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Jurisprudência Temática  
N.º 97 – Dezembro 2021 
 

CRIMES DE DENEGAÇÃO DE JUSTIÇA E PREVARICAÇÃO 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
Acórdão n.º 74/01 de 14 de fevereiro de 2001 (Processo n.º 170-B/99) 
Tribunal independente – crime de denegação de justiça e prevaricação – Nulidade 
 
O Acórdão cuja reforma é agora peticionada não incorreu em qualquer lapso manifesto na determinação 
das normas com base nas quais foram tomadas as decisões no mesmo ínsitas; de outra banda, igualmente 
não se lobriga, de todo em todo, que tivesse havido qualquer lapso manifesto na qualificação jurídica dos 
factos em que se estribou para decidir do modo que decidiu; de outra, ainda, não se vislumbra que o dito 
aresto tenha incorrido em qualquer vício que acarrete a sua nulidade. Não tem, pois, qualquer cabimento 
o pedido de reforma solicitado, pois que se não desenham, in casu, quaisquer situações incluíveis nos 
números 1 e 2 do artigo 669º do Código de Processo Civil. As invocações efetuadas pelo requerente no 
sentido de o reformando aresto violar o direito fundamental a um processo equitativo, nomeadamente a 
um tribunal independente, não só não têm qualquer razão de ser como, seguramente, não podem 
constituir causa de nulidade dessa decisão jurisdicional. Neste contexto, nenhuma dúvida se levanta em 
como o deduzido pedido de reforma não pode merecer atendimento. 
 
 
Acórdão n.º 298/01 de 27 de junho de 2001 (Processo n.º 174-A/98) 
Incidente de suspeição – Crime de denegação de justiça e prevaricação de juiz – Litigância de má-fé 
 
Em face do exposto, ponderado o prescrito no nº 3 do artigo 127º do Código de Processo Civil, julga-se 
sem necessidade de proceder a qualquer diligência de prova, o que consequentemente, acarreta o 
indeferimento do solicitado na parte final do requerimento inicializador do presente pedido – 
improcedente a oposição ora deduzida, condenando-se o oponente nas custas processuais, fixando a taxa 
de justiça em dez unidades de conta. Ponderando o que acima se disse e o que se consagra na parte final 
do artigo 130º do Código de Processo Civil, porque se afigura ao Tribunal inquestionável que a atuação 
do ora oponente consistente na dedução do incidente ora decidido teve por único móbil um uso 
manifestamente reprovável do processo, com vista a obter um objetivo ilegal, qual seja o de entorpecer 
ou protelar a ação decisória por parte deste Tribunal, nos termos da parte final do nº 3 do artigo 130º do 
Código de Processo Civil, conexionado com o nº 3 do artigo 29º da Lei nº 28/82, condena-se o mesmo 
oponente como litigante de má fé em dez unidades de conta. 
 
 
Acórdão n.º 273/2009 de 27 de maio de 2009 (Processo n.º 251/09) 
Infração rodoviária – Inconstitucionalidade interpretativa das normas  
 
Pelos fundamentos supra expostos, e ao abrigo do disposto no do n.º 3 do artigo 78º-A da Lei n.º 28/82, 
de 15 de novembro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 13-A/98, de 26 de fevereiro, decide-se 
indeferir a presente reclamação. O reclamante não apresenta qualquer argumento adicional que permita 
afastar o juízo formulado pela decisão reclamada, segundo o qual a “ratio decidendi” da decisão recorrido 
recaiu sobre o artigo 13º do Código Penal e nunca sobre a interpretação normativa conjugada que o ora 
reclamante elegeu como objeto do presente recurso. Os argumentos esgrimidos pela reclamação não 
resistem assim perante a constatação de que a interpretação normativa adotada pelo tribunal recorrido 
não corresponde à que foi escolhida, por vontade do recorrente, como objeto do presente recurso. Assim, 
não há razão para proceder a uma reformulação da decisão reclamada, antes se procedendo à sua integral 
confirmação.  
 
 
 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010074.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20010298.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090273.html


 
 

  2 

Acórdão n.º 480/2009 de 28 de setembro de 2009 (Processo n.º 112/09) 
Recurso – Nulidade – Constitucionalidade 
 
O Tribunal Constitucional decide indeferir a reclamação. Ora, independentemente do facto de tal 
“interpretação”, tida como inconstitucional, se reportar à decisão e não aos seus fundamentos 
normativos, a verdade é que o recorrente não a suscitou, de forma adequada, durante o processo em 
termos do Tribunal recorrido dela ter de conhecer, já que não explicitou atempadamente – ou seja, antes 
da prolação da decisão de mérito – o critério normativo que tinha por inconstitucional, sendo certo que 
a mera referência à “interpretação dada pelo tribunal”, não se revela idónea ao cumprimento desse 
desiderato. 
 
 
Acórdão n.º 858/2014 de 10 de dezembro de 2014 (Processo n.º 360/2014) 
Infrações Disciplinares – Órgão de Polícia Criminal – Princípio da Igualdade 
 
Decide-se julgar inconstitucional a norma do artigo 26.º n.º 1 alínea c), do Regulamento Disciplinar da 
Polícia de Segurança Pública, na parte em que determina para os funcionários e agentes aposentados a 
substituição da pena de demissão pela perda total do direito à pensão pelo período de 4 anos, por violação 
do princípio da proporcionalidade decorrente do artigo 2º da Constituição; Revogar a decisão recorrida e 
determinar a sua reforma de acordo com o julgamento de inconstitucionalidade agora formulado. 
 
 
Acórdão n.º 658/2015 de 10 de dezembro de 2015 (Processo n.º 1075/2014) 
Decisão sumária – Recurso – Indeferimento  
 
Decide confirmar a decisão sumária reclamada, proferida no dia 7 de outubro de 2015, e indeferir a 
reclamação apresentada. Aludindo ao típico ilícito, a decisão sumária de não conhecimento do recurso 
incide, fundamentalmente, conducente à manutenção do despacho de não pronúncia pelo crime de 
denegação de justiça e prevaricação. Ora, sendo o requerimento de abertura de instrução omisso quanto 
ao elemento subjetivo do crime imputado aos arguidos (…) nunca o tribunal a quo podia ter pronunciado 
aqueles arguidos, sem uma prévia comunicação de uma alteração não substancial dos factos, que não 
[foi] feita nem se impunha fazer, já que da própria instrução não resultou a indiciação do elemento dolo.”       
Nestes termos, conclui-se pela inadmissibilidade do recurso, quer à luz da alínea b), quer à luz da alínea 
g), ambas do n.º 1 do artigo 70.º da LTC, face à não verificação dos analisados pressupostos gerais dos 
recursos de fiscalização concreta de constitucionalidade.” 
 
 
Acórdão n.º 340/2020 de 10 de julho de 2020 (Processo n.º 1207/19) 
Declaração de Impedimento – Juiz Conselheiro – Despacho  
 
Decide indeferir a reclamação e determinar a notificação do recorrente para se pronunciar, querendo, em 
cinco dias, sobre a sua eventual condenação como litigante de má fé, tendo como fundamento as razões 
constantes dos pontos 6 e 7 do presente Acórdão e o disposto nas alíneas a) e d) do n.º 2 do artigo 542.º 
do CPC, abrindo-se traslado relativo à questão da má fé (instruído com cópia das decisões recorridas, do 
requerimento de interposição de recurso, do despacho que admitiu o recurso, e dos atos praticados no 
recurso de constitucionalidade até esta data), que se manterá neste Tribunal até à respetiva decisão, 
independentemente da baixa do processo à instância recorrida. 

 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Acórdão de 8 de fevereiro de 2007 (Processo n.º 06P4816) 
Denegação de justiça – Atraso processual – Consequência jurídica 
 
O atraso processual só por si é insuficiente para caracterizar o elemento típico do crime de denegação de 
justiça. Nem todo o ato que infringir as regras processuais pode ser considerado “contra direito” no 
sentido específico do artigo 369° n.º 1 do CP, pois então qualquer nulidade processual seria sancionável 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20090480.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140858.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150658.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20200340.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/0af4b4330472becd802572de0037c082?OpenDocument
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como crime. Agir (por ação ou omissão) contra direito implica um desvio consciente (voluntário) dos 
deveres funcionais, em termos de pôr em risco a própria administração da justiça, de forma a poder 
afirmar-se uma “negação da justiça”. O atraso na finalização de um inquérito é sempre de censurar, por 
infringir uma regra processual, e poderá envolver para o responsável, responsabilidade disciplinar; mas 
só ganhará dignidade penal se houver algo mais, de forma a poder considerar-se que a justiça foi 
denegada. O não cumprimento dos prazos processuais, que são meramente ordenadores, e o recurso à 
aceleração processual, não importa necessariamente qualquer responsabilidade, mesmo disciplinar 
(embora em princípio esta deva ser averiguada – artigo 109.º, n.º 6, do CPP) e muito menos de natureza 
criminal. 

