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Resumo: no presente texto percorre-se o tema do cúmulo jurídico superveniente na 

jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Sem qualquer pretensão de recensão crítica 
dessa jurisprudência ou tão-pouco de exaustividade na sua recolha, procurou-se destacar as mais 
relevantes e recentes decisões proferidas por esse mais Alto Tribunal, através de uma sistematização 
das questões que mais frequentemente se levantarão e poderão suscitar dúvidas ao aplicador, 
salientando-se as convergências ou divergências a respeito de cada uma delas. A utilidade visada 
por este breve labor é, nessa medida, exclusivamente de ordem prática. 
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1. O conhecimento superveniente do concurso de crimes e o cúmulo 

jurídico1 

Nos termos do art. 77.º, n.º 1, do Código Penal, quando alguém tiver 

praticado vários crimes (concurso efectivo – art. 30.º, n.º 1, do Código Penal) antes 

de transitar em julgado a condenação por qualquer deles é condenado numa pena 

única, na qual são considerados, em conjunto, os factos e a personalidade do 

agente. Trata-se, como é sabido, da previsão de um sistema de pena conjunta, de 

acordo com um princípio de cúmulo jurídico. 

Por sua vez, dispõe o art. 78.º, n.ºs 1 e 2, do Código Penal que aquela regra é 

aplicável se, depois de uma condenação transitada em julgado, se mostrar que o 

agente praticou, anteriormente àquela condenação, outro ou outros crimes 

(concurso efectivo real), cuja(s) condenação(ões) também já transitou(aram) em 

julgado, sendo a pena que já tiver sido cumprida descontada no cumprimento da 

pena única aplicada. 

A realização do cúmulo jurídico superveniente de penas visa permitir que, 

num certo momento – quando o tribunal teve conhecimento, depois de transitada 

em julgado uma dada condenação, que outro ou outros crimes foram praticados 

pelo agente antes desse trânsito, com julgamentos em momentos diferentes –, se 

conheça da responsabilidade do arguido quanto a crimes que, se tivessem sido 

todos julgados num mesmo processo, teriam originado uma condenação conjunta 

numa pena única, não o tendo sido porque o tribunal (da última condenação) 

apenas deles teve conhecimento após o respectivo julgamento2.  

Visa-se, deste modo, repor a situação que existiria se o agente tivesse sido 

atempadamente condenado e punido pelos crimes à medida que os praticou. Nesta 

hipótese, «o caso julgado cede alguma da sua intangibilidade»3, na medida em que 

as penas parcelares aplicadas, não obstante o trânsito em julgado das respectivas 

condenações, são objecto de uma nova apreciação através de uma valoração global 

 
1 Todos os acórdãos que se indicarão foram consultados em www.dgsi.pt. 
2 Sobre este ponto, veja-se o Ac. do STJ de 11-09-2019, proc. n.º 8329/18.5T8CBR.C1.S1. 
3 Ac. do STJ de 09-08-2017, proc. n.º 430/12.5JALRA.S1. 
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do comportamento e personalidade do arguido, considerando que os julgamentos 

parcelares não possuíam o inteiro conhecimento da realidade delitual daquele 

concreto agente. 

 

2. O momento temporal relevante: o trânsito em julgado 

Questão controvertida, que suscitou a necessidade de uniformização da 

jurisprudência pelo STJ, é a de saber se, para a verificação do concurso 

superveniente de crimes, o momento relevante a atender é a data da primeira 

condenação ou a data da primeira condenação transitada em julgado, ou seja, qual 

o momento temporal a considerar para a destrinça entre crimes numa relação de 

concurso ou crimes numa relação de sucessão (ou reincidência). 

A jurisprudência do STJ vinha maioritariamente perfilhando aquele 

segundo entendimento, considerando o trânsito em julgado da condenação que 

primeiramente teve lugar por qualquer crime praticado anteriormente como a 

«barreira excludente» ou o «limite intransponível»4 em caso de consideração da 

pluralidade de crimes para o efeito de aplicação de uma pena única. 

Foi este o entendimento que acabou por prevalecer no Ac. do STJ n.º 9/2016 

que fixou jurisprudência no sentido de que «o] momento temporal a ter em conta 

para a verificação dos pressupostos do concurso de crimes, com conhecimento 

superveniente, é o do trânsito em julgado da primeira condenação por qualquer dos 

crimes em concurso», momento em que surge, de modo definitivo e seguro, a 

solene advertência ao arguido. Por conseguinte, excluem-se do âmbito da pena 

única os delitos praticados posteriormente àquele momento, os quais serão 

punidos na perspectiva da sucessão criminosa (art. 63.º do Código Penal), 

eventualmente com a agravante da reincidência (art. 75.º do Código Penal). 

Isto significa que «apenas há lugar a cúmulo jurídico no tocante aos crimes 

que se encontram numa relação de concurso – ou seja, se entre os factos não se 

 
4  Veja-se, v. g., o Ac. do STJ de 27-04-2011, proc. n.º 2/03.5GBSJM.S1. Em sentido contrário, por ex., 
Ac. do STJ de 06-03-2014, proc. n.º 1088/10.1GAVNF.P1.S1. 



A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça sobre o cúmulo jurídico… 
 

Nuno Miguel Loureiro 

 

 

 

 Online, dezembro de 2020 | 4 

interpuser o trânsito em julgado de qualquer decisão condenatória –, sendo de 

afastar deste âmbito, pois, os casos de reincidência ou de sucessão de crimes» e, por 

isso também, o denominado «cúmulo por arrastamento», em que se cumulam «as 

penas correspondentes a crimes que se encontram numa relação de concurso com 

pena(s) atinente(s) a crime(s) cometido(s) posteriormente ao trânsito em julgado da 

primeira condenação, embora antes do trânsito em julgado de outra condenação»5.  

Naturalmente, quando o art. 77.º, n.º 1, do Código Penal refere que o 

concurso de infracções se verifica quando alguém tiver praticado vários crimes 

antes de transitar em julgado a condenação por qualquer deles, «não quer dizer que 

se possa escolher discricionariamente um deles que tenha transitado, para apurar se 

os outros crimes foram praticados antes do trânsito do dito. Há que ver qual dos 

crimes transitou em primeiro lugar (que pode ser qualquer um deles), e é em relação 

a esse que se tem que aferir a anterioridade dos outros. Não fora assim, facilmente 

cairíamos em situações de cúmulo por arrastamento que a jurisprudência tem 

uniformemente rejeitado»6. 

 

3. Crimes cometidos antes e depois do primeiro trânsito em julgado 

Sendo o trânsito em julgado da primeira condenação o momento a atender 

para a aferição do concurso de crimes de conhecimento superveniente, se todos 

eles tiverem sido praticados antes daquele, encontrar-se-ão também todos numa 

relação de concurso, a impor o cúmulo das respectivas penas. 

Porém, pode suceder que, de vários crimes supervenientemente 

conhecidos, uns tenham ocorrido antes da condenação primeiramente transitada 

em julgado e outros depois dela. Não estando todos os crimes em relação de 

concurso, a solução não pode ser a realização de um único cúmulo jurídico, sob 

pena de se cair no sobredito cúmulo por arrastamento. Ao invés, «impõe-se (…) a 

realização de dois cúmulos jurídicos, com fixação de duas penas únicas autónomas, 

 
5 Ac. do STJ de 02-10-2019, proc. n.º 1379/19.6T8SNT.L1.S1. No mesmo sentido, entre outros, os Acs. 
do STJ de 20-03-2019, proc. n.º 114/14.0JACBR.S1, e de 11-04-2018, proc. n.º 15/14.1GDLLE.S1. 
6 Ac. do STJ de Fixação de Jurisprudência n.º 9/2016. 
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de execução sucessiva (integrando um desses cúmulos os crimes cometidos até ao 

primeiro trânsito em julgado e o outro cúmulo os crimes posteriores que se 

encontrem entre si numa relação de concurso). Naturalmente, se depois de 

referenciada a primeira condenação transitada em julgado deste segundo grupo de 

condenações, se concluir que nem todos os crimes são anteriores a tal momento, terá 

de operar-se outro ou outros cúmulos, seguindo-se sempre a mesma metodologia 

supradita»7. 

Ou seja, há que partir da primeira condenação transitada em julgado e 

verificar se existem crimes que foram praticados em data anterior, sendo esses os 

crimes em concurso. Havendo crimes praticados em data posterior àquele trânsito, 

cumprirá indagar se existem crimes em concurso com a primeira condenação 

transitada em julgado que não integre aquele primeiro cúmulo, isto é, quais os 

factos praticados anteriormente a esta data, e assim sucessivamente. As penas que 

não integrem qualquer concurso de crimes e/ou as diversas penas conjuntas darão 

lugar a uma execução sucessiva de penas. 

