n.º 8/2012, de 
12/09/2012, in D.R. I Série, nº 206, de 24/10/2012 haverá que efectuar um “juízo de prognose de 
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razoabilidade acerca da satisfação da condição legal por parte dos condenados, tendo em conta a sua 
concreta situação económica, presente e futura” decidindo-se a final em conformidade com tal 
ponderação e após prévia justificação da suspensão da execução das penas e da proporcionalidade de 
aplicação da condição do pagamento tributário. 
A imposição do condicionamento da pena suspensa ao pagamento das quantias equivalentes aos 
benefícios indevidamente obtidos, constitui sanção pelo cometimento de crime de natureza fiscal, ou 
melhor integra-se na pena fixada ao arguido, condenado como responsável pelo crime de fraude fiscal 
qualificada, e não deriva diretamente da qualidade de sujeito passivo da relação jurídica de imposto em 
falta. 
 
Acórdão de 10 de Janeiro de 2018 (Processo nº 63/07.8TELSB-3) 
Ampliação da matéria de facto – Suspensão da execução da pena – Fraude fiscal – Prova indirecta  
 

É de afastar a possibilidade de ampliação da matéria de facto após o encerramento da audiência de 
julgamento em 1.ª instância e em fase de recurso, designadamente na motivação de recurso ou em 
requerimento subsequente. 
Da natureza e aplicação da condição legal aposta à suspensão da execução da prisão nos crimes de fraude 
fiscal. 
Na interpretação que lhe é dada pelo tribunal de primeira instância e na valoração que o mesmo fez das 
presunções factuais e da prova indirecta, o Art.º 125.º do Código de Processo Penal, não viola o disposto 
nos n.ºs 2 e 5 do Art.º 32.º da CRPortuguesa. 
 
Acórdão de 12 de Abril de 2016 (Processo nº 64/07.6TASJM.L1-5) 
Fraude na obtenção de crédito – Prescrição do procedimento criminal – Alteração da matéria de facto  
 

Os prazos de prescrição do procedimento criminal estabelecem-se tendo em consideração os limites 
máximos das penas abstractas aplicáveis aos crimes respectivos, sendo que o afastamento, que, para o 
efeito, se faz no nº 2 do artigo 118º, do Código Penal das circunstâncias agravantes ou atenuantes, diz 
respeito apenas às circunstâncias modificativas comuns, inseridas na Parte Geral do Código. 
Para que se verifique uma alteração substancial dos factos, antes de mais necessário se torna que ocorra 
uma modificação na estrutura dos factos descritos na acusação ou na pronúncia. 
Não se verificando uma alteração da factualidade, mas apenas uma descrição com uma redacção distinta 
ou tendo-se procedido a uma mera redução daquela que foi descrita na acusação (ou na pronúncia) por 
não se terem dado como assentes todos os factos aí vertidos, não ocorre uma alteração dos factos, 
integradora do previsto no artigo 358º, do CPP. 
No crime p. e p. pelo artigo 38º, nº 1, alínea a) e nº 2, do Decreto-Lei nº 28/84, de 20/01, o bem jurídico 
protegido pela norma é a economia e a intervenção do Estado nesta área efectuada mediante a utilização 
de dinheiros públicos e em segundo plano a boa gestão do património público, podendo ser sujeito activo 
desta infracção qualquer pessoa, singular ou colectiva, incluindo-se também a actuação do agente em 
nome e no interesse da pessoa colectiva ou sociedade. 
Encontrando-se provado que foi o arguido quem apresentou a candidatura para obtenção do 
financiamento actuando em nome e no interesse da sociedade de que era sócio-gerente, na sequência da 
qual o IAPMEI veio a efectuar uma transferência bancária para a conta bancária desta, como parte do 
incentivo financeiro global que lhe iria ser concedido, mostra-se irrelevante, para efeitos de subsunção 
no referido tipo criminal, a não demonstração de que tenha utilizado o crédito em proveito próprio. 
 
Acórdão de 18 de Junho de 2014 (Processo nº 2895/09.3TTLSB.L1) 
Matéria de facto – Outsourcing – Fraude à lei – Contrato de trabalho – Cedência ocasional de 
trabalhadores – Regulamentação colectiva  
 
As expressões de cariz misto, desde que não respondam e/ou esgotem, em si e só por si, o objeto da ação 
que às mesmas respeita, na sua perspetiva jurídica (não redundem, no fundo, na conclusão de direito, 
que o julgador deve retirar do conjunto dos factos e dos documentos que os complementam), podem ser 
encaradas, no quadro dos Factos Assentes ou dos Artigos da Base Instrutória, no seu alcance vulgar ou 
comum e não na sua perspetiva jurídica, o que permite o seu aproveitamento processual. 
A Ré, ao intermediar com a BB, LDA e depois com a CC, LDA, a sua relação jurídico-profissional com o 
Autor, como maneira de usufruir da sua força de trabalho sem os inerentes deveres da relação de trabalho 
subordinada que daí decorriam, utilizou a autonomia jurídica e a intermediação formal das referidas 
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pessoas coletivas como um expediente fraudulento (como uma “máscara”, como lhe chama a sentença 
impugnada) para contornar tais obrigações de índole laboral, que não pretendia assumir.    
Estamos face a um contrato de trabalho, atenta a existência de subordinação jurídica, traduzida em 
poderes de enquadramento, orientação, direção, supervisão e fiscalização (concretos, objetivos e 
continuados) por parte da Ré sobre os serviços realizados pelo Autor, relativamente a uma atividade de 
natureza manual, em locais e com os equipamentos e instrumentos de trabalho da entidade beneficiária 
de tal atividade, contra o recebimento de uma contrapartida pecuniária mensal certa, que visa pagar 
aquela atividade (e não o resultado, melhor dizendo, os múltiplos resultados da mesma) e dentro de um 
determinado quadro temporal configurável como um concreto horário de trabalho que, previamente 
determinado pela demandada, baliza temporalmente a atividade do recorrido. 
Apesar da existência de um contrato de trabalho por tempo indeterminado, certo é que as referidas 
empresas foram convocadas pela RTP para desempenhar, em permanência e de forma reiterada e 
constante, o papel de cedentes (no fundo, no que toca à CC, essa é a sua exclusiva atividade conhecida), 
ao abrigo de uma relação comercial que se presume lucrativa, sem que tivesse sido obtida a prévia 
concordância do Autor mediante a celebração do correspondente documento escrito (achando-se quase 
esgotado o prazo máximo de 5 anos fixado pelo legislador, à data da instauração destes autos) e não 
possuindo o contrato firmado entre a recorrente e a CC, com produção de efeitos a 1/1/2009 (o único 
que veio a público) a virtualidade de poder ser qualificado como um negócio jurídico dessa precisa 
natureza. 
A ser assim, tal cenário juridicamente irregular confere ao Autor o direito de optar pela integração na 
empresa cessionária, em regime de contrato de trabalho sem termo resolutivo, tendo tal direito de ser 
exercido até ao termo da cedência (que não aconteceu até à data da instauração dos autos), mediante 
comunicação às entidades cedente e cessionária, através de carta registada com aviso de receção, 
comunicação essa que, no entanto, pode ser substituída pela citação da cessionária no quadro da ação 
judicial proposta pelo trabalhador contra a mesma. 
A regulamentação coletiva é aplicável a uma determinada relação de trabalho por força do princípio da 
dupla filiação – isto é, quando o empregador e o trabalhador estão inscritos nas associações subscritoras 
do mesmo –, em virtude da publicação de um Regulamento de Extensão ou ainda nos termos das cláusulas 
de remissão para tal regulamentação que se mostrem inseridas no respetivo contrato de trabalho. 
 
Acórdão de 18 de Julho de 2013 (Processo nº 1/05.2JFLSB.L1-3) 
Livre apreciação da prova – Erro de julgamento – Erro notório na apreciação de prova – Insuficiência da 
matéria de facto provada – Fraude fiscal – Branqueamento de capitais – Participação criminal – Co-autoria 
– Dolo específico – Responsabilidade tributária – Indeminização – Suspensão da execução da pena – 
Prescrição do procedimento criminal  
 