 
 
Acórdão de 8 de outubro de 2008 (Processo n.º 07P031) 
Denegação de justiça – Crime específico – Dolo – Despacho de não pronúncia 
 
O crime de denegação de justiça e prevaricação, p. e p. pelo artigo 369.º n.º 1 do CP, encontra-se 
sistematicamente integrado no âmbito dos crimes contra o Estado, mais especificamente no capítulo dos 
crimes contra a realização da justiça, o que aponta para que o bem jurídico tutelado pela norma se situa 
na equitativa administração da justiça. Pretende-se assegurar o domínio ou a supremacia do direito 
objetivo na sua aplicação pelos órgãos de administração da justiça, maxime os judiciais, o que permite 
assinalar que se pressupõe uma específica qualidade do agente, a de funcionário, ficando caracterizado 
como um crime específico. O preenchimento do tipo objetivo convoca uma atuação ou omissão de 
funcionário contra direito, lesando deveres funcionais ínsitos ao cargo desempenhado; relativamente ao 
tipo subjetivo, o mesmo satisfaz-se com o dolo genérico, desinteressando-se a lei dos fins ou motivos do 
agente. Não obstante, ao utilizar-se a fórmula “conscientemente e contra direito”, a lei pretendeu excluir 
da imputação subjetiva a modalidade menos intensa, a do dolo eventual (n.º 3 do artigo 14.º do CP), pelo 
que o dolo, enquanto vontade de realizar o tipo com conhecimento da ilicitude (consciência), há-de 
apreender-se através de factos (ações ou omissões) materiais e exteriores, suficientemente reveladores 
daquela vontade, de onde se possa extrair uma opção consciente de agir desconforme à norma jurídica. 
Não são as meras impressões, juízos de valor conclusivos ou convicções íntimas, não corporizados em 
factos visíveis ou reais, que podem alicerçar a acusação de que quem decidiu o fez conscientemente – 
dolo genérico – contra direito, e muito menos com o propósito – dolo específico – de lesar alguém. Por 
outro lado, também não é a prática de um qualquer ato que infringe regras processuais que se pode, sem 
mais, reconduzir a um comportamento contra direito; é preciso que esse desvio voluntário dos poderes 
funcionais afronte a administração da justiça, de forma tal que se afirme uma negação de justiça. Também 
não será a adoção de uma orientação jurisprudencial não maioritária, ou a circunstância de a decisão 
poder vir a ser revogada por Tribunal Superior, que legitimam a conclusão de que a decisão é, para aquele 
efeito, proferida contra direito. Uma resolução é lavrada contra direito quando contradiz o ordenamento 
jurídico, ou porque comporta uma interpretação interessada das normas vigentes, ou porque se 
fundamenta numa disposição ilegal ou inconstitucional; em suma, deve traduzir um ataque à legalidade. 
Num Estado de Direito democrático, a divergência no plano jurídico – seja ela quanto ao iter processual 
ou no tocante ao direito substantivo –, na solução do caso, colhe acolhimento pela via do recurso e não 
pela via gravosa da imputação deste crime. Quando o que se apura, sem margem para dúvidas, é apenas 
uma clara diferença de entendimento dos fundamentos da decisão, por parte do recorrente, já que 
almejava outra decisão, o tribunal não omitiu o dever de julgar, decidiu foi de forma que não era a por 
aquele pretendida: há uma decisão judicial que expressa uma solução de direito, com indicação das razões 
pelas quais se assumiu essa posição – discutível, repete-se, por via recursiva –, permitida pelo complexo 
jurídico-normativo em vigor, não se mostrando, como tal, proferida “contra direito”, com a aceção e o 
alcance ínsitos ao artigo 369.º n.º 1 do CP. Se as hipotéticas conjeturas do recorrente, a leitura e 
subsequente interpretação que fez desse despacho não encontram arrimo no material probatório 
objetivo constante dos autos que sustentem a conclusão de que a arguida, na qualidade de magistrada 
judicial, desrespeitou o encargo que lhe foi confiado – contribuir para a reta administração da justiça – 
não está preenchida a tipicidade objetiva. 
 
 
 
 
 
 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/a36dab3956c69394802574f1003d7a17?OpenDocument
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Acórdão de 20 de junho de 2012 (Processo n.º 36/10.3TREVR.S1) 
Magistrado do MP – Dolo – Violação de deveres funcionais 
 
No descortinar da atuação prevaricadora do juiz ou de denegação de justiça deve-se usar de um crivo 
exigente, até porque, a ser diferente, ou seja, de todas as vezes que o destinatário da decisão dela 
discorde, seja porque não se aplicou a lei, se seguiu interpretação errónea na sua aplicação, se praticou 
um ato ou deixou de praticar, os Magistrados Judiciais ou do MP incorressem num crime de prevaricação, 
estava descoberto o processo expedito de paralisar o desempenho do poder judicial, a bel prazer do 
interessado, pelos fatores inibitórios que criaria aos magistrados, a todo o momento temerosos de sobre 
eles incidir a espada da lei, paralisando-se a administração da justiça, com gravíssimas, intoleráveis e 
perigosas consequências individuais e comunitárias, não se dispensando, por isso mesmo, a presença de 
um grave desvio funcional por parte do Magistrado pondo em causa a imagem da justiça e os interesses 
de terceiro.  
A atuação contra direito é uma forma de ação gravosa e ostensiva contra as normas de ordem jurídica 
positiva, independentemente das fontes (estadual ou não estadual) e da natureza pública ou privada, 
substantiva ou processual, incluindo os princípios vertidos em normas positivas designadamente na 
DUDH, PIDCP e CEUD. A atuação contra o direito não abrange apenas a interpretação objetivamente 
errada, mas também a incorreta apreciação e subsunção dos factos à norma; a aplicação da norma é 
contra o direito se, reconhecendo-se uma certa discricionariedade, o aplicador se desvia do fim para que 
foi criada a discricionariedade, incorrendo, então, na prática do crime. O crime de denegação e 
prevaricação é doloso, o tipo subjetivo de ilícito fica preenchido com a atuação com dolo (artigo 14.º do 
CP), como resulta do uso “conscientemente” no descritivo típico; o tipo agravado do n.º 2 não prescinde 
de uma especial intenção criminosa, de prejudicar ou beneficiar alguém, na forma de dolo específico.  
No caso em apreço, no processo de falência Y existia dinheiro depositado mais que suficiente para logo 
se dar pagamento aos credores reconhecidos, restituindo-se o sobrante ao recorrente, calculado 
aproximadamente, reservada uma parcela para remuneração ao administrador, mas quanto à 
reabilitação do falido impunha-se o trânsito em julgado da sentença, para cancelamento definitivo do 
registo da falência. As arguidas estavam convencidas de que o procedimento de se alcançar o trânsito e a 
liquidação era o legal e, por isso, se aguardou pelo trânsito e liquidação, discordando o recorrente da 
marcha imprimida ao processo, mas isso não é bastante para se concluir que tenham violado, com essa 
também razoável opção procedimental, quaisquer deveres funcionais, sobretudo para se concluir que, 
maliciosamente, o privaram do dinheiro a que tinha direito e receberia depois. A entrega prévia era 
possível; a homologação e a liquidação, findo o processo, o caminho mais chegado à ritologia da lei; este 
o duplo cenário viável, mas sem que se possa concluir pela atuação das arguidas com dolo genérico ou 
específico, em ostensivo, chocante e altamente reprovável violação dos deveres funcionais que sobre si 
impendiam. 
 
