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Jurisprudência Temática de Direito Penal 
N.º  94 – Setembro 2021 
 

CRIME DE OMISSÃO DE AUXÍLIO 
 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Acórdão de 10 de Setembro de 2020 (Processo n.º 308/12.2TAABF.1.E1.S1) 
Recurso penal – Lenocínio - Ofensa à integridade física simples - Omissão de auxílio – Burla - Extorsão 
Ameaça - Concurso de infrações - Medida concreta da pena - Pena de prisão 

 
I- Está em causa a prática sucessiva, entre Fevereiro de 2011 e Junho de 2014, de crimes de lenocínio, de 
ofensas à integridade física, de omissão de auxílio, de burlas, de extorsão e de ameaças, por arguido, já 
com 00 anos de idade e que, tanto quanto os factos reportados consentem verificar, vive, desde pelo 
menos os 00 anos de idade, da prática reiterada de crimes, contra o património, contra a 
autodeterminação sexual, contra a liberdade sexual, contra a integridade física e contra outros bens 
jurídicos pessoais, e contra a liberdade pessoal, arguido que «continua a desvalorizar a sua conduta não 
demonstrando sentido crítico nem arrependimento», que beneficia de pensões do Estado, sem 
integração laboral nem familiar, revelando contactos com uma neta, residente no ..., que foi vítima de ..., 
em 2018, e padece de «problemas do foro ...». 
II- Perante tal materialidade, e na moldura abstracta do concurso, entre os 3 anos e 6 meses e os 25 anos 
de prisão, a idade e as presentes condições de saúde do arguido, únicos factores atendíveis em sede de 
mitigação da pena, tendo já sido objecto de ponderação no acórdão recorrido, que concretizou a pena 
única em 9 anos de prisão e 24 meses de proibição da faculdade de conduzir, não consentem a pretextada 
reversão in mellius, diante do arrolado pretérito e da ausência de qualquer facto de arrependimento ou 
de assunção do desvalor da reiterada prática delitiva, figurando-se que, situada aquém do ponto médio 
da dita moldura abstracta, a pena de 9 anos de prisão estabelecida na instância não merece qualquer 
reparo. 

 
 
Acórdão de 2 de Julho de 2015 (Processo n.º 620/12.0T2AND.C1.S1) 
Abandono de sinistrado – Seguradora - Direito de regresso - Responsabilidade extracontratual -
Uniformização de jurisprudência 

 
« O direito de regresso da seguradora contra o condutor que haja abandonado dolosamente o sinistrado, 
previsto na parte final da alínea c) do art. 19º do DL 522/85, de 31/12, não está limitado aos danos que 
tal abandono haja especificamente causado ou agravado, abrangendo toda a indemnização paga ao 
lesado com fundamento na responsabilidade civil resultante do acidente. » 
 

 
Acórdão de 31 de Março de 2004 (Processo n.º 04P136) 
Omissão de auxílio – Cumplicidade – Violação 
 
I -    Na comparticipação criminosa a co-autoria diferencia-se da cumplicidade pela ausência de domínio 
do facto que esta traduz. 
II - O cúmplice limita-se a facilitar o facto principal, através de auxílio físico (material) ou psíquico (moral), 
situando-se a prestação de auxílio em toda a contribuição que tenha possibilitado ou facilitado o facto 
principal ou fortalecido a lesão do bem jurídico cometida pelo autor. 
III - Na cumplicidade material haverá sempre a exterioridade de um comportamento, uma acção exterior, 
revelada e visível, dirigida ao favorecimento do agente do facto. 
IV - De igual modo, a cumplicidade psíquica (auxílio moral) supõe um qualquer meio, palavra, gesto, ou 
comportamento, que revele a vontade de reforçar a acção do agente de facto; a mera cogitatio ou a 
aceitação passiva não pode constituir cumplicidade, não revelando, nesta perspectiva, o ponto de vista 
do agente do facto, mas apenas a perspectiva e a vontade do suposto cúmplice. 
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V - A cumplicidade só pode, pois, revelar-se através da causalidade; especialmente na cumplicidade 
psíquica, sem elementos reveladores de causalidade não se pode responder à questão de saber se há 
auxílio ou se houve favorecimento do facto principal. 
VI - Por outro lado, o auxílio na cumplicidade é doloso: deve actuar dolosamente tanto em relação ao 
auxílio, como na direcção do auxílio em relação ao facto do agente (dolo duplo). 
VII - Nesta medida, no domínio da causalidade relevante na cumplicidade, não basta uma qualquer 
solidarização activa que não seja causal do resultado. A pura passividade não é auxílio material, e também, 
por si só, não releva auxílio ou influxo psíquico em relação ao facto do agente. 
VIII - Tendo sido dado como provado que «enquanto o arguido A mantinha com a ofendida as relações de 
coito anal e lhe introduziu no ânus objecto não apurado, o arguido B, não obstante ter constatado a 
oposição manifestada pela ofendida, que se debatia e exteriorizava as dores que sentia, manteve-se junto 
deles e, deliberadamente, nada fez para impedir que o arguido A concretizasse esses actos» e que «após 
tais actos sexuais, os arguidos vestiram a ofendida, que se encontrava semi-inconsciente e sangrava 
abundantemente da vagina e ânus e, ao invés de a levarem a um hospital, transportaram-na (...) para 
casa, onde chegados, cerca das 04h30, tocaram à campainha e tendo-lhes sido aberta a porta de entrada 
do prédio, largaram a ofendida no chão, no átrio do prédio, indiferentes à sua sorte» não é possível 
concluir, no que ao comportamento do arguido B respeita, pela intervenção enquanto cúmplice dos 
crimes de violação e coacção sexual praticados pelo arguido A. 
IX - Com efeito, a simples presença física, sem a prova de qualquer conformação dirigida ao facto (a oferta 
de auxílio, o conforto por palavras, a garantia e a intenção de contribuição para o resguardo) não é mais 
que um não acto, mesmo em deliberada omissão; o facto de permanecer não constitui elemento nem 
revelador do dolo de auxílio, nem causal do apoio ao facto do co-arguido. 
X - Por outro lado, «nada fazer para impedir» situa-se já fora do plano lógico da cumplicidade; o auxílio 
não pode consistir no não cumprimento ou na frustração do facto, ou em não retirar o objecto do crime 
da disponibilidade, ou da continuação da disponibilidade do agente. 
XI - O dever de auxílio, previsto no art. 200.º do CP, tem como fundamento a solidariedade social devida 
àqueles que se encontram em perigo no que toca a bens jurídicos eminentemente pessoais, a vida, a 
integridade física ou a liberdade. 
XII - Ao nível dos elementos objectivos do tipo surge a "grave necessidade", exigindo tal conceito que se 
trate de um risco ou perigo iminente de lesão substancial daqueles bens jurídicos, "pressupondo a 
impossibilidade de a pessoa a socorrer, por si só, poder afastar o perigo que ameaça esses mesmos bens 
jurídicos". 
XIII - Quanto ao elemento subjectivo, o crime de omissão de auxílio é de estrutura dolosa, bastando, para 
o efeito, que o agente represente que a vítima corre risco de vida ou lesão grave da sua saúde, e se 
conforme ou fique indiferente perante essa mesma situação de perigo. 
 

 
Acórdão de 12 de Fevereiro de 2004 (Processo n.º 03P3202) 
Ofensas corporais agravadas - Omissão de auxílio - Concurso de infracções - Medida da pena 
 
1 - Se qualquer cidadão está onerado com o dever geral de assistência em relação a qualquer pessoa que 
se encontre em grave necessidade que ponha em perigo a sua vida, integridade física ou liberdade, 
mesmo que esse cidadão não tenha contribuído minimamente para tal situação, e se sobre aquele que 
tiver criado ou contribuído para criar, sem culpa, a situação geradora de perigo para bens pessoais, recai 
um dever qualificado de auxílio, em virtude do qual a omissão da conduta é mais gravemente punida do 
que no primeiro caso, em relação ao agente de um ilícito típico, que dolosamente tenha criado a situação, 
configura-se o especial dever jurídico de evitar a produção do resultado, nos termos do nº. 2 do artº. 10º 
do Código Penal. 
2 - Como tal, responde pela realização do crime a que a omissão da sua conduta deu lugar, eventualmente 
em concurso real com o crime que colocou o ofendido em grave necessidade. 
3 - Tendo o arguido atropelado voluntariamente o ofendido com o seu carro, que propositadamente 
desviou para a berma, produzindo-lhe ofensas graves na sua integridade física e tendo-o abandonado à 
sua sorte, sabendo que a vida do ofendido corria perigo, o facto é susceptível de integrar a alínea d) do 
artº. 144º do CP, para além das alíneas b) e c) por que já tinha sido condenado o arguido. 
4 - A pena de 4 anos e 6 meses de prisão fixada pelo colectivo para uma tal conduta não é 
desproporcionada, não podendo por isso ser atenuada e suspensa na sua execução. 
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Acórdão de 29 de Janeiro de 2003 (Processo n.º 02P4426) 
Omissão de auxílio – Crime de resultado  
 

I - O dever de cooperação entre cônjuges contempla a "obrigação de socorro e auxílio mútuos e a de 
assumirem em conjunto as responsabilidades inerentes à vida da família que fundaram" (artigo 1674º do 
CCivil). 
II - O dever de auxílio previsto no artigo 200º do CPenal tem como fundamento a solidariedade social 
devida àqueles que se encontram em perigo no que toca a bens jurídicos eminentemente pessoais, a vida, 
a integridade física ou a liberdade. 
III - Em face do critério tradicional, o crime de omissão de auxílio do artigo 200º do CPenal - 
correspondente ao artigo 219º da versão originária do CP82 - é considerado como um crime de omissão 
própria ou pura, também designado de mera omissão ou de omissão simples. 
IV - Perante uma situação de hemorragia decorrente de aborto espontâneo, carecida de assistência 
médica, nem a sua gravidade, nem o arrastamento da situação, foram de molde a repercutir-se em lesão 
da integridade física da vítima. 
V - O arguido não tem que ser responsabilizado criminalmente pela violação do dever de socorro e auxílio 
a que estava juridicamente obrigado para com o seu (ao tempo) cônjuge, uma vez que não se está perante 
um crime de resultado que lhe competia evitar ou impedir - artigo 10º, n.º 2, do CPenal. 
V - A situação de "grave necessidade" a que o artigo se refere pressupõe a impossibilidade de a pessoa a 
socorrer, por si só, poder afastar o perigo que ameaça bens jurídicos pessoais, isto é, a incapacidade de 
desenvolver a actividade de defesa adequada às circunstâncias, carecendo em absoluto de uma 
intervenção alheia. 
VI - Não se verifica a indispensabilidade do auxílio se se provou que foi a própria ofendida quem "telefonou 
ao número nacional de urgência 112, e foi conduzida por uma ambulância ao mencionado Hospital, 
ambulância que em cerca de 15 minutos acorreu à residência", não havendo qualquer indício de que o 
recorrido a tenha impedido de antes o ter feito. 
VII - A indiferença do então marido é censurável a vários títulos, porém, tal censura não pode ser a penal, 
pois que não se realiza o ilícito-típico. 
 
