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1. O arguido A… veio acusado da a prática, em autoria material e em concurso real de: 50 (cinquenta) 

crimes de recurso à prostituição de menores, na forma consumada; 1 (um) crime de pornografia de 

menores, na forma consumada, e 1 (um) crime de pornografia de menores, na forma tentada. 

2. O Ministério Público, veio, ainda, em representação do menor B…, deduzir pedido de indemnização 

civil contra o arguido pedido a sua condenação no pagamento ao menor de quantia não inferior a 

€6.000,00 (seis mil euros), e juros de mora à taxa legal. 

3. O teor das mensagens trocadas pelo arguido e ofendido, atentas as regras da lógica e da experiência 

comum, não deixam quaisquer dúvidas ao Tribunal, quer quanto ao cariz sexual das mesmas, bem 

como, que o ofendido se deslocava à residência do arguido, para praticar atos sexuais com este, 

designadamente, para lhe efetuar sexo oral, a troco de dinheiro que o arguido lhe entregava.   

4. A credibilidade das declarações do ofendido (sejam as prestadas para memória futura, sejam as 

prestadas em sede de audiência de julgamento) ficou irremediavelmente comprometida, quando o 

próprio admitiu, em sede de audiência, que as declarações prestadas para memória futura perante a 

Mm.ª Juiz de Instrução Criminal, não correspondem à verdade, admitindo ter mentido perante a 

referida Meritíssima Juiz.   

5. Acresce que, instado o ofendido B... a explicar porque é que, em audiência de julgamento, estava a 

apresentar uma versão totalmente oposta à que havia apresentado perante a Mm.ª Juiz de Instrução, o 

ofendido referiu tal se deveu a “más influências”, porque lhe haviam dito que, apresentando queixa 

do arguido, “podia ganhar uma indemnização”, o que, também, deixou dúvidas ao Tribunal, se 

aquando da prestação declarações para memória futura prestadas pelo ofendido, este não as proferiu 

com o propósito de vir obter vantagem económica; tal aspeto, comprometeu, ainda mais, a 

credibilidade do ofendido. 

6. O ofendido B…, referiu nunca ter informado o arguido que tinha idade inferior a 18 anos. 

7. Resultou provado que, para criar perfil na plataforma GRINDR, o usuário precisava de declarar ser 

maior de 18 anos. 

8. Ora, tendo o arguido conhecido o ofendido através dessa plataforma, não poderá ser excluída a 

hipótese de que aquele estivesse na convicção de que o ofendido tivesse, pelo menos, 18 anos de 

idade, quando o conheceu, tanto mais que, do teor de toda a prova produzida, seja ela documental, 

seja ela testemunhal, inexiste qualquer elemento probatório que permita ao Tribunal concluir que o 

ofendido haja, em algum momento, informado o arguido que tinha idade inferior a 18 anos ou que 

este tivesse conhecimento de tal facto. 

9. Não se provando que o arguido soubesse que o ofendido tinha idade inferior a 18 anos, aquando dos 

referidos atos sexuais entre ofendido e arguido, não se logrou provar que este estivesse ciente que a 

sua conduta era criminalmente punida. 

10. As condutas dadas como provadas e acima descritas só são criminalmente punidas se o agente as 

praticar com um menor de idade e se tiver conhecimento dessa menoridade. 

11. Não se mostra, assim, demonstrado que o arguido agiu dolosamente. 

12. Impõe-se, assim, juridicamente, a absolvição do arguido de todos os crimes de que veio acusado, 

bem como, a sua absolvição da totalidade do pedido de indemnização civil formulado. 

 

 

 Ao abrigo do artigo 202.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa, em nome do Povo 

Português, profere-se o seguinte 

-- ACÓRDÃO -- 

1. RELATÓRIO: 
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1.1. Síntese da marcha processual: 

1.2. O Ministério Público deduziu acusação (Ref.ª Citius n.º …, de …), em Processo Comum, com 

intervenção do Tribunal Coletivo, contra o arguido,  

A…, filho de … e de …, natural da …, concelho de …, nascido em …, solteiro, titular do 

Cartão de Cidadão n.º …, residente na …. 

Imputando-lhe a prática, em autoria material e em concurso real de: 

- 50 (cinquenta) crimes de recurso à prostituição de menores, na forma consumada, previstos e 

punidos pelo artigo 174.º, nºs 1 e 2, do Código Penal;  

- 1 (um) crime de pornografia de menores, na forma consumada, previsto e punido pelo artigo 

176.º, n.º 1, al. b), do Código Penal;  

- 1 (um) crime de pornografia de menores, na forma tentada, previsto e punido pelos artigos 

22.º, 23.º e 176.º, n.º 1, al. b), e n.º 8, do Código Penal.  

Segundo a acusação, encontra-se, ainda, incurso na pena acessória de proibição do exercício de 

funções por crimes contra a autodeterminação sexual, prevista e punida pelo artigo 69.º-B, n.º 2, do Código 

Penal. 