 
Acórdão de 12 de julho de 2012 (Processo n.º 4/11.8TRLSB.S1) 
Arguido ausente – Nulidade – Bem jurídico protegido – Dolo (direto e necessário) 
 
O crime de denegação de justiça e prevaricação, p. e p. pelo artigo 369.º n.º 1 do CP, encontra-se 
sistematicamente inserido no âmbito dos crimes contra o Estado, mais especificamente no capítulo dos 
crimes contra a realização da justiça. O bem jurídico tutelado é a realização da justiça em geral, visando a 
lei assegurar o domínio ou a supremacia do direito objetivo na sua aplicação pelos órgãos de 
administração da justiça, maxime judiciais. Tem por elementos constitutivos a ocorrência de 
comportamento contra o direito, no âmbito de inquérito processual, processo jurisdicional, por 
contraordenação ou disciplinar, por parte de funcionário, conscientemente assumido, havendo lugar à 
agravação no caso de o agente agir com intenção de prejudicar ou beneficiar alguém. 
Face à exigência típica decorrente da expressão “conscientemente”, só o dolo direto e o necessário são 
relevantes, como é jurisprudência uniforme do STJ. O dolo, enquanto vontade de realizar o tipo com 
conhecimento da ilicitude (consciência), há-de apreender-se através de factos (ações ou omissões) 
materiais e exteriores, suficientemente reveladores daquela vontade, de onde se possa extrair uma opção 
consciente de agir desconforme à norma jurídica. Não são meras impressões, juízos de valor conclusivos 
ou convicções íntimas, não corporizados em factos visíveis ou reais, que podem alicerçar a acusação de 
que quem decidiu o fez conscientemente contra o direito e, muito menos, com o propósito específico de 
lesar alguém. Por outro lado, não é a prática de qualquer ato que infringe regras processuais que se pode, 
sem mais, reconduzir a um comportamento contra o direito, com o alcance definido no n.º 1 do artigo 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/58372a0bdf4b6b0b80257a9a00307482?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/944abff207ab3df880257ab8004e7eee?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/944abff207ab3df880257ab8004e7eee?OpenDocument
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369.º do CP; é preciso que esse desvio voluntário dos poderes funcionais afronte a administração da 
justiça, de forma tal que se afirme uma negação de justiça. Não basta, pois, que se tenha decidido mal, 
incorretamente, contra legem, sendo necessário que quem assim decidiu tenha consciência de que, 
desviando-se dos seus deveres funcionais, violou o ordenamento jurídico pondo em causa a 
administração da justiça. 
 
 
Acórdão de 12 de setembro de 2012 (Processo n.º 28/11.5TRLSB.S1) 
Denegação de justiça e prevaricação – Magistrado – Violação de deveres funcionais  
 
Como o STJ vem defendendo, de forma uniforme, o requerimento de abertura de instrução, quando 
apresentado pelo assistente na sequência de um despacho de arquivamento pelo MP, deve conter, para 
além do mais, a narração, ainda que sintética dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma 
pena ou de uma medida de segurança e a indicação das disposições legais aplicáveis, ex vi do n.º 2 do 
artigo 287.º e als. b) e c) do n.º 2 do artigo 283.º, ambos do CPP, sob pena de rejeição por inadmissibilidade 
legal da instrução. Analisado o requerimento do assistente verifica-se, ao contrário do decidido no 
despacho recorrido, que a recorrente nele verteu factos suscetíveis de fundamentarem a aplicação ao 
arguido de uma pena. Concretamente, no requerimento em questão, a recorrente procedeu à descrição 
de factos que, a provarem-se, são suscetíveis de integrar a prática pelo magistrado denunciado, em 
autoria material, do crime de denegação de justiça e prevaricação do n.º 1 do artigo 369.º do CP. 
Efetivamente, dos factos constantes do requerimento apresentado pela assistente para abertura da 
instrução, resulta que o magistrado denunciado, no âmbito de inquérito criminal de que era titular e cujo 
arquivamento determinou, faltou intencionalmente aos seus deveres funcionais, não levando a cabo 
qualquer ato de prova, estando ciente da necessidade da produção de diligências investigatórias para 
indiciação do crime objeto do inquérito e dos respetivos autores. Deste modo, carece de fundamento a 
decisão impugnada [que rejeitou, por inadmissibilidade legal, a instrução sob o entendimento de que o 
requerimento apresentado não descrevia, ainda que de forma sintética, os factos concretos que poderiam 
fundamentar a aplicação ao arguido de uma pena e as circunstâncias de modo, lugar e tempo da sua 
prática]. 
 
 
Acórdão de 17 de setembro de 2014 (Processo n.º 89/13.2TRPRT.S1) 
Denegação de justiça – Funcionário – Prevaricação 
 
O crime de denegação de justiça e de prevaricação do artigo 369.º do CP cobre uma multiplicidade de 
condutas, que se podem reconduzir a um étimo comum que consiste na atuação contra direito. 
Consequentemente, este crime enquadra-se no amplo sector dos crimes de funcionários, em que o fator 
de união reside na violação dos deveres funcionais decorrentes do cargo desempenhado, pelo que se 
configura como um típico crime específico (próprio). O agir contra direito abrange, em primeiro lugar, o 
conjunto de normas vigentes na ordem jurídica positiva, independentemente da sua origem ou modo de 
revelação, tenham cunho material ou processual, natureza pública ou privada, de criação estadual ou não, 
como também princípios jurídicos não direta ou expressamente consignados em normas positivadas, mas 
que delas decorrem e gozam de força cogente, como o princípio in dubio pro reo ou a proibição do venire 
contra factum proprium. Agir contra direito significa a contradição da decisão com o prescrito pelas 
normas jurídicas pertinentes, mas tal contradição só por si nada mais significa do que a existência dum 
erro de direito, a justificar a alteração do decidido. A nota delimitadora deste crime é a consciência de tal 
contradição de agir contra o direito, ou seja, é o assumir da violação dos deveres profissionais em função 
de outras razões. Se a aplicação de uma norma não se circunscreve à pura subsunção de uma fattispecie 
unívoca, mas se espalha por diversas vias juridicamente admissíveis de acordo com os cânones da 
metodologia jurídica, muitas vezes sancionadas pela doutrina e pelas mais altas instâncias judiciais, a 
escolha de uma delas pelo concreto aplicador conforma, em princípio, uma solução de acordo com o 
direito. 
 
 

 
 
 
 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7288bb9b8ccb6aa180257ab70044699c?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-/7D3015FD6DB9034D80257D5C0033D05D
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/-/7D3015FD6DB9034D80257D5C0033D05D
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Acórdão de 9 de julho de 2015 (Processo n.º 106/12.3TREVR.S1) 
Denegação de justiça e prevaricação – Magistrado – Improcedência do recurso 
 
No tribunal da Relação, a procuradora-adjunta X, mediante pronúncia, foi submetida a julgamento, pela 
prática de um crime de denegação de justiça e prevaricação, p. e p. pelo artigo 369.º n.º 1 do CP e outro 
de falsificação de documento, p. e p. pelo artigo 256.º n.ºs 1 al. d), 3 e 4 do CP, tendo, no final, sido 
proferida decisão de absolvição relativamente a ambos os ilícitos. O recorrente impugna a decisão 
proferida sobre matéria de facto, considerando que não foram valoradas, devendo tê-lo sido, as 
declarações prestadas pela arguida na fase de inquérito e lidas em audiência de julgamento, e que, essas 
declarações, conjugadas com as regras de experiência comum, com o depoimento da testemunha Y e com 
a sequência cronológica dos factos, são suficientes para criar a convicção de que os factos que foram 
dados como não provados se verificaram. O tribunal recorrido não negou que as declarações prestadas 
pela arguida na fase de inquérito e lidas em audiência de julgamento pudessem ser valoradas, tendo, ao 
invés, afirmado que tais declarações só por si e nada mais havendo, não eram suficientes para considerar 
provados os referidos factos, porque faltou, por um lado, a imediação e a oralidade e, por outro, o 
contraditório, na medida em que a arguida não prestou declarações na audiência de julgamento sobre os 
factos imputados. Não há que falar em falta de contraditório pelo facto de a arguida na audiência se ter 
remetido ao silêncio, pois quanto a isso o que importa é que aí tenha tido oportunidade de se pronunciar 
sobre o conteúdo dessas declarações, podendo esclarecê-las ou corrigi-las, como está subjacente nos 
artigos  141.º n.º 4, al. b), 355.º n.ºs 1 e 2 e 357.º n.º 1 al. b) do CPP, ao preverem que o exercício do 
direito ao silêncio na audiência de julgamento por parte do arguido não obsta a que aí sejam valoradas as 
declarações prestadas anteriormente, desde que estejam verificadas as condições exigidas pela última 
dessas normas, como no caso estão. No caso em apreço, as declarações prestadas pela arguida na fase 
de inquérito e lidas em audiência de julgamento só por si, nada mais existindo, não permite as ilações 
propostas na motivação de recurso, mormente que o cabo Z, na conversa telefónica que teve com a 
arguida, a informou de que V fora detido. O que importava conhecer era o conteúdo dessa conversa, 
porém, ninguém assistiu a ela, não foi gravada e os seus intervenientes na audiência de julgamento, 
licitamente, usaram do direito ao silêncio, pelo que improcede o alegado pelo recorrente. Não se deteta 
nos factos provados qualquer ação ou omissão da arguida contrária às normas jurídicas aplicáveis, pelo 
que não pode considerar-se integrado o tipo objetivo do crime do n.º 1 do artigo 369.º do CPP, nem o dos 
n.ºs 4 e 5 do artigo 369.º do CPP, improcedendo o recurso. 
 