 
Acórdão de 29 de Outubro de 1997 (Processo n.º 97P414) 
Omissão de auxílio – Bem jurídico – Acidente de viação  
 

I - Entre os direitos processuais de que o arguido goza em qualquer fase do processo refere o artigo 61 n. 
1 do CPP, é "o de estar presente aos actos processuais que directamente lhe disserem respeito, devendo 
tais actos ser entendidos como todos aqueles relativamente aos quais vale em geral o princípio da 
contraditoriedade entre os vários intervenientes. 
II - Não há erro notório na apreciação da prova quando o que o recorrente ataca nas suas alegações é o 
princípio da livre apreciação da prova consagrado no artigo 127 do CPP, o qual o Supremo Tribunal de 
Justiça não pode censurar, se tal princípio não se mostrar violado. 
III - O crime de omissão de auxílio previsto no artigo 219 do CP/82 (a que corresponde, no CP/95, o artigo 
200, sem alteração nas penas), é um crime de omissão para, cuja existência resulta apenas de o agente 
não levar a cabo socorro à vítima, pelo que o perigo resultante do abandono não é elemento essencial do 
crime. O bem jurídico protegido no crime em causa é, não a integridade física e a vida da vítima, mas o 
direito de natural socorro que assiste a toda a pessoa vítima de acidente desde que o responsável pelo 
acidente não preste socorro à vítima e mesmo que esta última tenha tido morte imediata em 
consequência do mesmo. 
IV - Concluindo-se pela culpa grave por parte do arguido na produção de um acidente automóvel de que 
resultou a morte da vítima, não concorrendo esta última para tal acidente, era jurisprudência do Supremo 
Tribunal de Justiça em caso de homicídio involuntário com culpa grave no exercício da condução - e o 
mesmo valerá para o caso de negligência grosseira - a pena imposta deve ser a de prisão efectiva. 
V - A grande sinistralidade das nossas estradas, a falta de civismo e de perícia dos condutores são razões 
que impõem uma forte acção de prevenção geral no doseamento das penas. 
VI - A pena de prisão por dias prevista no n. 1 do artigo 44 do CP/82 (a que corresponde o n. 1 do artigo 
45 do CP/95) não pode ter lugar quando o arguido haja sido condenado em pena de prisão superior a 3 
meses mesmo que esta, por via de um perdão de pena, haja descido do máximo previsto naquelas 
disposições legais. 
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Acórdão de 29 de Janeiro de 1997 (Processo n.º 96P252) 
Omissão de Auxílio – Alteração dos Factos – Erro notório na apreciação da prova 
 
I - É elemento típico do crime do artigo 219 do Código Penal de 1982 que o agente deixe de prestar o 
auxílio que se revele necessário ao "afastamento do perigo", o que necessariamente pressupõe que tenha 
consciência desse perigo. 
II - Vindo o arguido acusado de co-autoria do crime de ofensas corporais voluntárias na pessoa da 
ofendida, não pode ele ser surpreendido, sem que seja dado cumprimento ao disposto nos artigos 358 e 
359 do CPP, pela imputação do crime de omissão de auxílio, em consequência da agressão praticada pela 
co-arguida. 
III - O erro notório na apreciação da prova, como os demais vícios do n. 2 do artigo 410 do Código de 
Processo Penal, só pode resultar do texto da própria decisão, por si só ou conjugada com as regras da 
experiência. E, quanto a estas, em princípio só podem ser invocadas quando da sua aplicação resulte, sem 
equívocos, a existência do aludido erro, ou seja quando, contra o que resulte de elementos que constam 
dos autos e cuja força probatória não haja sido infirmada, ou de dados do conhecimento público 
generalizado, se emite um juízo sobre a verificação ou não de certa matéria de facto e se torne 
incontestável a existência de erro de julgamento sobre a prova produzida. 
 
 
Acórdão de 11 de Dezembro de 1996 (Processo n.º 96P779) 
Omissão de auxílio – Elementos da infracção – Condução sob o efeito de álcool 
 
I - Versando o recurso matéria de direito, o mesmo deve ser rejeitado se as conclusões não indicarem as 
normas jurídicas violadas, o sentido em que, no entendimento do recorrente, o tribunal recorrido 
interpretou cada norma ou com que a aplicou e o sentido em que ela devia ter sido interpretada ou com 
que devia ter sido aplicada. 
II - Comete o crime de omissão de auxílio, o arguido que produziu lesões graves na ofendida com um 
atropelamento, continuando a sua marcha sem lhe ter prestado os cuidados, consciente de que a deixava 
sem socorro. 
III - Como o dever de auxílio deve ser cumprido de várias maneiras, o arguido, ainda que etilizado, tinha 
como obrigação conduzir a ofendida ao hospital ou chamar uma ambulância. 
IV - A norma do artigo 60 n. 1 alínea a), do Código da Estrada de 1954 não referia expressamente a 
necessidade do auxílio mas é evidente que tal necessidade estava subjacente, como evidente é que o 
causador do acidente deve certificar-se de que o seu auxílio é necessário - artigo 219 do Código Penal de 
1982 e 200 do Código Penal de 1995. 

 
 
Acórdão de 16 de Novembro de 1995 (Processo n.º 047437) 
Omissão de auxílio – Acidente de viação 
 

I - Na sequência de um acidente de viação em resultado de uma conduta contravencional do arguido, no 
qual se verifique a produção de vários efeitos danosos, são cometidos tantos crimes quantas as vítimas, 
se se tratar de lesão voluntária de bens eminentemente pessoais. 
II - A prática de condução sem a respectiva carta, crime no domínio da legislação anterior, foi 
descriminalizada pela legislação actual, passando a ser considerada como contra-ordenação (artigo 124, 
n. 3 do Código da Estrada de 1994). 
III - Comete o crime de omissão de auxílio, previsto e punido pelo n. 1 do artigo 200 do novo Código Penal 
aquele que, provocando um desastre de viação que tenha posto em perigo a vida ou a integridade física 
de outrem, deixe de lhe prestar o auxílio necessário ao afastamento do perigo, seja por acção pessoal, 
seja promovendo o socorro. 
 
 
Acórdão de 27 de Setembro de 1995 (Processo n.º 047533) 
Omissão de auxílio – Lei aplicável 
 

I - Sendo o critério que distingue unidade e pluralidade de infracções o chamado critério teleológico, o 
agente cometerá tantos crimes quantas as pessoas sinistradas abandonadas. 
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II - O crime de abandono de sinistrado continuará a verificar-se, mesmo no caso de a vítima ter tido morte 
imediata no momento do atropelamento. 
III - Com a revogação do CE/54 pelo Decreto-Lei 114/94, de 3 de Maio, o crime de omissão de auxílio 
previsto no artigo 60 deste diploma legal passou a ser abrangido pelas normas dos artigos 219 do Código 
Penal. 
IV - As normas do n. 2 do artigo 60 do CE, que punia como encobridores as pessoas transportadas nos 
veículos ou animais que se não tenham oposto ao abandono, devem considerar-se revogadas desde a 
entrada em vigor do Código Penal aprovado pelo Decreto-Lei 400/82, de 23 de Setembro, o qual não 
prevê a figura autónoma do encobrimento, mas tão-só as de autoria e cumplicidade. 
 
 
Acórdão de 12 de Janeiro de 1995 (Processo n.º 046767) 
Omissão de auxílio – Bem jurídico – Acidente de viação 
 
I - O Código da Estrada de 1954 foi revogado pelo artigo 2 do Decreto-Lei 114/94, de 3 de Maio, pelo que, 
desaparecidos do novo Código os ilícitos criminais, há que verificar se o elenco dos factos provados, 
eventualmente integradores de ilícitos criminais previstos no Código da Estrada revogado, pode ser 
subsumido à previsão dos tipos criminais do Código Penal em vigor. 
II - Tal como acontecia com o crime do artigo 60 do Código da Estrada revogado, o bem jurídico protegido 
pelo artigo 219 do Código Penal é o direito natural ao socorro que assiste a toda a pessoa vítima de 
acidente. 
III - São essencialmente diversos, a correcção da indemnização em consequência da inflação e a 
indemnização pela mora, sendo esta última devida ao credor independentemente do montante da 
indemnização, existindo sempre, quer haja, quer não desvalorização da moeda. 
 
 
Acórdão de 17 de Novembro de 1994 (Processo n.º 047203) 
Omissão de auxílio – Nexo de causalidade 
 
I - Para que exista o crime de omissão de auxílio é necessário que exista nexo de causalidade entre a 
omissão e a permanência ou exasperação do perigo de vida para outrem. 
II - Não existe esse nexo de causalidade quando o agente prestou socorros à vítima, fazendo-lhe respiração 
boca a boca e, ao ver que ela tinha falecido, abandonou o local, sem chamar os bombeiros, cujo quartel 
se situava a poucas dezenas de metros. 
III - O crime de ocultação de cadáver, cujo resultado típico é a "ocultação", já era considerado doloso à luz 
do artigo 247 do CP/886, e continuou a sê-lo no C.Penal vigente, ainda que se considere suficiente o dolo 
genérico. 
IV - Um mero dever moral não é suficiente para fundamentar a equiparação da omissão à acção. 
V - Não se verifica este crime, quando o cadáver nunca saiu do local onde a vítima faleceu, tendo-se o 
arguido limitado a abandonar tal local, que era acessível a qualquer pessoa. 
VI - O crime de favorecimento pessoal, do artigo 410, do CP/82, apenas se verifica em relação ao 
favorecimento pessoal de outrem e não do próprio agente do crime. 
 
 
Acórdão de 7 de Março de 1990 (Processo n.º 040419) 
Omissão de auxílio – Bem jurídico 
 
