
 
 

  1 

Jurisprudência Temática de Direito Penal Especial  
N.º 90 – Maio 2021 
 

ADMINISTRAÇÃO DANOSA  
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Acórdão de 25 de Outubro de 2000 (Processo n.º 456/99) 
 
O Magistrado do Ministério Público acusou AB imputando-lhe a prática em autoria material, de um crime 
de administração danosa em unidade do setor público, previsto e punido pelo n.º 1 e 3 do artigo 333º do 
Código Penal de 1982. 
Por acórdão de 3 de Março de 1997, o réu foi absolvido relativamente àquela acusação, condenando-o, 
porém, nos termos do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 605/75, a indemnizar o IAPO e o Fundo de 
Abastecimento pelos prejuízos causados.  
Inconformado, recorreu o réu para o Tribunal da Relação de Lisboa, sustentando nas alegações 
produzidas, entre o mais, que para “fixação da indemnização mesmo em caso de absolvição é necessário 
que esta tenha sido pedida”, sob pena de violação grave do princípio do contraditório e do direito 
constitucional de defesa.  
Novamente inconformado com a decisão que a Relação de Lisboa tomou, pela qual se ordenou a repetição 
do julgamento na parte referente à matéria cível, interpôs o recorrente recurso de agravo para o Supremo 
Tribunal de Justiça, alegando que não é possível condenar um arguido absolvido da acusação penal em 
indemnização em favor do pretenso lesado, sem que este haja formulado pedido de indemnização, 
suscitando a questão da constitucionalidade do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 605/75. 
O Supremo Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, concluindo que o artigo 12º do Decreto-Lei 
n.º 605/75 não está, pois, ferido de qualquer inconstitucionalidade nem a sua aplicação nos autos viola 
qualquer dos aludidos preceitos constitucionais. 
É deste acórdão que vem interposto, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 70º da Lei n.º 28/82, de 15 
de Novembro, o presente recurso de constitucionalidade. 
Acrescentou o requerente que a aplicação desta disposição ofende as seguintes normas constitucionais: 
n.º 4 do artigo 29º da Constituição da República Portuguesa – princípio da aplicação retroativa da lei penal 
mais favorável; artigo 13º da Constituição da República Portuguesa – princípio da igualdade; n.º 1 do 
artigo 32º da Constituição da República Portuguesa – garantias de defesa asseguradas aos arguidos e n.º 
5 do artigo 32º da Constituição da República Portuguesa – princípio do contraditório.  
Em face do exposto, o tribunal decidiu negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida ao 
julgamento de constitucionalidade proferido.  
Inconformado com esta decisão, veio o recorrente reclamar para a conferência, ao que o Tribunal decidiu 
indeferir a reclamação e, confirmando a decisão sumária reclamada, não julgar inconstitucional a norma 
constante do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 605/75, de 3 de Novembro, na parte em que prevê que a 
indemnização civil por perdas e danos em processo penal pode ser arbitrada oficiosamente, isto é, 
independentemente do requerimento do lesado.  
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Acórdão de 26 de Março de 1985 (Processo n.º 037761) 
Conflito de competência – Crime contra bens militares – Falsificação de título de crédito – Burla cometida 
por militar – Administração danosa no setor público  
 
A competência criminal dos tribunais militares constitui uma exceção; abrange apenas os crimes 
essencialmente militares ou equiparados.  
Para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 186º do Código da Justiça Militar, ocorre “em matéria de 
administração militar” a falsificação que prejudique ou possa prejudicar esse setor das Forças Armadas.  
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Acórdão de 12 de Fevereiro de 1990 (Processo n.º 041138) 
Recurso – Poderes do Supremo Tribunal de Justiça – Matéria de Direito – Administração danosa no setor 
público – Indemnização ao lesado – Indemnização de perdas e danos – Tribunal Civil  
 
Segundo o artigo 433º do Código Penal, sem prejuízo do n.º 2 e 3 do artigo 410º, o recurso interposto 
para o Supremo Tribunal de Justiça visa exclusivamente o exame da matéria de direito.  
O crime de administração danosa em unidade económica do setor público cooperativo, definido no artigo 
333º do Código Penal, é um crime essencialmente doloso, não sendo admissível a sua prática com mera 
negligência.  
O Tribunal pode, oficiosamente, remeter as partes para os tribunais cíveis, quando as questões suscitadas 
pelo pedido de indemnização civil inviabilizarem uma decisão rigorosa, ou forem suscetíveis de gerar 
incidentes que retardem intoleravelmente o processo penal.  
 