 
Acórdão de 7 de fevereiro de 2018 (Processo n.º 29/16.7TRLSB.S1.) 
Requerimento de abertura de instrução – Denegação de justiça - Nulidade 
 
O requerimento de abertura de instrução apresentado pelo assistente, além de não destacar os concretos 
factos imputados à arguida, vale dizer como acusação, igualmente não descreve todos os factos 
suscetíveis de preencher os elementos típicos dos crimes que pretende assacar à arguida (denegação de 
justiça), não concretizando os concretos factos integradores da violação de algum dever que impenderia 
sobre a arguida. O requerimento de abertura de instrução impulsado pelo assistente não cumpre assim 
os requisitos exigíveis por lei – artigos 287.º, ex vi do artigo 283.º, do CPP – para servir como elemento ou 
vetor de partida para abertura de uma fase processual em que o tribunal tem como dever comprovar a 
existência, ou não, de indícios que o alentem a imputar a alguém uma conduta desvalorativa e antijurídica. 
Desta desconformidade intrínseca e substancial decorre não poder o tribunal deixar de declarar a 
nulidade do ato inquinado e declarar a sua nulidade, obstando deste modo à prossecução de um 
encadeado de atos processuais que conteriam o “pecado original” de não concitarem a validade jurídico-
objetiva interna ajustada organização sistémica para que o processo tende. O ato que inere o 
requerimento para abertura de instrução, por se mostrar contrário às prescrições que regem para a 
formalização deste tipo de prática processual, deve ser taxado de ilegal e, consequentemente, inadmitido, 
por ilegalidade. 
 
 
Acórdão de 5 de fevereiro de 2020 (Processo n.º 73/17.7TRGMR.S1) 
Denegação de justiça – Prevaricação – Funcionário do MP 
 
O conceito de funcionário previsto para efeitos de lei penal é integrável apenas nos casos em que o agente 
ativo do crime seja funcionário. O crime de denegação de justiça e de prevaricação é crime específico 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b712d539d613f86880257e89002f8de6?OpenDocument
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próprio, sendo a qualidade de funcionário (juiz, magistrado do MP, funcionário judicial, jurado) 
comunicável aos comparticipantes que não a possuam. As condutas proibidas todas têm em comum o 
agir contra direito; qualquer delas representa uma torção do direito. O crime de denegação de justiça e 
prevaricação não se funda na mera violação dos deveres funcionais do julgador, antes na lesão do bem 
jurídico da supremacia da ordem jurídica, o mesmo é dizer, na aplicação imparcial e justa do direito. O 
bem jurídico é violado por uma decisão objetivamente contrária ao direito e à lei. No crime de denegação 
de justiça, ao lado do interesse público do Estado na administração da justiça, protege-se também o 
interesse do participante contra o prejuízo que lhe advém da recusa da sua realização, pelo que se deve 
admitir a constituição como assistente do participante ofendido. O bem jurídico objeto imediato de tutela 
no crime de denegação de justiça é a reta administração da justiça, a defesa dos direitos dos cidadãos e a 
garantia da pessoa humana, sendo titular imediato de tais interesses o Estado. Este ilícito pressupõe uma 
especial qualidade do agente e a violação de poderes funcionais inerentes ao cargo desempenhado, 
configurando um crime específico, que mais não é do que um comportamento, ativo ou omissivo, de 
funcionário contra direito. Agir contra direito significa, essencialmente, a contradição da decisão (aqui 
incluindo, claro está, o comportamento passivo) com o prescrito pelas normas jurídicas pertinentes. O n.º 
1 do artigo 369.º do CP satisfaz-se com o dolo genérico, o qual terá de revestir a modalidade de dolo 
direto, desinteressando-se aqui a lei dos fins ou motivos do agente. Assim, o crime de denegação de 
justiça demanda para o seu preenchimento um desvio voluntário e intencional dos deveres funcionais, de 
forma a poder afirmar-se uma “negação da justiça”. O puro atraso processual, desgarrado de outros 
elementos, podendo acarretar responsabilidade disciplinar, não reveste dignidade penal, sendo 
insuficiente, só por si, para tipificar o crime de denegação de justiça.  
Nem todo o ato desconforme às regras processuais pode ser visto como contra direito, na aceção 
pretendida pelo n.º 1 do artigo 369.º do CP, pois então qualquer nulidade processual seria tipificada como 
crime. O crime de denegação de justiça e prevaricação, p. e p. pelo artigo 369.º n.º 1 do Código Penal, 
encontra-se sistematicamente integrado no âmbito dos crimes contra o Estado, mais especificamente no 
capítulo dos crimes contra a realização da justiça, o que aponta para que o bem jurídico tutelado pela 
norma se situa na equitativa administração da justiça. Pretende-se assegurar o domínio ou a supremacia 
do direito objetivo na sua aplicação pelos órgãos de administração da justiça, maxime os judiciais, o que 
permite assinalar que se pressupõe uma específica qualidade do agente, a de funcionário, ficando 
caracterizado como um crime específico. O preenchimento do tipo objetivo convoca uma atuação ou 
omissão de funcionário contra direito, lesando deveres funcionais ínsitos ao cargo desempenhado; 
relativamente ao tipo subjetivo, o mesmo satisfaz-se com o dolo genérico, desinteressando-se a lei dos 
fins ou motivos do agente. Não são as meras impressões, juízos de valor conclusivos ou convicções 
íntimas, não corporizados em factos visíveis ou reais, que podem alicerçar a acusação de que quem 
decidiu o fez conscientemente – dolo genérico – contra direito, e muito menos com o propósito – dolo 
específico – de lesar alguém. Por outro lado, também não é a prática de um qualquer ato que infringe 
regras processuais que se pode, sem mais, reconduzir a um comportamento contra direito; é preciso que 
esse desvio voluntário dos poderes funcionais afronte a administração da justiça, de forma tal que se 
afirme uma negação de justiça. Também não será a adoção de uma orientação jurisprudencial não 
maioritária, ou a circunstância de a decisão poder vir a ser revogada por Tribunal Superior, que legitimam 
a conclusão de que a decisão é, para aquele efeito, proferida contra direito. Uma resolução é lavrada 
contra direito quando contradiz o ordenamento jurídico, ou porque comporta uma interpretação 
interessada das normas vigentes, ou porque se fundamenta numa disposição ilegal ou inconstitucional; 
em suma, deve traduzir um ataque à legalidade. Num Estado de Direito democrático, a divergência no 
plano jurídico – seja ela quanto ao iter processual ou no tocante ao direito substantivo –, na solução do 
caso, colhe acolhimento pela via do recurso e não pela via gravosa da imputação deste crime. Quando o 
que se apura, sem margem para dúvidas, é apenas uma clara diferença de entendimento dos 
fundamentos da decisão, por parte do recorrente, já que almejava outra decisão, o tribunal não omitiu o 
dever de julgar, decidiu foi de forma que não era a por aquele pretendida: há uma decisão judicial que 
expressa uma solução de direito, com indicação das razões pelas quais se assumiu essa posição – 
discutível, repete-se, por via recursiva –, permitida pelo complexo jurídico-normativo em vigor, não se 
mostrando, como tal, proferida “contra direito”, com a aceção e o alcance ínsitos ao artigo 369.º n.º 1 do 
CP. No descortinar da atuação prevaricadora do juiz ou de denegação de justiça deve-se usar de um crivo 
exigente, até porque, a ser diferente, ou seja, de todas as vezes que o destinatário da decisão dela 
discorde, seja porque não se aplicou a lei, se seguiu interpretação errónea na sua aplicação, se praticou 
um ato ou deixou de praticar, os Magistrados Judiciais ou do MP incorressem num crime de prevaricação, 
estava descoberto o processo expedito de paralisar o desempenho do poder judicial, a bel prazer do 
interessado, pelos fatores inibitórios que criaria aos magistrados, a todo o momento temerosos de sobre 
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eles incidir a espada da lei, paralisando-se a administração da justiça, com gravíssimas, intoleráveis e 
perigosas consequências individuais e comunitárias, não se dispensando, por isso mesmo, a presença de 
um grave desvio funcional por parte do Magistrado pondo em causa a imagem da justiça e os interesses 
de terceiro. A atuação contra direito é uma forma de ação gravosa e ostensiva contra as normas de ordem 
jurídica positiva, independentemente das fontes (estadual ou não estadual) e da natureza pública ou 
privada, substantiva ou processual, incluindo os princípios vertidos em normas positivas designadamente 
na DUDH, PIDCP e CEUD. A atuação contra o direito não abrange apenas a interpretação objetivamente 
errada, mas também a incorreta apreciação e subsunção dos factos à norma; a aplicação da norma é 
contra o direito se, reconhecendo-se uma certa discricionariedade, o aplicador se desvia do fim para que 
foi criada a discricionariedade, incorrendo, então, na prática do crime. O crime de denegação de justiça e 
prevaricação, p. e p. pelo artigo 369.º n.º 1 do CP, encontra-se sistematicamente inserido no âmbito dos 
crimes contra o Estado, mais especificamente no capítulo dos crimes contra a realização da justiça. O bem 
jurídico tutelado é a realização da justiça em geral, visando a lei assegurar o domínio ou a supremacia do 
direito objetivo na sua aplicação pelos órgãos de administração da justiça, maxime judiciais. Tem por 
elementos constitutivos a ocorrência de comportamento contra o direito, no âmbito de inquérito 
processual, processo jurisdicional, por contraordenação ou disciplinar, por parte de funcionário, 
conscientemente assumido, havendo lugar à agravação no caso de o agente agir com intenção de 
prejudicar ou beneficiar alguém. Face à exigência típica decorrente da expressão “conscientemente”, só 
o dolo direto e o necessário são relevantes, como é jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal.  
 
