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CRIME DE USURPAÇÃO DE FUNÇÕES 
 
 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
Acórdão de 14 de Abril de 2010 (Processo n.º 22/10)  

 

O recurso constitucional tem uma natureza instrumental, pelo que só devem ser conhecidas as questões 
de constitucionalidade cuja solução possa determinar uma reformulação da decisão recorrida. 
A decisão recorrida é um despacho de pronúncia que considerou suficientemente indiciado que o arguido 
em 15-6-2005, 10-1-2006 e 15-5-2006, assumiu a qualidade de advogado estagiário quando ainda não 
havia sido aprovada a sua inscrição na Ordem dos Advogados, não tendo, porém, ponderado, nem 
valorado a posterior decisão do Conselho de Deontologia de Faro de 13-3-2007 que não aceitou a inscrição 
do Recorrente na Ordem dos Advogados, ao abrigo das normas cuja fiscalização de constitucionalidade é 
pedida a este Tribunal. 
Daí que uma eventual decisão de inconstitucionalidade destas normas não se repercutiria sobre a decisão 
recorrida, uma vez que ela não as aplicou, nem sequer valorou a decisão do Conselho de Deontologia de 
Faro que as aplicou, pelo que nem a título consequencial, como pretende o reclamante, as mesmas 
fundamentaram a decisão recorrida. 
Não integrando tais normas a ratio decidendi da decisão recorrida revela-se acertado o não conhecimento 
do recurso, pelo que deve ser indeferida a reclamação apresentada. 
Pelo exposto, indefere-se a reclamação apresentada por A. da decisão sumária proferida nestes autos em 

26 de Janeiro de 2010. 

  

 

 

 

Acórdão de 19 de Novembro de 2020 (Processo n.º 501/14.3GBVFR.S1) 

Tribunal da relação – Incompetência – Recurso per saltum – Falsificação – Usurpação – Crime continuado 

– Cúmulo Jurídico – Pena única – Medida da pena 

 

No caso, o arguido praticou factos que configuram crimes diversos, de falsificação de documento e de 

usurpação de funções, que protegem bens jurídicos diversos, tais sejam, respectivamente, «a segurança 

e credibilidade no tráfico jurídico probatório» (cf. Helena Moniz, no «Comentário Conimbricense do 

Código Penal», Parte Especial, Tomo II, Coimbra Editora, 1999, anotação ao artigo 256.º, §§ 14 a 17, pp. 

679-681), e a «integridade ou intangibilidade do sistema oficial de provimento em funções públicas ou 

em profissões de especial interesse público» (cf. Cristina Líbano Monteiro, ob. cit., Tomo III, Coimbra 

Editora, 2001, anotação ao artigo 358.º, §§ 1 a 8 (§8), pp. 437-441). 

Resultando da materialidade sedimentada como provada na instância que as condutas delitivas 

comprovadamente levadas pelo arguido, no caso dos crimes de falsificação de documento, decorreram, 

espaçadamente, no decurso dos anos de 2013 e 2014, reportando a contextos factuais e a 

«interlocutores» diversos e, no caso dos crimes de usurpação de funções, reportam à prática de actos da 

competência de profissões diversas (médico e psicólogo), em contextos de lugar e tempo distintos, seja 

ainda na medida em que se não verifica o «ligante» unificador atinente a uma situação externa 

consideravelmente mitigadora da culpa do arguido, logo do passo em que foi o próprio arguido a criar, 

reiteradamente, as condições para a sucessão de condutas delitivas que levou a cabo, sem que os factos 

provados evidenciem a falada situação externa de indução à prática dos crimes, não pode conceder-se 

nem a unidade delitiva nem a continuação criminosa pretextadas pelo recorrente. 

 

J URISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20100147.html
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4b0852b0f6ec2a5d802571b8004f378f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4b0852b0f6ec2a5d802571b8004f378f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/4b0852b0f6ec2a5d802571b8004f378f?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/48ee36a82aae2ffb8025863f0047c7e8?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
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Acórdão de 15 de Novembro de 2012 (Processo n.º 1054/07.4TAOLH) 

Usurpação de funções – Advogado estagiário – Acórdão da relação – Recurso penal – Supremo tribunal 

de justiça – Caso julgado – Aplicação subsidiária do código de processo civil – Decisão sumária – 

Reclamação para a conferência – Non bis in idem 

 

Inconformado com a decisão do Tribunal da Relação, que confirmou a sua condenação em 1.ª instância 

na pena de 1 ano e 2 meses de prisão, suspensa na respectiva execução pela prática de um crime de 

usurpação de funções, o arguido interpôs recurso para o STJ, que fundamentou no disposto no art. 678.°, 

n.º 2, do CPC, norma relativa à violação de caso julgado, que defende ser aplicável ao processo penal nos 

termos do art. 4.° do CPP. 

Em decisão sumária, no STJ, foi tida por procedente a questão da aplicação em processo penal da norma 

do art. 668.º, n.º 2, do CPC, mas foi o recurso rejeitado por ser manifesta a sua improcedência, decisão de 

que o arguido reclamou para a conferência, consoante lhe permite o art. 417.º, n.º 8, do CPP. 

Enquanto não for entregue a cédula ao advogado estagiário, este não tem a sua inscrição definitiva na OA 

e não estando inscrito na OA não pode praticar actos próprios da profissão de advogado, com a ressalva 

dos actos levados a efeito em causa própria ou do seu cônjuge, ascendentes ou descendentes. 

Uma vez que a cédula de advogado estagiário não foi entregue ao arguido, tendo a sua inscrição sido 

cancelada, verifica-se uma diferença essencial entre os actos que praticou em representação do seu 

cônjuge, que podia levar a efeito mesmo no período de 3 meses da duração inicial do estágio, e os actos 

que determinaram a sua condenação nos presentes autos, que o arguido praticou num período em que 

não estava ainda clarificada a sua inscrição definitiva como advogado estagiário, inscrição que nunca veio 

a verificar-se por o candidato ter sido considerado inidóneo para o exercício da advocacia. 

Por sentença de 09-07-2009, o Tribunal de F reconheceu que o arguido havia levado a efeito a sua inscrição 

preparatória no Conselho Distrital de F, que o admitiu à frequência da primeira parte do estágio, e que o 

legitimou a praticar actos em representação do seu cônjuge, por isso sendo absolvido do crime de 

usurpação de funções que lhe foi imputado. Dos precisos termos e limites com que a sentença de 09-07-

2009 julgou [“a partir da sua inscrição provisória e enquanto não for decidida a não inscrição definitiva, o 

candidato à advocacia assume a qualidade de advogado estagiário e pode praticar os actos a que alude o 

art. 164.º n.º 1 do EOA”] não se pode extrair a consequência de que o arguido podia praticar os actos 

referidos no n.° 2 do referido artigo, por ser necessário para tal a inscrição definitiva como advogado 

estagiário e a emissão da respectiva cédula profissional. Perante a falta de inscrição definitiva, o arguido, 

ao aceitar o mandato que lhe foi outorgado por F, e ao praticar actos de representação para que não 

estava legitimado, incorreu no crime de usurpação de funções, por que foi condenado. 

A condenação do arguido pela prática deste crime decidida pelo tribunal colectivo do Tribunal Judicial de 

O, e confirmada pelo Tribunal da Relação, não constitui violação do princípio ne bis in idem, nem configura 

violação de caso julgado, pelo que o recurso com fundamento em violação de caso julgado se apresenta 

como manifestamente improcedente. 

 

 

Acórdão de 13 de Abril de 2005 (Processo n.º 126/05) 

Extorsão qualificada – Usurpação de funções – Arma – Medida da pena 

 

Resultando da matéria de facto fixada que:- de harmonia com um plano previamente traçado, os arguidos 

dirigiam-se às moradas dos locais previamente escolhidos, identificavam-se perante as ofendidas que 

exerciam a prostituição, como agentes da autoridade, abrindo e fechando rapidamente, cada um deles, a 

sua carteira de documentos, exibindo os referidos cartões, intitulando-se agentes da PSP, do SEF, ou da 

PJ;- mostram-se adequadas e justas as penas aplicadas, de 4 anos de prisão pela prática de um crime de 

extorsão, na forma consumada, p. e p. pelo art. 223.º, n.ºs 1 e 3, com referência ao art. 204.º, n.º 2, al. f), 

ambos do CP, de 2 anos de prisão por cada um de quatro desses crimes, na forma tentada, e de 9 meses 

de prisão pela prática de um crime de usurpação de funções p. e p. pelo art. 358.º, al. a), do CP, e ajustada 

a fixação da pena única em 5 anos de prisão. 

Para a prática do crime de usurpação de funções do art. 358.º, al. a), do CP, basta que o agente, fingindo-

se ou arrogando-se a qualidade de funcionário, exerça funções ou pratique actos próprios de funcionário, 

de comando militar ou de força de segurança pública. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/b4e44e7391ecec0880257ac30043c5c4?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
https://www.pgdlisboa.pt/jurel/stj_mostra_doc.php?nid=19602&stringbusca=&exacta=
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Acórdão de 1 de Março de 1998 (Processo n.º 97P1406) 

Instrução criminal – Insuficiência da instrução – Omissão de diligências essenciais – Nulidade – Juramento 

– Depoimento de testemunha – Autoridade judiciária – Competência – Juiz de instrução criminal – 

Inquirição de testemunha – Usurpação de funções – Função judicial – Inexistência jurídica 

 

Se o agente da P.J. incumbido da inquirição recebeu o juramento e o depoimento (ajuramentado) da 

testemunha, violou alguma das regras de competência do tribunal, que, como prescreve o art. 288, n. 2, 

do C.P.P., são correspondentemente aplicáveis ao juiz de instrução? Seguramente que não. A questão não 

é de competência, porque um agente da P.J. nunca tem poderes para receber juramentos e depoimentos 

ajuramentados das testemunhas e o uso da faculdade concedida pelo n. 2, do art. 290, do CPP, não 

envolve nenhuma "delegação de competências", mas de usurpação de funções, dentro de um processo 

penal: no caso, usurpação, por órgão de polícia criminal, da função judicial própria do juiz de instrução. 