* 

1.3. O Ministério Público, ao abrigo do disposto nos artigos 2.º, 4.º, n.º 1, al. b) e 9.º, n.º 1, al. c), do 

Estatuto do Ministério Público, e artigos 71.º, 76.º, n.º 3, 77.º, nº 1 e 79.º, do Código de Processo 

Penal, veio, ainda, em representação do menor B…, deduzir pedido de indemnização civil 

contra o arguido pedido a sua condenação no pagamento ao menor de quantia não inferior a 

€6.000,00 (seis mil euros), a que acrescem juros de mora à taxa legal, desde a notificação 

judicialmente ordenada deste pedido cível até integral pagamento. 

 Em síntese, o Ministério Público sustentou que, em consequência dos factos de que foi vítima, o 

menor sentiu desconforto, vergonha e repulsa, sofrendo danos físicos e morais, vendo atingida a sua 

integridade física e moral e o seu livre e pleno desenvolvimento psíquico-sexual e afetivo. 

* 

1.4. Inconformado com a acusação o arguido veio, a …, requerer a abertura de instrução, concluindo 

pela não pronúncia, uma vez que negou a prática dos factos, e invocou o desconhecimento da idade 

concreta de B…. 
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 A final, e após realização de debate instrutório, foi proferido despacho a decidir pronunciar o 

arguido para julgamento em tribunal coletivo nos precisos termos de facto e de Direito da acusação (cfr. 

Ref.ª …, de …). 

* 

1.5. Foi admitido liminarmente o pedido de indemnização civil, bem como, agendada a audiência de 

discussão e julgamento (cfr. despacho com a Ref.ª Citius n.º …, de …). 

* 

1.6. Por requerimento de …, o arguido deduziu contestação, bem como arrolou testemunhas, onde, em 

síntese, impugnou a factualidade alegada, designadamente, que desconhecia que o ofendido era 

menor de idade. 

 Mais arrolou testemunhas e juntou prova documental. 

* 

1.7. Realizou-se a audiência de discussão e julgamento, na qual foi observado todo o formalismo legal, 

conforme se alcança das respetivas atas, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido (cfr. atas 

das sessões de audiência de julgamento ocorridas em … e em …) 

* 

1.8. Pressupostos processuais: 

A instância mantém-se regular e válida. 

Inexistem nulidades ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa e de que 

cumpra, nesta fase, conhecer. 

* 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. DE FACTO: 

2.1.1. Factos Provados: 

1.O arguido é funcionário público no I…, além do que se encontra ligado a associações locais, todas com 

atividades para jovens, contactando regularmente com menores. 

2.B… nasceu em 17 de Julho de 2002. 

3.B… integra agregado familiar com dificuldades económicas. 
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4.Em data não concretamente determinada de 2019, mas antes de Maio, B…, então com 16 anos de 

idade, acedeu à plataforma informática GRINDR, destinada a conversas, contactos e encontros de 

natureza homossexual, aí criando perfil e onde afirmava ter 18 anos de idade. 

5.O arguido, que também aí possuía perfil com o user “C…”, mas sem fotografia, encetou, nessa altura, 

conversação com B…. 

6.Desde então, e com frequência, arguido e B… mantiveram várias conversas nessa plataforma 

informática, passando, posteriormente, e após troca dos números de telemóvel, a comunicar também 

via WhatsApp, seja por mensagem escrita, seja por conversação verbal, a incluir a realização de 

chamadas por videoconferência. 

7.O arguido usava, para tanto, o telemóvel com o número 9…, da marca Huawei, modelo WAS-LX1A, 

com o IMEI …, e B.., pelo menos desde finais de Julho de 2019, o telemóvel n.º 9…, da Apple, 

modelo iPhone Xs Max, com o IMEI …. 

8.O arguido, ciente das dificuldades económicas sentidas por B…, no decurso das conversações 

mantidas entre ambos, via Whatsapp, falou-lhe várias vezes sobre sexo e atos sexuais a realizar em 

casa do arguido, local para onde o convidava. 

9.B..., para fazer face às suas despesas, começou também a pedir dinheiro ao arguido, em quantias que 

oscilavam entre os €30,00 e os €100,00. 

10. Para tanto, solicitava tais quantias ao arguido via WhatsApp. 

11. O arguido assentia, mas dizia a B... que apenas lhe entregava tais quantias em troca de favores 

sexuais, nomeadamente sexo oral, o que o menor concordava. 

12. Assim, em datas não concretamente determinadas, entre Maio de 2019 e 20 de Agosto de 2019, mas 

todas as semanas, B..., mediante combinação prévia com o arguido, deslocou-se à sua residência. 

13. Aquando do pagamento, pelo arguido, de quantias de €84,00 e €100,00, previamente pedidas por 

B..., este introduzia o pénis do arguido na sua boca, que assim o chupava e o lambia. 