Com o artigo 219 do Código Penal o legislador visou proteger bens jurídicos eminentemente pessoais, 
mediante a criação (neocriminalização) de um tipo de crime de omissão puro-crime de omissão de dever 
de auxílio. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
Acórdão de 2 de Dezembro de 2020 (Processo n.º 97/18.7GTCSC.L1-5) 
Omissão de auxílio 
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- O fundamento legitimador do dever geral de auxílio, consagrado no art.º 200º do Código Penal, é a 
solidariedade humana que deve vincular todo e qualquer membro da sociedade e enquanto crime de 
perigo concreto, o referido tipo de ilícito pretende proteger o valor da solidariedade social relativamente 
a uma pluralidade de bens como a vida, a integridade física e a liberdade. 
- A ilicitude da conduta está na não prestação do auxílio necessário, sendo este o que, na situação 
concreta, é, simultaneamente, considerado indispensável e adequado ao afastamento do perigo. 
- Subjectivamente, impõe o dolo em qualquer das suas modalidades, bastando que o agente represente 
que o necessitado de auxílio corre riscos para qualquer um dos bens jurídicos mencionados; não se exige, 
assim, um dolo de resultado. Sendo a omissão de auxílio um crime de perigo concreto, a afirmação do 
dolo pressupõe e basta-se com a representação de que o necessitado de auxílio corre riscos de vida ou de 
lesão grave da sua saúde ou liberdade e com a conformação ou indiferença perante essa situação de 
perigo. 
- A verificação do dano não releva para o preenchimento do tipo, sendo o agente punido porque omitiu 
o auxílio devido e não, porque não impediu o resultado danoso que, entretanto, sobreveio. 
- Atento o disposto no referido artigo 200.º, n.º 1, este crime exige a concretização do perigo, que há-de 
resultar demonstrado das circunstâncias concretas do caso, pois que não basta a existência de um perigo 
abstracto ou presumido e, por outro lado, a obrigação de auxílio que recai sobre o agente só existe em 
caso de “grave necessidade”, ou seja “quando, tratando-se de lesão da integridade física, esse perigo 
(concreto) seja iminente e configure uma “lesão substancial”, grave (onde não cabem, portanto, “as 
situações de perigo de lesão não iminente e as situações de perigo de leves lesões corporais. 
- Se, in casu, o arguido abandonou o local do acidente quando se apercebeu de que o ofendido/assistente 
já se encontrava de pé, não providenciando no sentido de o mesmo ser socorrido, não é menos certo que 
o próprio ofendido, segundo se diz na motivação, assim que se levantou, logo tomou nota da matrícula 
do veículo conduzido pelo arguido, decorando-a, e foi de imediato assistido por um motociclista que 
parou e foi ajudá-lo a ir para a berma, e bem assim pela carrinha de assistência da Brisa que momentos 
depois parou no local. 
- No caso em apreço, afigura-se-nos que a grave necessidade a que se reporta o artigo 200.º, n.º 1, do 
Código Penal, entendida nos termos supra expostos, não se encontra demonstrada em face dos factos 
concretamente dados como provados, pois que daí não se infere que do embate tivesse resultado um 
grave perigo para a vida do ofendido (da matéria de facto dada como provada tal perigo não resulta 
demonstrado), ou que o ofendido/assistente tivesse ficado numa situação de concreto perigo iminente 
de lesão (grave) da sua integridade física (para além das lesões concretas que sofreu em consequência do 
acidente). 
- E, sendo assim, apesar dos ferimentos sofridos, não se pode considerar que o ofendido estivesse perante 
uma situação de grave necessidade, um dos pressupostos do preenchimento do ilícito em apreço. 
- Não há dúvida de que a conduta negligente do arguido na circulação rodoviária deve ser censurada 
penalmente – e foi - por daí ter decorrido uma ofensa na saúde e no corpo do ofendido/assistente mas, 
tendo em devida conta o conjunto de circunstâncias concretas que ocorreram imediatamente após o 
embate e queda ao solo, bem como a natureza e a extensão das lesões de que o ofendido/assistente 
padecia na ocasião, e que posteriormente foram examinadas, não se comprova que no momento em que 
o arguido abandonou o local, omitindo o auxílio, aquele tivesse ficado numa situação de perigo iminente 
de vida ou de uma lesão substancial da sua integridade física, que fosse necessário neutralizar ou 
salvaguardar, sendo o comportamento do arguido revelador de indiferença e insensibilidade perante 
deveres elementares de solidariedade humana, mas não susceptível de censura enquanto crime de 
omissão de auxílio. 
 
 
Acórdão de 16 de Outubro de 2019 (Processo n.º 67/16.0GTCSC.L1-3) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 
A ocorrência de uma situação objetiva de risco ou de perigo iminente de lesão importante dos bens 
pessoais constitui  um elemento objetivo do tipo de crime de omissão de auxílio do artigo 200º do Código 
Penal  e a imposição jurídico-penal do dever geral de auxílio ou de socorro pressupõe que o abandono ou 
omissão de socorro sejam idóneos a atingir a vida, a integridade física ou liberdade de outrem. 
 
Acórdão de 11 de Julho de 2019 (Processo n.º 1211/18.8T9TVD.L1-5) 
Violência doméstica - Comissão por omissão 
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- A falta de prestação de cuidados de higiene e limpeza a que o ofendido foi votado, mantido na situação 
degradante de caído no chão durante pelo menos dois dias, sem que a arguida, sua mulher, sobre quem 
recaiam os deveres de respeito, cooperação e assistência ao seu cônjuge, lhe tenha prestado a devida 
assistência, tentando levantá-lo ou solicitando para esse efeito o auxílio de outras pessoas, situação aliada 
à pré-existente condição de vulnerabilidade do ofendido, sem que tivesse sido avançada nenhuma razão 
justificativa para que tal tenha ocorrido, traduz uma situação de maus tratos. 
- Ao proceder como apurado, a arguida omitiu as acções adequadas à prestação da assistência devida ao 
seu cônjuge e de que ele carecia, sendo que o podia fazer, não tendo agido em conformidade com o que 
é esperado e socialmente aceitável, face ao conhecimento e verificação da situação de perigo, que lhe 
impunha a sua acção uma vez que a situação era do conhecimento da arguida, conhecedora do estado 
em que o seu marido se encontrava e dos cuidados de que necessitava e se impunha providenciasse, quer 
directamente, quer promovendo-os através de terceiras pessoas, em face dos deveres jurídicos 
emergentes da relação entre cônjuges. 
- Sendo o resultado (maus tratos) uma consequência previsível da acção/omissão, previsibilidade que 
“deve ser aferida de acordo com um juízo de prognose póstuma (ou juízo ex ante) colocando-se o 
aplicador no momento histórico da conduta do agente e impendendo sobre a arguida o dever de garante 
em relação ao ofendido (emergente da lei – relação conjugal) de evitar actos ofensivos da sua saúde e 
dignidade pessoal, conclui-se que a arguida omitiu os actos adequados a evitar tais ofensas, que podia e 
devia ter adoptado e, tendo ocorrido por essa via uma situação de maus tratos, tal resultado é-lhe 
imputável a título omissivo. 
 
 
Acórdão de 30 de Maio de 2018 (Processo n.º 316/13.6PBVFX.L2-3) 
Omissão de auxílio – Ofensa à integridade física 
 
A imputação do crime de omissão de auxílio, p. e p. pelo artigo 200º/ 2, do CP, é contraditória com a 
imputação do crime de ofensas à integridade física, por força do qual o ofendido ficou carente de auxílio. 
 
 
Acórdão de 3 de Junho de 2015 (Processo n.º 25/14.9SULSB.L1-3 
Omissão de auxílio 
 
1-Para apreciação da unidade ou pluralidade de resoluções releva conexão temporal em que os actos 
foram produzidos, a forma como o foram e o fim visado e obtido pelo agente. 
2-O perigo para a vida previsto no artº 410º/2, do CP, advém dos meios usados para produzir o roubo. Tal 
perigo é necessariamente doloso. Mesmo na hipótese em que o perigo advenha de ofensa à integridade 
física grave (subsumível à previsão do artº 144º/d), do CP) se exige dolo quanto ao perigo para a vida. 
3-A previsão do tipo agravado configura uma norma especial, cuja aplicação derroga a aplicação das 
normas gerais, designadamente do regime do concurso efectivo de crimes. 
4-O tipo da omissão de auxílio consagra um dever jurídico de solidariedade social, que se move num 
campo limitado pelo puro dever moral e pela situação de garante - determinante da verificação da 
comissão por omissão, nos termos do artº 10º/CP. 
5-Tem por limite a comissão de crime por omissão e, por maioria de razão, a comissão por acção – que 
ocorre sempre que o resultado visado ou o meio utilizado pelo agente implique um maior grau de violação 
dos bens jurídicos tutelados relativamente àquele que a norma tutela. Significa que, resultando o perigo 
da realização, pelo agente, de um tipo não omissivo, que vise ou utilize uma lesão dolosa do bem jurídico 
vida não ocorre concurso de crimes porque, eles se encontram em situação de exclusão. 
6-Uma navalha com 10 cm de lâmina não integra a prática do crime de detenção de arma proibida, p. e 
p. pelo artº 86º-d), da Lei 5/2006. 
7-Contudo, estando em causa a comissão de crime previsto no Código Penal, aplica-se-lhe o regime do 
artº 4º do DL 48/95, 15/03 que não se mostra revogado pela entrada em vigor da referida Lei. 
 
 
Acórdão de 3 de Novembro de 2010 (Processo n.º 252/05.0GTALQ-B.L1-3) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
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I – O tipo incriminador contido no artigo 200.º, n.ºs 1 e 2, do Código Penal, ao descrever a situação que 
impõe a acção do agente, exige que ele se encontre perante um «caso de grave necessidade» «que ponha 
em perigo a vida, a integridade física ou a liberdade de outra pessoa». 
II – Esse caso de grave necessidade não se verifica quando a vítima morreu escassos segundos após o 
acidente de viação. 
 
 
Acórdão de 9 de Outubro de 2007 (Processo n.º 4763/2007-5) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 
O dever de auxílio só é exigível quando está em causa uma grave necessidade que torne imperioso esse 
auxílio e que, nomeadamente, seja provocada por desastre, acidente, calamidade pública ou situação de 
perigo comum que ponha em perigo a vida, a saúde, integridade física ou liberdade de outrem. 
A violação do dever de solidariedade que comporta o dever de prestar auxílio só constitui crime se houver 
grave necessidade e só se verifica uma situação de grave necessidade se houver sinais exteriores que 
levem qualquer pessoa a concluir que o ofendido necessita de ser socorrido sob pena de as 
consequências, para ele serem graves. 
Quem está lesionado sem afectação da sua capacidade de trabalho não está, manifestamente, numa 
situação de grave necessidade nos termos definidos supra. 
 
 
Acórdão de 5 de Junho de 2003 (Processo n.º 0029999) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 

I - O suporte da incriminação no crime de omissão de auxílio é um dever de auxílio que suporta em 
exigências indeclináveis de solidarismo e se funda, de um ponto de vista ontológico, na compreensão do 
homem como um "ser - como os outros" e um "ser - para os outros". 
II - O dever de auxílio só será exigível estando em causa uma grave necessidade, algo mais do que a 
necessidade causada por um embaraço uma complicação, um contratempo que coloquem alguém na 
situação de precisar de auxílio. Terá de ser uma necessidade grave que torne imperioso esse dever de 
auxílio e que nomeadamente seja provocado por desastre, acidente, calamidade pública ou situação de 
perigo comum que ponha em perigo a vida, a saúde, a integridade física ou a liberdade de outrém. 
III - Nesta perspectiva não se afigura razoável que o condutor de uma viatura ligeira de passageiros, 
quando atropela um peão e este, por força da violência do embate, cai, desamparado no chão, não saiba 
que se coloca de imediato - com toda a objectividade e toda a probabilidade para o comum dos cidadãos 
- a necessidade urgente e grave de lhe prestar assistência por estar em perigo a sua saúde e a sua 
integridade física para não falar já da sua vida. 
 
 
Acórdão de 10 de Fevereiro de 2000 (Processo n.º 0082009) 
Omissão de auxílio – Homicídio por negligência - Perdão 
 

Não beneficiam do perdão concedido pela Lei nº 29 de 1999/05/12, os autores de crime de homicídio 
negligente e de omissão de auxílio, cometidos aquando da condução de veículo automóvel sob influência 
do álcool. 
 
 
Acórdão de 28 de Abril de 1999 (Processo n.º 0079193) 
Omissão de auxílio – Abandono de sinistrado – Aplicação da lei penal no tempo 
 
I - Ao ser revogado o Cod. Est./54, não significou isso que fosse descriminalizado o "tipo" previsto no art. 
60º (abandono de sinistrado) já que a factualidade aí descrita integrava simultaneamente crime previsto 
na Lei penal geral - omissão de auxilio - cfr. arts. 219º C.P./82 e 200º CP/95. 
II - Assim, o arguido (agente da P.S.P. que conduzia automóvel sem possuir a necessária licença ou carta 
e sem seguro do veículo) que, ainda na vigência do CE/54 (entretanto revogado), atropela peão com 72 
anos de idade, numa noite de inverno, que é projectado a 5 metros de distância, ficando com fractura nas 
pernas e bacia e traumatismo craniano com perda de conhecimento, não podendo por si promover a 
necessária assistência; - situação que o arguido constata, mas logo se põe em fuga para se subtrair às 
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responsabilidades, preenche sem margem para duvidas (ao contrário do que se entendeu na 1ª instância) 
o crime de omissão de auxilio p.p. no art. 219º CP/82 ou 200º do CP/95. 
III - É irrelevante para a prática do crime que no local existissem outras pessoas capazes de prestarem 
assistência à vítima. Sendo o crime de omissão pura, consuma-se imediatamente, no momento em que o 
agente resolve deixar a vítima sem socorro. 
 