Logo, o recebimento do juramento e do subsequente depoimento da testemunha não está ferido da 

nulidade insanável do art. 119, alínea e), do CPP, mas, sim, de inexistência jurídica. 

Não se mostrando que o referido acto juridicamente inexistente tenha servido de fundamento a qualquer 

outro, designadamente, à decisão instrutória, não há nada que deva ser, consequentemente, declarado 

sem efeito. 

 

 

Acórdão de 15 de Janeiro de 1998 (Processo n.º 544/97) 

Recurso – Âmbito – Vícios da sentença – Abuso de confiança – Usurpação de funções – Bem jurídico 

protegido 

 

O bem protegido no crime de usurpação de funções é a própria função, usurpação com a qual se coloca 

em crise o prestígio e a reputação que deve merecer e que é garantido pela qualidade e identificação 

legalmente atribuídas. 

Para se verificar tal ilícito não basta o arrogo, ainda que implícito ou tácito, sendo necessária a prática de 

actos próprios da função usurpada. 

 

 

Acórdão de 2 de Outubro de 1996 (Processo n.º 046679) 

Usurpação de funções – Dolo – Animus – Matéria de facto – Insuficiência da matéria de facto provada –

Matéria de direito – Competência do supremo tribunal de justiça – Competência dos tribunais de instância 

 

Ao não se provar que o arguido ao emitir determinadas certidões tivesse intenção de causar prejuízo ao 

Estado afastou-se o dolo directo. Tal não significa no entanto, que esteja arredada a eventual prática do 

crime de falsificação fundada noutras formas de dolo tipificadas no artigo 14 do Código Penal. 

Sendo a intenção criminosa matéria de facto, compete à 1. instância apurá-la, para que o Supremo 

Tribunal de Justiça, ao reexaminar a matéria de direito, possa decidir se a matéria de facto está ou não 

bem integrada penalmente. 

 

 

Acórdão de 19 de Setembro de 1996 (Processo n.º 96P195) 

Recurso – Âmbito – Vícios da sentença – Abuso de confiança – Usurpação de funções – Bem jurídico 

protegido 

 

O crime de roubo não é mais do que um furto qualificado, em função do emprego de violência, física ou 

moral, contra uma pessoa, ou da redução desta, por qualquer modo, à incapacidade de resistir. 

E assim um crime complexo que, embora se apresente juridicamente uno, integra na sua estrutura vários 

factos que podem constituir, em si mesmos, outros crimes. 

Pode ainda abranger, na sua tipicidade, que a pessoa seja posta, por qualquer maneira, nomeadamente 

por processos ardilosos ou sub-reptícios, "na impossibilidade de resistir" aos propósitos do agente. 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/100894f9375ce824802568fc003b9be8?OpenDocument
https://www.pgdlisboa.pt/jurel/stj_mostra_doc.php?nid=5478&stringbusca=&exacta=
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/f6cd6ab22543ad53802568fc003b44ed?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/22a998fdfe37d797802568fc003b450e?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
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Comete apenas um crime de roubo, o arguido que, arrogando-se de polícia, se abeira do ofendido, 

ordenando-lhe que lhe entregue o bilhete de identidade e revistando-o, retira-lhe de um dos bolsos das 

calças a quantia de 1100 escudos. 

A punição correspondente ao crime de usurpação de funções, no caso, deve haver-se por consumida ou 

esgotada na correspondente ao roubo. 

 

 

Acórdão de 16 de Maio de 1996 (Processo n.º 96P287) 

Burla agravada – Usurpação de funções – Advogado – Nulidade do contrato – Dever de indemnizar 

 

O facto de o arguido, indevidamente, se intitular advogado, sem que fosse licenciado em Direito nem 

estivesse inscrito como tal na Ordem dos Advogados, não tendo, contudo, praticado actos próprios da 

advocacia, limitando-se a uma conduta que pode ser exercida por qualquer pessoa sem habilitações 

académicas, não integra o crime previsto e punido pelo artigo 400, n. 2, do Código Penal de 1982. 

Provado que o arguido, com vista a uma projectada compra de um imóvel para a assistente, convenceu 

esta a contrair um empréstimo em dinheiro para o efeito e que, por via disso, a mesma assistente celebrou 

com um seu tio um empréstimo que excedeu os 3 milhões de escudos, a serem pagos a prestações, tendo 

aquele se locupletado indevidamente com tal importância, comete ele o crime de burla previsto pelos 

artigos 313, n. 1, e 314, alínea c), do Código Penal de 1982, pelo qual foi condenado. 

Havendo o dinheiro emprestado pelo seu tio entrado no património da assistente, dele vindo a fazer 

parte, embora o empréstimo seja nulo por falta de forma - artigos 1143 e 220 do Código Civil - e, por via 

disso tenha de ser restituído ao seu tio - artigo 289, n. 1, do Código Civil -, tal não invalida a conclusão de 

que a assistente ficou lesada pela acção do arguido, já que aquele valor que integrava o seu património 

dele saiu sem qualquer contrapartida. 

Há pois uma lesão patrimonial praticada pelo arguido de que a assistente terá de ser indemnizada, 

fazendo regressar ao seu património o valor que dele saiu sem qualquer vantagem, dada a burla de que 

foi vítima, para, depois, poder restituir ao tio aquilo que dele recebeu ao celebrar com este o aludido 

contrato nulo por falta de forma. 

 

 

Acórdão de 28 de Fevereiro de 1996 (Processo n.º 048784) 

Uso de documento falso – Usurpação de funções – Crime continuado – Medida da pena – Prevenção 

especial 

 

Se o modo de execução previsto na parte final do artigo 30, n. 2, do Código Penal - "solicitação..." -, não 

consta da factualidade provada, - uso por três vezes e para fins diversos de um falso certificado de 

habilitações em medicina -, falta um dos requisitos da continuação criminosa. 

A individualização da pena far-se-á essencialmente em função da culpa e da ilicitude, das motivações do 

crime, das exigências da prevenção geral e demais circunstâncias que deponham a favor ou contra o 

agente. 

As necessidades da prevenção geral não exigem severidade em casos como o presente, pois não estão 

em causa interesses que firam o sentimento da comunidade. 

O facto de o arguido não ter confessado não pode agravar a sua responsabilidade, pois um dos direitos 

do arguido é de negar a prática do crime sem que daí lhe advenha qualquer prejuízo. 

Impõe-se que a pena a aplicar seja privativa de liberdade para prevenir que o arguido tenha a tentação 

de voltar a cometer novos crimes. 

 

 

Acórdão de 11 de Maio de 1994 (Processo n.º 045733) 

Usurpação de funções – Elementos da infracção – Extorsão – Requisitos – Coacção – Danos patrimoniais 

 

Para que se verifique o crime de usurpação de funções do artigo 400 do Código Penal, é necessário que o 

agente se arrogue a qualidade de funcionário ou a posse das condições necessárias ao desempenho da 

profissão. Essa arrogação tanto pode ser explícita como implícita e apenas se exige a vontade de praticar 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/988dd356c3b8b49f802568fc003b30e2?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/d5a1f4e46c6ffff5802568fc003b2164?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/8d09dff106833232802568fc003ab9be?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
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o acto próprio da função ou da profissão, ou seja o dolo genérico, sem necessidade de recebimento de 

qualquer remuneração ou benefício. 

São elementos essenciais à verificação do crime de extorsão: a) - o emprego de violência ou ameaças ou 

a colocação do ofendido na impossibilidade de resistir; b) - O constrangimento daí resultante, a uma 

disposição patrimonial que acarrete prejuízo para alguém. c) - a intenção de conseguir para si ou para 

terceiro um enriquecimento ilegítimo. 

Não se verifica o prejuízo patrimonial e consequente enriquecimento quando o ofendido apenas paga 

aquilo que deve. Neste caso, apenas existirá, preenchidos os restantes requisitos, o crime de coacção. 

 

 

Acórdão de 28 de Novembro de 1990 (Processo n.º 040520) 

Matéria de direito – Competência do supremo tribunal de justiça – Usurpação de funções – Requisitos 

Medico – Exercicio de funções – Ordem dos médicos – Inscrição – Constitucionalidade – Associação 

publica 

 

O Supremo Tribunal de Justiça apenas conhece da matéria de direito, competindo-lhe aplicar o regime 

jurídico adequado aos factos que foram dados como provados pelas instancias, conforme artigo 666 do 

Código de Processo Penal e 29 da Lei Orgânica. 

O artigo 400, n. 2 do Código Penal exige, para a verificação do crime de usurpação de funções, os seguintes 

elementos: a) o exercício da profissão para que a lei exige título ou preenchimento de certas condições; 

b) que se arrogou, expressa ou tacitamente, possui-las; c) que o arguido não possua aquele título ou não 

preencha as aludidas condições; 

No citado preceito legal, o legislador contenta-se com um arrogo implícito por parte do agente, sendo, 

assim, suficiente que este, ainda que não invocando a qualidade que pretende impor, apareça a exercer 

actos próprios dela, como se possuísse título ou reunisse as condições que a lei reclama. 

Não e inconstitucional a exigência de inscrição na Ordem dos Médicos para o exercício da Medicina, uma 

vez que aquela não e uma associação particular, mas antes, prossegue fins de carácter publico e interesse 

social que a sujeitam ao Direito Administrativo. 

 

 

Acórdão de 7 de Janeiro de 1990 (Processo n.º 040520) 

Usurpação de funções – Exercício ilegal de profissão titulada – Tipicidade 

 

O artigo 400 do Código Penal de 1982, relativo ao crime de usurpação de funções, passou a exigir não a 

prática de um acto próprio de uma profissão (como era exigido pelo artigo 236 do Código Penal de 1886) 

mas "o exercício de uma profissão" que supõe o exercício de um emprego, ocupação ou ofício, que 

permanece no tempo e no espaço (e não a pratica esporádica de um ou outro acto de uma profissão). 