A insuficiência para decisão da matéria de facto provada não se confunde com a insuficiência da prova 
para os factos que erradamente foram dados como provados. Na primeira critica-se o Tribunal por não 
ter indagado e conhecido os factos que podia e devia, tendo em vista a decisão justa a proferir de 
harmonia com o objeto do processo; na segunda censura-se a errada apreciação da prova levada a cabo 
pelo Tribunal: teriam sido dados como provados factos sem prova para tal. 
O vício de insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, previsto no art. 410.º, n.º 2, alínea a), 
do Código de Processo Penal, consiste numa carência de factos que suportem uma decisão de direito 
dentro do quadro das soluções plausíveis da causa, conduzindo à impossibilidade de ser proferida uma 
decisão segura de direito, sobre a mesma. No fundo, é algo que falta para uma decisão de direito, seja a 
proferida efetivamente, seja outra, em sentido diferente, que se entenda ser a adequada ao âmbito da 
causa. 
O eventual erro na apreciação da prova, por regra, nunca emerge como erro notório na apreciação da 
prova. Quando os recorrentes entendem que a prova foi mal apreciada devem proceder à impugnação da 
decisão sobre a matéria de facto conforme o art.º 412.º, n.º 3 do Código de Processo Penal e não agarrar-
se ao vício do erro notório. 
Quando está em causa a questão da apreciação da prova não pode deixar de dar-se a devida relevância à 
perceção que a oralidade e a imediação conferem aos julgadores do Tribunal a quo. Deste modo, quando 
a atribuição de credibilidade a uma fonte de prova se baseia na opção assente na imediação e na 
oralidade, o Tribunal de recurso só pode censurá-la se demonstrado ficar que tal opção é de todo em todo 
inadmissível face às regras de experiência comum. 
São os Juízes de 1.ª instância quem de forma direta e “imediata” podem observar, as intransferíveis 
sensações que derivam das declarações e que se obtêm a partir do que os arguidos e das testemunhas 
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disseram, do que calaram, dos seus gestos, da palidez ou do suor do seu rosto, das suas hesitações. É uma 
verdade empírica que frente a um mesmo facto diversos testemunhos presenciais, de boa-fé, incorrem 
em observações distintas. 
A congruência dos testemunhos entre si, o grau de coerência com outras provas que existam e com outros 
factos objetivamente comprováveis, quer dizer, a apreciação conjunta das provas, são elementos 
fundamentais para dar maior credibilidade a um testemunho que a outro. 
Para tal, a convicção do Tribunal tem de ser formada na ponderação de toda a prova produzida, não 
podendo censurar-se aquele por nesse juízo ter optado por uma versão em detrimento de outra. Não 
existindo prova legal ou tarifada que se impusesse ao Tribunal, o Tribunal julga a prova segundo as regras 
de experiência comum e a livre convicção que sobre ela forma (art. 127.º do Código de Processo Penal).  
Os factos indiciários, dos quais foi inferida a prova dos factos probandos integradores do tipo objectivo, 
devem ser enumerados na matéria de facto provada. Não basta apenas identificá-los na motivação da 
decisão da matéria de facto. O Tribunal primeiro deve identificar e enumerar os factos que deu como 
provados e depois, com aquela matéria claramente autonomizada, partir para o exame crítico das provas. 
O crime de branqueamento previsto nos n.ºs 2 e 3 do art. 368.º-A do Código Penal supõe o 
desenvolvimento de atividades que, podendo integrar várias fases, visam dar uma aparência de origem 
legal a bens de origem ilícita, assim encobrindo a sua origem, conduzindo, na maior parte das vezes a “um 
aumento de valores, que não é comunicado às autoridades legítimas”. Sem um crime precedente como 
tal previsto à data da transferência do capital, não há crime de branqueamento. 
A punição do branqueamento visa tutelar a “pretensão estadual ao confisco das vantagens do crime”, ou 
mais especificamente, o interesse do aparelho judiciário na deteção e perda das vantagens de certos 
crimes”. 
Quanto mais eficiente e sofisticada for a conduta de branqueamento mais grave e perigoso é o atentado 
ao bem jurídico protegido com esta incriminação. Porém, mesmo a simples conduta do agente de apenas 
depositar na sua conta bancária quantias monetárias provenientes do crime precedente por si cometido, 
pode integrar a prática do crime de branqueamento. 
O crime de fraude fiscal pode ser construído ou como um crime de dano contra o património, e logo como 
uma infração cuja consumação requer a efetiva produção de um prejuízo patrimonial, ou como uma 
infração que se esgota na violação dos deveres de informação e de verdade que impendem sobre o sujeito 
passivo da obrigação tributária. Mas os legisladores propendem, não raro, a adotar soluções 
compromissórias, ensaiando conjugar a proteção das duas ordens de valores: de um lado, o património, 
do outro a verdade/transparência. Foi essa a solução do legislador português, que preferiu delinear a 
factualidade típica da infração seguindo as linhas deste compromissório modelo.  
No crime de fraude fiscal, todas as condutas relevam de um mesmo significado material-típico: todas 
configuram atentados aos valores da verdade e da transparência. Todas representam a violação dos 
deveres de colaboração com a Administração, assegurando-lhe o cabal e ajustado conhecimento dos 
factos fiscalmente relevantes, preordenados a assegurar a realização do património necessário ao 
exercício das funções estaduais. 
As condutas tipificadas no art. 103.º do R.G.I.T. podem assim revestir a forma de acção ou de omissão. A 
realização da conduta de modo ativo corresponde à alteração de factos ou valores que devam constar da 
escrita contabilística ou de declarações apresentadas à administração tributária ou ainda através da 
celebração de contrato simulado. A fraude por omissão tem lugar quando o agente oculta factos ou 
valores que devam constar da contabilidade ou de declarações tributárias, [alínea a)]; ou ainda quando o 
agente não declara factos ou valores com relevância tributária [alínea b)]. 
O elemento do tipo "ocultação" na modalidade estabelecida pela alínea b) do n.º 1 do art. 103.º, 
pressupõe um crime de omissão pura ou própria, na medida em que o tipo objectivo de ilícito se esgota 
na não realização da acção imposta pela lei. 
Assim, a violação de uma imposição legal de atuar tem lugar por via da ocultação daqueles factos ou pela 
não declaração de determinados valores. Por conseguinte, o agente é, por direta imposição legal, garante 
do cumprimento do dever jurídico de declarar os rendimentos à administração tributária.  
Não pode ser autor do crime de fraude fiscal, previsto na alínea b) do n.º 1 do art. 103.º do R.G.I.T, aquele 
sobre quem não impende o dever de declarar, essencial à afirmação da autoria nos crimes de omissão 
pura como é o caso. Autor do crime de fraude fiscal só pode ser o real e efetivo beneficiário daquela 
ocultação na medida em que é ele que detém a efetiva disponibilidade e domínio sobre a declaração do 
valor em falta. Na sua vertente omissiva, é autor da fraude aquele sobre quem recai um dever jurídico de 
acção (o específico dever de colaborar com a administração fiscal e de pagar os impostos devidos) e que, 
detendo a possibilidade fáctica de intervenção no acontecimento, não faz uso de tal possibilidade por 
representar e querer o facto como seu.  
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Não é possível instrumentalizar a vontade de outrem, no caso de autoria mediata, ou determinar 
dolosamente outrem à prática do crime, na hipótese de instigação-autoria, por via de uma conduta 
omissiva. Com efeito, aquele sobre quem recai o dever de atuar não pode omitir através da atuação de 
outra pessoa, instrumentalizando-a ou determinando-a, porque na omissão, pela natureza das coisas, não 
há exercício de um domínio do facto mas antes exercício de um dever. Por esta razão se mostra difícil, 
senão impossível, a concretização de uma coautoria na omissão.  
Também só pode ser autor de um crime de fraude fiscal na modalidade de “ocultação” a que se refere a 
alínea a) do nº 1 do artº 103º do RGIT aquele que é atingido por uma obrigação ou dever especial de 
declaração. 
Cada cidadão tem deveres de colaboração, verdade e transparência na sua relação fiscal com o Estado, 
apenas e só, no que concerne à sua situação patrimonial, aos seus rendimentos, à sua situação profissional 
e pessoal, etc., etc. Mas tais deveres já não existem no que respeita à situação patrimonial de terceiros, 
aos rendimentos de terceiros, à situação profissional e pessoal de terceiros, etc., etc. Assim v.g. se C 
souber que D não vai declarar, em sede de declaração de I.R.S., todos os rendimentos auferidos durante 
o respetivo ano, C não tem qualquer dever de verdade e de transparência para com o Estado que o obrigue 
a denunciar aquele facto, ou, até, de se substituir ao contribuinte na sua declaração e declarar todos os 
rendimentos auferidos por D. 
Se as “vantagens" tidas como objeto de uma eventual conduta de ocultação provêm de um contrato de 
trabalho desportivo licitamente acordado e celebrado entre os seus intervenientes, falta o elemento 
típico e primário do crime de branqueamento: a origem ilícita das vantagens. Ou seja, não faz sentido 
falar de “lavagem de dinheiro”, pela singela razão, mas decisiva, de não haver dinheiro “sujo”: o dinheiro 
sobre o qual tenha recaído a acção do arguido era a todos os títulos dinheiro limpo. 
No que concerne aos crimes fiscais, a suspensão da execução da pena é regulada pelos arts. 14.º do 
R.G.I.T. e pelo art. 50.º e ss. do Código Penal. Uma vez aplicada como condição de suspensão da execução 
da pena de prisão, a indemnização passa a participar na realização das funções do Direito Penal. E por isso 
mesmo é que o incumprimento da indemnização (ou de outro dever ou regra de conduta) condicionante 
da suspensão da execução da pena de prisão não envolve automaticamente a revogação desta. 
Necessário se torna a comprovação de até que ponto aquele incumprimento frustrou as expectativas de 
reinserção social do condenado, ou seja, tornou inalcançáveis as finalidades que presidiram à suspensão. 
O princípio da pessoalidade da pena não só proíbe que a pena seja transmitida a outras pessoas e que a 
execução da pena esteja dependente da atuação de outros, mas impõe que ela seja aplicada de um modo 
individualizado, tendo em conta a situação pessoal, económica, social, da pessoa visada. Assim, a 
pessoalidade e individualização da pena é uma consequência do princípio da culpa e vale para qualquer 
sanção penal, mesmo que se trate de um substitutivo da pena ou, como acontece in casu, de um 
substitutivo da execução da pena. 
Não tem suporte legal no art. 14.º do R.G.I.T a suspensão da execução da pena sob condição de 
pagamento das quantias em causa, quando o arguido não é sujeito passivo do imposto em falta e por isso 
não havia contraído para com o Erário Público qualquer dívida tributária. 
Traduzindo-se a infração em que os arguidos foram condenados na omissão de declaração de valores que 
impediram a Administração Fiscal de proceder à liquidação tributária desses mesmos valores, a infração 
não dependeu de uma liquidação tributária. A verificação do crime não depende da liquidação do I.R.S., 
pela singela, mas decisiva razão de que os factos ocultados à administração fiscal são aqueles que seriam 
usados para a liquidação. Daí que o prazo de prescrição de quatro anos não seja aplicável ao crime de 
fraude fiscal. 
 
Acórdão de 13 de Julho de 2010 (Processo nº 712/00.9JFLSB.L1-5) 
Corrupção passiva – Abuso de poder – Fraude fiscal – Branqueamento de capitais – Tribunal de júri – 
Junção de documento – Pareceres – Alteração substancial dos factos – Efeito à distância – Prescrição – 
Noticia da infração  
 