 

4. As penas cumpridas e extintas 

A jurisprudência do STJ tem entendido que, por virtude da alteração 

legislativa operada pela Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, no art. 78.º, n.º 1 do 

Código Penal (eliminação do segmento «mas antes de a respectiva pena estar 

cumprida, prescrita ou extinta»), no cúmulo superveniente são incluídas as penas 

já cumpridas, por o respectivo tempo de cumprimento ser descontado na pena 

conjunta (art. 78.º, n.º 1, in fine, e 81.º, n.º 1, do Código Penal), mas não as prescritas 

ou extintas por causa diversa do efectivo cumprimento (incluindo a amnistia e o 

perdão total), uma vez que, não tendo sido estas cumpridas, não poderiam ser 

descontadas na pena única, o que implicaria o seu «agravamento (…) sem 

justificação material, já que essas penas, pelo decurso do tempo, foram “apagadas” 

 
7 Ac. do STJ de 02-10-2019, proc. n.º 1379/19.6T8SNT.L1.S1. No mesmo sentido, v.g., o Ac. do STJ de 
09-08-2017, proc. n.º 430/12.5JALRA.S1. 
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da ordem jurídico-penal, por renúncia (definitiva) do Estado à sua execução (a sua 

integração no cúmulo aumentaria o limite máximo da moldura aplicável e, mesmo, 

nalgumas situações, o limite mínimo, sem qualquer vantagem para o condenado, em 

virtude de nada haver para descontar)»8.  

Na verdade, o «cúmulo jurídico deverá abranger, também, as penas já 

cumpridas se o motivo da extinção tiver sido o efectivo cumprimento da mesmas, 

pois só a extinção decorrente do cumprimento efectivo da pena terá o correlativo 

desconto do tempo desse cumprimento na pena conjunta a aplicar no cúmulo 

jurídico»9. 

Neste sentido, é pacífico que as penas principais (prisão e multa) que se 

encontrem cumpridas devem ser consideradas na operação de cúmulo, 

procedendo-se ao respectivo desconto na pena única10. 

Mas sobre as penas de substituição já cumpridas, defendeu-se no Ac. do STJ 

de 26-03-2015 (proc. n.º 226/08.9PJLSB.S1) que «não faz sentido integrar no cúmulo 

uma pena substituída, quando já foi cumprida a pena de substituição. Portanto, o nº 

1, in fine, do art. 78º, do CP, tem que ser interpretado restritivamente, no sentido de 

só ser aplicável a penas principais (prisão e multa)». Aí se aduziu que o art. 81.º, n.º 

2, do Código Penal, ao prever a possibilidade de um desconto equitativo quando a 

pena anterior e a posterior forem de diferente natureza, pressupõe a modificação 

da pena anterior por outra de espécie diferente, o que «não seria esse o caso, se a 

pena suspensa extinta tal como outra pena substitutiva] fosse transfigurada em 

pena de prisão para entrar no cúmulo. Porque nessa eventualidade, no cúmulo, só 

entrariam penas de prisão, tal como a pena conjunta aplicada. Manternos-ía-nos 

sempre dentro da mesma espécie de pena. Acresce que repugnaria considerar a pena 

 
8 Ac. do STJ de 02-10-2019, proc. n.º 1379/19.6T8SNT.L1.S1. Vejam-se, igualmente, os Acs. do STJ de 
20-01-2010, proc. n.º 392/02.7PFLRS.L1.S1, de 29-04-2010, proc. n.º 16/06.3GANZR.C1.S1, de 25-10-
2012, proc. n.º 242/10.00GHCTB.S1, de 04-11-2015, proc. n.º 1259/14.1T8VFR.S1, de 16-12-2015, proc. n.º 
1128/12.0GCVIS.C2.S1, de 06-09-2017, proc. n.º 85/13.0PJLRS-B.S1, e de 12-12-2018, proc. n.º 
734/14.2PCLRS.S1. 
9 Ac. do STJ de 18-10-2017, proc. n.º 8/15.1GAOAZ.P1.S1. 
10 Ac. do STJ de 13-02-2019, proc. n.º 1205/15.5T9VIS.S1, podendo ver-se especificamente sobre a pena 
de multa já cumprida o Ac. do STJ de 04-11-2015, proc. n.º 1259/14.1T8VFR.S1. 
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anterior e a posterior da mesma espécie para efeito de desconto, porque o que foi 

efetivamente cumprido foi a pena suspensa. Não se poderia pretender que o arguido 

não cumprisse a pena de prisão substituída e só a de substituição, o que teve lugar, 

para depois se ir ficcionar que cumprira parte dessa pena de prisão, com o fito de 

proceder a um desconto na pena conjunta». 

Diferentemente, nos Acs. do STJ de 13-02-2019 (proc. n.º 1205/15.5T9VIS.S1), 

de 27-02-2019 (proc. n.º 1960/18.0T8VCT.S1) e de 27-02-2019 (proc. n.º 

186/05.8TASSB.S1, todos do mesmo relator Conselheiro Lopes da Mota) 

considerou-se que não integram o cúmulo, para além das penas de prisão 

suspensas extintas nos termos do art. 57.º, n.º 1, do Código Penal, as substituídas 

por prestação de trabalho a favor da comunidade e por proibição do exercício de 

profissão, função ou actividade extintas nos termos, respectivamente, dos arts. 59.º, 

n.º 3, e 46.º, n.º 4, do Código Penal (que remetem para aqueloutro normativo), mas 

já devendo ser consideradas as penas de multa de substituição cumpridas (art. 43.º, 

n.º 1, do Código Penal), pois, ao contrário daquelas, o seu «cumprimento não 

determina a extinção da pena de prisão (principal)» e são passíveis de desconto na 

pena única, nos termos dos arts. 78.º, n.º 1, e 81.º, n.º 2, do Código Penal.  

A este assunto se voltará infra a respeito de cada pena. 

 

5. O concurso entre crimes punidos com penas de prisão e de multa 

Tratando-se de um caso em que aos vários crimes em concurso tenham sido 

aplicadas penas de diferente natureza, isto é, penas de prisão e de multa, dispõe o 

art. 77.º, n.º 3, do Código Penal que «a diferente natureza destas mantém-se na pena 

única resultante da aplicação dos critérios estabelecidos nos números anteriores».  

A partir desta norma a jurisprudência do STJ vinha entendendo de modo 

estabilizado que, em caso de concurso de crimes, a pena de multa integra sempre 

o cúmulo com penas de prisão (não é excluída deste por essa razão), mas é 

acumulada materialmente com a pena única de prisão11 e «havendo várias penas de 

 
11 Ac. do STJ de 07-07-2016, proc. n.º 541/09.4PDLRS-A.L1.S1.  
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multa e várias penas de prisão dever-se-á aplicar uma pena única resultante das 

diversas penas de multa aplicadas e, por outro lado, uma pena única de prisão, com 

base nas penas parcelares desta natureza», as quais serão depois acumuladas 

materialmente12. 

Mas isto não significa que se possam realizar dois cúmulos distintos, um 

somente quanto às penas de multas e outro apenas quanto às penas de prisão, 

quando os correspondentes crimes não se encontrem em situação de concurso 

entre si, pois neste caso as penas de multa deverão integrar o cúmulo com os crimes 

punidos com penas de prisão com os quais concorram13. 

Com base nesta perspectiva, apenas não integram o cúmulo superveniente 

as penas de multa já extintas pelo cumprimento quando não possam ser cumuladas 

com qualquer outra multa não cumprida, visto que, constituindo o desconto na 

pena única a razão de ser da integração das penas já cumpridas e devendo 

proceder-se necessariamente ao desconto da totalidade destas, seria inútil 

proceder ao seu cúmulo se inexistir pena da mesma natureza por cumprir onde 

seja possível efectuar tal desconto14. 

 Recentemente, contudo, os Acs. do STJ de 13-02-2019 (proc. n.º 

1205/15.5T9VIS.S1), de 23-01-2019 (proc. n.º 482/11.5PLLSB.S2) e de 27-02-2019, 

(proc. n.º 186/05.8TASSB.S1, todos relatados pelo Conselheiro Lopes da Mota) 

perfilharam entendimento contrário, com base na posição há muito assumida por 

Maria João Antunes15.  