 
Acórdão de 19 de fevereiro de 2020 (Processo n.º 72/18.1TR CBR.S1) 
Funcionário – Crime de denegação de justiça e prevaricação – Dolo direto e necessário 
 
O conceito de funcionário previsto para efeitos de lei penal é integrável apenas nos casos em que o agente 
ativo do crime seja funcionário. O crime de denegação de justiça e de prevaricação é crime específico 
próprio, sendo a qualidade de funcionário (juiz, magistrado do MP, funcionário judicial, jurado) 
comunicável aos comparticipantes que não a possuam. As condutas proibidas todas têm em comum o 
agir contra direito; qualquer delas representa uma torção do direito. O crime de denegação de justiça e 
prevaricação não se funda na mera violação dos deveres funcionais do julgador, antes na lesão do bem 
jurídico da supremacia da ordem jurídica, o mesmo é dizer, na aplicação imparcial e justa do direito. O 
bem jurídico é violado por uma decisão objetivamente contrária ao direito e à lei. No crime de denegação 
de justiça, ao lado do interesse público do Estado na administração da justiça, protege-se também o 
interesse do participante contra o prejuízo que lhe advém da recusa da sua realização, pelo que se deve 
admitir a constituição como assistente do participante ofendido. O bem jurídico objeto imediato de tutela 
no crime de denegação de justiça é a reta administração da justiça, a defesa dos direitos dos cidadãos e a 
garantia da pessoa humana, sendo titular imediato de tais interesses o Estado. Segundo Paulo Pinto de 
Albuquerque, Comentário do Código Penal, Universidade Católica Editora, 3.ª edição atualizada, 
novembro de 2015, pág. 1158: “2 Os bens jurídicos protegidos pela incriminação são a realização da 
justiça, na sua vertente da integridade dos órgãos de administração de justiça (tribunais em sentido 
amplo, incluindo os juízes, os magistrados do MP, os funcionários judicias e os jurados) e dos órgãos de 
colaboração na administração da justiça (polícias), e, concomitantemente, os interesses individuais do 
visado pelo ato ilegal do funcionário. A tutela destes bens jurídicos é cumulativa, pelo que basta que um 
deles seja prejudicado para se verificar o dano típico. Assim, há prevaricação mesmo que o visado pela 
decisão ilegal nela consinta”. Este ilícito pressupõe uma especial qualidade do agente e a violação de 
poderes funcionais inerentes ao cargo desempenhado, configurando um crime específico, que mais não 
é do que um comportamento, ativo ou omissivo, de funcionário contra direito. Agir contra direito significa, 
essencialmente, a contradição da decisão (aqui incluindo, claro está, o comportamento passivo) com o 
prescrito pelas normas jurídicas pertinentes. O n.º 1 do artigo 369.º do CP satisfaz-se com o dolo genérico, 
o qual terá de revestir a modalidade de dolo direto, desinteressando-se aqui a lei dos fins ou motivos do 
agente. Assim, o crime de denegação de justiça demanda para o seu preenchimento um desvio voluntário 
e intencional dos deveres funcionais, de forma a poder afirmar-se uma “negação da justiça”. O puro atraso 
processual, desgarrado de outros elementos, podendo acarretar responsabilidade disciplinar, não reveste 
dignidade penal, sendo insuficiente, só por si, para tipificar o crime de denegação de justiça. Nem todo o 
ato desconforme às regras processuais pode ser visto como contra direito, na aceção pretendida pelo n.º 
1 do artigo 369.º do CP, pois então qualquer nulidade processual seria tipificada como crime. O crime de 
denegação de justiça e prevaricação, p. e p. pelo artigo 369.º, n.º 1, do Código Penal, encontra-se 
sistematicamente integrado no âmbito dos crimes contra o Estado, mais especificamente no capítulo dos 
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crimes contra a realização da justiça, o que aponta para que o bem jurídico tutelado pela norma se situa 
na equitativa administração da justiça. Pretende-se assegurar o domínio ou a supremacia do direito 
objetivo na sua aplicação pelos órgãos de administração da justiça, maxime os judiciais, o que permite 
assinalar que se pressupõe uma específica qualidade do agente, a de funcionário, ficando caracterizado 
como um crime específico. O preenchimento do tipo objetivo convoca uma atuação ou omissão de 
funcionário contra direito, lesando deveres funcionais ínsitos ao cargo desempenhado; relativamente ao 
tipo subjetivo, o mesmo satisfaz-se com o dolo genérico, desinteressando-se a lei dos fins ou motivos do 
agente. Não são as meras impressões, juízos de valor conclusivos ou convicções íntimas, não corporizados 
em factos visíveis ou reais, que podem alicerçar a acusação de que quem decidiu o fez conscientemente 
– dolo genérico – contra direito, e muito menos com o propósito – dolo específico – de lesar alguém. Por 
outro lado, também não é a prática de um qualquer ato que infringe regras processuais que se pode, sem 
mais, reconduzir a um comportamento contra direito, com o alcance definido no n.º 1 deste dispositivo; 
é preciso que esse desvio voluntário dos poderes funcionais afronte a administração da justiça, de forma 
tal que se afirme uma negação de justiça. Também não será a adoção de uma orientação jurisprudencial 
não maioritária, ou a circunstância de a decisão poder vir a ser revogada por Tribunal Superior, que 
legitimam a conclusão de que a decisão é, para aquele efeito, proferida contra direito. Uma resolução é 
lavrada contra direito quando contradiz o ordenamento jurídico, ou porque comporta uma interpretação 
interessada das normas vigentes, ou porque se fundamenta numa disposição ilegal ou inconstitucional; 
em suma, deve traduzir um ataque à legalidade. Num Estado de Direito democrático, a divergência no 
plano jurídico – seja ela quanto ao iter processual ou no tocante ao direito substantivo –, na solução do 
caso, colhe acolhimento pela via do recurso e não pela via gravosa da imputação deste crime. Quando o 
que se apura, sem margem para dúvidas, é apenas uma clara diferença de entendimento dos 
fundamentos da decisão, por parte do recorrente, já que almejava outra decisão, o tribunal não omitiu o 
dever de julgar, decidiu foi de forma que não era a por aquele pretendida: há uma decisão judicial que 
expressa uma solução de direito, com indicação das razões pelas quais se assumiu essa posição – 
discutível, repete-se, por via recursiva –, permitida pelo complexo jurídico-normativo em vigor, não se 
mostrando, como tal, proferida “contra direito”, com a aceção e o alcance ínsitos ao artigo 369.º, n.º 1, 
do CP. No descortinar da atuação prevaricadora do juiz ou de denegação de justiça deve-se usar de um 
crivo exigente, até porque, a ser diferente, ou seja, de todas as vezes que o destinatário da decisão dela 
discorde, seja porque não se aplicou a lei, se seguiu interpretação errónea na sua aplicação, se praticou 
um acto ou deixou de praticar, os Magistrados Judiciais ou do MP incorressem num crime de prevaricação, 
estava descoberto o processo expedito de paralisar o desempenho do poder judicial, a bel prazer do 
interessado, pelos fatores inibitórios que criaria aos magistrados, a todo o momento temerosos de sobre 
eles incidir a espada da lei, paralisando-se a administração da justiça, com gravíssimas, intoleráveis e 
perigosas consequências individuais e comunitárias, não se dispensando, por isso mesmo, a presença de 
um grave desvio funcional por parte do Magistrado pondo em causa a imagem da justiça e os interesses 
de terceiro.  A atuação contra direito é uma forma de ação gravosa e ostensiva contra as normas de ordem 
jurídica positiva, independentemente das fontes (estadual ou não estadual) e da natureza pública ou 
privada, substantiva ou processual, incluindo os princípios vertidos em normas positivas designadamente 
na DUDH, PIDCP e CEUD.  A atuação contra o direito não abrange apenas a interpretação objetivamente 
errada, mas também a incorreta apreciação e subsunção dos factos à norma; a aplicação da norma é 
contra o direito se, reconhecendo-se uma certa discricionariedade, o aplicador se desvia do fim para que 
foi criada a discricionariedade, incorrendo, então, na prática do crime. O crime de denegação de justiça e 
prevaricação, p. e p. pelo artigo 369.º, n.º 1, do CP, encontra-se sistematicamente inserido no âmbito dos 
crimes contra o Estado, mais especificamente no capítulo dos crimes contra a realização da justiça. O bem 
jurídico tutelado é a realização da justiça em geral, visando a lei assegurar o domínio ou a supremacia do 
direito objetivo na sua aplicação pelos órgãos de administração da justiça, maxime judiciais. Tem por 
elementos constitutivos a ocorrência de comportamento contra o direito, no âmbito de inquérito 
processual, processo jurisdicional, por contraordenação ou disciplinar, por parte de funcionário, 
conscientemente assumido, havendo lugar à agravação no caso de o agente agir com intenção de 
prejudicar ou beneficiar alguém. Face à exigência típica decorrente da expressão “conscientemente”, só 
o dolo direto e o necessário são relevantes, como é jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal. 
 