 

 

Acórdão de 3 de Maio de 1989 (Processo n.º 039995) 

Usurpação de funções – Exercício ilegal de profissão titulada – Consentimento do lesado – Consentimento 

presumido 

 

Cometeu o crime de usurpação de funções previstas no artigo 12 do Decreto-Lei n. 32171, de 29 de Julho 

de 1942 e actualmente punível pelo artigo 400, n. 2, do Código Penal, aquele que, possuindo embora 

alguns conhecimentos e pratica de odontologia por ter trabalhado durante vários anos em consultório 

medico da especialidade, mas não tendo conseguido aprovação num curso de reciclagem a que se 

submeteu para lhe ser concedida a respectiva carteira profissional, abriu o seu próprio consultório e, 

arrogando-se a qualidade de odontologista, efectuou variadas consultas remuneradas e tratamentos, tais 

como extracção de dentes, aplicação de próteses e tratamentos de carie, preenchendo ainda os modelos 

destinados aos clientes beneficiários da A.D.S.E.. 

O facto de a Administração - Ministério da Saúde - conhecer há anos a actividade do arguido como 

odontologista sem título e não ter tomado quaisquer medidas para lhe por termo, tendo mesmo 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/cfba23c703b0e8f9802568fc003996be?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/48bf54611cfc4514802568fc00394518?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dcdd0488f37b435a802568fc003a01a4?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
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considerado expressamente, em resposta a um requerimento do arguido que solicitava novo exame de 

avaliação, que o assunto se encontrava pendente de apreciação, não constitui consentimento presumido 

do titular do interesse jurídico lesado, excludente da ilicitude, nos termos dos artigos 31, ns. 1 e 2, alínea 

d), 38 e 39 do Código Penal. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA  

 
Acórdão de 13 de Novembro de 2018 (Processo n.º 1721/17.4T9LSB.L1-5)  

Usurpação de funções – Bem jurídico protegido – Constituição de assistente 

  

O tipo legal de crime de usurpação de funções, p. e p. pelo artigo 358.º, n.º 1, alínea b), do CP, tutela a 

integridade e intangibilidade do sistema oficial de provimento em funções públicas ou de determinadas 

profissões. Trata-se de interesse de pendor manifestamente público, insusceptível enquanto tal de ser 

corporizado ou encabeçado por um sujeito jurídico individualmente considerado. 

A constituição da qualidade de assistente, no nosso ordenamento processual penal, ou resulta da 

atribuição expressa dessa mesma possibilidade por via de lei especial ou decorre de essa possibilidade se 

incluir numa das situações contempladas nas diversas alíneas do n.º 1 do art. 68.º do respectivo Código. 

Não cabendo, os crimes de usurpação de funções e de procuradoria ilícita, no catálogo de infracções 

penais constante da al. e) daquele mesmo normativo e, não indicando o Recorrente qualquer disposição 

especial que a tanto o habilite, só por via da sua consideração como “ofendido”, nos termos da 

correspondente al. a), aquela pretensão se legitimaria. 

O crime de usurpação de funções insere-se no Capítulo II, que se ocupa “Dos crimes contra a autoridade 

pública”, por sua vez incluído no Título V, “Dos crimes contra o Estado” sendo, o bem jurídico protegido 

pela respectiva incriminação, o interesse do Estado “no respeito pelo desempenho regular das funções 

públicas ou profissionais que exigem título bastante para tal ou a conjugação de requisitos ou condições 

especiais de exercício”, existindo largo consenso em como o titular do respectivo bem jurídico protegido 

é o próprio Estado. 

  

 

Acórdão de 7 de Novembro de 2018 (Processo n.º 6155/15.2TDLSB-A-3ª)  

Crime de falsas declarações – Usurpação de funções – Procuradoria ilícita – Não pronúncia 

 

Comete apenas o crime de falsas declarações p. e p. pelo artº 348º-A do cód. penal, a arguida que 

acompanhando um amigo a uma esquadra de Polícia, invoca perante a autoridade a falsa qualidade de 

advogada, levando aquela a acreditar que o era de facto, mas que não pratica nenhum acto exclusivo da 

profissão de Advogado. 

Nas circunstâncias descritas nos autos é de afastar a imputação pelos crimes de usurpação de funções, p. 

e p. pelo artº 358º do cód. penal e de procuradoria ilícita p. e p. pelo art. 7º, nº 1, do DL nº 49/2004 de 24 

de Agosto. 

No crime de usurpação de funções previsto no artigo 358º do cód. penal, o bem jurídico protegido consiste 

na integridade ou intangibilidade do sistema oficial de provimento em funções públicas ou em profissões 

de especial interesse como é o caso da Advocacia. 

O objecto da acção no crime de usurpação de funções, assinalado nas alíneas a) e b), do artº 358º do cód. 

penal ou mais precisamente o seu elemento objectivo e material, concretiza-se em duas situações bem 

distintas. 

a) Por um lado exercer funções ou praticar actos próprios de funcionários, (cfr. artº 386º do cód. 

penal) comandantes militares ou de forças militarizadas; e, 

b) Por outro, exercer profissão ou praticar acto, para a qual que seja necessário título ou o 

preenchimento de certas condições. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/92034c2e0ebd2dd980258352003221f1?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1bfd57ea2df630dc8025849c00310bbe?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1d728f3bda30c6ab802583890031da72?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1bfd57ea2df630dc8025849c00310bbe?OpenDocument
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No que concerne ao elemento subjectivo, torna-se necessário provar-se: 

a) Que o agente invoque a qualidade de funcionário ou de comandante militar ou de forças 

militarizadas, sabendo que as não possui; e, 

b) Que o agente se arrogue a posse das condições exigidas para o desempenho de determinada 

profissão, sabendo que não as possui. 

O crime de procuradoria ilícita p. e p. art. 7º, nº 1, do DL nº 49/2004 de 24 de Agosto, tutela a integridade 

ou a intangibilidade do sistema oficial instituído para a prática de actos próprios das profissões dos 

Advogados e Solicitadores, por se considerarem estas de especial interesse público. 

Ao consagrar a obrigatoriedade de inscrição na Ordem dos Advogados para a prática de actos próprios de 

advogados, o legislador visou exactamente o interesse público subjacente à incriminação da procuradoria 

ilícita e devolveu-a àquela associação para que a regulamente, fiscalize e prossiga. 

 

 

Acórdão de 28 de Junho de 2011 (Processo n.º 1146/06.1TAOLH.L1-5)  

Usurpação de funções – Ordem dos Advogados – Deferimento tácito – Antecedentes criminais – Matéria 

de facto 

 

O licenciado em Direito que requer à Ordem dos Advogados a sua inscrição como advogado estagiário, 

não adquire essa qualidade pelo simples decurso do tempo, por deferimento tácito, sendo necessário um 

acto expresso sobre tal admissão; 

As normas do Estatuto da Ordem dos Advogados que prevêem a regulamentação do acesso à profissão, 

prosseguem um interesse de natureza e ordem pública que se sobrepõe a qualquer interesse particular, 

de estabilidade no emprego, ou direito ao trabalho; 

O licenciado em direito que, tendo requerido à Ordem dos Advogados a sua inscrição como advogado 

estagiário, entrega em tribunal uma contestação por si subscrita, invocando expressamente a qualidade 

de advogado estagiário, antes que a sua inscrição na Ordem tenha sido confirmada pelo respectivo 

Conselho Geral, pratica um crime de usurpação de funções; 

 

 

Acórdão de 10 de Julho de 2007 (Processo n.º 4715/07)  

Usurpação de funções – Falta de inscrição na Ordem dos Enfermeiros 

 

Está suficientemente indiciado que a arguida, que não se encontra inscrita na Ordem dos Enfermeiros, 

exerce a profissão de enfermeira, desse modo se arrogando, pelo menos implicitamente, com condições 

para a exercer, sendo certo que o exercício dessa profissão só a partir de 1 de Junho de 1999 passou a 

estar condicionado a tal inscrição, nos termos dos DL nºs.161/96, de 4 de Setembro e 104/98, de 21 de 

Abril. 

Porém, não obstante haja requerido, em Outubro de 1998, a sua inscrição na Ordem dos Enfermeiros, tal 

não foi aceite, tendo a mesma impugnado essa decisão, mediante acção judicial só julgada improcedente 

em Janeiro de 2007, ou seja, muito depois do requerimento de abertura de instrução que fixou o objecto 

do processo. 

Até essa decisão dos tribunais administrativos, não estando definitivamente assente a não aceitação 

daquela inscrição, não é possível considerar suficientemente indiciado que a arguida tivesse consciência 

que estava a exercer as funções com falta de condições para o efeito, sendo certo que o tipo legal de 

crime de usurpação de funções exige o dolo, em qualquer das suas modalidades, no sentido de que o 

agente há-de representar e querer todos e cada um dos elementos da factualidade típica. 

Na verdade, a arguida - que está habilitada com curso de enfermagem obtido em país estrangeiro - iniciou 

legitimamente, vários anos antes de 1999, o exercício de funções, como enfermeira, em instituição de 

saúde, as quais continua a exercer, em hospital da rede pública, com base em contrato a que ainda não 

foi posto termo, sendo que, não obstante tal actividade esteja sujeita a fiscalização apertada de 

organismos públicos, não foi posta em causa a validade do seu vínculo laboral. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/185b6d02a1d21980802578d40033264d?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1bfd57ea2df630dc8025849c00310bbe?OpenDocument
https://www.pgdlisboa.pt/jurel/jur_busca_processo.php?buscaprocesso=4715/07&codseccao=5
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1bfd57ea2df630dc8025849c00310bbe?OpenDocument
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Esse vínculo laboral, que não foi quebrado, nomeadamente por caducidade derivada de impossibilidade 

jurídica da trabalhadora, confere à arguida o direito a executar as funções previstas nesse contrato, o que 

sempre excluiria a ilicitude da sua conduta (art.31º., nº.2 al.b) do C.Penal). 