 
Acórdão de 14 de Julho de 1998 (Processo n.º 0004315) 
Omissão de auxílio – Abandono de sinistrado – Lei aplicável – Alteração substancial dos factos 
 
I - A arguida que no exercício da condução automóvel atropela por sua culpa exclusiva, menor de 6 anos 
de idade, a quem causa lesões que produziram doença por 60 dias e que, não obstante ter imobilizado o 
veículo, só para examiná-lo, a cerca de 10 metros do local do embate e, logo retoma a sua marcha sem 
prestar qualquer assistência à menor, apesar de se ter certificado de que ela tinha ficado ferida e de saber 
que a sua conduta era contrária à Lei; teria cometido, à data dos factos, crime de abandono de sinistrado 
p. p. no artigo 60 do CE/54, para além do mais. 
II - Porque então vigorava também o artigo 219 do CP/82 (omissão de auxílio), relativamente ao qual, 
aquele normativo estradal assumia função de Lei especial, revogada esta (Lei), a conduta da arguida 
passou a preencher o "tipo" de crime geral previsto no CP/82, já que reune os requisitos aí descritos. 
III - Assim não haverá alteração substancial dos factos descritos na acusação se a arguida for pronunciada 
por tal ilícito do CP/82, o que se traduz apenas em simples alteração da qualificação jurídico-penal dos 
factos. 
 
 
Acórdão de 1 de Outubro de 1997 (Processo n.º 0044063) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 
No crime de omissão de auxílio o que está em causa é a omissão do agente, pelo que a possibilidade de 
socorro por terceiros não pode afastar a incriminação do omitente. 
 
 
Acórdão de 22 de Abril de 1997 (Processo n.º 0008175) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 
O arguido que, em caso de grave necessidade advinda de acidente de viação por ele causado, que pôs em 
perigo a integridade física de dois ofendidos, não presta a estes qualquer auxílio, afastando-se do local 
por se certificar de que aí estavam várias pessoas e por pensar que se parasse poderia ser agredido, 
comete um crime de omissão de auxílio. 
 
 
Acórdão de 25 de Fevereiro de 1997 (Processo n.º 0005845) 
Omissão de auxílio – Homicídio por negligência grosseira – Pluralidade de infrações 
 
I - Aquele que, no exercício da condução, causou a morte de um terceiro, ocupante de um velocípede com 
motor e ferimentos no seu condutor, apercebendo-se que, da colisão do seu veículo naquele velocípede, 
aqueles haviam sofrido graves ferimentos, não lhes prestando auxílio, antes se pondo em fuga, pratica 
um crime de homicídio por negligência, grosseira, e 2 crimes de omissão de dever de auxílio. 
II - Mostra-se, em tal caso, ajustada a pena de 2 anos de prisão para o crime de homicídio e 1 ano por 
cada um dos crimes restantes. 
 
 
Acórdão de 30 de Maio de 1995 (Processo n.º 0003075) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo – Acidente de viação 
 

I - O dever de solidariedade social, cuja violação integra o crime previsto no art. 219 do CP, impõe-se a 
todas e cada uma das pessoas que se encontrem perante as situações de perigo descritas neste preceito 
e, em especial, às pessoas que tenham originado tais situações. 
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II - Há fortes indícios de o arguido ter praticado o crime previsto no art. 219, ns. 1 e 2 do CP se, dos factos 
relatados na acusação, resultar que: a) Após o embate do veículo que conduzia num automóvel, a altas 
horas da noite, tendo-se apercebido de que o passageiro que transportava caíra ao solo e ficara ferido, o 
arguido prosseguiu a sua marcha, apesar do sinal de paragem que lhe foi feito por um agente da PSP; b) 
O arguido nem se preocupou em saber se o seu auxílio era necessário, designadamente se podia colaborar 
com as outras pessoas presentes no socorro a prestar ao seu companheiro de viagem. 
 
 
Acórdão de 2 de Maio de 1995 (Processo n.º 0002105) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 

I - São elementos do tipo de crime de omissão de auxílio, previsto no artigo 219, do Código Penal de 1982: 
a) - Que o sinistrado se encontre em situação de grave necessidade; b) - Que tal situação ponha em perigo 
a vida, saúde, integridade física ou liberdade do sinistrado; c) - Que o auxílio que o agente deixou de 
prestar se revele necessário ao afastamento do perigo. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
 
Acórdão de 13 DE Janeiro de 2021 (Processo n.º 51/18.4GAVCD.P1) 
Homicídio por negligência - Pena acessória - Proibição de conduzir - Alteração não substancial de factos - 
Audiência - Encerramento da discussão - Sentença penal 

 
I – O artigo 69º do Código Penal não prevê uma conduta tipicizada, mas uma remissão para tipos de crimes 
pré-existentes, pelo que a comunicação da sua eventual aplicação feita já em sede de audiência não viola 
o princípio da legalidade. 
II – A circunstância de o juiz apenas se dar conta da alteração da qualificação jurídica depois de efetuadas 
as alegações, no momento da elaboração da sentença, não constitui obstáculo a que se cumpra o disposto 
no artigo 358º, nº 1 do Código de Processo Penal, pois que a audiência apenas se suspende após o fim da 
discussão e da produção da prova e só encerra com a leitura da sentença. 
 

 
Acórdão de 11 de Fevereiro de 2015 (Processo n.º 672/11.0T3AVR.P1) 
Indemnização - Critérios indemnizatórios - Portaria 
 
Os critérios indemnizatórios decorrentes da Portaria nº 377/2008, de 26 de maio, não vinculam os 
tribunais, não servem para a fixação definitiva de valores indemnizatórios, são valores mínimos em ordem 
à aferição da razoabilidade das propostas apresentadas por companhias de seguros. 
 
 
Acórdão de 10 de Julho de 2013 (Processo n.º 518/06.1TALSD.P2) 
Crime de recusa de médico - Elementos do tipo 

 
I – O crime previsto no art.° 284° do Código Penal é de perigo concreto quanto ao grau de lesão dos bens 
jurídicos protegidos - vida e integridade física - e de resultado quanto à forma de consumação do ataque 
ao objecto da acção. 
II – A não prestação de cuidados consiste numa omissão, numa recusa de prestar os cuidados médicos 
indicados, em tempo útil, uma vez conhecida, directa ou indirectamente, a situação de perigo para a vida 
ou saúde, exigindo-se ainda que o perigo não possa ser removido de outra maneira, sendo a actuação 
médica, em concreto, o único meio capaz de eliminar esse perigo. 
III – O crime é doloso, exigindo a representação do perigo para a vida ou do perigo de grave lesão da 
integridade física, a consciência acerca da indispensabilidade e adequação do auxílio médico que o 
omitente podia ter prestado e a conformação perante tal situação 
IV - Se o agente se mantém passivo, apesar de ter consciência do perigo e da imprescindibilidade de auxílio 
médico, que podia prestar, poderá concluir-se que, no mínimo, se conformou com esse perigo, 
demonstrando uma atitude de indiferença (dolo eventual). 
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V – As omissões de auxílio por parte do médico podem constituir violação de dever de garante (artigo 
10º°, n.º 2 do C. Penal), violação do dever específico de assistência médica (art.º 284º do C. Penal) ou 
violação do dever geral de auxílio (art.º 200º n.º 1 do C. Penal). 
VI - A acção típica consiste, essencialmente, na «não prestação dos cuidados médicos indicados para o 
tratamento da situação de perigo para a vida ou para a saúde», que se exprime sob a forma de recusa, ou 
seja, «não prestação de médico em tempo útil, uma vez conhecida, directa ou indirectamente, a situação 
de perigo». 
VII – O vocábulo recusar não deve ser tomado no sentido amplo que compreende tanto o negar-se como 
o protelar, o ficar indiferente, significando a não prestação de auxílio médico em tempo útil, uma vez 
conhecida, directa ou indirectamente, a situação de perigo. 
  

 
Acórdão de 28 de Fevereiro de 2007 (Processo n.º 0513186) 
Omissão de auxílio 
 
Não deve ser condenado como autor do crime de omissão de auxílio, p. e p. pelo art. 200º do C. Penal, o 
condutor que, apesar ter provocado um acidente e ter deixado a vítima caída no solo, sem ajuda, só o fez 
porque, momentos antes do acidente, a vítima, acompanhada de outra pessoa, se encontrava no meio da 
faixa de rodagem em atitude desafiadora e provocadora para qualquer condutor que ali circulasse. 
 
 
Acórdão de 3 de Junho de 2009 (Processo n.º 186/05.8TAMDL) 
Recusa de médico - Omissão de auxílio 
 
I- Há sem dúvida recusa de médico por parte de quem, sendo o único obstreta de serviço, se encontra 
ausenta do hospital durante um parto e se recusa a comparecer quando a enfermeira parteira lhe diz pelo 
telefone que está com dificuldades em conduzir o parto e precisa da sua ajuda. 
II- O crime de recusa de médico traduz uma agravação especial da violação do dever geral de auxílio. 
 
 
Acórdão de 13 de maio de 2009 (Processo n.º 909/07.0TAOAZ-A.P1) 
Ofendido – Lesado - Princípio da adesão – Seguradora - Abalroação 
 
A seguradora com direito de regresso na situação prevista no art. 19º, alínea c), última parte, do DL nº 
522/85, de 31 de Dezembro, não pode, no processo penal instaurado pelo abandono de sinistrado, 
exercer aquele direito nem constituir-se assistente. 
 
 
Acórdão de 21 de Junho de 2006 (Processo n.º 0610978) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 
I – Nos termos do art. 200º, n.º 3 do CP, a omissão de auxílio não é punível quando se verificar grave risco 
para a vida ou integridade física do omitente ou quando, por outro motivo relevante, o auxílio lhe não for 
exigível. 
II – Para que se verifique a situação prevista na referida norma, o risco há-de ser relevante, sério e de 
dimensão bastante para justificar a conduta omissiva e deve ser objectivamente verificado nas 
circunstâncias concretas do caso. 
 
 
Acórdão de 2 de Novembro de 2005 (Processo n.º 0447069) 
Omissão de auxílio – Homicídio negligente – Concurso real de infrações 
 
É possível o concurso real de crimes entre o homicídio negligente e a omissão de auxílio. 
 
 
Acórdão de 15 de Setembro de 2004 (Processo n.º 0212122) 
Omissão de auxílio 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/038931d7e34bf3d08025729c00586c57?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/038931d7e34bf3d08025729c00586c57?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/038931d7e34bf3d08025729c00586c57?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/a4be77adf0721f90802571b2004e7cd3?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/c7de75a3ea119d98802570b4004e30a9?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/304fd2704e900fa480256f2a005328af?OpenDocument
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No crime de omissão de auxílio o que se censura é o facto de o agente não prestar à vítima o auxílio 
adequado, sendo por isso irrelevante que, no local, se encontrem outras pessoas que socorram a vítima. 
 