 
Acórdão de 26 de Fevereiro de 1992 (Processo n.º 04254) 
Falsificação de documento – Abuso de confiança – Burla – Infidelidade – Apropriação ilegítima de bens do 
setor público – Administração danosa no setor cooperativo – Concurso real de infrações 
 
Pratica o crime de falsificação de documentos aquele que, com intenção de causar prejuízo a outrem, ou 
ao Estado ou de alcançar para si ou para terceiro um benefício ilegítimo, fabricar documento falso e fizer 
constar falsamente de documento facto jurídico relevante.  
Quem ilegitimamente se apropriou de coisa móvel que lhe foi entregue por título não translativo de 
propriedade e em função do cargo que ocupa, pratica o crime previsto e punido no artigo 300º do Código 
Penal (abuso de confiança).  
Pratica o crime de burla do artigo 313º do Código Penal quem, com intenção de obter para si ou para 
terceiro um enriquecimento ilegítimo, através de erro ou engano sobre factos, que astuciosamente 
provocou, determinar outrem à prática de atos que lhe causem, ou a outra pessoa, prejuízos patrimoniais.  
Comete o crime previsto e punido no artigo 319º do Código Penal (infidelidade) quem, tendo-lhe sido 
confiado por lei ou ato jurídico, encargo de dispor de interesses patrimoniais alheios ou de os administrar 
ou fiscalizar, intencionalmente e com grave violação dos deveres que assumiu, causar a tais interesses um 
prejuízo patrimonial importante.  
São crime puníveis os previstos e punidos nos artigos 332º e 333º do Código Penal – apropriação ilegítima 
de bens do setor público ou cooperativo e administração danosa em unidade económica do setor público 
ou cooperativo.  
No caso de a conduta do agente preencher as previsões de falsificação e de burla na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 228º e n.º 1 do artigo 313º do Código Penal, verifica-se concurso real ou efetivo de crimes.  
 
 
Acórdão de 2 de Julho de 1993 (Processo n.º 045981) 
Apropriação ilegítima de bens do setor cooperativo – Administração danosa no setor cooperativo – Dolo 
eventual  
 
O arguido foi acusado pelo Ministério Público de praticar um crime de administração danosa numa 
unidade económica do setor cooperativo, punido pelo n.º 1 do artigo 333º do Código Penal. 
Cumpre desde já referir que o crime de administração danosa em unidade do setor cooperativo é um 
crime específico próprio que só pode ser praticado por quem detiver certas qualidades pessoais, sendo 
uma delas a de estar encarregue da gestão da unidade do setor público ou cooperativo levando à ilicitude 
do facto.  
Neste sentido, o Tribunal julgou a ação improcedente e absolveu o arguido, tendo sido também 
considerado improcedente o pedido de indemnização formulado pela cooperativa agrícola, contra o 
arguido.  
Ora, o Ministério Público ao interpor recurso vem dizer que o arguido foi o único responsável pela má 
gestão da cooperativa agrícola.  
Com base nos factos que o Tribunal considerou como provados, pode concluir-se que o arguido tinha, de 
facto, poderes de “administração, gerência ou simples capacidades de dispor” dos bens da mesma 
cooperativa e de assumir a sua gestão.  

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/5656ef0f4f1ee410802568fc00399502?OpenDocument&Highlight=0,administração,danosa
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/22a9083fd900733b802568fc003a9ce0?OpenDocument&Highlight=0,administração,danosa
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Posto isto, o Tribunal afirmou que, efetivamente, o arguido cometeu erros de gestão, mas não concorda 
que os mesmos tenham sido levados a cabo com o objetivo de causar danos à cooperativa agrícola. O 
tribunal não considera provado que o arguido tenha intencionalmente infringido as normas de controlo 
ou as regras económicas de uma gestão racional. Efetivamente ocorreram alguns prejuízos mas isso não 
pode significar que tenha havido intenção de lesar a cooperação.  
Neste sentido, o Tribunal confirma o acórdão recorrido.  

 
 
Acórdão de 11 Junho de 1997 (Processo n.º 97P1191) 
Administração danosa no setor público – Elementos da infração – Apropriação ilegítima de bens no setor 
cooperativo – Concurso real de infrações – Burla – Composição – In Dubio Pro Reo – Poderes do Supremo 
Tribunal de Justiça – Co-autoria – Comparticipação  
 