 
Acórdão 22 de outubro de 2020 (Processo n.º 2938/18.0T9PTM) 
Denegação de justiça – Requerimento para abertura de instrução – Rejeição 
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Deve ser rejeitado, por inadmissibilidade legal, e por inutilidade, nos termos prevenidos no artigo 287.º 
n.º 3 do CPP e 130.º do CPC, o requerimento do assistente para abertura da instrução que deixe de arrolar 
a totalidade dos factos consubstanciadores do crime pelo qual pretende ver o arguido pronunciado, e sem 
que evidencie, a respeito, fundamento probatório bastante, sob pena de, em infração regras de economia 
e utilidade processuais, se fazer iniciar uma instrução que, à partida, inarredavelmente, só se pode ter por 
inconsequente; Os vícios prevenidos no n.º 2 do artigo 410.º, do CPP, são oponíveis à sentença, enquanto 
decisão que sedimenta julgamento sobre a matéria de facto, e não à decisão que rejeita o RAI, por 
inadmissibilidade, dado que, nas fases preliminares do processo, não se visa alcançar a demonstração da 
realidade dos factos, mas apenas, e exclusivamente, os indícios, os sinais, de que um crime foi 
eventualmente cometido por um arguido. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 
 
 
Acórdão de 14 de julho de 2004 (Processo n.º 4861/2004-3) 
Prevaricação – Licença de construção 
 
A competência para determinar a instauração dos processos de contraordenação pertencia, antes da 
entrada em vigor da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, à Câmara Municipal (nº 10 do citado artigo 54º e 
alínea i) do nº 4 do artigo 51º do Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de março, correlacionados com o artigo 
53º do mesmo diploma), podendo esta delegar em qualquer dos seus membros. Mas mesmo que essa 
competência se encontrasse delegada no arguido, para se lhe poder imputar a prática do crime de 
denegação de justiça era necessário que, até à data em que se extinguiu, por prescrição, o procedimento 
contraordenacional, a sua instauração tivesse sido pedida pelo assistente ou por outrem e o arguido 
estivesse ciente da obrigatoriedade de licenciamento da obra e de instauração do procedimento 
sancionatório. O presidente da Câmara Municipal não se encontrava obrigado a ordenar a demolição da 
obra construída ilegalmente. Tendo optado, dada a suscetibilidade de legalização dessa obra, por 
desenvolver diligências tendentes à sua alteração e legalização, o comportamento do arguido não é 
sancionado pelo direito e, muito menos, pelo direito penal. 
 
 
Acórdão de 9 de novembro de 2011 (Processo n.º 311/09.0TAPTS.L1-3) 
Crime de prevaricação – Elementos da infração – Autarquias locais 
 
Os elementos constitutivos do tipo objetivo e subjetivo de ilícito do crime de prevaricação p. e p. pelos 
artigos 11.º da Lei n.º 34/84, de 16 de julho, por referência aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, n.º 1, al. i), do mesmo 
diploma legal são: a) A qualidade de membro de órgão representativo de autarquia local do agente; b) A 
condução ou decisão contra direito de um processo por parte do agente, no exercício das respetivas 
funções; c) A vontade consciente por parte do agente em assim proceder, com a intenção de por essa 
forma prejudicar ou beneficiar alguém. Desde logo, o agente deve ser membro de órgão representativo 
de uma assembleia municipal, uma câmara municipal, uma assembleia de freguesia ou uma junta de 
freguesia – cf. artigo 2.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. Depois, em procedimento administrativo 
inerente às suas funções, o agente deve cometer atos ou omissões contrárias ao direito, entendido este 
como conjunto de princípios e normas jurídicas vinculativas ao processo e à decisão respetiva. Finalmente, 
o tipo subjetivo só admite dolo direto, sendo que neste contexto, o agente deve: a) Bem saber da sua 
qualidade de membro de órgão representativo de autarquia local; b) Bem saber que a ação ou omissão 
em causa é cometida no exercício das funções inerentes àquela qualidade; c) Bem saber que tal ação ou 
omissão é contrária ao direito; d) Agir com o propósito de prejudicar ou beneficiar alguém. Não é 
necessário que a conduta do agente prejudique e simultaneamente beneficie alguém; basta que apenas 
prejudique ou beneficie. Por outro lado, o «alguém» de que se fala pode ser uma pluralidade de pessoas, 
singulares ou coletivas, desde que concretamente determinadas. Atuando o agente como membro de 
órgão representativo de autarquia local e prosseguindo esta enquanto tal o interesse comum, parece que 
o cometimento do crime não ocorre quando a conduta em causa tenha em vista tão-só o interesse 
comum. Neste contexto, o bem jurídico protegido com a incriminação da prevaricação em causa é 
realização da função administrativa autárquica segundo o direito e no interesse do bem comum, sem 
ilegalidades, nem compadrios ou malquerenças particulares. 
 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6fa01c2e34fc5ed080256f43004e25d9?OpenDocument&Highlight=0,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/6fa01c2e34fc5ed080256f43004e25d9?OpenDocument&Highlight=0,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/-/5A3579A4C8459FE38025794A00574DAA
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/-/5A3579A4C8459FE38025794A00574DAA
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Acórdão de 30 de outubro de 2019 (Processo n.º 3907/15.7T9CSC.L2-3) 
Crime de falsidade de depoimento – Prevaricação – Denegação de justiça 
 
Os técnicos ou peritos a quem incumbe a realização de relatórios, no âmbito de processos judiciais, estão 
adstritos ao dever de relato verdadeiro e exclusivo de factos, contextualizando-os. Cabe-lhes unicamente 
a função de serem uma extensão dos olhos e dos ouvidos do Tribunal. A inveracidade dos factos relatados 
nessas circunstâncias, fá-los incorrer na prática de crime de falsidade de depoimento ou declaração, 
previsto e punido pelo artigo 359º nº1 do CP ou/e crime de denegação de justiça e prevaricação, previsto 
e punido pelo artigo 369º nº 1 e 2 do CP. 
 