 
Acórdão de 25 de Fevereiro de 2004 (Processo n.º 0344756) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 

O artigo 200 n.2 do Código Penal de 1995, ao falar na "criação" da situação que obriga ao auxílio, refere-
se aos casos em que o agente, por si só ou conjuntamente com o lesado, teve intervenção no processo 
causal de tal situação. Assim, no caso de acidente de viação, pode verificar-se o crime agravado de 
omissão de auxílio, mesmo que o arguido seja absolvido, por se reconhecer que a culpa do acidente foi 
da vítima. 
 
 
Acórdão de 5 de Março de 2003 (Processo n.º 0110745) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo  
 
O dever de prestar auxílio a que se refere o artigo 200 do Código Penal surgiu para a arguida quando esta 
se apercebeu de que o motociclo estava caído à sua retaguarda - não podendo ignorar que tal se devera 
à sua ilegal e abrupta reentrada na circular - e da probabilidade séria de o seu condutor ter sofrido lesões 
e ferimentos graves passíveis de o impossibilitar de recorrer, por si próprio, a assistência médica, mas 
deliberadamente omitiu qualquer auxílio, seguindo a sua marcha, bem sabendo que agia contra 
comandos legais. 

 
 
Acórdão de 10 de Outubro de 2001 (Processo n.º 0110221) 
Omissão de auxílio – Homicídio por negligência – Concurso real de infrações 
 
Tendo o arguido, após o atropelamento de que bem se apercebeu, abandonado o local sem prestar 
qualquer auxílio à vítima, que veio a morrer, nem diligenciando que esse auxílio fosse prestado, ao ver 
que pessoas acorreram ao local, a sua conduta integra, além do crime de homicídio por negligência do 
artigo 137 n.1, o crime de omissão de auxílio do artigo 200 ns. 1 e 2 ambos do Código penal, justificando-
se, relativamente a este último crime, a pena de 7 meses de prisão.  
 
Acórdão de 3 de Outubro de 2001 (Processo n.º 0110447) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 
O crime de omissão de auxílio é cometido sempre que alguém omite o dever de solidariedade social de 
prestação de auxílio que se revele necessário ao afastamento de um perigo de ofensa da vida, da saúde, 
da integridade física ou da liberdade de outrem, numa situação de grave necessidade dessa prestação, 
resultante nomeadamente de desastre, acidente, calamidade pública ou situação de perigo comum. 
 
 
Acórdão de 26 de Setembro de 2001 (Processo n.º 0110288) 
Omissão de auxílio – Natureza jurídica – Elementos do tipo 
 

No crime de omissão de auxílio está em causa um dever jurídico de solidariedade social, perante a 
colocação em perigo de bens eminentemente pessoais, tais como a vida, a integridade física ou a 
liberdade de outrem. 
A expressão "grave necessidade", inserida no artigo 200 do Código Penal de 1995, não respeita à 
gravidade das consequências da situação, mas às condições anormais em que surge a violação dos bens 
eminentemente pessoais do ofendido. 
O referido dever de solidariedade impõe-se a qualquer ser humano que se encontre perante as situações 
de perigo descritas no aludido normativo e, em especial, às pessoas que tenham originado tais situações. 
 
 
Acórdão de 13 de Dezembro de 2000 (Processo n.º 0011053) 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/22c1f88e70f2009180256e530050f888?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/e447b7979bd3008380256d420032f94e?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/687fdcfb652db83480256b17004d5567?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/0639335283445ece80256b210051e820?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/b8b78e1bee11620b80256b05003c20ff?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/a7580e9e07f8cb7180256a0e003b0d11?OpenDocument
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Omissão de auxílio – Natureza jurídica – Elementos do tipo 
 

I - O crime de omissão de auxílio pressupõe uma situação objectiva de perigo (para a vida, a integridade 
física ou a liberdade de uma pessoa), significando o conceito de "grave necessidade" que se trate de um 
risco ou perigo iminente de lesão substancial daqueles bens jurídicos. 
II - Assim, caem fora do âmbito deste tipo de crime as situações de perigo de lesão não iminente e ou de 
leves lesões, mesmo que iminentes. 
III - A conduta que é exigida no artigo 200 do Código Penal, circunscreve-se à prática da actividade 
necessária ao afastamento do perigo, através de um juízo de prognose, com base nas circunstâncias 
fácticas, do sujeito activo, mediante recurso ao comportamento de um homem médio. 
IV - Trata-se de um crime de omissão pura, impondo-se ao agente um dever de actuar, de harmonia com 
a norma em questão, traduzido no dever de auxílio através de acção pessoal ou através da promoção de 
socorro. 
 
 
Acórdão de 21 de Junho de 2000 (Processo n.º 0010510) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 
I - No crime de "omissão de auxílio" consagra a lei um dever jurídico de solidariedade social, perante a 
colocação em perigo de bens eminentemente pessoais, tais como a vida, a integridade física ou a 
liberdade do cidadão. 
II - Quem cria um perigo para tais bens, constitui-se no dever de o remover antes que ele se transforme 
numa lesão definitiva dos valores ou interesses que ameaça. 
III - A expressão "grave necessidade" (constante do n.1 do artigo 200 do Código Penal) não respeita à 
gravidade das consequências do acidente, calamidade, etc, mas às condições anormais em que surge a 
violação de bens eminentemente pessoais do ofendido, e o conceito de "afastamento do perigo" (do 
mesmo preceito) engloba as situações em que a violação daqueles bens já foi efectivada, mesmo que de 
forma irremediável, mas cuja extensão ou possíveis futuras consequências se não tornem perceptíveis a 
quem se depare com a situação em causa. 
 
 
Acórdão de 15 de Dezembro de 1999 (Processo n.º 9910788) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo – Suspensão da execução da pena 
 
I - O normativo do artigo 200 do Código Penal de 1995 consagra um dever jurídico de solidariedade social, 
perante a colocação em perigo de bens jurídicos eminentemente pessoais, tais como a vida, a integridade 
física ou a liberdade do cidadão, tratando-se de um crime de omissão pura. 
II - A expressão " grave necessidade " ali referida não respeita à gravidade das consequências do acidente, 
calamidade, etc, mas às condições anormais em que surge a violação de bens eminentemente pessoais 
do ofendido, enquanto o conceito de " afastamento do perigo " engloba as situações em que a violação 
de qualquer daqueles bens pessoais de outrem já foi efectuada, mesmo que de forma irremediável, mas 
cuja extensão ou possíveis futuras consequências se não tornem perceptíveis a quem se depara com a 
situação em causa. 
III - Provado que o arguido deu causa a um acidente, tendo embatido com o seu automóvel num 
ciclomotor, provocando a queda e lesões no respectivo condutor, após o que apagou as luzes do seu 
veículo, decidindo continuar a marcha, pondo-se em fuga por recear a reacção das pessoas presentes, 
que imediatamente socorreram a vítima e chamaram a ambulância, tendo-se o arguido apercebido que, 
em consequência do acidente, era muito provável que o ciclomotorista se encontrasse numa situação de 
carência de auxílio e de perigo para a sua vida ou integridade física, nada tendo feito para prestar socorro, 
acreditando que as pessoas presentes socorreriam aquele, e não desconhecendo o carácter censurável 
da sua conduta, há que concluir ter-se constituído Autor material do crime de omissão de auxílio do artigo 
200 n.2 do Código Penal de 1995, mostrando-se adequada a pena de 1 ano de prisão, e porque se trata 
de delinquente primário e já decorreram mais de 4 anos desde a data dos factos, justifica-se a suspensão 
da execução da pena por 3 anos. 
 
 
Acórdão de 10 de Novembro de 1999 (Processo n.º 9910245) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/9e5553ff1a1b71bd8025697300489346?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/49270543d53ea5778025688f003f8528?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/b2b37b91f91dfd638025687e00407c31?OpenDocument
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No crime de omissão de auxílio, previsto e punido pelo artigo 200 ns.1 e 2 do Código Penal, não se exige, 
para aplicação deste último número, que a criação da situação de perigo seja da exclusiva 
responsabilidade do agente, bastando a sua contribuição para a sua produção. 
 
 
Acórdão de 14 de Outubro de 1998 (Processo n.º 9810741) 
Omissão de auxílio – Natureza jurídica 
 
O artigo 200 do Código Penal cria um dever jurídico, de solidariedade social, perante a colocação em 
perigo de bens eminentemente pessoais - o dever de prestar o auxílio que se revele necessário ao 
afastamento do perigo. 
Prestado por outrem, é irrelevante que o arguido nada tenha feito e tenha abandonado o local já após a 
chegada de uma ambulância. 
 
 
Acórdão de 27 de Maio de 1998 (Processo n.º 9810389) 
Omissão de auxílio – Acidente de viação 
 
Comete o crime de omissão de auxílio previsto e punido pelos artigos 219 n.1 e 200 n.2 do Código Penal 
de 1982 e 1995, respectivamente, o condutor que, em Março de 1994, provoca um acidente de viação e, 
de imediato, retoma o caminho próprio, nada fazendo para prestar qualquer socorro ou providências pela 
sua obtenção, sabendo que era muito provável a existência de feridos em perigo de vida, como de facto 
houve, não obstante o lesado trazer passageiros e, entretanto, terem surgido outras pessoas, 
nomeadamente os bombeiros, por chamada de um dos presentes no local. 
 
 
Acórdão de 22 de Outubro de 1997 (Processo n.º 9610813) 
Omissão de auxílio – Bem jurídico 
 
O crime de omissão de auxílio protege bens eminentemente pessoais ( a vida, a integridade física, a saúde, 
a liberdade ), pelo que o agente comete tantos crimes quantas as pessoas cuja vida, saúde ou liberdade 
ficarem em perigo por falta do seu auxílio. 
 
 
Acórdão de 23 de Outubro de 1996 (Processo n.º 9610015) 
Omissão de auxílio – Aplicação da lei no tempo 
 

I - Tendo o arguido sido acusado pela prática de um crime de « abandono de sinistrado : previsto e punido 
pelo artigo 60 n.1 alínea a) do Código da Estrada de 1954, nada impede que venha a ser condenado pela 
prática de um crime de « omissão de auxílio : previsto e punido pelo artigo 219 do Código Penal de 1982, 
se os factos acusados e os provados são suficientes para preencherem este tipo legal. 
Verificando-se esta hipótese, não ocorreu despenalização em consequência da revogação do Código da 
Estrada de 1954 pelo Decreto- Lei 114/94, de 3 de Maio. 
II - A excepção prevista no artigo 9 n.2 alínea c) da Lei 15/94, de 11 de Maio abrange aqueles dois crimes 
(o do Código da Estrada de 1954 e o do Código Penal de 1982). 
 
 
Acórdão de 18 de Setembro de 1996 (Processo n.º 9610495) 
Omissão de auxílio – Intervenção de terceiros 
 
É irrelevante, em termos de afastar o ilícito, no crime de omissão de auxílio, a existência de várias pessoas 
no local, dado que o normativo penal atribui o dever de prestação de socorro ao próprio arguido, não 
valorando a sua permuta com terceiro, em modo exculpante. 
 