O crime de administração danosa em unidade do setor cooperativo é um crime específico próprio que só 
pode ser praticado por quem detiver certas qualidades pessoais nomeadamente o estar incumbido da 
gestão de unidade do setor público ou cooperativo fundamentando tais elementos a própria ilicitude do 
facto. O sujeito passivo é a entidade pública ou do setor cooperativo lesado estando a ação típica descrita 
de modo vinculado pela referência à infração a normas de controlo ou regras económicas; o objeto da 
ação é uma unidade do setor público; o resultado da ação é a ocorrência de dano patrimonial nessa 
unidade económica.  
Exige-se o dolo direto afastando-se o dolo eventual ou necessário.  
O crime de apropriação ilegítima de bens do setor cooperativo assenta essencialmente nos tipos de crime 
de furto ou abuso de confiança aos quais é acrescentada uma especial agravante pela própria natureza 
dos bens seu objeto e qualidade do agente. Por isso, é necessário que seja preenchido um desses tipos 
legais de crime que fica agravado por o seu objeto ser um bem do setor público ou cooperativo e o agente 
ser administrador, gerente ou pessoa com capacidade de dispor dele.  
Os crimes de apropriação ilegítima de bens do setor público e o de administração danosa em unidade do 
setor cooperativo podem coexistir em acumulação real, já que o último nasce com uma administração 
danosa e o primeiro tem algo mais que se traduz num enriquecimento ilegítimo para o agente ou terceiro.  
O artigo 28º do Código Penal aplica-se sempre que duas pessoas tomem parte direta na execução ou facto 
por acordo  ou juntamente. Mas se uma pessoa participar na execução do facto ou outra (tomar parte 
direta na execução por acordo com outro) mas lhe faltar uma determinada qualidade para poder ser 
plenamente autor de um crime específico, a citada disposição estende-lhe essa caraterística que assim 
lhe “pega”, “contagia” do seu comparticipante.  
Existe uma consumpção do crime de burla no crime de apropriação ilegítima de bens do setor 
cooperativo. É que este último crime contém a proteção do mesmo interesse jurídico do crime e burla, 
mais valorado, e daí que se lhe sobreponha, consumindo o outro.  
O Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a entender não sindicar a utilização ou não utilização do princípio 
“in dubiu pro reo” por parte do tribunal “a quo”, em virtude de lhe estar vedado o conhecimento da 
matéria de facto e tal princípio estar ligado à produção da prova.  
 
 
Acórdão de 26 de Novembro de 2014 (Processo n.º 957/96.4JAFAR.E3.S1) 
Acórdão da Relação – Admissibilidade de recurso - Administração danosa – Trânsito em julgado - Caso 
julgado – Rejeição parcial – Recurso – Pedido de indemnização civil – Princípio de adesão – Acórdão 
uniformizador – Aplicação subsidiária do Código do Processo Civil – Aplicação da lei processual no tempo 
– Matéria de facto – Competência do Supremo Tribunal de Justiça 
 
O Tribunal da Relação julgou o recorrente autor de um crime de administração danosa, previsto no artigo 
235º do Código Penal.  
O Tribunal ordenou que o processo baixasse à primeira instância para que este aplicasse a pena de 2 anos 
de prisão. No entanto, esta pena deu lugar a um novo acórdão, depois de o anterior ter sido anulado pelo 
acórdão da Relação, ao que o Tribunal da Relação, em novo recurso interposto pelo arguido, confirmou a 
decisão.  
Note-se que, este último acórdão não foi impugnado, pelo que transitou em julgado a partir do momento 
em que se esgotou o prazo para eventual recurso ou reclamação, nos termos do artigo 628º do Código do 
Processo Civil. Então, o caso concreto ficou resolvido pelo acórdão da Relação (19-03-2013) que, ao 
transitar em julgado, constitui caso julgado.  

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/84a64904caf9b54c802568fc003b9e98?OpenDocument&Highlight=0,administração,danosa
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O n.º 3 do artigo 400º do Código do Processo Penal estabelece que mesmo que não seja admissível recurso 
quanto à matéria penal, pode ser interposto recurso da parte da sentença/acórdão relativa à 
indemnização civil.  
O n.º 1 do artigo 7º do Código do Processo Civil diz-nos o seguinte “aos recursos interpostos de decisões 
proferidas a partir da entrada em vigor da presente lei em ações instauradas antes de 1 de Janeiro de 
2008 aplica-se o regime de recursos decorrentes do Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, com 
alterações agora introduzidas, com exceção do disposto no n.º 3 do artigo 671º do Código Processo Civil, 
aprovado em anexo à presente lei.” 
Ora, no caso em concreto, a Lei 41/2013 entrou em vigor no dia 01-09-2013, pelo que o acórdão do 
Tribunal da Relação de que o demandado/arguido interpôs recurso foi proferido a 8/04/2014 e o pedido 
civil foi deduzido antes de 01-01-2008, mais concretamente a 04-06-2002. 
Neste sentido, o Tribunal conclui que o recurso tem de ser rejeitado por não ser admissível.  
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
Acórdão de 2 de Fevereiro de 1994 (Processo n.º 0321983) 
Crédito bancário – Administração danosa no setor no setor público 
 
Havendo indícios suficientes de que os arguidos – funcionários de uma empresa bancária do setor público 
– concederam créditos a descoberto a pessoas ou empresas, cujas contas bancárias não comportavam 
liquidez, usurpando a competência de organismos situados a nível hierarquicamente superior, sabendo 
que tal lhes estava vedado – devem ser pronunciados, revogando-se o despacho que ordenou o 
arquivamento, por crime de administração danosa em unidade  económica do setor público.  
 