 
12 Ac. do STJ de 02-10-2019, proc. n.º 1379/19.6T8SNT.L1.S1. No mesmo sentido, designadamente, os 
Acs. do STJ de 27-04-2011, proc. n.º 2/03.5GBSJM.S1, de 17-05-2012, proc. n.º 471/06.1GALSD.P1.S1, de 
25-10-2012, proc. n.º 242/10.00GHCTB.S1, de 09-07-2014, proc. n.º 39/08.8GBPTG.S1, de 12-03-2015, 
proc. n.º 285/07.1 JABRG-F.S1, de 26-03-2015, proc. n.º 226/08.9PJLSB.S1, de 16-12-2015, proc. n.º 
1128/12.0GCVIS.C2.S1, de 19-01-2017, proc. n.º 673/13.4PLSNT.L1.S1, de 06-09-2017, proc. n.º 
85/13.0PJLRS-B.S1, e de 18-10-2017, proc. n.º 8/15.1GAOAZ.P1.S1. 
13 Acs. do STJ de 04-11-2015, proc. n.º 1259/14.1T8VFR.S1, e de 16-12-2015, proc. n.º 
1128/12.0GCVIS.C2.S1. 
14 Acs. do STJ de 09-07-2014, proc. n.º 39/08.8GBPTG.S1, de 04-11-2015, proc. n.º 1259/14.1T8VFR.S1, 
de 06-09-2017, proc. n.º 85/13.0PJLRS-B.S1, de 11-10-2017, proc. n.º 72/11.2GCGMR.1.S1, e de 02-10-
2019, proc. n.º 1379/19.6T8SNT.L1.S1. 
15 Por último, Penas e Medidas de Segurança, Almedina, 2018, pp. 60 e 61. 
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 Assim, tendo «por seguro ter havido a intenção clara de afastar o anterior 

regime de acumulação de penas de prisão e de multa em caso de concurso, a 

interpretação a dar ao segmento do preceito do n.º 3 do artigo 77.º do Código Penal, 

segundo o qual «a diferente natureza destas se mantém», não pode acolher a 

manutenção daquele regime de acumulação, devendo, por razões de unidade e 

coerência interna do sistema, na ponderação dos elementos histórico e sistemático, 

entender-se que deve ser fixada uma pena única de prisão, mantendo-se, no entanto, 

a “natureza” da pena parcelar de multa anteriormente aplicada, a qual, no seu 

regime, admite a possibilidade de, a todo o tempo, o condenado efectuar o 

pagamento, evitando a execução da prisão subsidiária (n.º 2 do artigo 49.º do Código 

Penal)», sendo a pena de multa convertida em prisão de acordo com o critério 

estabelecido no art. 49.º, n.º 1, do Código Penal e, se cumprida, descontada na pena 

única nos termos dos arts. 78.º, n.º 1, e 81.º, n.º 2, do mesmo diploma. 

 

5.1. A pena de multa substituída por prestação de trabalho a favor da 

comunidade 

Se a pena de multa for substituída pela prestação de trabalho a favor da 

comunidade (art. 48.º do Código Penal) e partindo do sobredito princípio da 

acumulação material entre penas de multa e de prisão, este também «é válido no 

caso de a pena de multa ter sido, entretanto, substituída por trabalho»16. 

Do mesmo modo, «q]uando no cumulo jurídico de penas a realizar, nos 

termos do art. 78.º do CP, apenas se encontra numa relação de concurso, com as 

demais penas, uma pena de multa e a mesma já se encontra cumprida pela prestação 

de trabalho a favor da comunidade, não sendo de descontar na pena de prisão a 

aplicar, não é de englobar a mesma no cúmulo, já que representaria um agravamento 

injustificado para a situação do arguido»17. 

 
16 Ac. do STJ de 02-10-2019, proc. n.º 1379/19.6T8SNT.L1.S1.  
17 Ac. do STJ de 12-06-2014, proc. n.º 304/10.4PASJM.S1. Também assim, o Ac. do STJ de 26-03-2014, 
proc. n.º 420/11.5TCGMR.S1. 



A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça sobre o cúmulo jurídico… 
 

Nuno Miguel Loureiro 

 

 

 

 Online, dezembro de 2020 | 10 

Em termos diversos, porém, se pronunciou o Ac. do STJ de 12-12-2018 (proc. 

n.º 734/14.2PCLRS.S1), sustentando que «tendo sido operada a substituição da pena 

de multa, esta perde a natureza de pena pecuniária», pelo que «t]endo perdido a 

espécie original e como de acordo com o n.º 3 do artigo 77.º do Código Penal, só 

entram no cúmulo jurídico penas principais de prisão e multa, não estando previstos 

esses sucedâneos, que não são nem uma coisa nem outra, tais penas não podem 

integrar o cúmulo». 

 Por seu turno, o Ac. do STJ de 13-02-2019 (proc. n.º 1205/15.5T9VIS.S1), 

pressupondo a admissibilidade do cúmulo jurídico entre penas de multa e de 

prisão, e tendo presente que a prestação de trabalho constitui uma forma de 

cumprimento da pena de multa, incluiu no cúmulo com penas de prisão a pena de 

multa cumprida por dias de trabalho, mediante a conversão dos dias de multa em 

dias de prisão reduzidos a dois terços e determinando, face ao respectivo 

cumprimento, o desconto equitativo na pena única de prisão, nos termos dos arts. 

78.º, n.º 1, e 81.º, n.º 2, do Código Penal. 

 

5.2. A pena de multa convertida em prisão subsidiária 

Tendo ocorrido a conversão da pena de multa em prisão subsidiária, nos 

termos do art. 49.º, n.º 1, do Código Penal, importa saber em que termos é a mesma 

cumulável com outras penas e passível de desconto na pena única. 

No Ac. do STJ de 27-04-2011 (proc. n.º 2/03.5GBSJM.S1) defendeu-se, numa 

situação em que a prisão subsidiária havia já sido cumprida e se encontrava em 

concurso com penas de prisão, que aquela não constitui uma pena principal e, por 

isso e nos termos do art. 78.º, n.º 3, do Código Penal, a «diversidade da natureza das 

penas impede o cúmulo jurídico impondo um cúmulo material, sem incidência uma 

vez cumprida tal prisão em alternativa no englobamento de que há-de emergir a pena 

única», uma vez que a previsão do desconto constante do art. 78.º, n.º 1, do Código 

Penal não pode «abdicar das regras do concurso, entre as quais a da mesma 

natureza das penas em presença». 
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Este o entendimento também seguido pelos Acs. do STJ de 10-01-2013 (proc. 

n.º 218/06.2PEPDL.L3.S1) e de 04-11-2015 (proc. n.º 1259/14.1T8VFR.S1), onde se 

aduziu que, na medida em que a prisão subsidiária conserva a sua natureza 

originária de pena de multa18 e que as penas de prisão e de multa conservam a sua 

distinta natureza na operação de cúmulo, não havia interesse na inclusão de uma 

pena de multa convertida em prisão subsidiária já cumprida num cúmulo 

unicamente com penas de prisão, por não haver outras multas nas quais fosse de 

descontar aquele cumprimento.  

Em sentido diverso, o Ac. do STJ de 18-10-2017 (proc. n.º 8/15.1GAOAZ.P1.S1), 

louvando-se no Ac. do STJ de 23-11-2010 (proc. n.º 93/10.2TCPRT.S1), procedeu à 

distinção de três situações: «os casos em que se mantém a imposição de pena 

pecuniária, a pena de multa tout court», os «casos em que a pena de multa foi já 

declarada convertida em pena de prisão, mas ainda não efectivada» e «os casos em 

que a multa, não só foi convertida em prisão subsidiária, mas tal pena privativa de 

liberdade foi efectivamente já cumprida». 

Nas duas primeiras hipóteses, «na manifestação da autonomia da pena de 

multa, é ainda possível a extinção da pena através do pagamento». 

Na última hipótese, «haverá que integrar a pena de multa no cúmulo jurídico, 

em concurso com as demais penas de prisão aplicadas, conservando, porém, a sua 

própria natureza (pena de multa), em conformidade com o disposto no artigo 77.º, 

n.º 3, do Código Penal», pois só desta foma será possível proceder ao desconto do 

período correspondente ao cumprimento da prisão subsidiária na pena única de 

prisão, nos termos do art. 78.º, n.º 1, do Código Penal. 