Os crimes de corrupção e os crimes de abuso de poder não podem ser julgados por tribunal de júri. A 
norma que o impede não foi revogada nem é inconstitucional. 
Um crime de branqueamento de capitais se, nos termos em que está acusado, revestir complexa 
organização e grande danosidade (se puder pois considerar-se como estando abrangido no conceito de 
criminalidade altamente organizada), também não pode ser julgado por um tribunal de júri. Tal como não 
o pode ser se, nos termos em que está acusado, tiver sido praticado por um titular de cargo político no 
exercício das suas funções. 
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Documentos que digam respeito à interpretação de conceitos técnicos usados pelo acórdão recorrido 
podem ser juntos com o recurso, pois que sempre poderiam ser transcritos no texto do recurso. 
Pareceres jurídicos que se reportem às posições jurídicas tomadas no acórdão recorrido podem ser juntos 
com o recurso. 
As condutas que podem integrar o crime de corrupção passiva têm de consubstanciar o exercício do cargo, 
mas poderão importar a simples actuação de meros ‘poderes de facto’ decorrentes da posição ‘funcional’ 
do agente (Prof. Manuel da Costa Andrade). 
O crime de corrupção passiva é um crime instantâneo - que se consuma, em caso de solicitação, no 
momento em que ela chega ao conhecimento da outra parte e, em caso de aceitação, no momento em 
que a disponibilidade para aceitar, manifestada pelo funcionário, chega ao conhecimento do “corruptor”, 
com a aceitação do suborno - e não um crime permanente ou duradouro (Professores Manuel da Costa 
Andrade e Germano Marques da Silva). 
O crime de corrupção não é um crime de resultado cortado, mas sim um crime tipicamente de resultado, 
pelo que não lhe pode ser aplicada a norma do art. 119/4 do CPP, pois que esta diz respeito a crimes 
tipicamente formais. 
Quando a supressão de factos leva a que um crime só se possa dizer consumado em 1996, quando, com 
aqueles factos, se tinha de considerar consumado em 1992, há uma alteração substancial de factos, que 
só pode ser tomada em conta se se cumprirem as normas do art. 359, nº.s 2 e 3 do CPP. 
O art. 7 do CPP permite o conhecimento de questões não penais no e para efeitos do processo penal e 
isso justifica-se materialmente, não pondo em causa a competência dos tribunais administrativos. 
Para o preenchimento do crime de abuso de poderes: a) tem de haver um acto de abuso de poderes ou 
de violação de deveres que tem de manifestar-se exteriormente através da lesão do bom andamento e 
imparcialidade da administração; b) acto esse que tem de ser praticado com a intenção de obter uma 
vantagem ilícita ou prejudicar alguém (neste sentido, Profª Paula Ribeiro de Faria). 
Não pratica este crime, o agente de quem não se pode dizer que tenha praticado determinados actos com 
vista a receber uma doação de um terreno. 
Depois de 01/01/2002, é possível considerar - indo-se mais longe do que aquilo que, para o período 
anterior, já o Prof. Almeida e Costa defendia - sem prejuízo das questões que tenham a ver com a 
adequação social da conduta, que um funcionário ou titular de cargo político que aceite prendas dadas 
por pessoa que perante ele tenha tido, tenha ou venha a ter qualquer pretensão dependente do exercício 
das suas funções, comete um crime de corrupção passiva do art. 373/2 do CP ou 17/2 da Lei 34/87. No 
caso deste processo, os factos são anteriores a tal data e o arguido não vinha acusado por este crime 
relativamente a estes factos. 
O crime de fraude fiscal praticado pelo arguido tem as características necessárias para poder ser 
considerado uma escroquerie fiscale no sentido do direito suíço e uma fraude fiscale (= art. 186 da LIFD).  
A Suíça concedeu a assistência para prova do crime de fraude fiscale (podendo entender-se que o fez 
limitadamente e partindo do princípio de que se tratava de uma fraude fiscale e uma escroquerie fiscale 
ou também porque a fraude fiscale era invocada em simultâneo com o branqueamento fiscal) e para o 
crime de branqueamento de capitais e a prova fornecida serviu de facto para prova destes dois crimes. 
O facto de não ser admissível – e de não ter sido admitido - recurso da decisão que se pronunciou sobre 
a questão da proibição da prova, no despacho de pronúncia, não implica que tal despacho tenha feito 
caso julgado sobre a questão, pelo que a questão da utilização de provas proibidas, na decisão final, 
continua a poder ser colocada legitimamente e dela há que conhecer. 
Uma condição de utilização de um documento, não corporiza uma proibição de prova, se no caso não está 
em causa qualquer questão de afronta à dignidade humana, à liberdade de decisão ou de vontade ou à 
integridade física ou moral das pessoas, como o revela também o facto de a autorização da utilização 
poder ser concedida para outro tipo de situações que nada têm a ver com crimes.  
O arguido confirmou, de forma livre e esclarecida (até por estar representado, como não podia deixar de 
ser, por advogado e também por ter antes sido notificado de um outro acórdão no qual se faz referência 
à doutrina do Tribunal Constitucional no sentido da validade da confissão apesar de ser subsequente a 
uma prova declarada nula…), no essencial, quase todos (com uma excepção considerada a seguir) os 
factos objectivos que foram considerados necessários para o preenchimento do crime de fraude fiscal e 
de branqueamento de capitais, pelo que todos estes factos poderiam ser considerados provados com 
base naquelas declarações [ao abrigo da restrição do efeito-à-distância, na espécie de “mácula dissipada” 
(purged taint limitation)]. 
A questão da propriedade da totalidade do dinheiro depositado nas contas bancárias nacionais e suíças, 
foi apenas parcialmente confirmada pelo arguido. Na parte em que o não foi, todos os elementos de prova 
e as regras da experiência comum e da lógica das coisas invocadas pelo tribunal, descontados os 
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documentos suíços, permitiriam à mesma considerar que o dinheiro depositado na Suíça era todo do 
arguido (e não da irmã do arguido ou do seu sobrinho e mulher), tal como a igual conclusão chegou o 
tribunal quanto ao dinheiro depositado nas contas bancárias nacionais de terceiro embora não tivesse 
para tal o documento suíço que está em causa [pelo que estaria aqui a coberto de outra restrição do 
efeito-à-distância, na espécie da “descoberta inevitável” (inevitable discovery limitation)]. 
Parafraseando o Prof. Germano Marques da Silva, o que releva para efeito da fraude fiscal são os valores 
que devam constar das respectivas declarações a apresentar à administração tributária, o que, afasta o 
englobamento periódico para além da periodicidade de cada declaração, nos termos da lei. Ou seja, um 
crime por cada declaração/ano. Depois pode ser ou não ser possível unificar tais condutas num crime 
continuado (art. 30/2 do CP). Se for, fica-se com um único crime continuado, a ser punido nos termos do 
art. 79/2 do CP. Se não for, fica-se com uma pluralidade de crimes a serem punidos em concurso, nos 
termos do art. 79/1 do CP.  
Como a norma do art. 103/3 do RGIT não pode deixar de ser considerada, sempre teria que ser 
considerado o valor de cada declaração, por cada ano, para ver se, em relação a cada uma delas, era ou 
não ultrapassado o limite da criminalização da conduta previsto no nº. 2 do art. 103. 
O prazo de prescrição dos crimes fiscais é de 5 anos (arts. 15/1 do RJIFNA e 21/1 do RGIT). Como o 1º acto 
com capacidade de interromper a prescrição só ocorreu com a constituição de arguido (09/06/2005), 
todos os crimes fiscais anteriores a 09/06/2000 estão prescritos.  
XXII – (…) são por demais conhecidos os óbices levantados à utilização da pena de multa neste tipo de 
criminalidade… para que se possa prescindir da pena de prisão. Esta será, em abstracto, a pena mais 
adequada por ser a única capaz (eficácia) de responder às necessidades, por vezes acrescidas, de 
promover a consciência ética fiscal, não se lhe podendo assacar, por seu turno, os efeitos criminógenos 
que normalmente andam ligados ao cumprimento deste tipo de pena. Para além disso, fazendo apelo aos 
factores da sensibilidade à pena e susceptibilidade de ser influenciado pela pena…, penas curtas de prisão, 
bem como pequenas variações quantitativas de pena, são susceptíveis de produzir aumentos 
exponenciais de taxas de eficácia. (…) Acresce o requisitório contra as penas curtas de prisão perde aqui 
muita da sua força: os efeitos dessocializadores que lhe andam ligados, na maior parte dos casos, não se 
fazem sentir ou são substancialmente minorados - o destinatário da pena ou é imune a esses efeitos ou é 
detentor de um maior potencial de delabelling (Prof. Anabela Miranda Rodrigues). 
Quanto à substituição da pena, por um lado, não existem quaisquer razões fundadas e sérias que levem 
a crer que o arguido, de futuro, por ter pendente a ameaça da execução da pena e ter sido alvo da censura 
que a pena representa, não cometerá novos crimes. Mas mesmo que fosse de concluir em sentido 
contrário, exigências mínimas de prevenção geral opor-se-iam a isso. 
Aquilo que se provou não permite concluir que os crimes de fraude fiscal e de branqueamento de capitais 
- que não estão previstos na lei penal geral com referência expressa ao exercício de funções de titulares 
de cargos políticos -, se mostrem terem sido praticados com flagrante desvio ou abuso da função ou com 
grave violação dos inerentes deveres.  
A aplicação do art. 22/2 do RGIT não implica a suspensão do processo. 
O nº. 4 do art. 42 do RGIT não prevê uma condição de procedibilidade consubstanciada na prévia 
“liquidação dos impostos”. Esse artigo versa sobre a duração do inquérito e seu encerramento e o nº 4 
fala em “situação tributária da qual dependa a qualificação criminal dos factos” e a expressão “situação 
tributária” referida no art. 4/2 e 4 do RGIT nem sempre é sinónimo de “liquidação tributária” (acórdão, 
do TRC, de 13/05/2009, publicado sob o nº. 33/05.0JBLSB-L.C1 da base de dados do ITIJ). 
A caducidade do direito à liquidação é a caducidade do direito à liquidação da obrigação tributária, não 
da liquidação do valor que o arguido evitou pagar com o cometimento do crime e na qual foi – bem - 
condenado. 
“[…] sendo de natureza pública o crime, deve considerar-se, com a sua notícia, imediatamente impedido 
ex lege o início do prazo de prescrição por estarem franqueadas para o lesado não só o exercício da acção 
cível em conjunto com a acção penal como ainda a faculdade de exercício da acção cível em separado 
com o aproveitamento de todas as faculdades consideradas no artigo 72 do CPP, não carecendo o lesado 
de exprimir, como sucede quando a acção penal depende de queixa, uma intenção de exercício do direito 
à indemnização que não pode deixar de se presumir (artigos 323/1 e 350/1 do CC). Deve, por conseguinte, 
pendente inquérito por crime público (…), aguardar-se o desfecho do inquérito só então se iniciando (com 
o arquivamento ou com a acusação) o prazo de prescrição a que alude o artigo 498 do CC, considerando 
que só a partir desse momento o lesado tem encerradas ou definitivamente abertas as portas para o 
exercício da acção cível em conjunto com a acção penal […]” (ac. do STJ de 13/10/2009, publicado sob o 
nº. 206/09.7YFLSB da base de dados do ITIJ). 
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Acórdão de 13 de Outubro de 2004 (Processo nº 6302/2004-3) 
Fraude sobre mercadoria – Dolo eventual  
 

Uma vez que se demonstrou que os arguidos sabiam que a misturadora que utilizavam apresentava 
deficiências e que a desnaturação de álcool etílico puro para comercialização podia, como aconteceu, não 
obedecer às características para comercialização com rotulagem de álcool sanitário, parcialmente 
desnaturado, e que assim agiram com o objectivo de obter lucros com a venda daquele produto que 
admitiam não corresponder às exigências legais, esperadas pelos consumidores, cometeram, a título de 
dolo eventual, um crime de fraude sobre mercadorias, p. e p. no artº 24º do DL 28/84, de 20 de Janeiro, 
redacção do DL 20/99, de 21 de Janeiro). 
 
Acórdão de 8 de Junho de 2004 (Processo nº 5119/2004-5) 
Fraude na obtenção de subsídio - Tentativa 
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio pode ser praticado na forma tentada. 
O facto de o arguido ter sido condenado pela prática do referido crime, na forma tentada, apesar de 
acusado pelo mesmo crime, na forma consumada, não constitui nulidade por violação do artº 358º, nº 3 
do CPP – alteração não substancial dos factos – representando, apenas, diferente qualificação jurídica dos 
factos e mais favorável ao arguido. 
 
Acórdão de 21 de Novembro de 2002 (Processo nº 0057739) 
Fraude na obtenção de subsídio - Consumação 
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio, quando estejam em causa subsídios concedidos pelo Fundo 
Social Europeu, consuma-se com o último acto do "iter criminis", que consiste na entrega das últimas 
"tranches" desses subsídios. 
 
Acórdão de 9 de Outubro de 2002 (Processo nº 0048953) 
Fraude na obtenção de subsídio – Consumação  
 

A consumação do crime de fraude na obtenção de subsídio ocorre quando se verifica a transferência do 
dinheiro para a titularidade e disponibilidade do beneficiário. 
Todas as actividades anteriores - requerimento do interessado e até despachos das autoridades a deferir 
a concessão do subsídio - apenas configuram mera tentativa. 
 
Acórdão de 19 de Agosto de 2002 (Processo nº 0066809) 
Fraude na obtenção de subsídio – Prisão preventiva – Extradição  
 

É adequada, necessária e proporcional a prisão preventiva de agente de crime de fraude na obtenção de 
subsídio, punível com pena de 2 a 8 anos de prisão, praticado de modo reiterado, com recurso a métodos 
de actuação ardilosos, sendo o arguido procurado pelas autoridades há vários anos e acabando por ser 
detido em Espanha, de onde foi extraditado. 
 