 

 

Acórdão de 14 de Abril de 2005 (Processo n.º 1509/2005-9)  

Usurpação de funções – Pena disciplinar – Suspensão – Inscrição – Ordem dos Advogados 

 

Nos termos do artº 53º do DL 84/84, de 16 de março, com as respectivas alterações, e face ao disposto 

no artº 61 da Lei nº 15/2005, de 26 de Janeiro, só os licenciados em direito com inscrição válida e em vigor 

na Ordem dos Advogados podem praticar actos próprios da advocacia. 

Tendo o arguido a inscrição na Ordem dos Advogados suspensa por um período de 7 anos, período esse 

que decorria à data dos factos, por força de pena disciplinar, não podia intervir em tribunal ainda que 

como advogado em causa própria. 

Tendo-o feito, e estando demonstrados os demais elementos do tipo, praticou o arguido um crime de 

usurpação de funções p. e p. no artº 358º, al. b) do C.Penal. 

 

 

Acórdão de 20 de Fevereiro de 2003 (Processo n.º 00101719) 

Ordem dos advogados – Assistente em processo penal – Usurpação de funções – Exercício ilegal de 

profissão titulada – Advogado – Procuradoria 

 

A Ordem dos Advogados carece de legitimidade para se constituir como assistente em processo penal por 

crime de usurpação de funções (exercício de mandato judicial, consulta jurídica e procuradoria através da 

prática de actos próprios de advogado). 

 

 

Acórdão de 24 de Abril de 2002 (Processo n.º 0012373) 

Ordem dos advogados – Advogado – Assistente em processo penal – Ordem dos Advogados – Inscrição – 

Suspensão  

 

A ordem dos advogados carece de legitimidade para se constituir como assistente em processo crime de 

usurpação de funções por exercício de advocacia de profissional com inscrição suspensa na mesma 

ordem. 

 

 

Acórdão de 29 de Novembro de 2001 (Processo n.º 0031579)  

Elementos da infração – Usurpação de funções 

 

A alínea b) do art. 358º do C.Penal contem a previsão do exercício ilegal de profissão para o qual é exigível 

um titulo ou o preenchimento de determinadas condições. Assim consuma-se o crime de usurpação de 

funções sempre que o sujeito activo, iludindo as pessoas perante quem actua, se apresente como 

engenheiro a exercer projectos sem ter a licenciatura em engenharia (falta de diploma, sem título) ou a 

defender uma causa em juízo na qualidade de advogado, sem estar inscrito na respectiva Ordem (com 

titulo, mas sem as necessárias condições de exercício). 

O legislador contenta-se com um arrogo implícito por banda do agente, sendo suficiente, assim, que este, 

ainda que não invocando a qualidade que pretende impor, exerça os actos próprios dela, como se 

possuísse título ou reunisse as condições que a Lei para tanto reclama. 

O que importa, assim, é o mero exercício de actos próprios da função pública ou da profissão sem título 

ou condições, desde que a sua expressão pública seja de molde a convencer as pessoas de que se é 

funcionário ou se reúne as condições legais ou profissionais. 

 

 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/11ed04d608e9608e80257011004a0971?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1bfd57ea2df630dc8025849c00310bbe?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/bba0495fb8a1841180256d04004e9042?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/30a66085abe0ced780256c5b004cbf80?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/b2d77753cba1530a80256b5300405171?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1bfd57ea2df630dc8025849c00310bbe?OpenDocument
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Acórdão de 16 de Outubro de 2001 (Processo n.º 0073585)  

Assistente em processo penal – Constituição de assistente – Legitimidade – Ordem dos Advogados – 

Usurpação de funções 

 

A Ordem dos Advogados não tem legitimidade para se constituir como assistente em processo-crime 

emergente do por ela denunciado crime de usurpação de funções p. e p. pelo art. 358º, alínea b) do C. 

Penal, mesmo que relativo ao exercício ilegal da profissão de Advogado. 

 

 

Acórdão de 13 de Dezembro de 2000 (Processo n.º 0036273)  

Assistente em processo penal – Constituição de assistente – Falsificação – Falsificação de documento – 

Interesse protegido – Legitimidade – Lesado – Ofendido – Usurpação de funções 

 

Não é admissível a constituição de assistente do participante ou do lesado nos crimes de falsificação de 

documento e de usurpação de funções, pois em ambos os casos o interesse directa e imediatamente 

protegido é um interesse público. 

 

 

Acórdão de 1 de Fevereiro de 1995 (Processo n.º 0337053)  

Inquérito – Arquivamento dos autos – Competência – Usurpação de funções – Inexistência jurídica 

 

A invocação da qualidade de advogado por solicitador, não é em si mesma, um acto próprio daquela 

profissão mas apenas uma auto-atribuição que pode relevar para outros efeitos, mas é de todo 

insuficiente para preencher o crime de usurpação de funções p. e p. pelo art. 400, n. 2 do CP. 

 

 

Acórdão de 12 de Janeiro de 1994 (Processo n.º 0312983)  

Usurpação de funções – Solicitador – Advogado  

 

A invocação da qualidade de advogado por solicitador, não é em si mesma, um acto próprio daquela 

profissão mas apenas uma auto-atribuição que pode relevar para outros efeitos, mas é de todo 

insuficiente para preencher o crime de usurpação de funções p. e p. pelo art. 400, n. 2 do CP. 

Para que este ilícito se consuma, tem de se verificar a prática de actos próprios do exercício da profissão 

arrojada. 

Quer dizer, o exercício implica mais do que o mero arrojo da qualidade de advogado. 

 

 

Acórdão de 25 de Maio de 1993 (Processo n.º 0046395)  

Usurpação de funções 

 

O enquadramento obrigatório dos dentistas na Ordem dos Médicos dimana do estatuto desta, de Direito 

Público, que a obriga e legitima a prosseguir interesses de natureza pública e ao exercício de funções 

deontológicas e poder disciplinar. 

O preenchimento do tipo jurídico criminal do artigo 400 n. 2 do CP inclui os seguintes elementos: a) 

Exercício de profissão para a qual a lei exige título ou preenchimento de certas condições; b) Arrogo 

expresso ou tácito de possuir ou preencher essas condições; c) Consciência e vontade de actuar contra a 

lei. 

O título de cirurgião-dentista não é por si suficiente para o exercício da Medicina Dentária em Portugal. 

Tal exercício é reservado aos estomatologistas (médicos com curso de medicina, especializados em 

estomatologia), médicos dentistas (titulados com curso superior ministrado pelas Escolas Superiores de 

Medicina Dentária de Lisboa e Porto) e odontologistas reciclados. 

A inércia das autoridades competentes perante o exercício (ilícito) da actividade não constitui 

consentimento presumido do titular do interesse excludente de ilicitude. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/8b7d75ec5c53b41980256b0a003725dc?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/1bfd57ea2df630dc8025849c00310bbe?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a1577ae45cdb56f180256a3a00312193?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/cdf3e9489ade362f802568030003c0bb?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/27dc1123730afe4c8025680300010534?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/a428dfa194151600802568030001b64f?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
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O Acordo Cultural celebrado entre Portugal e o Brasil (aprovado pelo DL 47863 de 26/08/67) não permitia 

o exercício daquela profissão pela simples exibição do título, sendo necessário apreciar o mérito, porque 

os títulos nas Escolas Superiores de Portugal e Brasil são curricularmente diferentes. 

 

 

Acórdão de 29 de Setembro de 1992 (Processo n.º 0024535)  

Crime de usurpação de funções – Advogado 

 

Para que se verifique o crime de usurpação de funções p.p. no art. 400 do C.Penal relativamente ao 

exercício da profissão de advogado, importa que ocorra a prática de acto próprio do exercício daquela 

profissão. 

Não basta assim, e para tanto, o intitular-se ou apresentar-se como tal, possuir cartão de visita donde 

consta ser licenciado em Direito, permitir o tratamento por "Sr. Doutor", e referir que tinha processos de 

clientes em Tribunal.  

 

 

Acórdão de 26 de Junho de 1991 (Processo n.º 0266663)  

Usurpação de funções – Elementos essenciais do crime 

 

O arguido que para obter lucros, se envolve numa áurea de médico, não sendo sequer licenciado causando 

expectativas de cura de doenças às pessoas que o procuram, vendendo-lhes produtos, comete o crime de 

usurpação de funções. 

 

Acórdão de 10 de Fevereiro de 1988 (Processo n.º 0022229)  

Usurpação de funções – Requisitos – Odontologista – Médico  

 

Comete o crime de usurpação de funções do artigo 400 do Código Penal o odontológico que, em placa 

publicitária aposta no seu local de trabalho, se intitule "dr." e chame ao mesmo local "Clínica Dentária", 

porque aquele título académico é utilizável apenas pelos licenciados por uma Faculdade (entre as quais, 

no nosso País, se não contam os estabelecimentos de ensino da odontologia), e aquela designação 

abrange toda a actividade relacionada com clínica oral, a que não se equipara a clínica odontológica, e 

uma vez que, com tais designações, se inculca falsamente possuir-se uma qualidade que se não tem, e 

prestarem-se cuidados sem a adequada habilitação. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO  

 
Acórdão de 29 de Janeiro de 2020 (Processo n.º 460/15.5GAALB.P1) 

Crime de usurpação – Requisitos – Descriminalização – Contra-ordenação – Normas transitórias 

 

Comete o crime de usurpação p. e p. pelo artigo 195º, nº 1 do CDADC quem, sem autorização do autor e 

do produtor do fonograma (aqui se incluindo indirectamente os artistas, intérpretes ou executores), 

difundiu, no bar de que era sócio-gerente, que explorava e se encontrava aberto ao público, música fixada 

nesse mesmo fonograma. 