 
Acórdão de 22 de janeiro de 2020 (Processo n.º 3907/15.7T9CSC.L2-3) 
Denegação de justiça – Prevaricação – Peritos 
 
Os peritos a quem são solicitados inquéritos no âmbito de processos judiciais estão especialmente 
obrigados ao dever de fidelidade absoluta à verdade dos factos. Eles são os olhos e os ouvidos do Juiz a 
quem é pedida a tomada de decisão. A falta à verdade, quer através da descrição de factos falsos, quer 
através da omissão de factos essenciais ou circunstâncias com possível relevo na tomada de decisão, 
subsume-se ao tipo legal do crime de denegação de justiça e prevaricação, previsto e punido pelo artigo 
369º do CP. 
 
 
Acórdão de 24 de junho de 2020 (Processo n.º 3902/13.0JFLSB-3) 
Prevaricação – Elementos objetivos e subjetivos - Doutrina 
 
O crime de prevaricação tem como elementos objetivos do tipo: - condução ou decisão um processo por 
titular de cargo político em que intervenha no exercício das suas funções; - conscientemente contra 
direito. E, como elemento subjetivo: - o dolo, excluindo a forma eventual em face da utilização da 
expressão “consciente” pela norma legal; e, - especial intenção de pôr essa forma prejudicar ou beneficiar 
alguém. Para o cometimento do crime de prevaricação não é necessária a existência de prejuízo para a 
entidade adjudicante, mas que o agente, conscientemente, conduza – ou decida – contra direito um 
processo em que intervenha no exercício das suas funções, com a intenção de pôr essa forma prejudicar 
ou beneficiar alguém. A doutrina caracteriza o bem jurídico protegido nesta incriminação como a 
necessidade de assegurar aos cidadãos que qualquer serviço que envolva a prestação de uma atividade 
pública funciona de acordo com a lei, respeitando o ordenamento jurídico, sendo eficaz na sua atuação. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
 
Acórdão de 20 de outubro de 1993 (Processo n.º 9330679) 
Denegação de justiça e prevaricação – Elemento subjetivo – Dolo 
 
No crime de prevaricação, do artigo 11 da Lei nº 34/87, de 16 de julho, como no correspondente artigo 
415º do Código Penal, é necessário que o agente atue com dolo, sendo o elemento subjetivo constituído 
por uma consciência aliada a uma intenção específica. No crime de denegação de justiça, do artigo 12º 
daquela Lei, como no correspondente artigo 416º do Código Penal, também a ação penalmente relevante 
tem de ser voluntária, dolosa. Porém, a lei não sanciona aqui o erro de apreciação ou julgamento em que, 
eventualmente, haja incorrido o autor do ato contra o qual a lei, em geral, confere meios adequados de 
impugnação que são os recursos e as reclamações. 
 
 
Acórdão de 28 de novembro de 2007 (Processo n.º 0743241) 
Presidente de Câmara – Prevaricação – Omissão  
 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/248654f3e87268fc802584cf00334b7f?OpenDocument&Highlight=0,crime,de,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/4baa6373dfd414e28025851a0032bc3a?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8a3fd694b70ce68b8025865e003a3565?OpenDocument&Highlight=0,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/5f0c3b9ab284ef688025686b00667765?OpenDocument&Highlight=0,crime,de,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/5f0c3b9ab284ef688025686b00667765?OpenDocument&Highlight=0,crime,de,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/a9ccf0d236c8efd8802573a700330af6?OpenDocument&Highlight=0,crime,de,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
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A conduta de um presidente de câmara municipal de, num processo de licenciamento de obra particular, 
adiar uma decisão pode realizar o crime de prevaricação previsto no artigo 11º da Lei nº 34/84, de 16 de 
julho. 
 
 
Acórdão de 14 de março de 2012 (Processo n.º 832/09.4PAVCD.P1) 
Denegação de justiça – Elementos do tipo – Contraordenação 
 
No crime de denegação de justiça e prevaricação, do artigo 369.º do CP, o sujeito ativo [funcionário] terá 
de atuar no exercício dos deveres do cargo no âmbito de inquérito criminal ou de processo jurisdicional, 
por contraordenação ou disciplinar, na fase judicial. A incriminação em causa não inclui a fase não 
jurisdicional do processo de contraordenação. 
 
 
Acórdão de 29 de maio de 2013 (Processo n.º 28/07.0TAPRD.P2) 
Prevaricação de advogado – Bem jurídico protegido – Elementos do tipo 
 
O crime de prevaricação de Advogado, p. e p. pelo art 370º, nº 1 do Código Penal, está enquadrado no 
âmbito dos crimes contra o Estado, o que lhe concede uma vertente pública em detrimento da perspetiva 
individualista. A conduta típica, contrária aos deveres deontológicos, lesa o bem jurídico da realização da 
justiça e atinge também a confiança da comunidade no exercício íntegro daquelas funções, acabando por 
lesar a confiança e interesses privados dado que os advogados concorrem, enquanto operadores 
especializados, para uma correta e perfeita efetivação do interesse do Estado concernente à 
administração da Justiça. A norma consagra, pois, um tipo de crime de natureza complexa ao proteger, 
de forma simultânea e no mesmo plano de valor, tanto o interesse individual do cliente como a confiança 
no regular funcionamento da advocacia. O tipo legal exige que da conduta do Advogado tenha resultado 
um prejuízo para a causa. Quanto ao elemento subjetivo, a lei exige que o agente atue intencionalmente.  
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA 
 

 
Acórdão de 12 de setembro de 2018 (Processo n.º 274/13.7TASEI.C1) 
Titular de cargo político – Prevaricação – Alteração do PDM 
 
Eliminar um facto do número de infrações tem subjacente uma modificação nas conceções do legislador 
da valoração político-criminal, não detetável na alteração de um PDM (plano diretor municipal) – 
instrumento de gestão territorial com a natureza jurídica de regulamento administrativo –, a qual deixa 
intocada a natureza do tipo legal de crime, no caso de prevaricação (p. e p. no artigo 11.º da Lei 34/87, de 
16-07), cuja norma incriminatória não se inclui propriamente na denominada norma penal em branco. 
Mesmo a admitir-se configurar o artigo 11.º da Lei 34/87 uma norma em branco, sempre a situação 
ocorrida escaparia àquela outra em que, através da dita norma, se visa, diretamente, garantir a obediência 
à norma integrante, circunscrevendo-se a alteração do PDM, que passou a permitir a construção de 
moradia em determinado local, tão só ao plano administrativo, com a consequência de a construção em 
causa se mostrar agora devidamente legalizada, sendo de manter, em consonância, a punibilidade do 
ilícito típico acima referido. 
 