 
Acórdão de 23 de Novembro de 1999 (Processo n.º 0076015) 
Administração danosa no setor público – Atenuantes – Agravantes – Circunstâncias qualificativas – 
Prescrição do procedimento criminal – Prazo  
 
Na contagem do prazo da prescrição do procedimento criminal, nos termos do n.º 2 do artigo 118º do 
Código Penal, versão de 1995 (n.º 2 do artigo 117º, na versão correspondente de 1982), interferem as 
circunstâncias que subjazem à criação, na Parte Especial do Código Penal, de novos tipos legais, sejam 
eles qualificados ou privilegiados.  
 
 
Acórdão de 7 de Dezembro de 2005 (Processo n.º 1269/02) 
Processo de querela – Crime de administração danosa em unidade económica setor público – 
Indemnização cível – Atribuição oficiosa em processo penal  
 
A dedução pelo Ministério Público de acusação contra o réu, num processo de querela, a que era aplicável 
o disposto no artigo 29º e seguintes do Código de Processo Penal de 1929 e no artigo 12º do Decreto-Lei 
n.º 605/75, de 3 de Novembro, é um ato de promoção da liquidação da dívida nos termos e com os efeitos 
previstos no n.º 4 do artigo 306º do Código Civil.  
As deficiências, obscuridades e contradições da matéria de facto, aliadas à insuficiência da indicação dos 
elementos de cálculo da indemnização, impõem que se anule a decisão proferida, nos termos previstos 
no n.º 4 do artigo 712º do Código do Processo Civil, aplicável ao processo penal por força dos artigos 649º 
e 665º do Código então vigente.  
 
 
Acórdão de 25 de Março de 2014 (Processo n.º 1318/11.2YXL.SB.L1-7 
Remoção da cabeça de casal  
 
Vieram os interessados M e T requerer a remoção do cabeça de casal e a nomeação do requerente marido 
como cabeça de casal, fundamentando que o requerente não teve notícias sobre a administração da 
herança desde que J se tornou cabeça de casal, não obstante os pedidos que lhe dirigiu nesse sentido.  
A irmã do requerente também solicitou, por escrito, informações ao cabeça de casal, sendo que nenhum 
dos pedidos foi respondido.  

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/551459e0573bfe368025680300028de2?OpenDocument&Highlight=0,administração,danosa
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6c715c9daf2d72058025699300403479?OpenDocument&Highlight=0,administração,danosa
https://www.pgdlisboa.pt/jurel/jur_mostra_doc.php?codarea=57&nid=3262
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/66210f986003de2f80257cae004234bd?OpenDocument&Highlight=0,administração,danosa
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Neste sentido, o Tribunal julgou improcedente a remoção de J do cargo de cabeça de casal.  
O requerente apresentou recurso desta decisão, o qual foi admitido como de apelação.  
O juiz considerou que não existem factos no processo que permitam conscienciosamente afirmar que o 
cabeça de casal prosseguiu uma administração danosa relativamente aos bens integrados na herança, 
nem que os sucessivos prazos pedidos para a apresentação da relação de bens fossem totalmente 
injustificados ou fruto de menor diligência no cumprimento dos deveres associados ao cargo. 
Posto isto, o Tribunal da Relação de Lisboa julga improcedente a apelação e confirma a decisão recorrida.  
 

 
Acórdão de 24 de Setembro de 2019 (Processo n.º 631/16.7TELSB-B.L1-5) 
Crime de administração danosa – Constituição de assistente – Bem jurídico protegido  
 
À luz do artigo 235º do Código Penal, no crime de administração danosa, o bem jurídico protegido é o 
património de “unidade económica do setor público ou cooperativo”.  
Tem-se verificado uma certa evolução jurisprudencial relativamente no acesso ao estatuto de assistente, 
na medida em que ao lado dos bens jurídicos públicos ou coletivos, podem estar os bens jurídicos dos 
particulares, o que justifica a admissão da constituição como assistente de particulares nesses processos.  
O Tribunal entende que os interesses que o recorrente – Sindicato dos trabalhadores das empresas do 
Grupo Caixa Geral de Depósitos – pretende defender não são concretos, de modo a se poder ver os seus 
representados típicos lesados, antes se representam como interesses gerais, cuja defesa não cabe ao 
assistente e nada permite admitir que, tendo por base os factos investigados, se tenha visado causar um 
prejuízo aos interesses de particulares (no caso dos trabalhadores representados).  
Em relação a factos relacionados com a administração danosa e pelo artigo 235º do Código Penal, não é 
admissível a intervenção como assistente do sindicato representativo de trabalhadores da mesma. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
 
Acórdão de 2 de Outubro de 1991 (Processo n.º 9140473) 
Apropriação ilegítima de bens do setor cooperativo – Administração danosa no setor cooperativo – Burla 
agravada – Falsificação de título de crédito – Abuso de confiança agravado 
 
Nada impede a acumulação real entre os tipos de crime de abuso de apropriação ilegítima de bens do 
setor cooperativo e de administração danosa de unidades económicas desses setores. 
O arguido, gerente bancário de unidade cooperativa do setor, que saca ou permite que outrem saque a 
descoberto, sabendo que vai levar esse estabelecimento bancário e se conforma com esse resultado, 
comete o crime de abuso de confiança agravado nos termos do artigo 332º do Código Penal.  
Verifica-se o crime de falsificação de documento na aposição num cheque da declaração de “visado” feita 
pelo gerente bancário combinado com o respetivo sacador, ambos sabendo que a conta desse sacador já 
nesse momento apresentava saldo negativo.  
A apresentação desse cheque a pagamento noutra instituição bancária com o consequente recebimento 
da importância do cheque integra o crime de burla.  
 