Também assim se considerou no Ac. do STJ de 28-09-2016 (proc. n.º 

1511/02.9PBAVR.1.P1.S1): na hipótese de conversão da pena de multa em prisão 

subsidiária, «a pena a contabilizar para a pena única será sempre a pena de multa» 

e «se o arguido tiver cumprido prisão subsidiária ela poderá vir a ser descontada na 

 
18 No mesmo sentido, Ac. do STJ de 15-11-2017, proc. n.º 3/13.5GBCBR-C.S1: «As penas de multa têm 
de ser cumuladas entre si, tal como as penas de prisão tem de ser cumuladas entre elas. É, por isso, 
irrelevante que as penas de multa tenham sido convertidas em prisão subsidiária». 
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pena de prisão que a final for liquidada ao arguido», face à nova redacção do art. 

78.º, n.º 1, do Código Penal. 

Ciente destas duas posições, o Ac. do STJ de 02-10-2019 (proc. n.º 

1379/19.6T8SNT.L1.S1), perante um caso de prisão subsidiária já cumprida que se 

encontrava em concurso com penas de prisão, sintetizou as seguintes directrizes 

da primeira: «(i) a prisão subsidiária que tenha sido cumprida não poderá ser 

descontada na pena única de prisão a cumprir, pois não integra em cúmulo esta 

outra pena; (ii) a prisão subsidiária constitui o cumprimento de uma pena de multa 

integrada no cúmulo que dá lugar à pena única de multa, e não aquele outro que dá 

lugar à pena única de prisão; (iii) havendo apenas uma pena de multa a considerar, 

esta acumula-se materialmente à pena conjunta de prisão; (iv) o mesmo princípio da 

acumulação material é válido no caso de a pena de multa ter sido, entretanto, (…) 

convertida em prisão subsidiária». 

No entanto, não se deixou de aludir à possibilidade de integração, com 

autonomia, da pena de multa no cúmulo se no caso concreto «isso se traduzir em 

benefício para os arguidos, em virtude de só assim poder proceder-se ao desconto da 

prisão subsidiária por eles efetivamente expiada no cumprimento da pena única de 

prisão aplicada ao concurso de crimes, nos termos do n.º 1 do artigo 78.º». 

Nesse sentido e por julgar ser essa a opção mais favorável ao condenado no 

caso concreto, o citado acórdão optou por desconsiderar a pena de multa 

convertida em prisão subsidiária já extinta pelo cumprimento, pois «constituiria 

um ato inútil a integração no concurso de quaisquer penas insuscetíveis de ser 

descontadas, como acontece, desde logo, quando uma única pena de multa se 

encontra em concurso com penas de prisão». 

Mas, em consequência e coerência, desconsiderou também o respectivo 

trânsito em julgado como marco temporal delimitador dos crimes em concurso 

(contrariamente ao que sucedeu no Ac. do STJ de 04-11-2015, proc. n.º 

1259/14.1T8VFR.S1), porquanto «a extinção da pena envolve necessariamente o 

apagamento de quaisquer efeitos, não podendo a condenação relevar para – em 
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desfavor do arguido – delimitar uma “fronteira” entre os crimes anteriores e os 

posteriores à data do trânsito dessa pena extinta, formando dois concursos de penas 

(ou dois blocos formados por uma pena única e uma pena singular) de cumprimento 

sucessivo». 

Foi este, de resto, o entendimento adoptado pelo Ac. do STJ de 19-01-2017 

(proc. n.º 673/13.4PLSNT.L1.S1), desta feita num caso em que estava em causa uma 

prisão subsidiária por cumprir em concurso com crimes punidos com pena de 

prisão.  

Este acórdão, também se pronunciando pela diferente natureza da prisão 

subsidiária e da pena de prisão, a justificar a acumulação material («não só por 

resultar da conversão de uma pena de multa, mas, ainda, por o condenado poder, a 

todo o tempo, evitar total ou parcialmente a execução da prisão subsidiária, 

pagando, no todo ou em parte, a multa em que foi condenado (n.º 2 do artigo 49.º), e 

pela possibilidade de a execução da prisão subsidiária ser suspensa, em determinadas 

condições (n.º 3 do artigo 49.º)»), igualmente concluiu pela irrelevância desta pena 

subsidiária para identificar a primeira condenação transitada em julgado, 

determinando que ela fosse cumprida «autonomamente». 

Partindo de um pressuposto diferente de todos os anteriores arestos – o de 

que as penas de prisão e de multa são objecto de cúmulo jurídico entre si e não de 

acumulação material –, o Ac. do STJ de 23-01-2019 (proc. n.º 482/11.5PLLSB.S2) 

incluiu, em conformidade com tal posição, a pena de multa convertida em prisão 

subsidiária na operação de cúmulo com penas de prisão, «sem prejuízo do 

pagamento voluntário da multa pelo montante fixado na sentença que a aplicou, 

caso em que, a verificar-se, deve o tribunal com competência para a execução 

proceder ao desconto que parecer equitativo na pena única de prisão». 
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6. As penas de substituição da pena de prisão 

A jurisprudência do STJ preconiza, na esteira de Figueiredo Dias19, que a 

exigência na realização do cúmulo jurídico da consideração em conjunto dos factos 

e da personalidade do condenado não permite excluir nenhuma das penas de 

prisão aplicadas aos crimes em concurso, tenham ou não sido substituídas, de 

modo que, se as condenações que integram o cúmulo corresponderem a penas de 

substituição, deverá ser determinada uma pena única a partir das penas de prisão 

substituídas e, só perante essa pena conjunta, será colocado o problema da sua 

eventual substituição20. 

Assim, num concreto caso de uma pena de prisão substituída por multa (art. 

45.º do Código Penal), arrazoou-se que «n]os casos de conhecimento superveniente 

do concurso, o julgamento de todos os crimes não ocorre em simultâneo no mesmo 

processo. Nesses casos, em cada processo, onde está em causa somente parte dos 

crimes em concurso, determinada a pena de prisão, que pode ser singular ou 

conjunta, conforme se trate de um ou mais crimes, decide-se com referência a ela, 

porque nesse processo é a pena de prisão efectivamente fixada, se deve ou não ser 

aplicada pena de substituição. Mas essa decisão, mesmo que substitua a pena de 

prisão por outra pena não detentiva, como a multa, tem carácter provisório, cedendo 

perante decisão posterior que, efectuando um cúmulo mais alargado ou o cúmulo de 

todas as penas dos crimes do concurso, fixe nova pena única. Se essa pena única 

abarcar as penas fixadas por todos os crimes do concurso, é em relação a ela, agora 

pela última vez, que se coloca o problema da sua substituição»21. 

Em consonância com este posicionamento, no Ac. do STJ de 12-11-2015 (proc. 

n.º 1/09.3JAPTM.S1), a inclusão no cúmulo de uma pena de prisão substituída por 

multa e esta, por sua vez, substituída por prestação de trabalho (já cumprido), 

motivou, «por analogia favorável ao condenado», a determinação do desconto 

 
19 Direito Penal Português – As Consequência Jurídicas do Crime, Aequitas, 1993, pp. 285, 290 e 295. 
20 Acs. do STJ de 12-06-2014, proc. n.º 179/13.1TCPRT.S1, 04-03-2015, proc. n.º 1179/09.1TAVFX.S1, de 
12-03-2015, proc. n.º 285/07.1 JABRG-F.S1, de 12-11-2015, proc. n.º 1/09.3JAPTM.S1, e de 26-06-2019, 
proc. n.º 206/16.0PALGS.S2. 
21 Ac. do STJ de 12-06-2014, proc. n.º 179/13.1TCPRT.S1. 
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equitativo desse trabalho prestado na pena única fixada, nos termos do art. 81.º, n.º 

2, do Código Penal.  

Mas, de modo distinto, estando a pena de multa de substituição já 

cumprida, o Ac. do STJ de 28-10-2015 (proc. n.º 245/11.8GAPVL.S1) optou pela sua 

não inclusão no cúmulo com o argumento de «salvaguarda da paz jurídica do 

arguido».  

No entanto, também é possível encontrar jurisprudência do STJ que pugna 

pela acumulação material das penas substitutivas da pena de prisão com as demais 

penas de prisão em concurso.  

Neste sentido se pronunciou o Ac. do STJ de 27-04-2011 (proc. n.º 

2/03.5GBSJM.S1) a respeito de uma pena de multa substitutiva da prisão. 