Se a lei altera a qualificação do facto de crime (ou de contravenção) para contra-ordenação, mas não 

estabelece, mediante norma transitória, a sua aplicabilidade às acções praticadas antes do seu início de 

vigência, tais acções são necessária e constitucionalmente despenalizadas. 

Se, pelo contrário, a lei que converte a infracção penal em contra-ordenação estabelecer, por disposição 

transitória, a sua eficácia retroactiva, no sentido de tornar extensivo o seu regime e as coimas respectivas 

aos factos praticados na vigência da lei antiga, evitando, assim, a impunidade geral dos factos ainda não 

julgados, podem levantar-se, eventualmente, problemas de constitucionalidade da norma transitória. 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/9c2c6f91c8f65572802568030001294b?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/88d2c07d186f361180256803000505fc?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/76541744068747118025680300038ad7?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8e15e3c59c798f9d8025853d004cdd3c?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,poderes
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Acórdão de 30 de Novembro de 2016 (Processo n.º 31/13.0TASJM.P1)  

Usurpação de funções – Responsabilidade civil – Ordem dos Advogados 

 

Alega o arguido e recorrente que a factualidade provada não configura a prática do crime de usurpação 

de funções, p. e p. pelo artigo 358º, b), do Código Penal, por ele, de acordo com essa factualidade, não 

ter agido com dolo direto ou necessário, mas dolo eventual. 

Invoca o arguido e recorrente a doutrina de Paulo Pinto de Albuquerque (in Comentário do Código Penal 

à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem”, Universidade 

Católica Editora, Lisboa, 2ª edição atualizada, pg 930, ponto 12), em relação a tal crime: «O tipo subjectivo 

admite o dolo directo e o dolo necessário não o dolo eventual. (...) Se o agente está convencido que tem 

a qualidade que se arroga, age em erro sobre um elemento normativo do tipo, que exclui o dolo (artigo 

16° 1)». 

Na sua resposta, a assistente e demandante alega que o recurso interposto pelo arguido deverá ser 

rejeitado, pois não obedece, no que à matéria de direito diz respeito, ao disposto no artigo 412º, nº 2, do 

Código de Processo Penal. 

Afigura-se-nos que, ainda que de forma imperfeita, o recurso interposto pelo arguido satisfaz as 

exigências deste preceito legal. 

Quanto ao fundo da questão em apreço, há que considerar o seguinte. 

Não se nos afigura, porém, que nem a descrição literal do tipo de crime em causa, nem a ratio da 

incriminação, justifiquem uma qualquer excepção à regra que decorre do artigo 14º do Código Penal, o 

qual, nos seus três números, prevê as três categorias do dolo: dolo direto, dolo necessário e dolo eventual. 

E é também a essa luz que deve ser interpretado o artigo 16º do mesmo Código. O erro sobre elementos 

de facto e de direito de um tipo de crime, ou o erro sobre proibições sobre cujo conhecimento for 

razoavelmente indispensável para que o agente possa tomar consciência da ilicitude do facto, não exclui 

o dolo, na modalidade de dolo eventual, se, como se verifica de acordo com a factualidade provada, o 

agente admitiu que a sua conduta (neste caso, a prática dos atos forenses em causa) não era permitida, 

conformando-se com essa possibilidade. 

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo arguido também quanto a este aspecto. 

À ordem C... não é devida indemnização civil por danos emergente da prática do crime de usurpação de 

funções p. p. pelo art.º 358º b) CP. 

 

 

Acórdão de 23 de Novembro de 2016 (Processo n.º 1987/11.3TAMAI.P1) 

Usurpação de funções – Bem jurídico – Omissão de pronúncia – Excesso de pronúncia – Omissão de 

diligência 

 

A incriminação da usurpação de funções não é justificada pelos interesses particulares ou corporativos 

das ordens profissionais ou dos seus membros. O que está em causa é a protecção do sistema público de 

credenciação para o exercício de certas profissões com especial interesse colectivo. A determinação da 

violação desse interesse não está na maior ou menor competência técnica ou científica de quem pratica 

os actos sem título habilitante mas sim na violação da integridade daquele sistema público de 

credenciação através de uma acção enganosa de quem falseia a sua qualidade ou título profissional e 

causa engano. 

Concluímos, assim, que a incriminação da usurpação de funções não viola as regras constitucionais 

referidas pelo arguido, na medida em que se justifica plenamente para a protecção do interesse colectivo 

da boa administração da justiça, que se sobrepõe ao interesse particular na livre escolha da profissão 

A incriminação da usurpação de funções visa a protecção do sistema público de credenciação para o 

exercício de certas profissões com especial interesse colectivo, e consiste na violação da integridade 

daquele sistema através de uma acção enganosa de quem falseia a sua qualidade ou título profissional e 

causa engano. 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/52f08e134606b6fa802580970043b712?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/52f08e134606b6fa802580970043b712?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/52f08e134606b6fa802580970043b712?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/bebfc13d9761688680258081004bc51b?OpenDocument
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O tribunal de recurso só pode sindicar a omissão de uma diligência de prova se os dados do processo 

permitirem concluir que teria sido possível produzir essa prova com a informação que o juiz no momento 

dispunha. 

 

 

Acórdão de 11 de Setembro de 2013 (Processo n.º 597/11.0EAPRT-A.P1) 

Auto de notícia – Força probatória – Documento autêntico – Direitos de autor – Usurpação 

 

O auto de notícia, por si mesmo e desacompanhado de outras provas, não indicia (nem prova) a prática 

do crime. 

A especial força probatória que a lei processual penal confere aos documentos autênticos [art. 169.º, do 

CPP] circunscreve-se unicamente aos documentos extra-processuais.  

O auto de notícia é um documento intra-processual sujeito à livre apreciação do julgador, que pode servir 

de auxiliar de memória para o autuante mas não pode sobrepor-se ao seu depoimento. 

Preenche a figura de usurpador aquele que utiliza a obra de outro sem autorização. 

 

 

Acórdão de 17 de Janeiro de 2007 (Processo n.º 0644681) 

Constituição de assistente – Legitimidade – Usurpação de funções 

 

O art. 358.º do Código Penal encontra-se inserido no Título V do Livro II do Código Penal, pertencendo ao 

grupo “Dos Crimes Contra o Estado” e, dentro do Capítulo II, “Dos crimes contra a autoridade pública”. 

Segundo Cristina Líbano Monteiro, no Comentário Conimbricense do Código Penal, vol. III, pág. 439 e 

seguintes, a propósito do interesse que tal norma visa proteger, “Pode dizer-se que o delito que se 

comenta representa um interposto normativo de protecção à distância de certos interesses, muito 

diversos entre si e assumidos pelo Estado/autoridade como próprios. Explicitando: (…) se outro se faz 

passar por médico, advogado, engenheiro, enfermeiro, revisor oficial de contas (…) e pratica actos 

próprios dessa profissão, a sua presumível incompetência representa um risco potencial para a vida, a 

integridade física, a segurança, o património, a liberdade, etc., dos destinatários dessa actividade”. 

O bem jurídico que o tipo legal do artigo 358.º do Código Penal visa proteger é, segundo a mesma autora, 

a “integralidade ou intangibilidade do sistema oficial de provimento em funções públicas ou em profissões 

de especial interesse público”, representando as Ordens, no que diz respeito às profissões tituladas, 

apenas uma longa manus do Estado para a regulação de interesses públicos – não de interesses de uma 

classe ou conjunto de profissionais. 

Para Leal-Henriques e Simas Santos, no Código Penal Anotado, vol. II, pág. 1544, visa o art. 358.º do Código 

Penal “…proteger e acautelar o interesse do Estado no respeito pelo desempenho regular das funções 

públicas ou profissionais que exigem título bastante para tal ou a conjugação de requisitos ou condições 

especiais de exercício”. 

 

 

Acórdão de 16 de Fevereiro de 2005 (Processo n.º 0345562) 

Usurpação de funções – Ato médico 

 

O tradicionalmente chamado exercício ilegal de profissão - usurpação de funções, p. e p. pelo artigo 358.º, 

n.º 1, alínea b), do Código Penal -, consiste em o agente se arrogar uma identidade profissional que não 

possui, relativa a profissão para a qual a lei exige um título profissional, e exercer essa profissão ou praticar 

acto próprio dessa profissão [Para mais desenvolvimentos, cfr. Cristina Líbano Monteiro, Comentário 

Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo III, Coimbra Editora, 2001, anotação ao artigo 358.º 

do Código Penal, p. 437 e ss]. 

O recorrente, fazendo-se passar por médico, actuou como se fosse autêntico médico. Por isso, os factos 

dados como provados, que destacámos (aqueles que reputamos essenciais e tornam desnecessária a 

análise da relevância penal dos restantes), preenchem, inquestionavelmente, os elementos objectivos do 

tipo de ilícito do artigo 358.º, alínea b), aqueles que, afinal, o recorrente parece querer questionar, sendo 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/2f02bea3e9e179ec80257bf0003da77d?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,poderes
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/7cdd31e3e69d56508025726c00369411?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/e858eb2b4eba07cb80256fb80041f462?OpenDocument
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que o elemento subjectivo - o dolo, representar e querer todos e cada um dos elementos da factualidade 

típica -, também se mostra claramente caracterizado, a título de dolo directo, nos factos provados. 

O recorrente, fazendo-se passar por médico, actuou como se fosse autêntico médico. Por isso, os factos 

dados como provados, que destacámos (aqueles que reputamos essenciais e tornam desnecessária a 

análise da relevância penal dos restantes), preenchem, inquestionavelmente, os elementos objectivos do 

tipo de ilícito do artigo 358.º, alínea b), aqueles que, afinal, o recorrente parece querer questionar, sendo 

que o elemento subjectivo - o dolo, representar e querer todos e cada um dos elementos da factualidade 

típica -, também se mostra claramente caracterizado, a título de dolo directo, nos factos provados. 