 
Acórdão de 8 de Maio de 1996 (Processo n.º 9511121) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo – Bem jurídico 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/e46685ca55498a878025686b00671c33?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/bd225d3efe08e6fb8025686b006714c7?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/786c65a0924de2048025686b00670210?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/debcbbdc959371938025686b0066dc01?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/7486609c72c88bde8025686b0066d6c6?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/67e69c29268609d28025686b0066cefb?OpenDocument
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I - O crime de omissão de auxílio é um crime de omissão pura, em que o bem jurídico protegido é a 
solidariedade humana, isto é, o dever que têm todas as pessoas de prestar ajuda ou socorrer outra pessoa 
que se encontra em situação de perigo. 
II - No que concerne ao crime tipificado no artigo 219 do Código Penal de 1982 ( ou artigo 200 do Código 
Penal de 1995 ), os bens jurídicos em questão são a vida, a integridade física ou a liberdade de outrem; e 
as situações de perigo são as de desastre, acidente, calamidade pública, de perigo comum ou outras da 
mesma natureza ou similares, tendo o legislador, para melhor as caracterizar, acrescentado a exigência 
de grave necessidade, gravidade essa que depende não só do mal que cerca o sujeito como do grau de 
probabilidade e iminência do perigo. 
III - Não cometeram o crime de omissão de auxílio os arguidos que, concertados entre si, transportaram 
a ofendida, de automóvel, conduzido por um deles, a pretexto de irem a um aniversário de uma amiga, 
mas cuja intenção era manterem relações sexuais com aquela, e, por esta não ter correspondido ao desejo 
deles, a abandonaram, em local ermo, no interior de uma mata, a alguns quilómetros da casa dela, 
sabendo que ela estava assustada e nervosa, depois de a terem puxado com violência para fora do carro, 
tendo ela embatido com um joelho no chão, o que lhe provocou dores. 
IV - Com efeito, ela não ficou desamparada, no sentido de não poder prestar-se ajuda a si mesma, sendo 
que tal situação não é equiparada à de desastre, acidente, calamidade ou de perigo comum, não tendo 
existido perigo grave para a sua vida, integridade física ou liberdade. 
V - Os factos integram, porém, um crime de sequestro da previsão do artigo 160 n.2 do Código Penal de 
1982, com correspondência no artigo 158 n.1, do Código Penal de 1995, pois da sua globalidade resulta a 
impressão de que o aniversário da amiga não passou de um artifício fraudulento com vista a convencerem 
a ofendida a viajar com os arguidos no automóvel, tendo esta sido conduzida para o meio da mata contra 
a sua vontade. 
 
 
Acórdão de 17 de Janeiro de 1996 (Processo n.º 9510632) 
Omissão de auxílio – Abandono de sinistrado – Aplicação da lei penal no tempo – Amnistia 
 
I - Existe coincidência do bem jurídico protegido, no plano nuclear em que se protege o direito natural ao 
socorro, que assiste a toda a pessoa vítima de acidente, ao conferir-se dignidade jurídica ao 
correspondente dever de socorro, quanto ao crime de abandono de sinistrado do artigo 60 n.1 alínea a) 
do Código da Estrada de 1954, no seu confronto com o artigo 219 n.2, do Código Penal de 1982 
( e ainda com o equivalente artigo 200 n.2, do Código Penal de 1995 ); 
II - Revogado o Código da Estrada de 1954 pelo Decreto-Lei n.114/94, de 3 Maio, com efeitos a partir de 
1 de Outubro de 1994, não poderá daí retirar-se directa e imediatamente a ilação da pura e simples 
despenalização de todas as condutas criminais anteriores a esta última data, pois não se deve prescindir 
de verificar se o elenco de factos a considerar, integradores de ilícitos penais previstos no Código 
revogado, pode ser subsumido à previsão dos tipos criminais do Código Penal em vigor aquando da 
revogação ( revogada a lei especial tem lugar a aplicação da lei geral, no pressuposto de que determinada 
conduta preenche todos os elementos de um tipo nesta previsto ); 
III - Assim, acusado um arguido por um crime de homicídio por negligência, do artigo 136 do Código Penal 
de 1982 e por um crime de abandono de sinistrado, do artigo 60 n.1 alínea a) do Código da Estrada de 
1954 ( factos ocorridos em 4 de Outubro de 1992 ), não poderá ele beneficiar da amnistia do primeiro 
crime concedido pelo artigo 1 alínea p) da Lei n.15/94, de 11 de Maio, por permanecer como obstáculo à 
sua aplicação um abandono de sinistrado com relevância criminal, subsumível à previsão dos artigos 219 
n.2 e 200 n.2, respectivamente, dos Códigos Penais de 1982 e 1995, por força do artigo 9 n.2 alínea c) da 
referida Lei n.15/94; 
IV - Indicando-se que o arguido, na sequência do acidente, se pôs em fuga, não prestando auxílio ao 
sinistrado ( que era um passageiro do veículo que ele conduzia ), não obstante se ter apercebido de que 
ele ficara ferido, sendo certo que dessa falta de prestação de socorros não resultou agravamento das 
lesões da vítima, já que foi socorrido de imediato por terceiros, não podem subsistir dúvidas de que o 
passageiro ficou em situação de grave necessidade face às lesões sofridas, reclamando pronta assistência 
hospitalar, competindo ao arguido, mais do que a qualquer outra pessoa, empreender as diligências 
necessárias para garantir essa assistência. 

 
 
Acórdão de 28 de Junho de 1995 (Processo n.º 9510403) 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/415f9db1f969071e8025686b0066c230?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/96f05b23f45bff798025686b0066b185?OpenDocument
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Omissão de auxílio – Abandono de sinistrado – Aplicação da lei penal no tempo – Amnistia 
 

I - A revogação do anterior Código da Estrada ressalvou as infracções que constituírem crimes, 
importando verificar se os factos imputados ao arguido, constitutivos do crime de abandono de 
sinistrado, previsto no seu artigo 60, integram a prática do crime de omissão de auxílio previsto no 
artigo 219 do Código Penal, antes de aplicar a Lei de amnistia; 
II - Convolando-se para este crime, não é de amnistiar o crime de ofensas corporais involuntárias sem que 
se proceda a julgamento, devendo aguardar-se pela decisão final onde se decidirá definitivamente se se 
verifica ou não o crime de omissão de auxílio ou mesmo o simples facto do abandono e, 
consequentemente da aplicação ou não do disposto no artigo 9 n.2 alínea c) da Lei n.15/94, de 11 de 
Maio. 
 
 
Acórdão de 7 de Junho de 1995 (Processo n.º 9510385) 
Omissão de auxílio – Abandono de sinistrado – Aplicação da lei penal no tempo – Amnistia 
 
I - Não se aplica a amnistia concedida pela Lei n. 15/94 ao condutor que abandona a vítima, sendo 
atendível a conduta naturalística em si mesma, independentemente da sua qualificação jurídica como 
crime; 
II - Estando o artigo 60 do anterior Código da Estrada numa relação de especialidade relativamente ao 
artigo 219 do Código Penal, com a revogação daquele código há que ter em conta se os factos descritos 
na acusação são subsumíveis a esta norma, por nada impedir o juiz de qualificar diversamente tais factos. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 

 
Acórdão de 5 de Abril de 2017 (Processo n.º 75/13.2GTCBR.C1) 
Omissão de auxílio – Natureza jurídica – Concurso efetivo 
 
I - Trata-se, na sua forma simples [crime de omissão de auxílio], de um crime comum – pois pode ter por 
agente qualquer pessoa – e de um crime específico impróprio, na sua forma qualificada – pois só pode ter 
por agente o causador do perigo, de um crime de perigo concreto – pois a verificação do perigo é 
elemento constitutivo do tipo –, um crime de omissão pura – pois traduz-se na omissão de uma conduta 
exigida pela lei, esgotando-se na própria inobservância da norma – e de um crime de mera actividade – 
pois é irrelevante para o preenchimento do tipo a verificação de um resultado lesivo – que, tendo como 
fundamento da incriminação a solidariedade social, tutela os bens jurídicos vida, integridade física e 
liberdade. 
II - O condutor de veículo automóvel ligeiro que atropela um peão o qual, por força do embate, é 
projectado contra outro peão, fazendo com que ambos caiam no chão e sofrendo ambos traumatismos 
exigindo socorro médico imediato, criou, de imediato, perigo para a saúde, integridade física e mesmo, 
vida, dos dois. 
III - Mostrando-se verificado o perigo concreto para a vida das ofendidas decorrente da situação causada 
pela condução do arguido, e tendo este prosseguido de imediato a marcha, apesar de consciente do que 
acabava de acontecer e da situação em que aquelas ficavam, sem que, dolosamente, tenha promovido o 
socorro que se impunha, quanto mais não fosse, chamar ou diligenciar pela chamada de socorro medido 
urgente, resta concluir que, face aos factos provados que constam da sentença recorrida, cometeu 
também o arguido, em concurso efectivo, dois crimes de omissão de auxílio, p. e p. pelo art. 200.º, n.ºs 1 
e 2 do C. Penal. 
 
 
Acórdão de 13 de Janeiro de 2016 (Processo n.º540/13.1GBPBL.C1) 
Imputação genérica de uma conduta - Falta de tipicidade - Alteração substancial dos factos descritos na 
acusação - Princípio do acusatório 
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I - A imputação genérica de uma conduta, ou seja, sem a descrição fáctica integradora de um ilícito penal, 
é insusceptível de conduzir à aplicação, ao arguido, de uma pena ou de uma medida de segurança. 
II - Consequentemente, a falta de narração, na acusação, quer do tipo objectivo, quer do tipo subjectivo 
de crime, traduz uma pura inexistência de tipicidade, não sendo, neste contexto, admissível, em 
julgamento, a alteração posterior dos factos, neste ou noutro procedimento, por forma a que daquela 
passem a constar factos integrantes de um comportamento típico do agente; 
III - Nesse caso, tal alteração consubstanciaria a convolação de uma conduta atípica em conduta típica, 
em patente violação do princípio constitucional do acusatório. 
 
 
24 de Abril de 2013 (Processo n.º 105/06.4GATND.C1) 
Acidente de viação - Danos não patrimoniais - Omissão de auxílio – Legitimidade Seguradora 
 
Se, em face do disposto no artigo 19.º, alínea c), da Lei n.º 522/85, de 31 de Dezembro [em vigor à data 
do acidente], no caso de ter ocorrido abandono de sinistrado, o direito de regresso que à seguradora 
assiste incide, tão só, sobre a indemnização relativa ao quid resultante da descrita situação, então esse 
normativo, conjugado com o artigo 29.º do mesmo diploma, conduz-nos também à inevitável conclusão 
de que, por tais danos, responde aquela, em primeira linha. 

 
 
Acórdão de 26 de Maio de 2009 (Processo n.º 211/08.0TBCBR.C1) 
Omissão de auxílio – Homicídio por negligência grosseira – Concurso real 
 
1. O crime de omissão de auxílio é considerado como um crime de omissão própria ou pura, também 
designado de mera omissão ou omissão simples. 
2. Tratando-se de um crime de omissão própria ou pura, não existe um dever jurídico que obriga a evitar 
um qualquer resultado. Implica o dever de prestar auxílio necessário a afastar o perigo resultante duma 
concreta situação, o que não é a mesma coisa que necessário a afastar um certo resultado. Daí que o 
resultado lhe seja alheio. 
3. Os crimes de homicídio negligente e de omissão de auxílio ocorrem em concurso real, dado tratar-se 
de normas jurídicas que tutelam bens jurídicos distintos, não havendo entre eles relação de especialidade 
ou consumpção, sendo o primeiro imputado a título negligente (art° 15° do CP) e o segundo apenas pode 
ser imputado a título doloso, por não estar expressamente prevista uma actuação negligente.  
 