Também no Ac. do STJ de 16-06-2016 (proc. n.º 2137/15.2T8EVR.S1) se 

decidiu pela acumulação material entre uma pena conjunta de prisão e uma pena 

de prestação de trabalho a favor da comunidade substitutiva de prisão (art. 58.º do 

Código Penal), sustentando-se que não existe na lei critério de conversão da pena 

de substituição para o efeito de determinação da pena conjunta, apenas prevendo 

o art. 77.º, n.º 3, do Código Penal o caso de concurso entre penas de diferente 

natureza, mas cingido às penas de prisão e de multa, salientando que, mediante a 

acumulação material, não existiria um agravamento da moldura penal do 

concurso22. 

 

6.1. A suspensão da execução da pena de prisão 

A inclusão no cúmulo de penas de prisão suspensas na sua execução (art. 

50.º do Código Penal) continua a suscitar inúmera atenção por parte da 

jurisprudência do STJ, a qual vem procedendo a uma destrinça entre os casos em 

que o período daquela suspensão se encontra em curso ou já findou. 

 
22 No mesmo sentido e do mesmo relator Conselheiro Raul Borges, o Ac. do STJ de 01-10-2014, proc. 
n.º 11/11.0GCVVC.S1. 
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Assim, quanto às penas de prisão suspensas na sua execução que, ao tempo 

da decisão cumulatória, foram já declaradas extintas nos termos do art. 57.º, n.º 1, 

do Código Penal, a jurisprudência do STJ tem-se pronunciado de forma uniforme 

e reiterada no sentido da sua não inclusão no cúmulo jurídico, uma vez que, não 

resultando a extinção do cumprimento da pena de prisão substituída, não 

podendo, por isso, esta ser descontada na pena única, tal só agravaria 

injustificadamente esta última, redundando no cumprimento de duas penas pelo 

mesmo facto (o cumprimento da pena suspensa e, na medida em que relevaria para 

a determinação da pena única, o cumprimento da pena substituída) e, bem assim, 

na violação da segurança e paz jurídicas do condenado derivadas do trânsito em 

julgado do despacho que declarou a pena extinta23. 

Diversamente, também o STJ se tem pronunciado de forma pacífica no 

sentido da inclusão no cúmulo das penas de prisão suspensas na sua execução cujo 

prazo de suspensão se mantenha em curso24, colocando-se a questão da 

manutenção desta suspensão em relação à pena única e «nada obstando a que no 

julgamento conjunto determinante da pena única, se conclua pela necessidade de 

aplicação de uma pena de prisão efectiva, isto é, seja precludida a suspensão»25, 

interpretação esta não julgada inconstitucional pelos Acs. do Tribunal 

Constitucional (TC) n.ºs 3/2006 e 341/201326. 

Deste modo, não é possível considerar na pena única as penas de prisão 

suspensas na sua execução cujo prazo de suspensão já findou à data da prolação da 

decisão cumulatória enquanto não houver no respectivo processo despacho a 

 
23 Para além dos arestos já indicados supra na nota 8, veja-se, especialmente, o Ac. do STJ de 12-12-
2018, proc. n.º 734/14.2PCLRS.S1, com extensíssima indicação de jurisprudência do STJ. 
24 Entre muitos outros, Acs. do STJ de 16-06-2016, proc. n.º 670/09.4JACBR-B.S1, de 04-01-2017, proc. 
n.º 519/10.5JDLSB.S1, de 18-05-2017, proc. n.º 17699/16.9T8PRT.S1, de 06-09-2017, proc. n.º 
85/13.0PJLRS-B.S1, de 28-09-2017, proc. n.º 302/10.8TAPBL.S1, de 11-10-2017, proc. n.º 
72/11.2GCGMR.1.S1, e de 12-12-2018, proc. n.º 734/14.2PCLRS.S1, este último novamente com inúmera 
enumeração de jurisprudência do STJ. 
25 Ac. do STJ de 11-10-2017, proc. n.º 72/11.2GCGMR.1.S1. Do mesmo modo, Acs. do STJ de 17-05-2017, 
proc. n.º 1262/11.3GAVNG.P1.S1, e de 26-06-2019, proc. n.º 206/16.0PALGS.S2. 
26 Disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt. 
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revogar a suspensão ou a prorrogar o prazo da mesma, pois se for declarada extinta 

não será englobada no cúmulo27. 

Nesse caso (findo o prazo de suspensão), ao tribunal que conhecer do 

concurso superveniente competirá averiguar previamente se a pena suspensa já foi 

declarada extinta, prorrogada ou revogada (por decisão transitada em julgado), sob 

pena de, não o fazendo e incluindo tal pena no cúmulo, incorrer numa nulidade 

por omissão de pronúncia, nos termos do art. 379.º, n.º 1, alínea c), do Código de 

Processo Penal28.  

Inexistindo ainda quaisquer dessas decisões, a pena suspensa deverá ser 

excluída do cúmulo, sem prejuízo da posterior realização de novo cúmulo 

jurídico29. 

Muitos argumentos se têm levantado recorrentemente contra a integração 

nas operações de cúmulo das penas de prisão cujo período de suspensão ainda se 

encontra em curso, profusamente rebatidos pelo STJ. 

Desde logo, invoca-se a desvantagem ou o prejuízo resultante de tal 

integração para o condenado, que seria sujeito a uma espécie de revogação material 

da suspensão, transmutando-se penas suspensas (que nem estariam em condições 

de ser revogadas – art. 56.º do Código Penal) em penas de prisão efectivas, e veria 

frustrada a expectativa de tal pena ser declarada extinta mediante o cumprimento. 

Porém, por um lado, «a lei substantiva penal, aquando da verificação de um 

concurso de crimes, independentemente do momento do conhecimento do concurso, 

não faz depender a aplicação (…) da pena única ou conjunta da constatação de 

qualquer circunstância, designadamente das eventuais vantagens ou desvantagens 

que daí possam advir para o condenado, a não ser da que resulta do facto de as penas 

 
27 Entre outros, Acs. do STJ de 29-03-2012, proc. n.º 117/08.3PEFUN-C.S1, de 25-10-2012, proc. n.º 
242/10.00GHCTB.S1, de 08-09-2016, proc. n.º 650/12.2PAMGR.S1, de 06-09-2017, proc. n.º 
85/13.0PJLRS-B.S1, de 12-12-2018, proc. n.º 734/14.2PCLRS.S1, e de 13-02-2019, proc. n.º 
1205/15.5T9VIS.S1. 
28 Por todos, Acs. do STJ de 09-07-2015, proc. n.º 284/11.9GBPSR.E1.S1, de 04-01-2017, proc. n.º 
519/10.5JDLSB.S1, de 31-05-2017, proc. n.º 489/10.0JALRA.L1.S1, de 12-12-2018, proc. n.º 
734/14.2PCLRS.S1, e de 13-02-2019, proc. n.º 1205/15.5T9VIS.S1. 
29 Ac. do STJ de 04-11-2015, proc. n.º 1259/14.1T8VFR.S1. 



A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça sobre o cúmulo jurídico… 
 

Nuno Miguel Loureiro 

 

 

 

 Online, dezembro de 2020 | 18 

aplicadas aos crimes que formam o concurso não se encontrarem prescritas ou 

extintas»30. 

Por outro lado, as razões que fundam a aplicação de uma pena única em 

concurso de conhecimento superveniente não se relacionam com a mera aplicação 

de uma pena mais favorável ao condenado, antes sim com interesses de ordem 

pública relacionados com «a definição da pena adequada, no caso de pluralidade de 

penas, em função da globalidade dos factos apurados e da personalidade revelada 

pelo condenado» e o tratamento igualitário dos dois tipos de concurso 

(contemporâneo e superveniente) «já que, no caso de concurso de conhecimento 

superveniente, só por razões aleatórias ou fortuitas o tribunal não procedeu 

atempadamente à aplicação da pena única»31. 

De resto, a interpretação contrária «é que poderia ser questionada no plano 

da constitucionalidade, pois levaria a que situações substancialmente iguais 

tivessem tratamento desigual»32. 

Tudo isto a significar que o «princípio da pena conjunta, com imposição de 

uma pena única a cumprir, não se compadece com avaliações parcelares dos factos 

e necessariamente da personalidade do agente»33, donde a exclusão das penas 

suspensas do concurso «entorse, deixando-o incompleto, o conhecimento e 

apreciação da dimensão e gravidade global da actividade delituosa do agente, e 

também da sua personalidade», sendo apenas nesse momento que o tribunal se 

encontrará em condições de decidir sobre a eventual substituição da pena 

conjunta34. 

Invocada, igualmente, é a violação da intangibilidade do caso julgado da 

decisão que aplicou a pena de prisão e decretou a sua substituição. 