Se o agente, depois de se intitular médico, tendo mesmo colocado uma placa com a palavra "Médico" na 

porta do seu gabinete, vai ver um doente a casa, a pedido de um familiar deste, lhe mede a tensão arterial 

e lhe ministra uma medicação que trazia consigo, pratica acto próprio da profissão de médico e, não sendo 

médico, comete o crime de usurpação de funções do artigo 358, n.1 alínea b) do Código Penal de 1995. 

 

 

Acórdão de 5 de Março de 2003 (Processo n.º 0212140) 

Exercício ilegal de profissão titulada – Usurpação de funções – Elementos da infracção – Consumação – 

Sucessão de leis no tempo 

 

É elemento constitutivo do crime de usurpação de funções, na modalidade de exercício ilegal de profissão, 

que o agente se arrogue possuir o título ou condição exigidas por lei para o exercício da profissão, 

bastando, porém, que o faça implicitamente, ou seja, praticando os actos próprios da profissão, 

convencendo as pessoas para quem pratica os actos que tem condições legais para os praticar, sendo 

irrelevante que a prática dos actos tenha sido ou não a troco de remuneração. 

Não se tendo provado que os arguidos sequer tentassem convencer as pessoas que tinham condições 

legais para praticar a profissão ou actos próprios da advocacia ou da solicitadoria, nem que as pessoas 

que recorreram aos seus serviços estivessem convencidas de que aqueles tinham titulo ou condições 

legais para o exercício da profissão, sendo que tal conclusão não pode pura e simplesmente extrair-se dos 

actos materiais praticados, falta um dos elementos do tipo - o arrogo de título - pelo que a acusação terá 

de improceder. 

O crime de usurpação de funções é um crime permanente, em que a execução e consumação do delito se 

prolongam no tempo, verificando-se uma unificação jurídica de todas as condutas, como se todas elas se 

tivessem verificado no momento da última conduta. Havendo sucessão de leis no tempo, aplica-se sempre 

a lei nova, ainda que mais severa, desde que a execução ou o último acto tenham cessado no domínio da 

mesma lei. 

 

 

Acórdão de 9 de Outubro de 2002 (Processo n.º 0210826) 

Usurpação de funções – Elementos da infração 

 

Sem engano não há crime de usurpação de funções, e o engano relevante para esse efeito traduz-se num 

engano funcional, que tem por objecto uma capacidade de acção que não se possui. 

O ilícito consiste em forjar uma identidade profissional que não se possui, praticando, com base nela, 

actos próprios desse ofício. 

Se a acusação não contém factos donde se possa concluir que o arguido (in casu) se fazia passar por 

advogado ou solicitador, que fingia ter essa qualidade, mas apenas nela se diz que aquele praticava 

determinados actos materiais, não há crime de usurpação de funções. 

Isto porque falta um dos elementos do tipo: o facto de o arguido se arrogar, expressa ou tacitamente, a 

posse de título ou de certas condições. 

Assim, tal acusação deveria ter sido rejeitada por manifestamente infundada 

 

 

 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/fb58a8146b7d13c780256d5200345fe0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/58251e38913e7db280256c91003e3ef6?OpenDocument
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Acórdão de 5 de Janeiro de 2000 (Processo n.º 9910940) 

Usurpação de funções – Exercício ilegal de profissão titulada – Pressupostos 

O ilícito previsto na alínea b) do artigo 358 do Código Penal (crime de usurpação de funções ) consuma-se 

sempre que o agente se apresente, iludindo as pessoas perante quem actua, a exercer actos próprios da 

profissão, como se possuísse o título ou reunisse as condições que a lei para tanto reclama, sabendo que 

as não possui, bastando o arrogo implícito por banda do agente da qualidade em que se apresenta. 

Indiciado que os arguidos publicitam a prestação de serviços no âmbito da assessoria jurídica, que, porém, 

não é prestada por eles, que se limitavam a servir de intermediários contactando profissionais habilitados 

para o efeito, ou seja, não exercem quaisquer actos relacionados com o exercício da advocacia, há que 

concluir não se mostrar indiciado o crime da previsão do artigo 56 n.1 do Estatuto da Ordem dos 

Advogados, punido pelo artigo 358 do Código Penal. 

 

 

Acórdão de 9 de Junho de 1999 (Processo n.º 9940539) 

Crime de usurpação – Usurpação de funções – Simulação – Profissão liberal – Exercício ilegal de profissão 

titulada – Interesse protegido – Interesse público – Assistente – Ordem dos Farmacêuticos 

 

Não pode assumir no processo o estatuto de assistente a Ordem dos Farmacêuticos relativamente ao 

denunciado crime de usurpação de funções previsto e punido pelo artigo 358 alínea b) do Código Penal, 

em concurso ideal com o crime de simulação previsto e punido na base X n.1 da Lei n.2125 e nos artigos 

83 n.2 com referência ao 126 n.1, 107 n.1 e 108 do Decreto- -Lei n.48547, de 27 de Agosto de 1968 - está 

em causa o exercício ilegítimo, porque sem título, da profissão de farmacêutico por parte de uma das 

arguidas. 

Com o normativo do artigo 358 alínea b) do Código Penal, visa-se proteger o interesse do Estado em que 

as funções públicas ou profissionais que exigem título ou preenchimento de certas condições sejam 

desempenhadas por pessoas legalmente habilitadas. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

  
Acórdão de 24 de Abril de 2013 (Processo n.º 1066/12.6TALRA.C1) 

Usurpação de funções – Inadmissibilidade – Constituição de assistente 

No caso em apreço estaria em causa a eventual prática do crime de usurpação de funções previsto no 

artigo 358.º do Código Penal. 

Este crime pertence ao grupo dos chamados crimes contra o Estado que constitui o Título V do Livro II do 

Código Penal e, dentro dele, insere-se no Capítulo II que se ocupa “Dos crimes contra a autoridade 

pública” sendo entendimento pacífico que o bem jurídico protegido é o interesse do Estado “no respeito 

pelo desempenho regular das funções públicas ou profissionais que exigem título bastante para tal ou a 

conjugação de requisitos ou condições especiais de exercício” 

Dito de outro modo, o bem jurídico protegido pelo tipo legal consiste na integridade ou intangibilidade 

do sistema oficial de provimento em funções públicas ou em profissões de especial interesse público. 

Trata-se de um crime através do qual o Estado “emprega a sua autoridade e define os pressupostos que 

lhe parecem garantir a competência no exercício das funções do Estado e de certas profissões que, pela 

sua importância, repercussão e melindre julga carecerem de formação especializada (…). Pune-se alguém 

que engana outrem quanto à sua habilitação legal para exercer actos próprios de funcionário ou de certa 

profissão, não por causa desse outrem (ao menos de modo imediato) mas porque o Estado entende que 

deve exigir uma fidelidade inquebrantável ao sistema de reconhecimento de competências 

(necessariamente formal) que ele próprio instituiu. No horizonte último do legislador não podem deixar 

de estar tantos bens jurídicos pessoais patrimoniais, supra individuais que devem ser acautelados. Mas a 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/6fd6e0ef1b930ace80256895003bf3e0?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/fa55c150f662abbe8025686b00673280?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/257bd1ff86fa494a80257b640050596d?OpenDocument
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construção deste ilícito-típico faz-se – o Código já a isso nos habituou – em torno de um bem jurídico - 

meio que leva em certos casos a quase perder de vista os bens jurídicos-fim que o legitimam” 

Assim, uma vez que o bem jurídico especialmente protegido pela norma incriminadora é um interesse 

público, um interesse do Estado e só por este titulado, o recorrente carece de legitimidade para se 

constituir assistente nos presentes autos. 

No crime de usurpação de funções previsto no artigo 358.º do Código Penal, o bem jurídico protegido 

consiste na integridade ou intangibilidade do sistema oficial de provimento em funções públicas ou em 

profissões de especial interesse. 

Nos processos crime por usurpação de funções, não é admissível a constituição de assistente. 

 

Acórdão de 7 de Junho de 2000 (Processo n.º 946/00) 

Julgamento – Ausência do arguido – Não documentação dos actos de audiência – Crime de usurpação de 

funções – Insuficiência para a decisão da matéria de facto provada 

A obrigatoriedade de documentação das declarações a que se refere o nº3 do artº 364º apenas se reporta 

às situações de não efectiva notificação do arguido, isto é, àquelas em que este apenas foi notificado por 

editais. 

Se o arguido se arroga expressamente a qualidade de funcionário público (e basta que o faça 

implícitamente), agindo como se de um verdadeiro agente da Polícia Judiciária se tratasse e com perfeita 

consciência de tal qualidade não possuir, sabendo que o acto praticado era contrário à lei, mostra-se 

perfectibilizado todo o complexo constitutivo do tipo legal de crime de usurpação de funções. 

Para essa completa perfectibilização é indiferente saber qual o tipo de informações pretendidas pelo 

agente, quais as prestadas de facto ou a identidade do pretenso investigado. 

  

 

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA  

 
Acórdão de 4 de Junho de 2019 (Processo n.º 599/09.6TAOLH-B.E1) 

Usurpação de funções – Procuradoria ilícita – Constituição de assistente 

 

Estando o arguido pronunciado pela prática em autoria material de um crime de usurpação de funções, 

em concurso aparente (relação de especialidade) com um crime de procuradoria ilícita, é legítima a 

intervenção da Ordem dos Advogados como assistente nos autos. 