 

Acórdão de 5 de Março de 2008 (Processo n.º 323/01.1GCLRA.C1) 
Omissão de auxílio – Ofensa à integridade física – Concurso de crimes 
 
I. – O fundamento legitimador do crime de omissão de auxílio é a solidariedade humana. 
II. – O crime de omissão de auxílio pode estar em concurso efectivo com o crime de ofensa à integridade 
física da pessoa, por serem distintos os bens jurídicos tutelados por cada uma das normas incriminatórias. 
 
 
Acórdão de 20 de Setembro de 2000 (Processo n.º 1517/00) 
Omissão de auxílio – Natureza jurídca 
 
O crime de omissão de auxílio, do artº 200º, do C.Penal, como crime de omissão próprio ou puro, não cria 
um dever jurídico que obriga a evitar um qualquer resultado. Implica o dever de prestar auxílio necessário 
a afastar o perigo resultante duma concreta situação, o que não é a mesma coisa que necessário a afastar 
um certo resultado. Daí que o resultado lhe seja, em princípio, alheio. 
 
 
Acórdão de 7 de Junho de 2000 (Processo n.º 1174/00) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 
I. - No crime de omissão de auxílio o facto típico deve-se ter por dolosamente cometido quando o agente, 
tendo representado a necessidade de auxílio, por o dele carenciado correr risco de vida ou de lesão grave 
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para a saúde, se abstém de o prestar, comformando-se ou mostrando-se indiferente perante a situação 
(de perigo). 
II. - É indiferente à verificação do elemento objectivo do crime a circunstância de as vítimas do sinistro 
terem sido socorridas por outras pessoas que transitavam no local e o facto de uma delas haver chamado 
uma ambulância por meio de telemóvel. 
 
 
Acórdão de 7 de Junho de 2000 (Processo n.º 540/00) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 

Tendo-se o arguido apercebido das lesões aparentes provocadas nos menores ofendidos com o embate 
de que foi responsável, não lhes tendo prestado, nem de qualquer forma promovido, o auxílio necessário 
ao socorro das vítimas, limitando-se a entregá-las a uma tia, que sabia não ter carta de condução, nem 
carro, era analfabeta e não sabia utilizar o telefone, dúvidas não restam sobre a existência dos 
pressupostos objectivos e subjectivos do crime de omissão de auxílio. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 
 
Acórdão de 13 de abril de 2021 (Processo n.º 44/18.6PTSTB.E1) 
Omissão de auxílio  
 
1 - Tendo o veículo conduzido pelo arguido embatido na lateral do motociclo tripulado pelo ofendido, 
tendo provocado a queda deste e ficando o ofendido caído no solo, criou um concreto perigo de lesão 
grave da integridade física do mesmo, tendo o ofendido sofrido traumatismo do pé esquerdo, com 
amputação traumática da 2ª falange, exigindo socorro médico imediato, o que era apreensível, por 
qualquer pessoa, colocada perante a situação. 
 
2 - A circunstância de não ter resultado provado que o ofendido correu perigo de vida e de as lesões que 
sofreu não se integrarem na previsão do artigo 144º do Código Penal – ofensa à integridade física grave –
, não afasta a verificação da «grave necessidade», estando-se perante um crime de perigo concreto, que 
abrange também o perigo de grave lesão da integridade física, não se exigindo, para o preenchimento do 
tipo, que esse resultado venha efetivamente a ocorrer. 
Em conformidade com o que supra se referiu, bastará que se configure um quadro factual, donde resulte 
a perceção, para qualquer pessoa, de que o ofendido necessita de ser de imediato socorrido, por serem 
previsíveis, face aos sinais exteriores evidenciados, que venham a existir consequências graves para o 
ofendido, designadamente, lesão substancial ou grave, da integridade física, o que, se verifica, no caso 
vertente. 
 
3 - Tendo o arguido, apesar de estar consciente do tinha acontecido, ou seja, de que embateu com o seu 
veículo no motociclo conduzido pelo ofendido, prosseguido a marcha, abandonando o local, pondo-se em 
fuga, agindo voluntariamente, sem querer saber do estado em que ficou o ofendido, não lhe prestando 
qualquer socorro, nem promovendo a prestação de socorro por outrem, apesar de ter admitido que o 
sinistrado ficaria num estado em que careceria de socorro, para debelar os ferimentos de que pudesse 
padecer, com o que se conformou, sabendo o arguido que essa sua conduta era proibida e punida por lei, 
encontram-se também preenchidos os elementos subjetivos do crime de omissão de auxílio, p. e p. pelo 
artº 200º, nºs 1 e 2, do C.P., tendo o arguido agido com dolo eventual. 

 
 
Acórdão de 28 de Abril de 2020 (Processo n.º 1303/17.0PBEVR.E1) 
Ofensa à integridade física por negligência 

 
- O gesto de transportar ao colo uma criança de quatro anos de idade ou de a levantar por detrás 
segurando-a pelas axilas, como se indicia ter feito a arguida, envolve por natureza algum risco para 
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integridade física do visado, porquanto permanece sempre a possibilidade, remota que seja, de a criança 
cair ao chão ou em cima de algum outro objecto. 
- Por isso, o adulto, que transporte uma criança nos braços, deve tomar os necessários cuidados a fim de 
evitar que ela caia, mormente, prestando a devida atenção aos eventuais obstáculos que possam fazê-lo 
perder o equilíbrio ou assegurando-se previamente da remoção desses obstáculos da sua trajectória. 
- O contexto funcional, em que os factos ocorreram, ou seja, um jardim de infância, em que a arguida 
trabalhava como educadora, é de molde a exacerbar o dever jurídico, a que a arguida está vinculada no 
sentido de evitar qualquer lesão à saúde ou ao bem-estar físico das crianças confiadas a esse 

estabelecimento. 
 
 
Acórdão de 21 de Janeiro de 2020 (Processo n.º 236/16.2GDLLE.E1) 
Ofensa à integridade física por negligência - Alteração substancial dos factos - Oposição - Nulidade 

 
I – Opondo-se o arguido à continuação do julgamento por facto que lhe foi comunicado, passível de 
integrar um crime autónomo, que foi comunicado ao Ministério Público, não pode esse facto ser integrado 
na sentença e valorado contra aquele. 

 
 
Acórdão de 12 de Março de 2019 (Processo n.º 170/16.6GTSTB.E1) 
Abertura de instrução – Âmbito - Homicídio por negligência – Pronúncia 
 
i) nos crimes negligentes a unidade de ação ou de omissão não exclui a possibilidade de uma pluralidade 
de juízos de culpa, quando uma pluralidade de lesões jurídicas tenha sido causada, sempre que os 
resultados da ação lhe possam ser imputados, por poderem ter estado no seu âmbito de previsão. 
ii) nos crimes que tutelam bens jurídicos pessoais, sejam dolosos, negligentes, cometidos por ação ou 
omissão, a ponderação do bem jurídico implica necessariamente a consideração da pluralidade de 
vítimas. 
iii) intervindo o assistente nos autos na qualidade de pai de um dos falecidos e tendo em linha de conta o 
modo como veio formular o seu requerimento de abertura de instrução só poderia vir pedir a pronúncia 
do arguido pela prática, enquanto autor material e na forma consumada de um crime de homicídio por 
negligência, p. e p. pelos art.ºs 137.º n.ºs 1 e 2, do Cód. Pen. 
iv) delimitado, desta forma, o objecto da instrução, só poderia o M.mo Juiz de Instrução pronunciar-se 
pela pronúncia ou não pronúncia do arguido pela prática de um crime de homicídio por negligência, p. e 
p. pelo art.º 137.º, n.ºs 1 e 2, do Cód. Pen., sem mais, sob pena de se poder vir atacar o predito despacho 
de nulidade, por ter conhecido para lá do vertido no requerimento do assistente. 
v) na pronúncia o Juiz não julga a causa; verifica se se justifica, com as provas recolhidas no inquérito e na 
instrução, que o arguido seja submetido a julgamento. 
vi) a lei só admite a submissão a julgamento desde que da prova dos autos resulte uma probabilidade 
razoável de ao arguido vir a ser aplicada, por força delas, uma pena ou uma medida de segurança (art.º 
283.º, n.º2), não impõe a mesma exigência de verdade requerida pelo julgador a final. 

 
 
Acórdão de 9 de Janeiro de 2018 (Processo n.º 1271/13.8PAPTM.E1) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 
I – No crime de omissão de auxílio, previsto e punido pelo artigo 200.º, n.ºs 1 e 2, do Código Penal, o 
elemento material basta-se com a omissão ou falta de cumprimento de dever de prestação de auxílio, 
independentemente da verificação de qualquer resultado, isto é, não releva o resultado da conduta 
omissiva do agente, mas apenas a falta do cumprimento do dever de auxílio adequado a afastar o perigo 
(concreto) - para a vida ou a integridade física da vítima - que criou, em consequência do acidente. 
II – Além disso, para o cometimento do crime é irrelevante que a vítima tenha sido socorrida por 
terceiros, pois tal não afasta a obrigação de auxílio que sobre o agente impenda em consequência do 
perigo criado pela produção do evento. 
III – Porém, este crime exige a concretização do perigo, que há-de resultar demonstrado das 
circunstâncias concretas do caso, pois que não basta a existência de um perigo abstrato ou presumido. 
IV – E a obrigação de auxílio que recai sobre o agente só existe em caso de “grave necessidade”. 
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V – Em conformidade, não se verifica a prática do referido crime se não resulta da matéria de facto que 
em consequência do acidente o ofendido ficou numa situação de perigo iminente de lesão grave da sua 
integridade física (para além das lesões concretas que sofreu em consequência do acidente) e que do 
embate (do veículo ligeiro de passageiros conduzido pelo arguido no motociclo conduzido pelo 
ofendido) tivesse resultado um grave perigo para a vida do ofendido. 
 
 
Acórdão de 25 de Novembro de 2014 (Processo n.º 1084/10.9TAFAR.E1) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 
 
I - Embora a solidariedade humana constitua o fundamento legitimador do dever geral de auxílio 
subjacente ao crime de omissão pura previsto no art. 200.º do Código Penal, os bens jurídicos 
protegidos por este crime são a vida, a integridade física e a liberdade. 
II – A ação omissiva típica pressupõe a verificação de um perigo concreto para qualquer daqueles bens 
jurídicos que confira sentido à omissão do agente. Não se exige, porém, para o preenchimento do tipo, a 
verificação de um perigo concreto em resultado da acção omissiva, pois está-se perante um crime 
formal ou de mera atividade (e não crime de resultado), que se consuma com a omissão da conduta 
adequada a afastar o perigo concreto preexistente para a vida ou para a integridade física ou para a 
liberdade. 
III – O auxílio para afastamento do perigo pode ter lugar por acção pessoal ou mediante a promoção do 
socorro por outrem. 
  