 
30 Ac. do STJ de 17-05-2017, proc. n.º 1262/11.3GAVNG.P1.S1. 
31 Ac. do STJ de 06-09-2017, proc. n.º 85/13.0PJLRS-B.S1. Este fundamento igualitário foi considerado 
«válido no plano jurídico-constitucional» pelo Ac. do TC n.º 341/2013. 
32 Ac. do STJ de 29-06-2017, proc. n.º 1372/10.4TAVLG.S1. 
33 Ac. do STJ de 17-05-2017, proc. n.º 1262/11.3GAVNG.P1.S1. 
34 Ac. do STJ de 26-06-2019, proc. n.º 206/16.0PALGS.S2. 
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Sobre este ponto defende-se que o caso julgado dessa decisão abrange 

«somente a medida concreta da pena de prisão (principal), mas não a forma da sua 

execução», sendo que «a substituição não fica definitivamente garantida, antes está 

sujeita à condição resolutiva do decurso do prazo sem se registar a prática pelo 

condenado de novos crimes (e eventualmente pelo cumprimento de deveres e 

condições, por parte deste)»35. 

Quando optou pela suspensão, o tribunal ignorava a verificação de um 

concurso de crimes e, portanto, poderia não ter formulado o mesmo juízo com esse 

conhecimento, pelo que as «novas condenações determinam “a necessária revisão 

da anterior decisão, cujo caso julgado está sujeito à cláusula rebus sic stantibus, 

conferindo a estas decisões necessariamente provisórias/intermédias/intercalares, a 

qualificação de uma espécie de decisões de trato sucessivo, de definição passo a 

passo, até à configuração definitiva, global e final”»36. 

 

6.1.1. Desconto da pena de prisão suspensa na pena única 

Devendo as penas parcelares de prisão suspensas na sua execução ainda em 

curso ser integradas no cúmulo, o período cumprido pelo condenado nesse regime 

dará origem a desconto na pena única nos termos do art. 81.º, n.ºs 1 e 2, do Código 

Penal («desconto que parecer equitativo»)? 

No sentido negativo se pronunciaram os Ac. do STJ de 02-10-2019 (proc. n.º 

1379/19.6T8SNT.L1.S1), de 20-01-2010 (proc. n.º 392/02.7PFLRS.L1.S1) e de 17-12-

2009 (proc. n.º 328/06.6GTLRA.S1), limitando-se a afirmar que apenas são passíveis 

de desconto penas ou medidas privativas de liberdade. 

Respondendo afirmativamente, perante uma pena suspensa não 

subordinada ao cumprimento de deveres ou regras de conduta ou a um regime de 

prova, encontramos o Ac. do STJ de 26-03-2015 (proc. n.º 226/08.9PJLSB.S1). 

 
35 Ac. do STJ de 17-05-2017, proc. n.º 1262/11.3GAVNG.P1.S1. 
36 Ac. do STJ de 26-06-2019, proc. n.º 206/16.0PALGS.S2. 
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No Ac. do STJ de 14-01-2016 (proc. n.º 8/12.3PBBGC-B.G1-S1)37 discorreu-se a 

este respeito, com referência a uma pena de prisão suspensa na sua execução com 

regime de prova. 

Nele se salienta que a igualdade material entre os casos de conhecimento 

tempestivo e conhecimento superveniente do concurso de crimes visada pela 

integração da pena suspensa não extinta no cúmulo pode, por sua vez, fazer 

incorrer numa desigualdade quando o condenado já tiver cumprido parte daquela 

pena, o que deverá resolvido através do instituto do desconto. 

Ora, pese embora o art. 56.º, n.º 2, do Código Penal exclua a possibilidade 

de desconto quando haja revogação da suspensão da execução da pena de prisão, 

tal pressupõe o incumprimento grave dos deveres e regras de conduta ou a prática 

de crime durante o respectivo decurso (n.º 1 do citado preceito), o que no caso 

daquele aresto não ocorreu, estando o condenado a cumprir a pena de substituição. 

Essa circunstância foi considerada «determinante para que, em atenção ao 

disposto no art. 81.º, n.º 2, do CP, se possa fazer um desconto equitativo» e não por 

inteiro, na medida em que «não é o mesmo sofrer uma privação da liberdade e 

admitir o seu desconto integral na pena de prisão em que venha a ser condenado, ou 

cumprir diversas injunções decorrentes do cumprimento de uma pena não privativa 

da liberdade». 

No mesmo sentido já tinha caminhado o Ac. do STJ de 15-10-2015 (proc. n.º 

3442/08.0TAMTS.S1, da mesma relatora Conselheira Helena Moniz), embora 

estando em causa duas penas suspensas, uma simples e outra subordinada a 

deveres de pagamento, tendo sido fixado um desconto equitativo conjunto. 

De forma mais explícita, considerou-se no Ac. do STJ de 29-06-2017 (proc. 

n.º 1372/10.4TAVLG.S1) que o desconto previsto pelo art. 81.º, n.ºs 1 e 2 do Código 

Penal «não pode assentar simplesmente no decurso do tempo de suspensão, sem 

qualquer sacrifício para o condenado, por nisso não haver justificação, tendo de 

 
37 Tal como no Ac. do STJ de 15-10-2015, proc. n.º 3442/08.0TAMTS.S1, da mesma relatora 
Conselheira Helena Moniz. 
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haver o cumprimento de qualquer imposição decretada ao abrigo dos artºs 51º a 54º 

do mesmo código», visto que «o simples não fazer nada para que não seja 

determinada a revogação da suspensão não é mais do que aquilo que se exige a 

qualquer cidadão sobre o qual não impenda a ameaça da execução de pena de 

prisão». Daí que, no caso, não tendo a condenada cumprido quaisquer deveres ou 

regras de conduta, ou qualquer actividade no âmbito do plano de reinserção 

subjacente ao regime de prova, não tenha sido concedido qualquer desconto pelos 

cerca de 10 meses de suspensão da execução da pena de prisão. 

 

7. A pena de prisão executada em regime de permanência na 

habitação 

A pena de prisão que seja executada em regime de permanência na 

habitação, nos termos do art. 43.º do Código Penal, deve ser integrada no cúmulo 

jurídico superveniente, mesmo que já se encontre cumprida38. 

 

8. Desconsideração das condenações relativas a penas não integradas 

no cúmulo enquanto marcos temporais relevantes 

No caso de uma pena não dever integrar o cúmulo superveniente a realizar, 

nomeadamente, por se tratar de uma pena de prisão suspensa na sua execução 

extinta, uma pena prescrita ou uma pena de multa cumprida (sem que exista outra 

por cumprir onde possa ser descontada e no entendimento de que esta se acumula 

materialmente com penas de prisão), coloca-se a questão de saber se a 

correspondente condenação deve relevar para efeitos do apuramento do concurso, 

mediante a consideração da data do seu trânsito em julgado. É que pode suceder 

que seja esta data a que corresponda ao primeiro trânsito em julgado de entre os 

crimes a considerar e que constitua, por isso, a referida barreira intransponível para 

aferição daqueles em concurso. 

 
38 Ac. do STJ de 15-10-2015, proc. n.º 294/11.6GAVVD.G4.S1-5. 
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Ora, em recentes decisões, o entendimento perfilhado pelo STJ é o de que 

as penas extintas que não devam ser consideradas na realização do cúmulo jurídico 

também não devem relevar, através do trânsito em julgado da respectiva 

condenação, enquanto marco temporal delimitativo do concurso de crimes, 

devendo encontrar-se a data do primeiro trânsito em julgado apenas entre as 

condenações remanescentes. 

Assim, no Ac. do STJ de 02-10-2019 (proc. n.º 1379/19.6T8SNT.L1.S1) referiu-

se que, «sustentando-se que penas extintas por causa diversa do cumprimento de 

prisão efetiva não podem integrar a pena única resultante de penas de prisão, então 

também não podem (em coerência com tal regra) impedir, só por si, que 

determinados crimes punidos com pena de prisão constituam um concurso de 

infracções», isto é, «e]nvolvendo a extinção desta pena, necessariamente, o 

“apagamento” de quaisquer efeitos, há que desconsiderar o trânsito em julgado da 

respetiva sentença, enquanto marco relevante para a delimitação do cúmulo a 

realizar»39. 