 
Acórdão de 2 de Fevereiro de 2000 (Processo n.º 99407) 
Administração danosa no setor público – Elementos da infração  
 
No crime de burla, o elemento “astuciosamente” é limitativo em relação ao elemento de dolo específico 
(intenção de enriquecimento); isto é, uma exigência que acresce ao dolo.  
No crime de administração danosa, exige-se que o dano produzido pelo agente seja “importante”, isto é, 
que a conduta deste leve à produção de resultados desastrosos.  

 
 
Acórdão de 11 de Março de 2003 (Processo n.º 0221583) 
Competência material – Sociedade comercial – Administração – Indemnização – Direito dos Sócios  

 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/944a3ded10ed475380258489004e267d?OpenDocument&Highlight=0,administração,danosa
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/443a7d0c74af9c098025686b006622fc?OpenDocument&Highlight=0,administração,danosa
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/03943fdd123ce423802568b8003bb31f?OpenDocument&Highlight=0,administração,danosa
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/87b8e57b2386cb2780256d440032d57f?OpenDocument&Highlight=0,administração,danosa
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G S.A, intentou uma ação de condenação contra A pedindo a condenação de R a pagar determinado valor 
à sociedade, alegando que era o réu quem estava encarregue da administração da sociedade. 
O réu veio contestar terminando por pedir a sua absolvição do pedido.  
Na réplica, a autora termina como na petição inicial. 
Foi proferido despacho a julgar esse Tribunal de Comércio incompetente em razão da matéria, absolvendo 
o réu da instância.  
Inconformada, a autora na alegação concluiu que não se efetiva, com efeito, a responsabilidade civil de 
uma invocada administração danosa.  
Ora, como ficou referido, o pedido deduzido pela autora, fundamenta-se na responsabilidade civil 
decorrente de administração danosa pelo réu.  
Neste sentido, pode concluir-se que o Tribunal veio dar razão à autora, fundamentando que a mesma veio 
exercer o direito social consagrado no n.º 1 do artigo 77º do Código das Sociedades Comerciais. Concluiu-
se ainda que o Tribunal de Comércio é competente, em razão da matéria, para as ações em que se peça 
a condenação em indemnização pelo prejuízo sofrido por atuação ilícita na gestão de sociedade comercial, 
nos termos do n.º 1 do artigo 77º do Código das Sociedades Comerciais. 
 
 
Acórdão de 6 de Maio de 2009 (Processo n.º 5851/06.0TDPRT.P1) 
Instrução – Admissibilidade – Legitimidade – Assistente  
 
Perante o despacho de arquivamento do Ministério Público e estando em causa crimes de natureza 
particular (como sucede com os crimes de difamação e injúria), incumbe ao assistente deduzir acusação 
particular, não sendo admissível requerer a abertura de instrução. Assim, é de rejeitar o requerimento 
para abertura de instrução, por inadmissibilidade legal, face ao disposto da alínea b) do n.º 1 do artigo 
287º do Código do Processo Penal.  
Estando ainda em causa um crime de administração danosa (artigo 235º do Código Penal), o denunciante 
não pode arrogar-se a qualidade de ofendido, uma vez que não é titular de interesses privados que sejam 
protegidos com a referida incriminação. Por isso, quanto a este crime público, apesar de o recorrente o 
poder denunciar, não tem legitimidade para intervir nos autos como assistente, sendo que o despacho 
que genericamente o admitiu como tal, não faz caso julgado  formal quanto à legitimidade.  
Assim, tendo arquivado o inquérito quanto a este crime, e não podendo o denunciante constituir-se 
assistente, também não pode requerer a abertura de instrução por esse crime (alínea b) do n.º 1 do artigo 
287º do Código do Processo Penal). 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 
Acórdão de 10 de Março de 2004 (Processo n.º 4116/03) 
Extensão do dolo no crime de administração danosa  
 