Acórdão de 2 de Julho de 2002 (Processo nº 0036715) 
Crime – Consumação - Fraude na obtenção de subsídio  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio, p. e p. pelo artigo 36º nº5, 6, 7 e 8, do Decreto Lei nº 28/84, 
de 20/01, é um delito contra a economia. É, igualmente, um crime de resultado. 
Consuma-se quando der entrada na esfera patrimonial do arguido o subsídio ou subvenção que, por meio 
de fraude, o agente respectivo diligenciou obter. 
 
Acórdão de 29 de Novembro de 2001 (Processo nº 0090549) 
Consumação - Fraude na obtenção de subsídio – Prescrição do procedimento criminal – Recurso para o 
Tribunal Constitucional – Suspensão da prescrição  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio consuma-se quando a quantia cuja obtenção se pretende 
obter através da fraude, é posta à disposição do requerente da sua concessão. Só nesse momento, através 
do deposito na conta do requerente do subsídio, conta da qual já não pode sair sem o assentimento deste, 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e949b9c0fc00526980256f8c003ef5f6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/27336dd8a796c6cd80256fd900576316?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a458715d4e992cd180256cfe004d55ce?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/7ef387bb70089e1a80256cbd00426d35?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/e9341f6fc8cbac7880256ca8004e7953?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b980126e23e25d4580256c47004761d1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bcee5f982840122f80256b5300514e2b?OpenDocument
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se pode considerar que o defraudado perde completamente o domínio sobre a quantia concedida a título 
de subsídio. 
A remessa do processo crime ao Tribunal Constitucional, para apreciação de uma questão de 
inconstitucionalidade nele suscitada, determina a suspensão da prescrição do procedimento criminal, 
uma vez que o Tribunal Constitucional, segundo a orgânica judiciária, não é um Tribunal Penal e, por outro 
lado, a decisão daquele assume um carácter de questão prejudicial em relação à causa do processo onde 
aquela inconstitucionalidade foi suscitada. 
 
Acórdão de 7 de Março de 2001 (Processo nº 0097763) 
Fraude na obtenção de subsídio – Consumação – Prescrição do procedimento criminal – Interrogatório ao 
arguido – Instrução criminal  
 

A consumação de crime de fraude na obtenção de subsídio ocorre no momento da transferência do 
dinheiro para a titularidade e disponibilidade do beneficiário. 
O interrogatório judicial de arguido em instrução carece de virtualidade interruptiva da prescrição. 
 
Acórdão de 4 de Maio de 2000 (Processo nº 0012889) 
Fraude na obtenção de subsídio – Despacho - Consumação – Interrupção da prescrição - Prescrição do 
procedimento criminal – Interrogatório ao arguido – Notificação – Inquérito – Constituição de arguido  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio consuma-se no momento em que é proferido despacho de 
aprovação do respectivo projecto de candidatura e não com a aprovação do pedido de pagamento do 
saldo final. 
A notificação do arguido para comparência ou interrogatório, no inquérito, sendo acto determinado pelo 
MP, não interrompe a prescrição do procedimento criminal, na vigência do CP de 1982, versão inicial. 
A constituição como arguido, por crime eventualmente praticado antes de 01/10/95, após esta data não 
interrompe a prescrição, por aplicação da alínea a) do nº1, do artigo 121, co CP de 1995, se instaurado o 
procedimento criminal na vigência do CPP de 1987. 
 
Acórdão de 6 de Abril de 2000 (Processo nº 0005199) 
Fraude na obtenção de subsídio – Crime - Consumação – Prescrição do procedimento criminal – 
Interrupção da prescrição – Despacho de pronúncia – Despacho de não pronúncia   
 

Quer o crime de fraude na obtenção de subsídio se consuma no momento do despacho de aprovação do 
projecto da candidatura; ou se consuma no momento em que se verifica a transferência do dinheiro para 
a titularidade ou disponibilidade do beneficiário; ou se consuma em momento indeterminado posterior á 
falsidade das informações mas imediatamente anterior ao despacho que concede o subsídio, sempre o 
prazo de prescrição do procedimento criminal será de 10 anos a contar de um daqueles momentos e, não 
é interrompido nem pelas declarações ou interrogatório do arguido prestado na fase de inquérito perante 
o MP, nem pelo despacho de não pronúncia, já que só a notificação do despacho de pronúncia tem a 
virtualidade de interromper a prescrição. 
 
Acórdão de 12 de Maio de 1998 (Processo nº 0033135) 
Fraude na obtenção de subsídio – Burla agravada – Convolação – Factos – Qualificação – Alteração – 
Nulidade – Alteração substancial dos factos – Garantias de defesa do arguido  
 

Tendo o STJ declarado nulo o acórdão do colectivo que procedeu à alteração da qualificação jurídica dos 
factos, (factos estes tidos como definitivos e os únicos a considerar na decisão) sem que antes tenha dado 
conhecimento aos arguidos da possibilidade dessa alteração, não se impõe, na sequência da baixa dos 
autos ao tribunal "a quo", a repetição do julgamento, satisfazendo-se a Lei e as garantias de defesa, com 
a "retoma" do julgamento a partir da fixação dos factos, notificando-se os arguidos e demais 
intervenientes, de que o tribunal poderá alterar a qualificação dos factos, concedendo-se 20 dias para 
organizarem a defesa. 
- É a solução que mais se coaduna com a economia processual, até porque a alteração da qualificação 
jurídica dos factos não configura alteração substancial dos factos descritos na acusação. 
 
Acórdão de 3 de Fevereiro de 1998 (Processo nº 0047805) 
Fraude na obtenção de subsídio – Burla – Concurso aparente de infrações  
 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b1e333e18b3e16e580256a53004e13e6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/86a9813275a9015f80256a7f00352f67?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/de4df182f5255407802568e7004db13d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/403cce6190b7c1378025680300057994?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b316f9b7ec924b2f80256803000504d3?OpenDocument
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Há um concurso aparente de infracções, pela regra da especialidade entre os crimes de fraude na 
obtenção de subsídios, p.p. pelo art. 36 ns. 1, 2 e 5, do DL n. 28/84, de 20/01 e o de burla, p.p. pelos arts. 
313, do CP de 1982, com relação ao art. 217, do CP actual, apresentando-se, aquele, autonomizado em 
relação ao último, como forma de mais adequada protecção dos interesses em jogo. 
 
Acórdão de 7 de Janeiro de 1997 (Processo nº 0006035) 
Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Competência territorial – Consumação  
 

Sendo crime contra a economia o de fraude na obtenção de subsídio, é no momento da produção do 
resultado típico, ou seja, o recebimento do subsídio, que se desvirtuam as regras do funcionamento do 
mercado, designadamente ofendendo as regras da igualdade de oportunidades e de lealdade na 
concorrência entre os diversos agentes económicos, pelo que é nesse momento que o crime se consuma. 
 
Acórdão de 7 de Maio de 1996 (Processo nº 0005295) 
Burla - Fraude na obtenção de subsídio – Consumação  
 

Os crimes de burla e de fraude na obtenção de subsídio, consumam-se quando o efeito do erro ou engano 
astuciosamente provocado é alcançado, ou seja, quando a vantagem patrimonial indevida é concedida. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
 
Acórdão de 11 de Abril de 2018 (Processo nº 864/05.1TAPNF-G.P1) 
Crime de fraude – Obtenção de subsídio – Obtenção de subvenção – Pena acessória – Publicação – 
Sentença – Transcrição no registo criminal  
 

Se a pena acessória da publicação da sentença condenatória, tem precisamente, em vista dar publicidade 
à condenação, por se entender ajustada aos fins da punição, tendo em mente as necessidades da 
prevenção geral, a pretensão do arguido de não transcrição da mesma condenação no certificado do 
registo criminal, tornaria aquela finalidade insuficiente. 
Com efeito, o alcance da pena acessória de publicação da decisão absorve integralmente a transcrição da 
condenação no certificado de registo criminal, existindo, irremediável, conflito entre tal pena e a decisão 
da não transcrição da condenação, já que o fim em que aquela se alicerçou seria, agora, fragilizado. 
 
Acórdão de 11 de Outubro de 2017 (Processo nº 380/13.8IDAVR.P1) 
Crime de fraude fiscal qualificado – Pena de substituição – Pena suspensa 
 

O crime de fraude fiscal qualificada não admite pena alternativa à pena de prisão. 
Em face do artº 14º1 RGIT a suspensão da pena de prisão é sempre condicionada ao pagamento, em prazo 
a fixar, até ao limite de 5 anos subsequentes à condenação da prestação tributaria e legais acréscimos, ou 
do montante dos benefícios indevidamente obtidos. 
 
Acórdão de 11 de Novembro de 2015 (Processo nº 47/03.5IDAVR.P1) 
Crime de fraude fiscal – Suspensão da pena de prisão  
 
O art. 14º do RGIT configura um regime especial em relação ao regime geral previsto no Código Penal para 
a pena substitutiva de suspensão da execução da pena principal de prisão, estabelecido em função da 
especial natureza dos crimes em causa e aos bens jurídicos que visam tutelar. 
Por se tratar de um regime especial que permanece inalterado, tem de se considerar que o período de 
suspensão da execução da pena, no caso de aplicação do art. 14º do RGIT, continua a poder ser fixado 
entre 1 e 5 anos. 
 
Acórdão de 22 de Abril de 2015 (Processo nº 82/06.1IDPRT.P1) 
Crime de fraude fiscal qualificado – Motivação do recurso – Omissão de diligência de prova – Medida da 
pena  
 

Nas conclusões da motivação o recorrente deve fazer uma síntese da substância da fundamentação do 
recurso para que o tribunal possa aperceber-se e apreender as razões da discordância do recorrente em 
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relação à decisão recorrida, prevenir o uso injustificado do recurso e contribuir para a fluidez e celeridade 
do processo. 
A omissão de uma diligencia de prova reputada essencial para a descoberta da verdade requerida no 
decurso da audiência de julgamento constitui uma nulidade sanável a arguir antes de terminado o acto 
(artº120º 2 al.d) e 3º al.a) CPP. 
Nos crimes fiscais é reclamada pela comunidade uma eficaz e severa perseguição penal, e para que não 
seja posta em acusa a função tutelar da pena traduzido no limiar mínimo de defesa do ordenamento 
jurídico a pena deve situar-se longe do limite mínimo da moldura legal. 
 
Acórdão de 19 de Março de 2014 (Processo nº 117/06.8IDPRT.P1) 
Caso julgado – Fraude fiscal  
 

O efeito consuntivo do caso julgado ocorre mesmo naquelas situações em que os factos integradores da 
conduta criminosa tenham (mas não deveriam ter) permanecido estranhos ao conhecimento do juiz que 
primeiramente deles conheceu. 
É assim tanto em situações de continuação criminosa como nos casos em que a parte da conduta que não 
foi conhecida pelo juiz está, conjuntamente com a que o foi, coberta por um único dolo do agente. 
 