No Ac. do STJ de 19-01-2017 (proc. n.º 673/13.4PLSNT.L1.S1), perante uma 

pena de multa convertida em prisão subsidiária ainda não cumprida, sustentou-se 

que «n]ão sendo uma pena que deva ser cumulada juridicamente com as penas de 

prisão ela não releva para a definição das regras da punição do concurso de crimes 

punidos com pena de prisão, enunciadas no artigo 78.º, n.º 1, do CP, particularmente 

identificar a condenação transitada em julgado a que o artigo 78.º, n.º 1, do CP se 

refere». 

Estando em causa uma pena extinta por prescrição, afirmou-se no Ac. do 

STJ de 13-09-2018 (proc. n.º 37/10.1GDODM.S1) que «para este efeito releva apenas 

o trânsito em julgado de decisão aplicadora de pena efectivamente integrante de 

cúmulo e não de pena aplicada, mas que no momento de realização do cúmulo 

 
39 Em sentido contrário, mas não abordando concretamente esta questão, o Ac. do STJ de 04-11-2015 
(proc. n.º 1259/14.1T8VFR.S1), o qual, apesar de não realizar o cúmulo das penas de multa já 
cumpridas, tomou em consideração o primeiro trânsito em julgado das respectivas condenações 
para apuramento dos crimes em concurso. 
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jurídico, já não está em concurso, porque não existe», sob pena de conduzir «a uma 

inevitável distorcida visão da realidade do concurso estabelecido entre as 

sobreviventes penas, pois para essas é que importa averiguar da sua unificação». 

 

9. Penas acessórias 

O legislador penal previu expressamente um regime de aplicação das penas 

acessórias em caso de concurso de infracções, seja este contemporâneo (art. 77.º, 

n.º 4, do Código Penal) ou superveniente (art. 78.º, n.º 3, do Código Penal).  

Não obstante, o mesmo legislador nada disse sobre a (im)possibilidade de 

cúmulo jurídico de penas acessórias.  

Tal omissão motivou a prolação do Ac. do STJ n.º 2/2018 que fixou 

jurisprudência no sentido de, «e]m caso de concurso de crimes, as penas acessórias 

de proibição de conduzir veículos com motor, com previsão no n.º 1, alín. a), do artigo 

69.º do Código Penal, estão sujeitas a cúmulo jurídico». 

Em tal acórdão uniformizador esclareceu-se que «a falta de indicação no n.º 

2 do artigo 77.º de um limite máximo para a soma das penas acessórias parcelares» 

pode ser suprida mediante a aplicação «por analogia, em benefício do condenado, 

d]o limite máximo correspondente à pena de prisão», o que, em todo o caso, só se 

perspectivará em casos «algo remotos, além do mais tendo em conta a possibilidade 

de aplicação da medida de segurança de cassação do título prevista no artigo 101.º às 

situações, já, de perigosidade». 

 

10. Os cúmulos anteriores 

Aquando do conhecimento superveniente de um (ou mais) concursos de 

crimes, pode suceder que algumas das penas aplicadas a estas infracções tenham 

já sido englobadas em anteriores cúmulos. 

 Em tal hipótese, é uniforme o entendimento de que «o tribunal deve 

“desfazer” o anterior concurso e formar um novo concurso (constituído pelos crimes 

anteriores e pelos crimes novos que se encontrem, com eles, em relação de concurso), 
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realizando um novo cúmulo jurídico de penas em que atenderá às penas englobadas 

no anterior concurso e às penas dos crimes novos que passam a integrar o novo 

concurso»40, mesmo que isso «implique desfazer um cúmulo jurídico anterior cuja 

pena única tenha já sido julgada cumprida e extinta»41. 

 Deste modo, as penas parcelares aplicadas ao condenado pelos crimes em 

concurso readquirem autonomia («não há cúmulos de cúmulos»42), visto a decisão 

sobre o cúmulo jurídico constituir uma decisão rebus sic stantibus43: «o caso 

julgado formado quanto ao cúmulo jurídico vale apenas se e enquanto não se 

alterarem as circunstâncias que determinaram a sua elaboração, ou seja, se e 

enquanto não houver notícia superveniente da existência de outras penas que 

integrem o concurso»44. 

 Anulados os cúmulos anteriores, a moldura da nova pena única será 

apurada apenas com base nas penas parcelares de todos os crimes em concurso. 

 A jurisprudência do STJ tem, inclusivamente, admitido que a «pena 

conjunta do primitivo concurso não tem qualquer efeito bloqueador da fixação de 

uma pena conjunta nova inferior à anterior pena conjunta (…) desde que, 

evidentemente, seja determinada no quadro da moldura abstracta do concurso, isto 

é, quanto ao limite mínimo, desde que não seja inferior à pena singular mais grave», 

pois «se, frequentemente, o conhecimento de novos crimes, não englobados no 

anterior concurso, tem o efeito de fornecer uma imagem do ilícito global mais grave 

(uma maior gravidade do ilícito global) (…), dando, ainda, nota de uma 

personalidade criminosa do agente a reclamar exigências acrescidas de socialização, 

só uma nova valoração global dos factos e da personalidade do agente que não esteja 

 
40 Ac. do STJ de 29-01-2015, proc. n.º 2495/08.5GBABF.S1. Neste sentido, v.g., Acs. do STJ de 18-10-
2017, proc. n.º 8/15.1GAOAZ.P1.S1, de 09-01-2019, proc. n.º 142/12. 2PCLRS.S1, de 16-05-2019, proc. n.º 
790/10.2JAPRT.S1, de 26-06-2019, proc. n.º 206/16.0PALGS.S2, e de 11-09-2019, proc. n.º 
8329/18.5T8CBR.C1.S1. 
41 Ac. do STJ de 11-03-2010, proc. n.º 19996/97.1TDLSB.S2. Esta interpretação foi julgada não 
inconstitucional pelo Ac. do TC n.º 112/2011. 
42 Ac. do STJ de 16-05-2019, proc. n.º 790/10.2JAPRT.S1. 
43 Ac. do STJ de 09-01-2019, proc. n.º 142/12. 2PCLRS.S1. 
44 Ac. do STJ de 16-05-2019, proc. n.º 790/10.2JAPRT.S1. 
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“condicionada” pela pena conjunta anterior, satisfará o nosso sistema legal de pena 

conjunta»45. 

 Contudo, recentemente outras vozes se levantaram criticamente contra esta 

perspectiva, argumentando-se que, «lógica e racionalmente, da inclusão em novo 

cúmulo jurídico de mais penas de prisão parcelares não deverá resultar a aplicação 

de pena única mais baixa que a fixada em cúmulo anterior ou da pena conjunta mais 

elevada», na medida em que «representaria forte incentivo à criminalidade» e o 

«arguido resultava “premiado” (…) em razão de ter cometido mais crimes pela 

anódina circunstância de somente se descobrirem depois», na certeza de que «o 

tribunal que em anterior cúmulo jurídico fixou a medida da pena conjunta (…), se 

tivesse conhecido dos restantes crimes, logicamente, racionalmente e também 

juridicamente, não aplicaria pena única inferior»46.  Contudo, «n]o reverso, também 

a pena conjunta não deve ultrapassar a soma das penas finais aplicadas nas 

condenações cujas penas parcelares vão ser englobadas no cúmulo jurídico a 

efectuar», já que «i]gualmente aqui, não fora a imposição de um novo cúmulo 

jurídico destinado a “unificar” a consequência jurídico-penal do concurso de crimes 

cometido e a arguida não corria o risco de ver aplicada uma pena única mais elevada 

que a resultante da soma das penas que anteriormente lhe tinham sido impostas»47. 

  

11. A pena de multa prevista no art. 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 48/95 

De acordo com o disposto no art. 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 48/95, de 15/03, 

«e]nquanto vigorarem normas que prevejam penas cumulativas de prisão e multa, 

sempre que a pena de prisão for substituída por multa será aplicada uma só pena 

equivalente à soma da multa directamente imposta e da que resultar da substituição 

da prisão». 

 
45 Ac. do STJ de 29-01-2015, proc. n.º 2495/08.5GBABF.S1, seguido pelo Ac. do STJ de 18-10-2017, proc. 
n.º 8/15.1GAOAZ.P1.S1. Ainda neste sentido, o Ac. do STJ de 16-05-2019, proc. n.º 790/10.2JAPRT.S1. 
46 Ac. do STJ de 11-09-2019, proc. n.º 8329/18.5T8CBR.C1.S1. 
47 Idem. 
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É o que sucede, designadamente, no crime de exploração ilícita de jogo 

previsto no art. 108.º do Decreto-Lei n.º 422/89, de 02/12, o qual mantém uma 

punição através de pena cumulativa de prisão e multa. 