O arguido A foi acusado pelo Ministério Público da prática de um crime de administração danosa, previsto 
e punido pelo n.º 1 do artigo 255º do Código Penal.  
Após o julgamento, julgando-se a acusação improcedente, veio o arguido a ser absolvido. 
Durante a audiência de julgamento, foi proferido despacho em que se decidiu não se verificar a prescrição 
do procedimento criminal que havia sido invocada pelo arguido.  
Deste despacho, o arguido interpôs recurso, o qual veio a ser admitido. 
Ora, da decisão que absolveu o arguido, apenas interpõe recurso o Ministério Público concluindo que, 
alterando-se a douta sentença, dando como verificados os vícios de contradição insanável da 
fundamentação e do erro notório na apreciação da prova e, em consequência, considerar provado o dolo 
no referente à conduta do arguido, condenando-o pela prática de um crime de administração danosa, ou 
então anular-se, nesta parte, o julgamento e reenviar-se o processo, nos termos do artigo 426º do Código 
do Processo Penal para que se corrijam tais vícios, ao que o arguido veio alegar a improcedência do 
recurso.  
Deste modo, concluiu-se na sentença recorrida que afirmando que está o preenchimento objetivo do tipo 
legal de crime de administração danosa, interessa, agora, abordar a respetiva componente subjetiva.  
Ora, o arguido terá violado intencionalmente regras prudenciais a que estava adstrito, cometendo erros 
de gestão notórios, no entanto, sempre confiou que o património de B não seria lesado, por isso apenas 
lhe podendo ser imputados os prejuízos efetivamente verificados a título de negligência e já não a título 
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de dolo. Sendo assim, uma vez que não se encontra previsto, ao nível do tipo criminal, a punição das 
condutas negligentes, conforme resulta do artigo 13º do Código Penal, apenas poderá haver lugar ao 
sancionamento penal dos agentes que hajam praticado o facto com dolo, o que não acontece no caso 
concreto.  
 

 
Acórdão de 7 de Março de 2012 (Processo n.º 1259/03.7TACBR.C1) 
Participação económica em negócio 
 
O Ministério Público acusou os arguidos da prática, em co-autoria e na forma consumada, de um crime 
de participação económica em negócio, em concurso aparente com um crime de administração danosa. 
Relativamente aos crimes de participação económica e de administração danosa, o legislador considera 
que tais crimes têm uma natureza essencialmente dolosa, não só quanto aos atos praticados em si 
mesmos, mas também quanto às suas consequências. Ponderou-se e assumiu-se o chamado “risco 
calculado”. 
Deste modo, o que se discute no recurso é a existência, ou não de indícios da prática de um crime de 
participação económica em negócio, imputado pelo Ministério Público aos arguidos e afastado pela 
decisão instrutória.  
Posto isto, o tribunal entende que está presente a prática de um crime de participação económica em 
negócio.  
 

 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 
 

Acórdão de 16 de Junho de 2005 (Processo n.º 1132/05-1) 
Difamação através de meio de comunicação social – Honra e consideração – Direito de informação 
 
Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indemnização civil e, em 
conformidade, condenou o demandado a pagar ao demandante uma indemnização, absolvendo o 
demandado do resto do pedido.  
Inconformado com a decisão, recorreu o demandado, concluindo que as imputações feitas ao 
demandante na audiência de julgamento são verdadeiras, pelo que tais imputações resultam do facto de 
o demandante ter assumido como Presidente de uma cooperativa de habitação, a construção de casas 
para os seus cooperantes e não cumpriu tal promessa. 
Sobre o demandante caía um processo crime que veio a culminar na sua condenação por apropriação 
ilegítima e gestão danosa relativamente à gestão que faz na referida cooperativa. 
O Tribunal considera como factos provados a queixa-crime apresentada pelos cooperantes contra o 
demandante e o tesoureiro por factos relacionados com a não construção de fogos e a dissipação dos 
fundos da cooperativa. 
Tais queixas tiveram como resultado a condenação do demandante e do tesoureiro como co-autores 
materiais, na forma consumada e em concurso efetivo de: um crime de apropriação ilegítima – n.º 1 do 
artigo 234º, com referência ao disposto do n.º 1 e alínea b) do n.º4 do artigo 205º e alínea b) do artigo 
202º, todos do Código Penal. 
Deste modo, o Tribunal nega provimento ao recurso e confirma a douta sentença.  
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
Acórdão de 17 de Março de 2013 (Processo n.º 132/08.7TAMNC-A.G2) 
Assistente – Assistente em processo penal – Constituição de assistente 
 