 

 

Acórdão de 12 de Julho de 2018 (Processo n.º 341/15.2JDLSB.E1) 

Abuso sexual de crianças – Actos sexuais com adolescentes – Pornografia de menores – Usurpação de 

funções – Valoração das declarações do co-arguido – Sucessão de leis penais – Regime penal mais 

favorável – Crime continuado 

 

A experiência sexual, apta a afastar a inexperiência integradora do crime de actos sexuais com 

adolescentes, de acordo com o conceito que é comumente aceite, só pode ser atendida em termos de 

experiência livre e já não à adquirida pelas vítimas de práticas de crimes de cariz sexual, através dos 

sofridos abusos sexuais. 

Sucedendo-se no tempo leis penais referentes à tipificação de crimes e penas acessórias, não poderão 

combinar-se, na escolha do regime concretamente mais favorável, os dispositivos mais favoráveis de cada 

uma das leis concorrentes. 

No quadro legislativo em vigor à data dos factos o crime de abuso sexual de criança ou adolescente, ainda 

que cometido várias vezes sobre a mesma vítima, está excluído da figura do crime continuado, por 

estarem em causa bens eminentemente pessoais. 
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Acórdão de 24 de Janeiro de 2017 (Processo n.º 218/12.3TAFAR.E1) 

Crime de usurpação de funções – Actos próprios de advogado – Caso julgado – Crime permanente – 

Enumeração dos factos provados e não provados – Relevância – Garantias de defesa do arguido 

 

O cumprimento do disposto no artigo 374.º, n.º 2, do C. P. Penal, não impõe a enumeração dos factos não 

provados que sejam irrelevantes para a caracterização do crime e/ou para a medida da pena, sendo certo 

que essa irrelevância deve ser vista em função do factualismo inerente às posições da acusação e da 

defesa e, bem assim, aos contornos das diversas possibilidades de aplicação do direito ao caso concreto 

(seja quanto à imputabilidade, seja relativamente à qualificação jurídico-criminal dos factos, seja quanto 

às consequências jurídicas do crime, designadamente quanto à espécie e medida da pena). 

Esta mesma regra deve aplicar-se à contestação do arguido, só devendo ser incluídos, na factualidade 

constante da sentença (provada ou não provada), os factos relevantes da contestação. 

A essência das “garantias de defesa” (consagradas no artigo 32.º, nº 1, da Constituição da República 

Portuguesa) impõe, claramente, que o juiz tenha de pronunciar-se sobre todos os factos, quer os 

constantes da acusação, quer os narrados na contestação, quer ainda os resultantes da discussão da 

causa. Porém, essas garantias de defesa não podem implicar que o juiz tenha de enumerar, como factos, 

coisas que não o são, só porque constam da contestação apresentada pelo arguido. 

 

 

Acórdão de 10 de Janeiro de 2017 (Processo n.º 218/10.8GBASL.E1) 

Tráfico e mediação de armas agravado – Burla qualificada – Usurpação de obra artística – Intercepções 

telefónicas – Nulidades 

 

A fundamentação das decisões dos tribunais – excepção feita às que sejam de mero expediente -, na 

forma prevista na lei, constitui exigência que decorre em primeira linha da própria lei fundamental (art. 

205.º nº 1 da C.R.P.) - e, no âmbito do processo penal, constitui uma das garantias constitucionais de 

defesa, aludidas no nº 1 do art. 32º da nossa Lei Fundamental -, e em segunda linha da lei ordinária (art. 

97.º nº 4 do C.P.P.). 

Pensamos ser pacífico que eventuais deficiências que a fundamentação do despacho que autorize a 

realização de escutas telefónicas registe, posto que seja inequívoca a verificação do núcleo fundamental 

de exigências, particularmente as de natureza substancial, das quais a lei faz depender a sua autorização, 

de modo algum possa constituir, se não mera irregularidade, pelo menos um vício mais grave do que uma 

nulidade dependente de arguição. 

Não padece do vício da nulidade a decisão que contém uma fundamentação deficiente, medíocre ou 

mesmo errada, mas somente aquela que omite, em absoluto, os fundamentos de facto e de direito que a 

justificam. 

Assim sendo, e ainda que num ou noutro caso, a fundamentação dos despachos que que autorizaram, 

validaram, determinaram transcrições, prorrogaram as autorizações e determinaram a cessação das 

intercepções possam apresentar algumas deficiências, os vícios daí decorrentes – em momento algum 

invocados por qualquer os arguidos ao longo dos autos, nem mesmo em sede de julgamento – sempre 

estariam sanados. 

 

 

Acórdão de 24 de Abril de 2013 (Processo n.º 1066/12.6TALRA.C1) 

Usurpação de funções – Inadmissibilidade – Constituição de assistente 

 

No crime de usurpação de funções previsto no artigo 358.º do Código Penal, o bem jurídico protegido 

consiste na integridade ou intangibilidade do sistema oficial de provimento em funções públicas ou em 

profissões de especial interesse. 

Nos processos crime por usurpação de funções, não é admissível a constituição de assistente. 

 

 

Acórdão de 19 de Março de 2013 (Processo n.º 59/09.5JAPTM.E1) 
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Usurpação de funções – Abuso de confiança – Impugnação da matéria de facto – Falta de objecto 

determinado 

 

O crime de usurpação de funções, previsto na alínea b) do art. 358.º do Código Penal, consiste em forjar 

uma identidade pessoal que não se possui, praticando, com base nela, actos próprios desse ofício. 

Incorre nele o agente que, iludindo as pessoas perante quem actua, se apresenta como advogado e a 

exercer actos próprios de advogado, sem as necessárias condições para esse exercício. 

 

 

Acórdão de 22 de Janeiro de 2013 (Processo n.º 820/99.7JAFAR.E1) 

Usurpação de funções – Livre apreciação da prova 

 

No crime de usurpação de funções previsto no artigo 358.º do Código Penal, o bem jurídico protegido 

consiste na integridade ou intangibilidade do sistema oficial de provimento em funções públicas ou em 

profissões de especial interesse. 

Nos processos crime por usurpação de funções, não é admissível a constituição de assistente. 

 

 

Acórdão de 20 de Março de 2012 (Processo n.º 1486/10.0TASTB.E1) 

Usurpação de funções – Requerimento para a abertura da instrução – Rejeição 

A prática pelo agente de atos próprios dos advogados (ou solicitadores) é essencial ao preenchimento do 

tipo objetivo do crime de procuradoria ilícita p. e p. pelo art. 7.º da Lei 49/2004, de 24 de agosto, diploma 

este que define, precisamente, o sentido e o alcance dos atos próprios dos advogados e dos solicitadores 

e tipifica o crime de procuradoria ilícita. 

A prática de atos próprio de advogado é igualmente essencial ao preenchimento do tipo legal de 

Usurpação de funções p. e p. pelo art. 358º b) do C. Penal, pois a prática destes atos constitui elemento 

normativo do respetivo tipo objetivo. 

Não alegando a assistente no RAI factos objetivos concretos que correspondam a algum dos atos próprios 

de advogado previstos na Lei 49/2009 e que, desse modo, possam integrar os elementos normativos de 

ambos os tipos legais que imputa à arguida, fica comprometida a possibilidade de levar a efeito a instrução 

por falta de objeto da mesma. 

 

 

Acórdão de 6 de Março de 2012 (Processo n.º 1054/07.4TAOLH.E1) 

Falta de comparência do arguido a julgamento – Nulidade insanável – Usurpação de funções – Caso 

julgado 

 

No caso em que o arguido, devidamente notificado, tenha deixado de comparecer em juízo e não tenha 

justificado a falta e em que a sua audição se revele, dentro de uma previsibilidade razoável, indispensável 

à descoberta da verdade, sem que tivessem sido tomadas as medidas necessárias a assegurar a respectiva 

comparência, encontrar-nos-emos perante uma exercício deficiente por parte do Tribunal dos seus 

poderes-deveres em matéria de produção de prova, o qual é passível de um juízo de censura jurídico-

processual, mas não ao nível da nulidade insanável invocada pelo recorrente. 

Na verdade, seria indubitavelmente levar longe demais a tutela do direito do arguido de estar presente 

na audiência de julgamento ou do seu direito ao contraditório, pois permitir-lhe-ia «venire contra factum 

proprium», admitir que o mesmo pudesse valer-se, mesmo depois de concluído o julgamento e proferida 

a decisão final em primeira instância, de uma suposta nulidade insanável, que foi originada em última 

análise pelo seu comportamento contrário à lei, ao faltar ao julgamento para que tinha sido notificado e 

não justificar atempadamente a falta. 

Nesta conformidade, a situação processual figurada deverá ser reconduzida à nulidade prevista na al. d) 

do nº 2 do art. 120.º do CPP, na modalidade da «omissão posterior de diligências que pudessem reputar-

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/85d27738e1e0570180257de10056fab2?OpenDocument&Highlight=0,usurpação,funções
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se essenciais para a descoberta da verdade», cuja cognição, de acordo com o disposto no nº 1 do mesmo 

normativo, depende de arguição pelos interessados. 

A nulidade em causa, quando exista, consuma-se no momento em que o Tribunal encerre a produção de 

prova, sem ter levado a efeito as diligências necessárias a garantir a comparência do arguido em 

julgamento, ou seja, no momento em que concede o uso da palavra ao MP e depois aos advogados 

presentes para alegações orais, sendo extemporânea a sua invocação apenas em sede de recurso. 

 

 

Acórdão de 24 de Janeiro de 2006 (Processo n.º 2511/04-1) 

Usurpação de funções – Função pública – Despacho de não pronúncia – Funcionário – Indícios suficientes 

– Concordata – Dolo genérico 

A assinatura e a ratificação da Concordata estabelecida entre a Santa Sé e a República Portuguesa implica 

que as normas dela constantes passaram a vigorar na ordem interna do Estado português, após 

publicação oficial, não podendo as Partes invocar as disposições do seu direito interno para justificar o 

incumprimento de tal tratado. 

Ao reconhecer-se, por via da Concordata, a personalidade jurídica civil das pessoas jurídicas canónicas 

está-se a admitir que a legislação competente para regular associações como a Irmandade da Santa Casa 

da Misericórdia é a decorrente da ordem jurídica canónica. 