Acórdão de 19 de Fevereiro de 2014 (Processo nº 1048/08.2TAVFR.P4) 
Fraude fiscal – Associação criminosa – Conhecimento da investigação – Segredo bancário – Reabertura da 
audiência – Unidade de resolução criminosa – Momento da consumação  
 

Se os indícios recolhidos suportarem uma acusação pelo crime de associação criminosa, a prova obtida 
através da quebra de segredo bancário determinado ao abrigo do art. 2.º, n.º 2, da Lei n.º 5/2002, de 11/1 
[que estabelece medidas de combate à criminalidade organizada e económico-financeira] deve valer para 
todos os demais crimes que estejam em conexão com o crime investigado, nomeadamente aqueles em 
que se traduz a atividade da associação criminosa (sob a forma de tentativa, coautoria e/ou 
cumplicidade), ainda que o crime investigado se não provar. 
Mesmo que não chegue a haver acusação pelo crime investigado [de associação criminosa], os 
conhecimentos de investigação devem ser relevantes para a prova dos crimes objeto da atividade 
prosseguida, sem prejuízo de o arguido poder demonstrar que a invocação da figura da associação 
criminosa foi usada exclusivamente para permitir o uso de um meio de obtenção de prova que, à partida, 
se sabia não poder ser utilizado. Nestas condições, isto é, feita tal demonstração, a prova assim obtida 
deve considerar-se prova proibida, com todas as legais consequências, por falta da adequada necessidade 
do meio usado. 
A reabertura da audiência de julgamento para produção de prova suplementar só é lícita (só é possível) 
quando for necessária para a determinação da sanção aplicável ou, então, para benefício do próprio 
arguido, maxime para a sua absolvição: se é possível reabrir a audiência para aplicação de lei penal mais 
favorável, mesmo depois do trânsito em julgado da decisão condenatória, o mesmo deve ocorrer (após o 
encerramento da audiência) se surgir um meio de prova capaz de favorecer o arguido. IV – O art. 371.º 
do CPP só pode justificar a reabertura da audiência para as finalidades ali previstas, ou seja, "nos termos 
do n.º 2 do artigo 369.º ", o qual pressupõe a necessidade de produção de prova suplementar "para 
determinação da espécie e da medida da sanção a aplicar". 
No âmbito do crime de fraude fiscal, só há unidade de resolução criminosa quando o processo (ou o meio) 
de cometer o crime e as pessoas com as quais o crime é cometido (ainda que por largos período de tempo) 
sejam os mesmos. De outro modo, há pluralidade de crimes, pois há modos de execução perfeitamente 
autónomos. 
O crime de fraude fiscal cometido através de faturas falsas pode ser realizado de duas formas distintas: 
(i) pelo emitente das faturas que as entrega a outrem; (ii) por aquele a quem as faturas falsas são 
entregues e que, por seu turno, as inclui na sua conta-corrente para efeitos de IVA. 
Num e noutro caso o crime consuma-se em momentos diferentes: aquele que emite uma fatura falsa e a 
entrega a um terceiro, com a finalidade de este se aproveitar dela para cometer o crime de fraude fiscal, 
vê o seu crime consumado quando entrega a fatura; aquele que recebe a fatura falsa (isto é, sem que 
tenha havido qualquer transação) só comete o crime quando incluir a falsa operação numa declaração 
fiscal. 
 
Acórdão de 28 de Setembro de 2011 (Processo nº 67/09.6IDPRT.P1) 
Fraude fiscal 
 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f19be353e329ec0780257caf00329bb2?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/f0b75bb10d03011380257c9300340119?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/30f28dfadfc8cf9280257934003bf588?OpenDocument


 
 

  128 

Na criminalização da fraude fiscal (Artº 103º RGIT), o legislador tomou como referência a vantagem 
patrimonial ilegítima em valor igual ou superior a 15.000€, relativamente a cada declaração a apresentar 
à administração tributária. 
 
Acórdão de 21 de Outubro de 2009 (Processo nº 533/02.4TAMTS.P1) 
Indícios suficientes – Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio   
 

A avaliação da suficiência de indícios para acusar ou pronunciar deverá ser levada a efeito sob duas 
perspectivas autónomas: i. uma primeira, sobre a imputação dos factos ao arguido, no sentido de apurar 
se o mesmo pode ser por eles responsabilizado jurídico-penalmente; ii. uma segunda, sobre a consistência 
do acervo probatório recolhido e da sua reprodutibilidade em audiência de julgamento, na ideia de que 
apenas a prova produzida e/ou susceptível de ser valorada na fase de julgamento pode fundar uma 
decisão de condenação. 
Se, no momento da acusação ou da pronúncia, a prova indiciária não atinge a força necessária para formar 
a convicção razoável sobre a futura condenação, não deverá o processo prosseguir pois por certo tal 
convicção não será alcançada nas fases posteriores conhecida que é a tendência para a atenuação dos 
indícios existentes. 
No crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção não se exige, como no crime de burla, um dolo 
específico, ‘a intenção de obter um enriquecimento ilegítimo, nem o artifício fraudulento ou que a 
mentira ou a ocultação sejam astuciosos. Basta-se o legislador com declarações não verdadeiras, 
inexactidões ou omissões sobre factos importantes sobre os requisitos que devem estar reunidos para 
obter o subsídio. 
Os crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção e de desvio de subsídio tutelam o mesmo bem 
jurídico, porém enquanto naquele o agente defrauda, engana, cria uma realidade inexistente para obter 
o subsídio, no desvio o agente já está de posse do dinheiro e dá-lhe destino diferente, ainda que lícito. 
 
Acórdão de 22 de Janeiro de 2003 (Processo nº 0210885) 
Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Consumação – Crime de execução permanente – 
Prescrição do procedimento criminal  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídios consuma-se com o depósito do montante de subsídio e sua 
colocação na disponibilidade do beneficiário. 
O crime de desvio de subsídios é um tipo de crime permanente que apenas se consuma com o último acto 
de utilização do subsídio para fim diverso daquele para que foi concedido, pelo que só a partir do último 
acto de utilização é que começa a correr o prazo prescricional. 
 
Acórdão de 25 de Setembro de 2002 (Processo nº 0240396) 
Fraude fiscal – Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Bem jurídico protegido  
 

Relativamente ao crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção (artigo 36º do Decreto-Lei 
n.28/84, de 20 de Janeiro, consideram-se importantes para a concessão de um subsídio ou subvenção 
tanto os factos declarados importantes pela Lei ou entidade que os concede, como aqueles de que 
dependa legalmente a autorização, concessão, reembolso, subsídio ou vantagem daí resultante. 
Tanto nos casos de fraude como nos de desvio dos fundos obtidos numa actividade subvencionada o bem 
jurídico protegido identifica-se com a liberdade de disposição e planificação da entidade que concede a 
prestação. 
No crime de desvio de subsídio (artigo 37 do Decreto-Lei n.28/84, de 20 de Janeiro) a conduta típica 
consiste em utilizar prestações obtidas para fins diferentes daqueles a que legalmente se destinam, e não 
propriamente no incumprimento das condições estabelecidas. 
O crime de fraude na obtenção de subsídio e o de desvio não podem coexistir em relação à mesma fatia 
que foi concedida, não se concebendo um desvio em relação a verbas fraudulentamente obtidas. O 
próprio desvio será a concretização da fraude e por isso seu elemento constituinte. 
 
Acórdão de 7 de Novembro de 2001 (Processo nº 0140376) 
Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Bem jurídico protegido – Pena de prisão – 
Suspensão da execução da pena – Deveres que podem condicionar a suspensão da execução – Dever de 
restituição  
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O bem jurídico protegido pelas normas dos artigos 36 e 37 do Decreto-Lei n.28/84, de 20 de Janeiro, como 
crimes contra a economia, é a tutela de bens jurídicos correspondentes a valores, metas, funções ou 
instituições essenciais à subsistência, funcionamento e desenvolvimento do sistema económico, com 
correcta aplicação de dinheiros públicos nas actividades produtivas. 
Integra o crime de desvio de subsídio previsto e punido pelo artigo 37 n.1 do Decreto-Lei n.28/84, de 20 
de Janeiro, o comportamento do arguido que, em consequência da candidatura de uma associação 
privada sem fins lucrativos, de que era presidente da direcção e sabendo que o dinheiro que recebeu teria 
que ser gasto exclusivamente na respectiva acção de formação profissional, acabou por dar destino e 
aplicação não apurados, mas alheios à acção de formação a que se destinava, a quantia não inferior a 
9000 contos, não distinguindo a lei se parte desses subsídios forem ou não utilizados, ainda que com 
irregularidades. 
Não merece reparo a condenação do arguido em pena de prisão e na restituição ao Estado da quantia de 
9000 contos, desviada dos fins para que fora concedida, que não constitui qualquer pena acessória, mas 
a reparação de um dano, de natureza civil. 
Tal condenação desobriga a mencionada associação privada de restituir aquele montante sob pena de 
enriquecimento ilegítimo por parte do Estado. 
Considerando que a situação económica do arguido é desafogado, permitindo-lhe restituir ao Estado, em 
tempo razoável a importância de que se apropriou ilicitamente, que goza de bom comportamento 
anterior e posterior aos factos, é de manter a sua condenação na pena de 2 anos de prisão e 90 dias de 
multa à taxa de 5.000$00, suspensa na sua execução por 2 anos, subordinado ao pagamento ao Estado 
da quantia de 9000 contos no prazo da suspensão, com o que melhor serão realizadas as finalidades da 
punição. 
 
 
Acórdão de 31 de Outubro de 2001 (Processo nº 0011045)  
Instrução criminal – Fraude na obtenção de subsídio – Consumação - Prescrição do procedimento criminal 
– Caso julgado – Objeto do processo  
 
Suscitada pelos arguidos, durante a instrução, a questão da prescrição do procedimento criminal (a qual, 
finda a instrução, foi julgada improcedente, de que foi interposto recurso não admitido nos termos do 
artigo 310 do Código de Processo Penal, na medida em que os arguidos foram pronunciados pelos factos 
constantes da acusação pública), tal decisão não impede a sua reapreciação posterior, no início da 
audiência, ainda que sem qualquer alteração superveniente das circunstâncias, por não formar caso 
julgado formal. 
O crime de fraude na obtenção de subsídio previsto e punido pelo artigos 36 n.1 alíneas a), b) e c) e 8 
alínea a) do Decreto-Lei n.28/84, de 20 de Janeiro, consuma-se quando ocorre o despacho de aprovação 
do projecto de candidatura. 
 
 
Acórdão de 27 de Setembro de 2000 (Processo nº 9911149) 
Fraude na obtenção de subsídio – Consumação – Pena de prisão – Limite máximo da pena – Agravantes – 
Agravante modificada – Atenuantes – Prescrição do procedimento criminal – Prazo – Despacho de não 
pronúncia – Revogação – Despacho de pronúncia – Equivalência – Interrupção da prescrição  
 
Para os efeitos de determinar o máximo da pena aplicável consideram-se as agravantes ou atenuantes 
que, previstas na parte especial do Código Penal, deram origem a novos tipos legais de crime, mas já não 
as agravantes ou atenuantes modificativos comuns. 
Imputada aos arguidos a prática de três crimes de fraude na obtenção de subsídio, na forma consumada, 
previsto e punido pelo artigo 36 ns.1 alínea a), 2, 5 alínea a) e 8 alínea a) do Decreto-Lei n.28/84, de 1 de 
Março, o limite máximo da moldura abstracta é de 8 anos de prisão, sendo o prazo de prescrição de 10 
anos. 
O crime de fraude na obtenção de subsídio consuma-se no momento em que é proferido o despacho de 
aprovação do respectivo projecto de candidatura, sem necessidade de se concretizar a entrega de 
qualquer quantia em dinheiro ou depósito do mesmo. 
O acórdão da Relação que tendo revogado o despacho de não pronúncia ordenou a pronúncia não pode 
ser considerado "acto equivalente ao despacho de pronúncia" pelo que não tem a virtualidade de 
interromper o prazo de prescrição. 
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Acórdão de 21 de Junho de 2000 (Processo nº 0040304) 
Tribunal colectivo - Recurso penal – Matéria de facto – Sentença penal – Requisitos – Fraude na obtenção 
de subsídio – Constitucionalidade  
 
Não há recurso da matéria de facto das decisões dos tribunais colectivos, mesmo que tenha havido 
documentação dos actos da audiência, já que, além do mais, não existe disposição legal que refira tal 
possibilidade. 
O artigo 374 n.2 do Código de Processo Penal não exige a explicitação e valoração de cada meio de prova 
perante cada facto, mas tão só uma exposição concisa dos motivos de facto e de direito que 
fundamentaram a decisão, com indicação das provas que serviram para fundamentar a convicção do 
tribunal. 
No âmbito da concessão de apoio financeiro para acções de formação, os Estados membros da União 
Europeia não estão inibidos de recorrer ao direito penal para sancionar condutas cuja irregularidade ou 
ilegalidade são, ao nível do direito comunitário, passíveis de sanções civis ou administrativas. 
Os artigos 36 e 37 do Decreto-Lei n.28/84, de 20 de Janeiro, não são inconstitucionais. 
 