Ora, a pena a que se refere aquele primeiro normativo é distinta da pena 

única resultante de uma operação de cúmulo jurídico, configurando uma só pena 

de multa à qual é aplicável o regime previsto no artigo 49.º do Código Penal (art. 

6.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 48/95), sendo, portanto, esta – e não as penas de prisão 

substituída e de multa que lhe estão subjacentes – a pena a considerar para efeitos 

de cúmulo superveniente48. 

 

12. A atenuação especial da pena 

De acordo com o disposto no art. 73.º, n.º 1, do Código Penal, o tribunal 

atenua especialmente a pena nos casos expressamente previstos na lei ou quando 

existirem circunstâncias anteriores ou posteriores ao crime, ou contemporâneas 

dele, que diminuam por forma acentuada a ilicitude do facto, a culpa do agente ou 

a necessidade da pena. Esta atenuação é realizada nos termos do art. 74.º do Código 

Penal mediante uma determinada redução operada na moldura abstracta do crime. 

Ora, questiona-se se é possível a atenuação especial da pena única. 

A resposta da jurisprudência do STJ tem sido negativa49. 

A razão é a seguinte: tal atenuação incide sobre a moldura abstracta de cada 

tipo legal de crime em que o arguido venha a ser condenado, estando dependente 

das circunstâncias concretas de cada facto típico e devendo ser efectuada aquando 

da determinação de cada pena parcelar, pois «f]oi nessa altura que o julgador teve 

que avaliar se a moldura abstrata da pena, prevista em cada tipo de crime, era ou 

não adequada a ser aplicada no concreto caso, e se tivesse concluído que não, deveria 

então ter procedido à sua atenuação»50.  

 
48 Ac. do STJ de 13-02-2019, proc. n.º 1205/15.5T9VIS.S1. 
49 Acs. do STJ de 15-10-2015, proc. n.º 3442/08.0TAMTS.S1, de 14-01-2016, proc. n.º 8/12.3PBBGC-B.G1-
S1, e de 07-07-2016, proc. n.º 541/09.4PDLRS-A.L1. S1. 
50 Ac. do STJ de 15-10-2015, proc. n.º 3442/08.0TAMTS.S1. 
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A moldura do cúmulo é apurada através das penas parcelares aplicadas nos 

crimes em concurso, atenuadas ou não, cujas condenações transitaram em julgado, 

pelo que fica precludida a apreciação do instituto da atenuação especial da pena 

nesta sede. 

 

13. O tribunal competente: a última condenação 

No que tange à competência do tribunal, o art. 471.º do Código de Processo 

Penal versa do seguinte modo:  

 

«1 – Para o efeito do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 78.º do Código 
Penal é competente, conforme os casos, o tribunal colectivo ou o 
tribunal singular. É correspondentemente aplicável a alínea b) do n.º 2 
do artigo 14.º.  
2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, é territorialmente 
competente o tribunal da última condenação».    

 

Portanto, o tribunal territorialmente competente para a determinação da 

pena conjunta será o tribunal da última condenação, funcionando em tribunal 

colectivo ou singular em conformidade com o disposto no art. 14.º, n.º 2, al. b), do 

Código de Processo Penal.  

Tal referência à última condenação é entendida, por um lado e de forma 

pacífica, como referindo-se à data da prolação da última decisão condenatória e 

não à data do último trânsito em julgado, por ser aquele o último a intervir em 

tempo e na cadeia das condenações, dispondo dos elementos de ponderação mais 

completos e actualizados, e estando em melhor plano para colher a visão 

panorâmica completa e actual do trajecto de vida do arguido51. 

Por outro lado, já controvertida é a questão de saber se, estando em causa 

vários concursos de crimes de conhecimento superveniente, o tribunal competente 

 
51 Ac. do STJ de 12-12-2018, proc. n.º 734/14.2PCLRS.S1, com indicação de vasta jurisprudência 
concordante 
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é o da última condenação de todos eles ou o da última condenação dos crimes 

integrados em cada concurso. 

Para a primeira corrente, «o tribunal da última condenação é 

territorialmente competente para efectuar todos os cúmulos de penas até então 

aplicadas ao condenado, ainda que se formem várias penas conjuntas de 

cumprimento sucessivo», posto que a «lei é clara quanto à indicação do tribunal a 

quem compete a elaboração da pena do concurso: o tribunal competente é o tribunal 

da última condenação. A única excepção a esta regra ocorre quando o tribunal da 

última condenação é o tribunal singular e as penas a cumular excedem os cinco anos 

de prisão»52. 

Para a segunda corrente, na regra da competência territorial prevista no art. 

471.º, n.º 2, do Código de Processo Penal vai pressuposta a competência funcional 

do tribunal da última condenação: esta diz respeito à última condenação daquelas 

que integram o concurso de crimes, isto é, o tribunal terá necessariamente de ter 

condenado o agente numas das penas integradas no cúmulo a efectuar, de modo 

que, existindo vários concursos sucessivos, o tribunal competente é o da última 

condenação de cada concurso de penas e não de todos aqueles que hajam de se 

formar53. 

Esta última solução, diz-se, é «a única solução coerente com o sistema da 

punição do concurso de penas. Introduzir um tribunal alheio ao concurso na fixação 

da pena desse concurso seria uma solução juridicamente incoerente, pois estenderia 

a competência para o conhecimento do concurso ao conhecimento da sucessão de 

crimes»54.  

 

 

 
52 Ac. do STJ de 26-10-2016, proc. n.º 1604/09.1JAPRT.S1, que cita em igual sentido o Ac. do STJ de 
05-06-2014, proc. n.º 153/11.2GBABF.S1. 
53 Acs. do STJ de 24-10-2012, proc. n.º 316/07.5GBSTS.S2, de 10-04-2014, proc. n.º 540/07.0PCOER-
A.S1, de 26-10-2016, proc. n.º 1604/09.1JAPRT.S1, de 21-02-2018, proc. n.º 775/12.4T3SNT.S2, e de 11-
04-2018, proc. n.º 15/14.1GDLLE.S1. 
54 Ac. do STJ de 11-04-2018, proc. n.º 15/14.1GDLLE.S1. 
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14. Os elementos factuais para a decisão cumulatória 

Conforme tem repetidamente afirmado o STJ, na determinação da pena 

única do concurso devem-se observar especiais cuidados de fundamentação, quer 

de facto, quer de direito, estando a decisão cumulatória sujeita ao formalismo 

previsto no art. 374.º, n.º 2, do Código de Processo Penal55. 

Ao decidir avançar para a realização do cúmulo, o tribunal competente 

deve, desde logo, munir-se de todos elementos (certificados com rigor em 

certidões completas de todas as decisões relevantes) necessários à apreensão global 

e exaustiva da situação processual do arguido, de modo a permitir-lhe a adequada 

fundamentação fáctica da decisão a proferir após a realização da audiência a que 

refere o art. 472.º do Código de Processo Penal.  

Assim, na fundamentação de facto da decisão cumulatória é imprescindível 

a indicação56: dos processos onde ocorreram as condenações; dos crimes 

cometidos; das datas das suas práticas; das datas das decisões condenatórias; das 

datas de trânsito em julgado dessas decisões; das penas aplicadas, incluindo as de 

substituição e as acessórias; do estado actual destas (em execução, extintas, 

cumpridas, prescritas), incluindo, quanto às penas suspensas, se ainda 

subsistentes, prorrogadas, revogadas ou extintas, e, quanto às penas de multa, se 

pagas ou convertidas em prisão subsidiária e, neste caso, se cumprida ou não; e o 

tempo de cumprimento das penas de forma a determinar eventual desconto. 

Ademais, tal fundamentação fáctica deve conter uma descrição, ainda que 

sumária e sintética, dos factos delituosos cometidos pelo condenado, de modo a 

permitir conhecer a realidade concreta dos crimes anteriormente cometidos e a 

sua personalidade neles manifestada, bem como a estabelecer as conexões 

existentes entre aqueles e esta, o que é diferente de uma (desnecessária e inútil) 

enumeração (e cópia) exaustiva dos factos provados das decisões anteriores57. 

 
55 Por todos, Ac. do STJ de 27-02-2019, proc. n.º 1960/18.0T8VCT.S1. 
56 Ac. do STJ de 23-02-2011, proc. n.º 1145/01.5PBGMR.S2S. 
57 Acs. do STJ de 18-09-2013, proc. n.º 968/07.6JAPRT-A.S1, e de 09-01-2019, proc. n.º 142/12. 
2PCLRS.S1. 