Embora a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia seja uma associação canónica privada, por definição 

do Código do Direito Canónico, não impede que esteja revestida de utilidade pública, na ordem jurídica 

nacional. 

Daí que os titulares dos respectivos corpos gerentes estejam abrangidos pelo conceito de funcionário 

previsto no art. 386º do Código Penal. 

Para que se encontre preenchido o tipo previsto na alínea c) do art.358º do Código Penal é necessária a 

verificação do exercício de funções públicas (no sentido restrito do termo), já que o pretendido nesta 

alínea é, apenas, a protecção da confiança dos cidadãos na legitimidade de exercício dos agentes do 

Estado, da administração regional ou local. 

 

Acórdão de 14 de Junho de 2005 (Processo n.º 981/05-1) 

Acusação – Instrução criminal – Princípio do acusatório – Requerimento para abertura da instrução – 

Usurpação de funções – Exercício ilegal de profissão titulada 

É elemento constitutivo do crime de usurpação de funções, na modalidade de exercício ilegal de profissão, 

que o agente se arrogue possuir o título ou condições exigidas por lei para o exercício da profissão, 

bastando, porém, que o faça implicitamente, ou seja, praticando os actos próprios da profissão, 

convencendo as pessoas para quem pratica os actos que tem condições legais para os praticar. 

O crime de usurpação de funções, na modalidade de exercício ilegal de profissão, é um crime doloso, 

bastando-se porém com o dolo genérico, em qualquer das suas modalidades. 

Pelo menos a partir da entrada em vigor das alterações introduzidas no art. 358 do Código Penal pela Lei 

n.º 65/98, não é elemento constitutivo do crime de usurpação de funções, p. e p. pela al. b) do art. 358, a 

existência de uma contrapartida remuneratória, sendo irrelevante que os actos praticados o tenham sido 

ou não a troco de remuneração. 

O ilícito consiste em forjar uma identidade profissional que não se possui, praticando, com base nela, 

actos próprios desse ofício. 

Sem engano não há crime de usurpação de funções, e o engano relevante para esse efeito traduz-se num 

engano funcional, que tem por objecto uma capacidade de acção que não se possui. 

Antes da publicação da Lei n.º 49/2004, de 24 de Agosto, que veio definir com rigor o sentido e alcance 

dos actos próprios de advogados e dos solicitadores e tipificar o crime de procuradoria ilícita (cf. art. 1.º 

n.º 5, 6, 7, 9 e 7.º), entendia-se que constituíam actos próprios da profissão de advogado e de solicitador 

todos os que, sendo de natureza jurídica, eram praticados por conta ou no interesse de terceiros ou 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/51b6758868a6b33d80257de10057482f?OpenDocument
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http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/f20cd7f9caf56f8980257de100574827?OpenDocument
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consistiam na assistência ou auxílio à sua prática e bem assim a consulta jurídica, ou seja actos de 

representação e assistência na prática de actos jurídicos e actos de consulta jurídica. São todos estes actos 

que são reservados pelos Estatutos profissionais dos Advogados e dos Solicitadores ao exercício 

profissional por parte destes profissionais. 

 

 

Acórdão de 23 de Setembro de 2003 (Processo n.º 1093/03-1) 

Assistente em processo penal – Constituição de assistente – Legitimidade – Ordem dos médicos 

veterinários – Ordem dos advogados – Usurpação de funções – Interesse protegido – Objecto do crime – 

Ofendido 

No caso em apreço estamos perante um crime que consiste, sumariamente, no exercício da profissão de 

veterinário por alguém – licenciado em medicina veterinária – que não se encontra inscrito na Ordem dos 

Médicos Veterinários, condição necessária para o exercício de tal actividade. 

Neste crime o interesse especialmente protegido com a incriminação é, em suma, a “integridade ou 

intangibilidade do sistema oficial de provimento em funções públicas ou em profissões de especial 

interesse público”, ou seja, a observância de determinadas regras para o exercício da profissão 

(Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, t. 3, 441) – interesse cujo titular directo é o 

Estado, questão que parece não oferecer dúvidas. 

O Estado, porém, quando criou a Ordem dos Médicos Veterinários, fê-lo porque sentiu a necessidade de 

garantir a prossecução dos interesses públicos subjacentes à actividade médico-veterinária – cuja defesa 

aquela melhor prosseguiria - e, para tanto, conferiu-lhe a faculdade de se constituir assistente, quando 

estivessem em causa os direitos ou interesses do exercício da actividade veterinária (veja-se, 

concretamente, o preâmbulo do Estatuto acima mencionado); esta foi uma forma do Estado responder à 

necessidade de disciplinar o exercício da actividade veterinária e garantir a prossecução dos interesses 

públicos que lhe estão subjacentes – o que se pretende, no fundo, é: 

1. Que as funções de médico veterinário apenas sejam exercidas por quem reúna as condições 

exigidas por lei para tal; 

2. Que a Ordem dos Médicos Veterinários, dentro das atribuições que lhe foram conferidas, regule 

e discipline o exercício daquela actividade, de modo a garantir a prossecução dos interesses 

públicos que estão subjacentes àquela actividade (e entre essas atribuições cabe o controlo da 

inscrição dos médicos veterinários na Ordem, requisito necessário para o exercício da actividade 

de médico veterinário, sob pena do agente incorrer no crime de usurpação de funções). 

Prevendo o Estatuto da Ordem dos Veterinários que aquela pode “... constituir-se assistente” para defesa 

de direitos ou interesses do exercício da actividade veterinária, bem como dos seus membros, em todos 

os processos relacionados com o exercício da profissão, tem aquela legitimidade para se constituir 

assistente em processo crime em que se investiga um crime de usurpação de funções, p. e p. pelo art.º 

358 do Código Penal. 

 

Acórdão de 17 de Setembro de 2002 (Processo n.º 1165/02-1) 

Assistente – Legitimidade – Ordem dos advogados – Falsificação de documento – Usurpação de funções 

Em processo penal, a Ordem dos Advogados só pode constituir-se assistente, nos termos do artº 4º, n.º 2 

do respectivo Estatuto, quando um seu membro seja ofendido e não quando seja arguido, caso este em 

que apenas pode conceder-lhe patrocínio. 

A Ordem dos Advogados carece de legitimidade para se constituir assistente em processo por crime de 

usurpação de funções uma vez que neste crime se protege o interesse do Estado em que as funções 

públicas ou profissionais que exijam título ou o preenchimento de certas condições sejam 

desempenhadas por pessoas legalmente habilitadas. 
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JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 
 

 
Acórdão de 6 de Fevereiro de 2017 (Processo n.º 167/15.5T9PRT-A.G1) 

Assistente – Ordem dos psicólogos portugueses – Legitimidade – Usurpação de funções 

No caso em apreço estaria em causa a eventual prática do crime de usurpação de funções previsto no 

artigo 358.º do Código Penal. 

Este crime pertence ao grupo dos chamados crimes contra o Estado que constitui o Título V do Livro II do 

Código Penal e, dentro dele, insere-se no Capítulo II que se ocupa “Dos crimes contra a autoridade 

pública” sendo entendimento pacífico que o bem jurídico protegido é o interesse do Estado “no respeito 

pelo desempenho regular das funções públicas ou profissionais que exigem título bastante para tal ou a 

conjugação de requisitos ou condições especiais de exercício”( - Cfr. Leal Henriques e Simas Santos, Código 

Penal Anotado, volume II, pág. 1544.) ( - No mesmo sentido de que é o Estado o titular do bem jurídico 

protegido podem citar-se, entre outros, os Acórdãos da Relação do Porto de 6/2/1985, BMJ 344, pág. 459, 

do Supremo Tribunal de Justiça de 7/2/1990, Processo n.º 40520, da Relação do Porto de 9/6/1999, CJ, 

Ano XIV, Tomo III, pág. 240, da Relação de Lisboa de 16/10/2001, Ano XXVI, Tomo IV, pág. 146, e da 

Relação do Porto de 17/1/2007, in www.dgsi.pt/jtrp.). 

Por outras palavras, o bem jurídico protegido pelo tipo legal consiste na integridade ou intangibilidade do 

sistema oficial de provimento em funções públicas ou em profissões de especial interesse público (Cfr. 

Cristina Líbano Monteiro, Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo III, pág. 441; Esta definição 

coincide no essencial com a apontada por Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código Penal, pág. 

929.). 

Trata-se de um crime através do qual o Estado “emprega a sua autoridade e define os pressupostos que 

lhe parecem garantir a competência no exercício das funções do Estado e de certas profissões que, pela 

sua importância, repercussão e melindre julga carecerem de formação especializada (…). Pune-se alguém 

que engana outrem quanto à sua habilitação legal para exercer actos próprios de funcionário ou de certa 

profissão, não por causa desse outrem (ao menos de modo imediato) mas porque o Estado entende que 

deve exigir uma fidelidade inquebrantável ao sistema de reconhecimento de competências 

(necessariamente formal) que ele próprio instituiu. 

Em suma, no conceito estrito de ofendido, consagrado na nossa lei, não cabem o titular de interesses 

mediata ou indirectamente protegidos, o titular de uma ofensa indirecta ou o titular de interesses morais, 

os quais podem eventualmente ser lesados e, nessa qualidade, sujeitos processuais como partes civis mas 

não constituir-se assistentes. 

Não pode, portanto, manter-se a decisão impugnada que admitiu a Ordem dos Psicólogos Portugueses e 

J. P. a intervir nos autos na qualidade de assistentes porque o bem jurídico especialmente protegido pela 

norma incriminadora é um interesse público, um interesse do Estado e só por este titulado. 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses não possui legitimidade para intervir na qualidade de assistente 

relativamente a um eventual crime de usurpação de funções previsto no artº 358º, do código Penal. 

 
 

 

Diana Silva Pereira 

João Lousada 
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