Acórdão de 20 de Outubro de 1999 (Processo nº 9940590) 
Fraude na obtenção de subsídio – Consumação – Tribunal competente  
 

A consumação do crime de fraude na obtenção de subsídio ocorre na área da comarca onde o subsídio 
é entregue ou colocado à disposição do beneficiário e não na área da comarca onde se situa a sede da 
entidade que aprova e concede o subsídio. 
 
Acórdão de 21 de Abril de 1999 (Processo nº 9940172) 
Fraude na obtenção de subsídio – Desvio de subsídio – Consumação  
 

A fraude na obtenção de subsídio e desvio de subsídio, cuja concessão se efectiva apenas com a aprovação 
do dossier do saldo, só se consuma na data do respectivo pagamento, pois só então é que o agente passa 
a dispor das verbas ilicitamente obtidas, dando-lhes destino diferente daquele para que foi concedido. 
 
Acórdão de 3 de Fevereiro de 1999 (Processo nº 9841090) 
Fraude na obtenção de subsídio – Consumação - Instrução criminal – Tribunal competente  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio é um crime de dano, de execução complexa, integrado por 
vários actos repartidos e distanciados no tempo e no espaço, que se consuma com o recebimento pelo 
sujeito activo de uma prestação a que não tem direito, ou quando a verba atribuída é posta à sua 
disposição. 
Assim, embora o despacho de aprovação do projecto de candidatura para obter subsídios do Fundo  
Social Europeu tenha sido proferido pelo DAFSE, com sede em Lisboa, o tribunal competente para a 
instrução 
é o Tribunal de Instrução Criminal do Porto por os depósitos atinentes àqueles subsídios terem sido 
efectuados em bancos da cidade do Porto, só então ficando as respectivas importâncias na disponibilidade 
do arguido. 
 
Acórdão de 1 de Julho de 1998 (Processo nº 9840061) 
Fraude na obtenção de subsídio – Tribunal competente  
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio da previsão do artigo 36 ns. 1 alíneas a) a c), 2 e 5 alínea a) do 
Decreto-Lei n.28/84, de 20 de Janeiro, consuma-se na área da comarca onde o subsídio é entregue ou 
colocado à disposição do beneficiário, e não no momento da aprovação da concessão do subsídio. 
 
Acórdão de 12 de Fevereiro de 1997 (Processo nº 9640349) 
Prescrição do procedimento criminal – Interrogatório do arguido – Interrupção da prescrição – Diligência 
da instrução – Presença do arguido – Requisitos   
 

Verificando-se que o Ministério Público teve a direcção funcional do inquérito, sendo o responsável pela 
investigação, terá de concluir-se que promoveu, dirigiu e realizou o inquérito, inexistindo as pretendidas 
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nulidades de « falta de promoção do processo pelo Ministério Público : e a « falta de inquérito : previstas 
nas alíneas b) e d) do artigo 119 do Código de Processo Penal. 
A exorbitação de poderes pelo orgão de polícia criminal ao tomar juramento a algumas testemunhas, 
torna inválido ou inexistente o próprio juramento, mantendo-se válido o depoimento com o valor 
probatório de declarações não ajuramentadas. 
Não existe qualquer preceito legal que imponha a notificação do arguido ou do seu mandatário da 
realização, em instrução, de diligências efectuadas pelo orgão de polícia criminal e que não digam respeito 
directamente ao arguido, pelo que não se verifica qualquer nulidade por não terem sido notificados para 
estarem presentes. 
O interrogatório dos arguidos, em inquérito, perante um orgão de polícia criminal, interrompe a 
prescrição do procedimento criminal nos termos da alínea a) do artigo 120 do Código Penal de 1982. 
Para o preenchimento do crime de fraude na obtenção de subsídio só relevam as manobras fraudulentas 
e os erros que antecedem a concessão do subsídio e a predeterminaram causalmente. 
 
Acórdão de 5 de Maio de 1993 (Processo nº 9220450) 
Fraude na obtenção de subsídio – Competência territorial – Conexão  
 

Nos crimes de resultado, o lugar da sua comissão determina-se pela acção e pelo resultado, sendo o 
"resultado típico" importante como ponto de conexão, sobretudo naqueles casos ( como o dos autos, de 
fraude na obtenção de subsídio ) em que não coincidem o lugar da comissão da acção e o da produção do 
resultado. 
II - O resultado típico no crime em apreço é a obtenção do subsídio ou subvenção, pelo que a competência 
para o conhecimento da infracção deve ser atribuída ao tribunal com jurisdição na área onde tal subsídio 
ou subvenção entrou na esfera patrimonial e disponibilidade dos arguidos, sendo irrelevante o local onde 
os respectivos pedidos foram apresentados. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 
Acórdão de 12 de Março de 2014 (Processo nº 44/03.0IDGRD.C2) 
Fraude fiscal – Crime agravado – Limite máximo de pena – Elementos de infração  
 

Os crimes fundamentais contêm o tipo objectivo de ilícito na sua forma mais simples; constituem, por 
assim dizer, o mínimo denominador comum da forma delitiva; conformam o tipo-base cujos elementos 
vão pressupostos nos tipos qualificados e privilegiados. 
Nessa medida, o limite quantitativo do n.º 2 do artigo 103.º do RGIT, constituindo um elemento do tipo 
de ilícito do crime de fraude fiscal, é também aplicável à fraude qualificada tipificada no artigo 104.º do 
mesmo diploma. 
 
Acórdão de 10 de Julho de 2013 (Processo nº 86/10.0TACDN.C1) 
Fraude na obtenção de subsídio – Natureza da infracção – Dolo – Negligência  
 
O tipo do artigo 36.º do DL n.º 28/84, de 20 de Janeiro, configura-se como um crime comum, susceptível 
de ser praticado por qualquer pessoa, independentemente de ser ou não a promotora ou beneficiária do 
subsídio ou subvenção. 
Quanto à sua natureza, trata-se de um crime de execução vinculada; na forma negligente [cfr. n.º 6 do 
artigo 36.º], apenas pode ser cometido pelas formas típicas previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 da referida 
norma. 
O segmento “sobre si ou terceiros” descrito na dita alínea, repetido na alínea a) do n.º 5 do mesmo artigo 
36.º, reporta-se a informações relativas ao sujeito activo ou a terceiro, incidentes sobre factos essenciais 
e determinantes da concessão do subsídio ou subvenção, tais como a simulação de factos importantes, a 
designação de pessoas de grande representação social como interessados no empreendimento, a mentira 
sobre o tipo de empreendimento, as afirmações inexactas sobre o destino da verba e as informações 
falsas sobre os recursos técnicos de produção. 
Assim, no caso dos autos, o erro cometido pelo autor do projecto, arguido no processo, consubstanciada 
na incorrecta indicação, por excesso, do comprimento de um regadio, para cujas obras de beneficiação 
foi apresentada, por determinada entidade, com vista à obtenção de subsídio, projecto de candidatura, 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/cd7cdcad3850ac748025686b00665d14?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/7db5a7272f5499d580257c9e004cad09?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/3b077d198a66c88a80257bc5003a7b9c?OpenDocument


 
 

  132 

não configura, só por si, o crime de fraude na obtenção de subsídio na forma negligente, p. e p. pelo artigo 
36.º, n.ºs 1, alínea a), e 6, do DL 28/84. 
 
Acórdão de 12 de Setembro de 2012 (Processo nº 379/07.3TAILH.C1) 
Recurso – Matéria de facto – Prazos – Crime de fraude fiscal  
 
O crime de fraude fiscal é um crime comum, na medida em que pode ser praticado por qualquer pessoa 
e é um crime de perigo em que o bem jurídico protegido é a ofensa à Conta do Estado na rubrica que 
inclui as receitas fiscais destinadas à realização de fins públicos de natureza financeira, económica ou 
social. 
A fraude fiscal pode ter lugar por uma de três vias:  
- Ocultação ou alteração de factos ou valores que devam constar dos livros de contabilidade ou 
escrituração, ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de que a administração fiscal 
especificamente fiscalize, determine, avalie ou controle a matéria coletável;  
- Ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados á administração tributária;  
- Celebração de negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto à natureza, quer por interposição, 
omissão ou substituição de pessoas. 
Trata-se de crime de omissão puro; 
O crime consuma-se ainda que nenhum dano ou vantagem patrimonial indevida venha a ocorrer 
efetivamente; 
Para a punição do agente basta comprovar que este quis as respetivas [ações ou] omissões e que elas 
eram adequadas à obtenção das pretendidas vantagens patrimoniais e à consequente diminuição das 
receitas tributárias.  
O prazo de recurso é de 20 dias e excecionalmente pode ser elevado para 30 dias se o recurso tiver por 
objeto a reapreciação da prova gravada; 
Em matéria de recursos impugnatórios das decisões sobre a matéria de facto, a lei processual penal impõe 
ao recorrente que: 
a) especifique os concretos pontos de facto que considera incorretamente julgados;  
b) especifique as concretas provas que impõem decisão diversa da recorrida;  
c) especifique as provas que devam ser renovadas. 
d) quando as provas tenham sido gravadas, as especificações atinentes às provas que impõem decisão 
diversa da recorrida serão feitas por referência ao consignado na ata, “devendo o recorrente indicar 
concretamente as passagens em que funda a impugnação”  
Para o recorrente poder beneficiar do prazo mais alargado não basta dizer na motivação que no recurso 
se impugna a decisão sobre a matéria de facto com base na prova gravada;  
Não observando tais ditames, tal equivale à inexistência de recurso da matéria de facto e, 
consequentemente o recurso deveria ter sido interposto no prazo normal dos recursos em matéria penal 
e que é de 20 dias, não sendo por isso possível tomar conhecimento das demais questões suscitadas pelo 
recorrente, nomeadamente as atinentes a matéria de direito. 
 