 
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 
 
Acórdão de 2 de dezembro de 2010 (Processo n.º 336/08.2TAABT.E1) 
Denegação de justiça – Prevaricação – Indícios suficientes 
 
As questões apreciadas e julgadas por estes dois tribunais permitem concluir, nos moldes em que ali foi 
feito, mas aqui em síntese, que: O ato que no entender do denunciante foi gerador dos crimes que 
entende terem sido praticados, datado de 26.12.2007, era, à data em que o impugnou, inimpugnável por 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/c12d9c49b2362fe5802579cd004c1f45?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/c12d9c49b2362fe5802579cd004c1f45?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/cbfc23894e93abeb802583190031733a?OpenDocument&Highlight=0,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/cbfc23894e93abeb802583190031733a?OpenDocument&Highlight=0,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/-/F59192838E08723280257DE10056F4CA
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/-/F59192838E08723280257DE10056F4CA
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força do disposto no artigo 53° do CPTA; O ato que o denunciante poderia ter impugnado, o ato de 
demolição das obras, datado de 13 de setembro de 2007, esse não foi impugnado em tempo, pois que a 
providência cautelar foi interposta volvidos que estavam os três meses a que alude o artigo 58º nº 2 al. 
b) do CPTA, não havendo que apelar aqui a se o ato devia ou não ter sido suspenso, posto que aquando 
da fixação do efeito de qualquer recurso aquele há muito que era definitivo. Não foram provados 
quaisquer vícios que invalidassem o procedimento administrativo adotado pela Câmara Municipal de …, 
procedimento esse que foi, do ponto de vista formal, tal como resulta do teor das decisões proferidas 
pelo TAF de Leiria e pelo Tribunal Central Administrativo Sul, o correto. Deste modo, sendo o processo 
administrativo (enquanto sequência de atos) desencadeado pela Câmara inatacável, os atos praticados 
pelo Presidente da Câmara …, e pelos funcionários desta em execução das ordens deste, são válidos e 
tomados em conformidade com o direito aplicável, não consubstanciando, lógica e consequentemente, a 
prática de qualquer crime. Concluir de forma diferente seria como deixar entrar pela janela aquilo que 
não entrou pela porta. Por essa razão aliás, atento o disposto no artigo 58° nº 1 do CPP não foram sequer 
os denunciados constituídos arguidos. Pelo exposto, porque a apreciação dos factos denunciados é 
indissociável da decisão que veio a ser tomada no âmbito dos Tribunais Administrativos, tal como a 
mesma foi decidida, cumpre concluir sem mais, não consubstanciarem tais factos a prática de qualquer 
crime, pelo que em conformidade e sem necessidade de outras considerações determinou o 
arquivamento dos autos nos termos do artigo 277º nº 1 do CPP. 
 
 
Acórdão de 27 de março de 2012 (Processo n.º 273/05.2 TABJA.E1) 
Recurso do Ministério Público – Impugnação da decisão de facto – Livre apreciação da prova 
 
O Ministério Público está isento do pagamento da multa a que se refere o artigo 522º nº1 do CPP e pelo 
facto de não pagar custas não fica privado da possibilidade da prática do ato nos três dias seguintes (artigo 
145º nº5 do CPC). Esta situação – da possibilidade da prática do ato nos três dias seguintes – não se 
confunde com a do justo impedimento, não sendo legalmente exigível ao recorrente que justifique 
porque razão não praticou o ato dentro do prazo. A apreciação (livre) da prova exigirá, positivamente, 
objetividade, racionalidade, perceção adequada das regras da experiência, da lógica, da razão, dos 
conhecimentos científicos e técnicos necessários ao caso, sempre na formulação de um juízo prudente; 
negativamente, implicará apreciação da prova sem adesão deturpada, precipitada ou antecipada a 
versões factuais apresentadas no processo, sem subordinação a pré-juízos adquiridos no processo ou fora 
dele, sem obediência a (inexistentes) critérios legais pré-fixados. O juiz tem que alcançar através das 
provas uma boa perceção do desenrolar do acontecimento – do “pedaço de vida” trazido a julgamento – 
de forma a chegar à verdade do facto total, externo e interno. Também a decisão de facto relativa ao dolo 
assentará, não num juízo de certeza absoluta – que dificilmente se obterá fora da confissão e mesmo esta 
pode não ser verdadeira – mas num juízo que permita (ou não) ultrapassar a dúvida razoável. 
 
 
Acórdão de 2 de outubro de 2018 (Processo n.º 981/14.7TAFAR.E1) 
Prevaricação – Elementos essenciais do crime 
 
Para o cometimento do crime de prevaricação não é necessária a existência de prejuízo para a entidade 
adjudicante, mas que o agente, conscientemente, conduza – ou decida – “contra direito um processo em 
que intervenha no exercício das suas funções, com a intenção de por essa forma prejudicar ou beneficiar 
alguém”. Comete o referido crime, o arguido, presidente de uma junta de freguesia, que, tendo esta 
deliberado que a adjudicação da obra de alteração das suas instalações seria efetuada por concurso, 
conjuntamente com um terceiro, construtor civil, orquestraram e levaram a cabo, de comum acordo e em 
conjugação de esforços, um plano que visava que a adjudicação da obra fosse feita por esse terceiro, 
plano esse que consistia, basicamente, em criar condições necessárias e adequadas a dar a aparência – a 
quem tinha a competência para decidir – de que haviam sido convidadas outras empresas para 
apresentarem propostas e que a proposta desse terceiro, construtor civil, era a mais vantajosa, garantindo 
que outras propostas não seriam admitidas por conterem um valor acima do valor base definido pela 
autarquia.  
 
 
Acórdão de 24 de junho de 2019 (Processo n.º 957/08.3TASTR.E1) 
Denegação de justiça – Decisão instrutória – Fundamentação - Nulidade 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/e99493f01f2b0a8880257de10056f7e8?OpenDocument&Highlight=0,crime,de,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/5edc84776337ccef80257de100575091?OpenDocument&Highlight=0,crime,de,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/5edc84776337ccef80257de100575091?OpenDocument&Highlight=0,crime,de,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
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Ainda que a decisão instrutória padeça de alguma deficiência, não deve esta equiparar-se a verdadeira 
omissão da narração sintética dos factos que, na situação, se entendeu – o que era relevante - não 
fundamentarem a pronúncia do arguido, face à atipicidade objetiva e subjetiva da sua conduta. 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 
 
Acórdão de 14 de janeiro de 2019 (Processo n.º 32/14.1T9FAF.G1) 
Prevaricação e denegação de justiça – Elementos típicos do crime 
 
No crime de denegação de justiça e prevaricação, p. e p. pelo artigo 369º n.º 1 do C. Penal e 
sistematicamente inserido no âmbito dos crimes contra o Estado, mais especificamente no capítulo dos 
crimes contra a realização da justiça, o bem jurídico tutelado é a realização da justiça em geral, visando a 
lei assegurar o domínio ou a supremacia do direito objetivo na sua aplicação pelos órgãos de 
administração da justiça, maxime judiciais e tem por elementos constitutivos a ocorrência de 
comportamento contra o direito, no âmbito de inquérito processual, processo jurisdicional, por 
contraordenação ou disciplinar, por parte de funcionário, conscientemente assumido, havendo lugar à 
agravação no caso de o agente agir com intenção de prejudicar ou beneficiar alguém. No caso, mostram-
se preenchidos tais elementos pois o arguido elaborou um auto de notícia onde descreveu factos que não 
retratavam a realidade, que não consubstanciavam a prática de um crime de natureza pública nem que 
foram praticados por causa e no exercício das suas funções de militar da GNR, querendo que contra o 
visado se instaurasse procedimento criminal por crime de natureza pública (injúrias e ofensas à 
integridade física qualificadas a agente da autoridade, por causa das suas funções, com todas as 
consequências legais que daí decorrem) e, com isso, prejudicar o mesmo. 
 
 
Acórdão de 25 de março de 2019 (Processo n.º 103/14.4TACBT.G1) 
Prevaricação – Elementos típicos do ilícito – Perda de vantagens obtidas com o crime 
 
Para que se verifique a prática do crime de prevaricação, previsto no artigo 11º da Lei 34/87 de 16.07 e 
punido também com perda de mandato, além da atuação consciente e contra direito, terá o tribunal de 
poder afirmar, inequivocamente, que o objetivo da atuação do titular do cargo político foi prejudicar ou 
beneficiar alguém, isto é, que não teve o interesse público a justificá-lo. Sem prejuízo dos direitos de 
terceiro (artigo 111º do Código Penal), no caso de condenação pela prática de um crime, a perda de 
vantagens obtidas com aquela prática decorre direta e automaticamente da lei penal (artigo 110 nº1 b)), 
não podendo o juiz equacionar a sua não aplicação. 
 

 
Diana Cardoso Lopes 

Maria Costa Santos 
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http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/abc91ee67ddf4379802583990032cd36?OpenDocument&Highlight=0,crime,de,denega%C3%A7%C3%A3o,de,justi%C3%A7a,e,prevarica%C3%A7%C3%A3o
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/f428670d207519d7802583e5004f32b1?OpenDocument
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