Por despacho proferido pelo juiz, foi a Santa Casa da Misericórdia admitida a intervir nos presentes autos 
como assistente.  
Não se conformando com esta decisão, vem a arguida interpor recurso por considerar que a mesma é 
ilegal, por não estarem reunidos na requerente Santa Casa os pressupostos necessários à sua prolação.  
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O crime de administração danosa, cuja prática os participantes nos presentes autos pretendem imputar 
à arguida, pretende punir os crimes praticados contra o setor público ou cooperativo agravado pela 
qualidade do agente nos termos do artigo 235º do Código do Processo Penal. 
O crime de administração danosa não se encontra descrito no catálogo de crimes enunciados, na alínea 
e) do artigo 68º do Código do Processo Penal, pelo que não poderá o interesse privado do requerente 
Santa Casa ser pressuposto legítimo para a sua intervenção como assistente nos presentes autos. 
Neste sentido, está em causa nos presentes autos a prática de um crime de abuso de confiança agravado 
(alínea e) do n.º 4 e n.º1 do artigo 205º do Código Penal). 
Face à natureza do ilícito coloca-se a questão de saber se uma pessoa coletiva, como é o caso da Santa 
Casa, tem a necessária legitimidade, no pressuposto de que poderá vir a ser titular de uma Fundação, em 
caso de gestão danosa, administração negligente ou sua extinção.  
Assim sendo, o Tribunal decidiu que a Santa Casa da Misericórdia não tem legitimidade para se constituir 
assistente num processo em que se investiga um crime de abuso de confiança por apropriação de bens 
propriedade de uma Fundação, se apenas tiver a expetativa de os bens virem a reverter para si, se 
verificadas determinadas situações.  

 
 
Acórdão de 10 de Julho de 2017 (Processo n.º 837/08.2TAVNF.G1) 
Administração danosa – Elementos do Crime – Infidelidade – Crime específico próprio – Artigos 235º e 
224º do Código Penal, artigo 359º do Código de Processo Penal, artigo 519º do Código das Sociedades 
Comerciais e n.º 5 do artigo 32º da Constituição da República Portuguesa 
 