Acórdão de 10 de Março de 2010 (Processo nº 390/01.8TAVIS-A.C1) 
Crime de fraude de obtenção de subsídio – Responsabilidade solidária – Caso julgado  
 
Tendo a arguida sociedade e o arguido, este enquanto gerente daquela, sido condenados, com base nos 
mesmos factos, pela prática de um crime de fraude na obtenção de subsídio, preenchida está a situação 
prevista no artº. 3º nºs 1 e 3 e 2º nº 3 do Dec. Lei 28/84 de 20/1, segundo a qual resulta a  
responsabilidade solidária do recorrente pelo pagamento da multa aplicada à sociedade arguida pela 
prática do crime por que foi condenada. 
Decorrendo aquela responsabilidade solidária expressamente da lei, é irrelevante o facto de no acórdão 
condenatório tal não se referir explicitamente. 
Não há qualquer condenação adicional quando o juiz ao verificar que a sociedade não procedeu ao 
pagamento da multa em que foi condenada e mostrando-se impossível a sua cobrança coerciva, ordena 
a notificação do responsável solidário para proceder a esse pagamento. 
 
Acórdão de 17 de Maio de 2000 (Processo nº 828/2000) 
Recurso da decisão instrutória - Crime de fraude de obtenção de subsídio – Consumação – Competência 
territorial – Prescrição do procedimento criminal  
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A irrecorribilidade da decisão instrutória prevista no art.º 310º do CPP não se estende à decisão sobre as 
questões prévias ou incidentais a que se refere o art.º 308º do CPP, que sejam de conhecimento oficioso. 
O crime de fraude na obtenção de subsídio consuma-se com a entrega do subsídio e não com a sua 
atribuição e mais concretamente com o pagamento da última tranche. 
O tribunal competente para conhecer do crime de fraude na obtenção de subsídios é o da área onde os 
montantes dos subsídios foram depositados e colocados na disponibilidade dos pretensos beneficiários. 
O prazo de prescrição do procedimento conta-se a partir do último acto relevante para a consumação do 
crime, com o último acto do iter criminis que no caso é a entrega das últimas tranches. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 
 

Acórdão de 2 de Julho de 2019 (Processo nº 266/07-5TATNV.E1) 
Fraude Fiscal – Caso julgado penal  
 

O conhecimento da excepção de caso julgado invocada nos recursos pressupõe a decisão sobre a eventual 
viabibilidade da configuração jurídica dos factos provados como uma “continuação criminosa” – 
concretamente como integrando a mesma continuação criminosa que foi conhecida no processo anterior 
e que terminou em absolvição – ou então como “crime único” – no sentido de integrarem o mesmo crime 
que foi já conhecido nesse outro processo. Nesta segunda hipótese, operaria sem mais o caso julgado 
absolutório. Na primeira situação, haveria então que determinar quais os efeitos e consequências de uma 
decisão absolutória anterior nas condutas criminosas provadas e ainda não abrangidas na condenação 
anterior. 
Se o “ilícito global” em análise indicia resoluções criminosas plúrimas, renovadas ao longo do tempo (ao 
longo dos anos), em diversos e diferentes contextos de relacionação com terceiros envolvidos (co-
arguidos, empresas e outros operadores) e em diversos e diferentes contextos de procedimentos 
adoptados, não pode considerar-se que as arguidas agiram no âmbito de uma mesma e única resolução 
criminosa, afastando-se assim a existência de um único e mesmo crime ou mesmo de um único crime 
continuado. A diversidade dos factos e das circunstâncias exteriores diminuidoras da culpa, que se 
encontram distintamente nos dois processos, apontam claramente no sentido de dois crimes 
continuados. 
 
Acórdão de 16 de Junho de 2015 (Processo nº 51/04.6TABJA.E2) 
Ne bis in idem – Fraude na obtenção de subsídio – Fraude fiscal – Concurso real de infrações  
 

O princípio ne bis in idem não constitui obstáculo a que alguém possa ser julgado por factos naturalísticos 
total ou parcialmente coincidentes com aqueles pelos quais já tenha respondido no âmbito de outro 
processo, desde que os factos sejam subsumidos a um tipo criminal diverso, que se encontre numa 
relação de concurso efetivo para com aquele que motivou o primeiro processo. 
A pedra de toque, que permite distinguir entre as relações de concurso efetivo e outras realidades, reside 
na não identidade dos bens jurídicos tutelados por cada uma das normas incriminadoras em confronto. 
O bem jurídico tutelado pela norma que prevê e pune o crime de fraude na obtenção de subsídio ou 
subvenção reside, por um lado, na confiança à vida económica, e, por outro lado, na correta aplicação dos 
dinheiros públicos no domínio da economia. Diferentemente, aquilo que se pretende garantir, com a 
punição da fraude fiscal, é a efetiva arrecadação dos impostos por parte do erário público. 
 
 
Acórdão de 21 de Abril de 2015 (Processo n.º 890/04.8TAFAR.E1) 
Desvio de subsídio - Consumação - Valor Consideravelmente elevado 
 

I - Para que se verifique o crime de “desvio de subsídio” previsto no artigo 37º do D.L. nº 28/84, de 20/01, 
basta que algumas das prestações obtidas se desviem do fim legal. 
II - Para a consumação do referido crime é suficiente a afetação do subsídio a fim diferente daquele para 
que foi concedido, sendo irrelevante que não se apure qual a concreta utilização danosa do mesmo ou 
ainda qual o exacto montante do subsídio que foi desviado do respetivo fim. 
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III - É de recorrer, nesta sede, aos referenciais contidos no direito penal patrimonial (artigo 202º do Código 
Penal) como parâmetro aferidor do valor ou dano “consideravelmente elevado”, mas sem fazer uma 
transposição mecânica desses referenciais para os crimes económicos. 
 
 
Acórdão de 3 de Dezembro de 2013 (Processo nº 935/02.6TASTR. E2) 
Fraude na obtenção de subsídio – Acusação e pedido civil – Indicação de provas – Imputação dos factos 
ao agente – Posição de garante  
 

Nos casos em que o pedido cível é deduzido pelo Ministério Público contra demandado que é 
simultaneamente o arguido, a indicação das provas pode fazer-se em nota única, após dedução da 
acusação edo pedido cível. 
Não é nula a acusação por falta de indicação das provas quando o Ministério Público procede à indicação 
destas, não logo após essa acusação, mas depois da articulação do pedido cível, sendo então patente que 
a prova a produzir em julgamento é comum à acusação e ao pedido cível, e devendo entender-se que a 
acusação contém a indicação das provas, que se encontram em recenseamento único após a acusação e 
o pedido cível. 
Nestes casos, em que não se vislumbra do lado do arguido/demandado qualquer interesse ou direito 
preterido por via desse procedimento, uma lógica puramente formal de duplicação de indicação das 
provas não serviria finalidade material ou processualmente atendível e contrariaria até regras de boa 
prática processual. 
O domínio do facto não exige a execução corporal da acção típica e, no caso de quem exerce poderes de 
direcção, a omissão pode ser até “condição do sucesso dos actos ilícitos praticados”. 
Tendo o arguido ocupado uma posição de garante, e compreendendo-se os actos praticados (e que 
integram crime de fraude na obtenção de subsídio) no âmbito dessa posição de garantia, deve ser 
responsabilizado criminalmente uma vez demonstrada a possibilidade de ter cumprido com as suas 
obrigações por via do exercício do controlo efectivo, impedindo a prática dos factos, sendo irrelevante 
que tenha ou não executado por sua mão todos os actos que realizam o crime. 
Não determinante para o afastamento da causalidade é também a circunstância da autorização do 
pagamento (do subsídio) ter vindo a ser assinada já por um sucessor do arguido no cargo, quando essa 
assinatura surge como corolário automático de toda uma antecedente actuação do arguido, o qual se 
mantém como “senhorio” do facto típico, dada a sua posição de domínio do contexto organizacional e de 
todo o processo, e que foi determinante do erro (ignorância) em que este último executor material 
actuou. 
Também não releva para a realização do tipo de crime de fraude na obtenção de subsídio a circunstância 
das verbas fraudulentamente obtidas não terem beneficiado pessoalmente os arguidos e terem vindo a 
ser utilizadas em (outro) fim público (diverso daquele a que se destinavam). Trata-se de circunstâncias 
que ocorreram após a consumação do crime, que se verifica com a disponibilização ou entrega do subsídio 
ou subvenção (AFJ nº 22006), que relevam (atenuantemente) na avaliação do grau de culpa e em sede de 
determinação da pena. 
 
Acórdão de 18 de Junho de 2013 (Processo nº 9/10.6TDEVR.E1) 
Fraude na obtenção de subsídio – Impugnação da matéria de facto – Nulidades – Dolo – Consciência da 
ilicitude  
 

O art. 36.º da lei n.º 28/84, de 20 de Janeiro, prevê um crime comum e não um crime específico de que 
apenas o agente promotor pudesse constituir-se seu autor. 
A utilização na definição do tipo legal de crime do pronome indefinido quem desacompanhado de 
referências a qualidades ou caraterísticas do agente indica, em regra, que o crime pode ser praticado por 
qualquer pessoa relativamente à qual se verifiquem os demais elementos objetivos e subjetivos do crime, 
como sucede, paradigmaticamente, com os crimes de homicídio ou de ofensa à integridade física. 
As declarações do arguido em audiência, para além de meio de prova, são também um meio de o mesmo 
trazer à discussão da causa factos que entenda alegar em sua defesa, pelo que os factos ora em causa 
aportados pelo arguido no decurso do julgamento consideram-se alegados pela defesa para efeitos da 
dispensa de comunicação a que se reporta o art. 358º nº2 do CPP. 
A impugnação da decisão proferida sobre a matéria de facto pressupõe a relevância dessa mesma 
impugnação, apenas cabendo apreciar e decidir do mérito da mesma se dela puder decorrer, em concreto, 
alteração da sentença recorrida em matéria de culpabilidade ou determinação da sanção. 
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Acórdão de 20 de Novembro de 2012 (Processo nº 280/08.3IDSTB.E1) 
Fraude fiscal – Indemnização por cessação do vínculo laboral – Regime de tributação. – Insuficiência para 
a decisão da matéria de facto 
 

O dever declarativo previsto no artigo 57º do CIRS e passível de ser “ocultado” para efeitos de integração 
no artigo 103º do RGIT não abrange aquilo que a legislação fiscal (no caso o artigo 2º, nº 4 do CIRS) estatuir 
não ser tributável. 
O art. 2º nº 4 do CIRS prevê um regime especial de tributação que beneficia as importâncias atribuídas 
pela cessação do vínculo laboral, excluindo da tributação uma determinada quantia calculada com base 
na antiguidade e no valor da retribuição laboral auferida nos últimos doze meses, factos que se torna 
essencial apurar para concluir pela existência de responsabilidade criminal e para a aplicação do disposto 
no artigo 103º do RGIT, designadamente o seu nº 2. 
 