 
Acórdão de 3 de Junho de 2003 (Processo n.º 148/03-1) 
Omissão de auxílio 
 
Comete o crime de omissão de auxílio qualificada, p. e p. no artº 200º, n.º 2 do CP, com dolo eventual, o 
condutor de um veículo que, consciente do acidente que provocara e bem assim de que no veículo 
embatido seguiam pessoas, abandona o local, alheando-se por completo da situação de grave 
necessidade em que as mesmas poderiam encontrar-se e que representou como possível, não cuidando 
de se certificar do seu real estado de saúde nem lhe prestando o auxílio necessário ao afastamento da 
situação de perigo. 
 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
 
Acórdão de 13 de Julho de 2020 (Processo n.º 818/18.8GCBRG-A.-G1) 
Prova pericial - Diligências requeridas pelo arguido - Apuramento imputabilidade diminuída - 
Desnecessidade de realização 

 
I. A prova pericial prevista nos arts. 151º a 163º do CPP deve ser produzida quando o processo e a futura 
decisão se defrontam com um “plus” de conhecimentos especializados que, por estarem para além das 
possibilidades de constatação e/ou percepção, efectivas ou presumidas, do tribunal nos campos técnicos, 
científicos e artísticos, demandam a coadjuvação de quem reúna tais conhecimentos e credibilidade 
necessários para apreender, com neutralidade, em linguagem comum, a referida complexidade e emitir 
um juízo especializado. 
II. Porém, o perito apenas contribui para a decisão sobre os factos, não decide nem substitui o juiz no 
julgamento sobre os mesmos, em cujo âmbito este é o “perito dos peritos” e pode desvincular-se das 
conclusões periciais, apesar do seu valor reforçado – cujo juízo técnico, científico ou artístico às mesmas 
inerente se presume subtraído à livre apreciação do julgador –, desde que fundamente a sua divergência 
(cf. art. 163º do CPP). 
III. A possibilidade de o arguido, aquando do cometimento dos factos em causa, sofrer de incapacidade 
da avaliação da ilicitude da sua conduta ou de agir de acordo com o direito acarreta, em princípio, a 
necessidade de realização de uma perícia que, conforme o seu resultado, poderá servir para a 
determinação da sua culpa ou a determinação da sanção, a coberto do art. 351º do CPP. 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/71d83b2712ba052780257de10056ff44?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/39977fec2a16a5a780257de1005747c8?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/2d21a21a184ab3bd802576fd00529d9b?OpenDocument


 
 

  21 

IV. Contudo, a questão da inimputabilidade ou imputabilidade diminuída «não se basta com a simples 
suspeita ou sequer a mera probabilidade assente na sua aparência», devendo «perspectivar-se em razão 
de circunstâncias concretas que apontem para a forte possibilidade de o arguido, aquando do 
cometimento dos factos em causa, sofrer de anomalia psíquica incapacitante da avaliação da ilicitude da 
sua conduta ou da auto-determinação para poder agir de acordo com o direito»: não basta, pois, a mera 
alegação pelo arguido da sua inimputabilidade ou imputabilidade diminuída quanto a um dos crimes pelos 
quais se encontra acusado – neste caso, omissão de auxílio – para que o julgador se deva determinar de 
acordo com essa alegação. 
V. É ao tribunal que compete tomar posição sobre a matéria, em função do juízo global que faça sobre a 
prova produzida, formando-se a convicção, sempre a final, pelo escrutínio rigoroso e cuidado de cada um 
dos elementos probatórios individualmente considerados, mas também de todas eles no seu conjunto, 
directos e indirectos, lançando mão das regras da experiência, da lógica das coisas e do normal suceder. 
VI. E daí que a apreciação da necessidade da realização da mencionada perícia também deva ser 
enfrentada em função do apuramento de circunstâncias concretas que apontem para a forte possibilidade 
de o arguido ter sofrido de anomalia psíquica incapacitante da avaliação da ilicitude da sua conduta, 
aquando da sua verificação. 

 
 
Acórdão de 13 de Janeiro de 2020 (Processo n.º 210/15.6GAMCD.G1) 
Princípio da investigação - Princípio da descoberta da verdade material - Relatório social - Vícios da 
sentença - Artigo 340º do código do processo penal - Artigo 370º do código do processo penal - Artigo 
410º do código do processo penal 

 
I. Um sistema adjectivo penal integrado pelo princípio da investigação, como é o do Código de Processo 
Penal vigente em Portugal, perspectivando-o, no que à aquisição e valoração da prova implica, a condução 
e esclarecimento da matéria factual não pertence apenas aos sujeitos processuais – que não “partes” – 
mas ainda, e em primeiro lugar e como última instância, ao julgador. 
II. É pois uma arquitectura adjectiva que visa a verdade material, que implica, na síntese assertiva do 
Professor Castanheira Neves «a decisiva consequência de não poder fundar-se o juízo probatório senão 
na prova efectiva dos factos.» 
A decisão que promana da verdade material, a que lei processual penal denomina de “boa decisão da 
causa”, é assim relevante, mesmo essencial, para que a eficácia do sistema de justiça se possa concretizar, 
visto que o restabelecimento da paz jurídica na comunidade que se viu atingida pelo ilícito criminal, 
apenas se consolida quando se atinge uma correspondência da realidade objectiva da verdade histórica 
com a realidade probatória e, consequentemente, é declarada a culpa de quem levou praticou a conduta 
delituosa e absolvido quem não atingiu os bens primordiais tutelado pela lei penal. 
III. A junção aos autos de relatório social relativo à pessoa do arguido, considerado o enquadramento do 
artigo 370ºdo Código do Processo Penal, não é tida por obrigatória. 
Todavia, caso venha a descortinar-se como determinante para a correcta determinação da sanção 
concreta a aplicar, a sua natureza e medida, a respectiva junção é desde, logo, do tribunal, no âmbito do 
poder/dever que se lhe acha imposto no nº 1 do artigo 340º do Código do Processo Penal. 
IV. Nessas circunstâncias, e desde que de outro modo não estejam extractadas as condições pessoais e 
de vida do arguido, verifica-se o vicio a que alude a alínea a) do nº 2 do artigo 410º do Código do Processo 
Penal. 

 
 
Acórdão de 4 de Junho de 2018 (Processo n.º 721/16.6GAVNF.G1) 
 
Ofensa à integridade física qualificada - Acidente de viação – Berma -Artºs 1º als. B) e h) 17º nºs 1 e 2 e 
99º nºs 1 e 2 al. B) do CE 
 
I) Em face do disposto nos arts. 1º, als. b) e h), 17º, n.ºs 1 e 2, e 99º, n.ºs 1 e 2, al. b), do Código da Estada, 
a berma é a superfície da via pública contígua à faixa de rodagem, ladeando-a, destinada não ao trânsito 
de veículos, a não ser em situações excecionais, mas sim ao trânsito dos peões e desde que não haja de 
passeios, pistas ou passagens para o efeito, sendo que na ausência de qualquer desses locais, os peões 
poderão transitar pela parte da via pública especialmente destinada ao trânsito de veículos, ou seja, pela 
faixa de rodagem. 
 

http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/2d21a21a184ab3bd802576fd00529d9b?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/2d21a21a184ab3bd802576fd00529d9b?OpenDocument


 
 

  22 

II) Assim, não existe berma num local em que a via pública, em virtude de se situar sobre um pontão, sofre 
uma redução da sua largura para 3,55 metros e em que toda a sua superfície está compreendida entre o 
gradeamento existente de ambos os lados, não havendo passeio nem qualquer delimitação ou 
demarcação, sendo, pois, toda ela destinada ao trânsito de veículos e constituindo faixa de rodagem, o 
que afasta a possibilidade de verificação da contraordenação de circulação de veículo nas bermas ou 
passeios, prevista no art. 17º, n.ºs 1 e 4, do Código da Estrada. 

 
 
Acórdão de 4 de Fevereiro de 2013 (Processo n.º 1033/10.4GAFAF.G1) 
Abandono de sinistrado 

 
I – No crime de omissão de auxílio (art. 200 do Cod. Penal) o bem jurídico protegido não se restringe ao 
direito natural ao socorro, nem a punição visa apenas o abandono do sinistrado. É um crime de perigo 
concreto que tutela bens jurídicos pessoais como a vida, a integridade física ou a liberdade. 
II – Se a morte tiver sido consequência instantânea do acidente, o abandono do local por parte do 
sinistrante não o constitui na autoria deste crime, por não existir uma situação de perigo para a vida a que 
seja necessário socorrer. 
 
 
Acórdão de 5 de Novembro de 2012 (Processo n.º 830/09.8GAEPS.G1) 
Acidente de viação - Pedido cível - Ilegitimidade - Arguido 
 
I) Estando em causa danos ocorridos em resultado de acidente provocado pelo condutor de um veículo 
em circulação, o pedido de indemnização civil deverá ser formulado contra a seguradora, desde que o 
mesmo se contenha dentro do capital mínimo obrigatório do seguro obrigatório e exista seguro válido. 
II) No caso vertente, encontrando-se a indemnização peticionada dentro dos limites do capital mínimo 
obrigatório do seguro obrigatório [cf. art.12.º do DL n.º 291/2007, de 21/8] e sendo os danos decorrentes 
da actuação do arguido quando conduzia o veículo automóvel, existindo seguro, apenas a seguradora 
deve ser demandada para pagamento de tais danos. 

 
 
Acórdão de 08 de Março de 2010 (Processo n.º 3545/07.8PBBRG.G1) 
Omissão de auxílio – Elementos do tipo 

 
I) Comete o crime de omissão de auxílio "quem, em caso de grave necessidade, nomeadamente provocada 
por desastre, acidente, calamidade pública ou situação de perigo comum, que ponha em perigo a vida, a 
integridade física ou a liberdade de outra pessoa, deixar de lhe prestar o auxílio necessário ao afastamento 
do perigo, seja por acção pessoal, seja promovendo o socorro..."(artº 200º do CP). 
II) Trata-se de um crime que exige o dolo, ainda que na forma de dolo eventual. Sendo um crime de perigo 
concreto, exige-se o dolo do perigo concreto. 
Ensina o Comentário Conimbricense (Tomo I, pág. 853/854) que “não existirá dolo (...) quando o omitente 
erroneamente pensou que o perigo não era iminente e, portanto, não prestou imediatamente o auxílio 
necessário, embora estivesse na disposição de o vir a prestar, se tal se tornasse indispensável". 
III) In casu, de relevante, nos factos provados, refere-se que no dia 28-11-2007 a arguida, após ter 
atropelado duas menores que atravessavam a rua numa passadeira. "parou o veículo um pouco mais 
adiante (...) e, depois de falar com as ofendidas, deixou o local" "... Arrancou dali com a viatura, muito 
embora tivesse constatado que as menores seguiam para a escola sozinhas". 
Todavia, não se provou e nem sequer se alegou que a arguida, logo após o acidente e antes de abandonar 
o local, teve consciência da natureza e extensão das lesões que causara, ou, ao menos, que «representou» 
que podia ter causado lesões substanciais, conformando-se com essa eventualidade (dolo eventual). 
IV) Daí que não se provando o elemento subjectivo do crime (o qual dependeria da existência de sinais 
exteriores que revelassem que as menores necessitavam de ser socorridas, sob pena das consequências 
serem graves), impõe-se a absolvição da arguida pela prática do referido ilícito de omissão de auxílio. 
 
 

Marta Lameiras Meireles 
Rui Cardoso 
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