Da descrição contida no artigo 235º do Código Penal, que prevê o crime de administração danosa, resulta, 
nomeadamente à luz da exposição de motivos constante do preâmbulo da versão originária do Código 
Penal de 1982, que o normativo, a par da primordial preocupação de proteger o património de pessoa 
coletiva integrada no setor público ou cooperativo, visa garantir a observância das normas de controlo e 
regras económicas de uma gestão racional, ou, por outras palavras, o bom aviamento dado aos bens 
afetos à satisfação de necessidades públicas ou de necessidades que, sendo privadas, são prosseguidas, 
sem fins lucrativos, através da entreajuda dos membros das cooperativas.  
Assim, na vertente objetiva, deparamos no tipo do ilícito em análise com: um crime específico próprio 
que, por um lado, só pode ter por sujeito passivo uma entidade do setor público ou cooperativo e, por 
outro lado, só pode ser praticado por quem (agente ativo) detiver a qualidade pessoal inerente à 
incumbência da gestão ou administração de unidade económica de tal entidade e, por isso, com o poder 
de vincular a pessoa coletiva à celebração de um dado negócio jurídico; uma conduta típica que “obedece 
a uma combinação do modelo de execução vinculada e de execução típica”, exigindo-se a prova da 
contrariedade do ato (ou omissão imprópria) aos deveres do cargo do gestor: o não adimplemento de 
normas de controlo ou regras de gestão racional, com as quais se pretende  salvaguardar o património de 
uma unidade económica do setor público ou cooperativo; um crime material de dano cujo resultado da 
ação típica terá de se exprimir na ocorrência efetiva de um dano patrimonial, aferido à luz do critério 
nuclear da respetiva “importância”, sendo esta avaliada, não numa vertente estritamente objetiva ou 
matemática – o que arreda, por consequência, a noção de valor “elevado” ou “consideravelmente 
elevado” fornecida pelo artigo 202º do Código Penal – mas, sim, em função de uma conceção de 
património orientada para a específica tutela das funções públicas ou supra individuais cometidas à 
unidade económica, portanto, em concreto, através da aplicação concorrente de um critério objetivo e 
de um critério subjetivo porque “(...) torna-se indispensável que, pelo seu impacto concreto, o dano possa 
pôr em causa a subsistência, o funcionamento e o desempenho das tarefas comunitárias cometidas à 
unidade económica”.  
Por fim, exige-se a ultrapassagem da margem do “risco permitido” ou “calculado”, afinal, a álea que 
sempre acompanha qualquer atividade económica, e daí que a verificação do dano contra a “expetativa 
fundada” do agente não seja punida (cf. n.º 2 do  artigo) e que, tendencialmente, o “acordo (expresso) de 
todos os cooperantes ou dos órgãos de direção mandatados para o efeito (nas unidades do setor público, 
dos órgãos de administração respetivos) afasta a tipicidade da conduta do agente”, por constituir uma 
cláusula de exclusão ou justificação da ilicitude.  
E no que concerne ao tipo subjetivo, há que ter em consideração que o dolo se desdobra nos chamados 
elementos intelectual – representação, previsão ou consciência dos elementos do tipo de crime – e 
volitivo – vontade dirigida à realização daqueles elementos do tipo, aos quais acresce um elemento 
emocional, que é dado, em princípio, pela consciência da ilicitude. Como tal, exige-se que o agente saiba 
que está a atingir o resultado ilícito que a comunidade repele e censura e, apesar disso, o queira: 
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nomeadamente, que saiba que desempenha funções de gestão ou administração numa unidade 
económica do setor público ou cooperativo e que praticou o facto criminoso no exercício e na prossecução 
do interesse público ou comunitário que justificou o seu mandato e que, sabendo que o faz, queira violar 
a relação de confiança instituída pelo ato jurídico de designação e/ou eleição ou de contratação que lhe 
conferiu tal mandato, bem como provocar o dano patrimonial (com os contornos já definidos), através da 
infração ao conteúdo do ato jurídico que lhe conferiu tal mandato ou a norma de controlo ou a regras 
económicas de uma gestão racional.  
No entanto, das descrição contida no citado artigo 235º resulta que a ação típica nela prevista possibilita 
uma dupla ou distinta relevância do elemento volitivo: por um lado, exige-se que a violação de normas 
de controlo ou regras económicas de uma gestão racional seja intencional, portanto, que seja cometida 
(apenas) com dolo direto, contra o que, normalmente sucede; por outro, já parece nada obstar a que o 
resultado típico possa ser imputado ao agente em qualquer das demais modalidades do dolo, inclusive o 
eventual, bastando-se, pois, com a possibilidade de o agente perspetivar, como resultado possível da sua 
ação, a ocorrência do dito dano patrimonial “importante” na unidade económica e atuar conformando-
se a essa mesma possibilidade.  
Também o delito de infidelidade é um crime específico próprio, que tendo, igualmente, subjacente a ideia 
ética da confiança, resultante diretamente da lei ou de ato jurídico, somente pode ter por agente a pessoa 
a quem foi confiado o dever de dispor, administrar ou fiscalizar interesses patrimoniais alheios. E, de 
acordo com a descrição contida no referido artigo 224º do Código Penal, exige-se, para a sua integração, 
que o agente atue com “ grave violação dos deveres” que lhe competem e que o prejuízo patrimonial 
causado à vítima seja “importante” e, ainda, que essa atuação seja “intencional”, portanto, que o mesmo 
represente o facto que o preenche, atuando com intenção de o realizar, o que aponta no sentido de que 
se encontra afastada a sua imputabilidade a título de dolo eventual, aqui, também, quanto ao resultado 
da ação, uma vez que aquela intenção abarca a de causar aos interesses patrimoniais alheios “prejuízo 
patrimonial importante”.  
O artigo 519º do Código das Sociedades Comerciais regula jurídico-penalmente a prestação de informação 
sobre matéria da vida da pessoa coletiva contrária à verdade, no âmbito do cumprimento de deveres 
legais de informação, quando alguém exerce o correspondente direito. Por sua vez, a qualificação desse 
tipo de ilícito para o crime (agravado) previsto no n.º 4 do preceito somente se preenche quando for 
causado dano grave, material ou moral, e que o autor pudesse prever, a algum sócio que não tenha 
concorrido conscientemente para o facto, à sociedade, ou a terceiro.  
O preenchimento do crime de falsificação exige, a par dos elementos objetivos – o fabrico, a falsificação 
ou alteração de documento, a menção de facto juridicamente relevante e não verdadeiro em documento 
ou o uso de documento falsificado por outrem -, como elementos do tipo subjetivo: o dolo genérico, que, 
como em qualquer outro tipo de ilícito, se desdobra nos elementos acima destrinçados – o conhecimento 
e vontade de praticar o facto (falsificação), com consciência da sua censurabilidade; e o dolo específico – 
a intenção de causar prejuízo a terceiro, de obter por si ou para outra pessoa benefício ilegítimo, ou de 
preparar, facilitar ou encobrir outro crime.  
Perante a estrutura acusatória do nosso processo penal, constitucionalmente imposta (n.º 5 do artigo 32º 
da Constituição da República Portuguesa) para assegurar as garantias de defesa do arguido, os poderes 
de cognição do tribunal estão rigorosamente limitados ao objeto do processo, previamente definido pelo 
conteúdo da acusação/pronúncia, devendo os “factos que constituem o “objeto do processo” ter a 
concretude suficiente para poderem ser contraditados e deles se poder defender o arguido e, 
sequentemente, a serem sujeitos a prova idónea.  
Por isso, a falta de narração na acusação/pronúncia de elementos integrantes da tipicidade do ilícito 
redunda na pura inexistência dessa tipicidade, não sendo admissível a alteração da sentença dos factos 
da acusação, para que daquela passem a constar factos integrantes de um comportamento típico dos 
agentes, a qual, nessa hipótese, consistiria na convolação de uma conduta atípica em conduta típica, 
proibida pelo comando do artigo 359º do Código do Processo Penal. Aliás, em caso de alteração, nem 
sequer é permitida a comunicação ao Ministério Público para que ele crie novo procedimento pelos novos 
factos quando estes não são autonomizáveis em relação ao objeto do processo.  
 
        Diogo Pereira Coelho 
        Beatriz Monteiro 