Acórdão de 17 de Abril de 2012 (Processo nº 76/05.41DFAR.E1) 
Fraude fiscal – Consumação – Prescrição do procedimento criminal  
 
Em caso de fraude fiscal por negócio simulado, p. e p. pelo art. 103º nº1 c) do RGIT, só no momento 
legalmente estabelecido para a entrega da declaração relativa a IRC se confirma, de forma típica, a aptidão 
da conduta indevida tipificada (o negócio simulado, in casu) da sociedade vendedora para a não 
liquidação, entrega ou pagamento da prestação tributária correspondente. 
Assim, nestes casos, o crime de fraude fiscal consuma-se com a celebração do negócio e a inscrição do 
preço simulado na declaração de IRC enviada à administração fiscal ou com o decurso do prazo legal sem 
que o sujeito passivo entregue tal declaração e não com a mera celebração do negócio. 
No caso presente o procedimento criminal apenas prescreve decorridos 10 anos e 6 meses contados do 
mês de 2004 em que era legalmente obrigatória a apresentação de declaração de IRC relativa aos 
rendimentos de 2003, onde se incluiria a venda realizada em 30.10.2003, última venda simulada integrada 
na continuação criminosa. 
 
Acórdão de 20 de Dezembro de 2011 (Processo nº 62/06.7TACTX.E1) 
Fraude na obtenção de subsídio – Suspensão da execução da pena de prisão – Condição suspensiva  
 
A substituição da pena de prisão por prisão suspensa na execução na condição de pagamento de 
indemnização, não só concretiza os princípios da intervenção mínima do direito penal e da restrição 
máxima das sanções criminais como contribui efectivamente para a reinserção social do condenado, 
facilitando ainda a reposição da situação do lesado antes do cometimento do crime. 
Mas para que se cumpra tal desiderato, deve o arguido encontrar-se em condições de poder cumprir a 
obrigação pecuniária condicionante da suspensão, na quantidade e no tempo determinados na sentença. 
Para tanto, deve o juiz averiguar das possibilidades do cumprimento do dever a impor, de forma a fixá-lo 
num modo quantitativa e temporalmente compatível com as condições do condenado, só assim se 
prosseguindo o seu direito a uma pena justa. 
Considera-se, no caso, exagerado o montante da indemnização total fixado na sentença – cujo 
pagamento, aliás, já se encontra civilmente assegurado – e, como tal, desadequado ao cumprimento das 
finalidades da pena, uma vez que se apresenta como uma obrigação pecuniária muito difícil de cumprir. 
A indemnização total deve, assim, ser substituída por uma indemnização parcial, de modo a compatibilizar 
a adequação do dever imposto com as capacidades económicas do arguido. Evita-se assim que a 
suspensão da pena tenha como condição a capacidade económica do agente, o que seria violador do 
princípio da culpa, do direito à liberdade e à igualdade. 
 
Acórdão de 26 de Março de 2006 (Processo nº 2836/05-1) 
Fraude na obtenção de subsídio – Fraude na obtenção de subvenção – Consumação – Princípio in dúbio 
pro reo  
 

Conforme Acórdão de Fixação de Jurisprudência nº 2/2006 do Supremo Tribunal de Justiça, de 23 de 
Novembro de 2005, in Diário da República, I série–A, de 4 de Janeiro de 2006, o crime de fraude na 
obtenção de subsídio ou subvenção, previsto no artigo 36º, do Decreto-Lei nº 28/84, de 20 de Janeiro, 
consuma-se com a disponibilização ou entrega do subsídio ou subvenção ao agente. 
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Se não se mostra violado o princípio da legalidade das provas, tendo-se, o tribunal, estribado em provas 
legalmente válidas que valorou de forma racional, lógica, objectiva e de harmonia com as regras da 
experiência comum, não há lugar à modificação da decisão de facto. 
O princípio in dubio pro reo, como princípio relativo à prova, não se aplica quando a actividade probatória 
não deixa ao julgador qualquer dúvida na posição a tomar na decisão sobre matéria de facto. 
Desde que o tribunal explicite o porquê da decisão de facto e o processo lógico-formal seguido, inexiste, 
quanto a ela, falta ou insuficiência de fundamentação. 
 
 
Acórdão de 15 de Março de 2005 (Processo nº 1593/04-1) 
Caução económica – Fraude na obtenção de subsídio – Presunção de inocência – Princípio da igualdade 
 
Para que se ordene a um arguido que preste caução económica são necessários dois motivos: 
Primeiro, que exista a probabilidade de se vir a constituir um crédito sobre o arguido. 
Segundo, que haja o receio justificado de que o arguido se prepara para diminuir ou fazer desaparecer ou 
já anda a diminuir e a fazer desaparecer o seu património com a intenção maldosa de se subtrair ao 
pagamento das quantias em que provavelmente virá a ser condenado. 

 
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 
 

Acórdão de 11 de Junho de 2019 (Processo nº 20/15.0IDVCT.G1) 
Crime de fraude fiscal – Natureza e bem jurídico protegido – Inconstitucionalidade material – Artigos 103º 
do RGIT e 13º da CRP 
 
Da leitura do artigo 103º do RGIT é de concluir que o referido crime de fraude fiscal é cometido por acção 
na previsão das alíneas a) e c) do nº 1 e é realizado por quem alterar factos ou valores que devam constar 
dos livros de contabilidade ou escrituração, ou das declarações apresentadas ou prestadas a fim de que a 
administração fiscal especialmente fiscalize, determine, avalie ou controle a matéria colectável (alínea a) 
e, ainda, por quem celebre negócio simulado, quer quanto ao valor, quer quanto à natureza, quer por 
interposição, omissão ou substituição de pessoas (alínea c). 
Já o mesmo ilícito se acha por omissão nas condições previstas nas alíneas a) e b) do referido nº 1, isto é 
por quem oculte factos ou valores que devam constar dos livros de contabilidade ou escrituração, ou das 
declarações apresentadas ou prestadas a fim de que a administração fiscal especificamente fiscalize, 
determine, avalie ou controle a matéria coletável (alínea a), tal como por quem oculte factos ou valores 
não declarados e que devam ser revelados à Autoridade Tributaria (alínea b). 
Fazendo presente a letra do artigo 103º do RGIT, é certo que a sua consumação apenas ocorre perante o 
preenchimento de qualquer das condutas típicas descritas, quer por acção ou por omissão, praticada com 
dolo e caso a vantagem patrimonial for igual ou superior a €15.000,00. 
Mas uma outra condição se exige no caso do Imposto de Valor Acrescentado, qual seja a da entrega da 
declaração periódica perante a Autoridade Tributaria, entrega esta que pode ser mensal ou trimestral. 
E é indiferente à dita consumação criminosa o prazo estipulado para a entrega da falada declaração 
periódica, desde que estejam reunidos os elementos do tipo, na sua vertente objectiva e objectiva e a 
vantagem patrimonial atinja o valor cifrado na lei, não ocorrendo a quebra do princípio da igualdade entre 
os contribuintes, consoante o respectivo regime. Pois é comum à conduta de qualquer deles, 
independentemente da periodicidade da entrega da declaração periódica, está a violação dos deveres 
primordiais que se impõem ao sujeito passivo da relação jurídico-tributária, quais sejam os deveres de 
colaboração, verdade, lealdade e transparência. 
A. T. a isso mesmo alude quando defende que ao ser analisada a norma incriminadora somos levados a 
concluir que o crime tem subjacente uma relação jurídico-tributária entre o sujeito passivo e o estado 
fiscal em que a obrigação principal consiste na prestação tributária e existem obrigações e deveres de 
colaboração, como o direito de informar, destinados a apurar e a tornar efectiva aquela. Não deixando de 
afirmar que alguns desses deveres de colaboração constituem condutas típicas assumindo um papel 
determinante para a sobrevivência de todo o sistema fiscal. 
O artigo 13º da Constituição da República determina a proibição do arbítrio quanto a proibição de 
discriminação, sendo que nenhum desses vicios inquina o versado artigo 103º do RGIT. 
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Acórdão de 10 de Outubro de 2016 (Processo nº 614/09.3IDBRG.G1) 
Fraude qualificada – Suspensão da execução de pena – Subordinação a condição de pagamento  
 
A interpretação do artigo 14.º do RGIT tem de ser conjugada com o disposto no artigo 51.º, n.º 2 do Código 
Penal, no sentido de que nos crimes tributários, assim como sucede relativamente a todos os outros, a 
subordinação da suspensão da execução da pena ao dever de pagamento só poderá acontecer quando 
do juízo de prognose realizado resulte existirem condições para o cumprimento dessa condição.  
Sendo o arguido um homem que perfez este ano 49 anos de idade e como tal em plena vida ativa, com 
competências profissionais na área da construção civil, que adquiriu na sua já longa atividade profissional, 
há pelo menos expetativas objetivas de que venha a ter meios financeiros que lhe permitam pagar, ao 
longo de três anos, o montante correspondente à vantagem patrimonial obtida. 
 
Acórdão de 9 de Julho de 2015 (Processo nº 293/08.5IDBRG.G1) 
Fraude fiscal – Elementos de infracção  
 

O crime de fraude fiscal só pode ser cometido através de ocultação ou alteração de factos ou valores que 
devam constar dos livros de contabilidade ou escrituração, ou das declarações apresentadas ou prestadas 
a fim de que a administração fiscal especificamente fiscalize, determine, avalie ou controle a matéria 
colectável, da ocultação de factos ou valores não declarados e que devam ser revelados à administração 
tributária ou da celebração de negócio simulado. 
In casu, a situação que se apreende nos autos referente à prestação tributária do IVA, não se acomoda a 
qualquer de tais parâmetros, inexistindo qualquer intuito defraudatório patenteado através de tais meios 
do tipo falsificação ou simulação e, por isso, se impõe a não condenação do arguido neste particular. 
 
Acórdão de 23 de Março de 2015 (Processo nº 206/10.4TAVLN-B.G1) 
Constituição de assistente – Fraude na obtenção de subsídio – Gabinete para os meios de comunicação 
social  
 

O Gabinete para os Meios de Comunicação Social, não pode intervir como assistente num processo, no 
qual pretende ver pronunciados arguidos como autores da prática de crimes de fraude na obtenção de 
subsídio, em que a a aprovação da candidatura ao subsídio foi feita pela presidência do referido Gabinete. 
 
Acórdão de 17 de Março de 2003 (Processo nº 469/03-1) 
Fraude fiscal – Associação criminosa - Infracção fiscal – Prisão preventiva 
 

Ainda que o arguido tenha a sua responsabilidade indiciada por referência aos crimes de fraude fiscal e 
de associação criminosa, este do artigo 89º, nº 1, do Regime Geral das Infracções Tributárias, não é caso 
de autorizar qualquer aditamento ao prazo do regime-regra para a prisão preventiva previsto no artigo 
215º, nº 1, do Código de Processo Penal, e por aí a declaração de excepcional complexidade do 
procedimento do respectivo nº 3, por nenhum deles constar do elenco dos que no nº 2 do mesmo artigo 
justificam a adopção de tal medida. 
 
Acórdão de 17 de Maio de 2000 (Processo n.º 828/2000) 
Recurso da decisão instrutória - Crime de fraude na obtenção de subsídio - Consumação - Competência 
Territorial - Prescrição do procedimento criminal 
 

O crime de fraude na obtenção de subsídio consuma-se com a entrega do subsídio e não com a sua 
atribuição e mais concretamente com o pagamento da última tranche. 
 
 

Gonçalo Gago da Câmara 
Beatriz de Mello Sampaio 

Margarida Matos Pereira 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/99ecf79c7fd6518680258053004b3846?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/acca9f476922f5dc80257ea70037be86?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/8b4c0edabe26fd4e80257e1a0031b9cb?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/38b3e579c30bb95c80256d2700438db8?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/-/6B296F8B9C418751802569D100333017