14. O que sucedeu, designadamente, por duas vezes, em 14 de Agosto de 2019 e em 17 de Agosto de 

2019, em que o arguido transferiu para a conta bancária n.º … do Banco …, agência de Cortes, 

Leiria, titulada por B..., as quantias de €84,00 e €100,00, respetivamente, como contrapartida dos 

atos sexuais praticados entre B... e o arguido, referidos no ponto anterior. 

15. Em data não concretamente apurada de finais de Julho de 2019, e como contrapartida dos atos 

sexuais referidos, o arguido ofereceu ainda a B... o supramencionado telemóvel n.º 9…, da Apple, 

modelo iPhone Xs Max, com o IMEI …, no valor não inferior a €1.200,00, que B... passou então a 

usar nas conversações com o arguido no GRINDR e via WhatsApp. 

16. B... apenas acedeu a deixar o arguido praticar tais atos sexuais sobre si, face às contrapartidas 

monetárias e telemóvel que este lhe entregou. 
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17. Ainda no decurso das conversações mantidas entre o arguido e B..., via WhatsApp, o arguido 

solicitou-lhe, por várias vezes, o envio de fotografias e filmagens que o retratassem despido exibindo 

o seu órgão genital e em atos de masturbação, a fim de serem por si visualizados. 

18. De entre estas, no dia 9 de Agosto de 2018, às 01:54:36, 01:55:42, 01:59:22, 02:01:54, 02:02:43 e 

02:03:55, o arguido solicitou a B... que lhe exibisse o seu órgão genital perante a WebCam e que se 

masturbasse online e em direto, dizendo “Liga cam…repete posição imagem anterior mas sobe mais 

um pouco”, “Podias mostrar mais o pirilau”, “Acabamos mais cedo …mas mostras o pirilau…”, 

“Alternativa. E se acabássemos agora uma punheta”, “Concordas. Seria perfeito” e “Liga e bate”, ao 

que B... aquiesceu. 

19. No dia 14 de Agosto de 2019, às 17:39:24, o arguido solicitou a B... que lhe exibisse o seu órgão 

genital perante a WebCam, dizendo “Tás nu…mostra na cam”, o que o menor não fez, dizendo que 

já não estava em casa. 

20. Ao atuar da forma acima descrita agiu sempre o arguido com a intenção concretizada de dar 

satisfação aos seus instintos lascivos e libidinosos, com a intenção de aliciar B... e o convencer para a 

realização de encontros visando a prática de atos sexuais supra descritos, designadamente de coito 

oral e anal, a troco de contrapartidas monetárias, aproveitando-se da sua frágil situação económica, 

da qual estava ciente. 

21. Agiu o arguido, nas conversações mantidas com B..., via WhatsApp, nos dias 9 e 14 de Agosto de 

2019, com a intenção de satisfazer os seus instintos lascivos e libidinosos e com o propósito de levar 

B..., em ambas as situações, a exibir os seus órgãos genitais e, na primeira, também a masturbar-se, 

através de filmagens partilhadas com o arguido, o que conseguiu no dia 9 de Agosto de 2019 e não 

logrou no dia 14 de Agosto de 2019, por motivos alheios à sua vontade. 

22. O arguido atuou sempre de forma livre, voluntária e consciente. 

* 

2.1.2. Factos não provados: 

1. O referido no ponto 4 dos factos provados ocorreu em Janeiro ou Fevereiro de 2019. 

2. O perfil na aplicação referida no ponto 4 dos factos provados, tinha uma fotografia com a imagem de 

B.... 

3. No decurso das conversações entre ambos, e pouco após o seu início, B... informou o arguido da sua 

idade real – à data 16 anos de idade. 

4. B... mais revelou ao arguido as suas dificuldades económicas. 

5. No circunstancialismo referido no ponto 8 dos factos provados, o arguido dizia a B... que lhe dava 

dinheiro se lhe desse beijos na boca, lhe fizesse “broches” (sic) e se com o seu pénis o penetrasse no 

ânus. 
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6. As quantias combinadas entre o arguido e B..., referidas nos factos provados incluíam o pagamento 

do serviço do táxi usado pelo menor para aí se deslocar. 

7. Ante a insistência do arguido, e promessa pelo mesmo da entrega da quantia de €50,00, numa 4.ª 

Feira de Maio de 2019, o B… acedeu em deslocar-se à residência do arguido, sita na …, tendo em 

vista a prática de atos sexuais, a incluir de sexo oral e anal. 

8. Uma vez aí, e no quarto de tal residência, o arguido beijou o menor na boca. 

9. Mediante indicações do arguido, o menor envolveu com as suas mãos o pénis do arguido, mantendo, 

sobre o mesmo, movimentos ritmados. 

10. O arguido introduziu ainda o pénis do menor na sua boca, lambendo-o e chupando-o. 

11. O menor, usando preservativo, veio ainda a introduzir o seu pénis no ânus do arguido, friccionando-o 

em movimentos ritmados. 

12. O arguido pediu ainda ao menor que lhe lambesse e chupasse o pénis, o que o menor recusou. 

13. Tal encontro durou entre 30 minutos a 1 hora. 

14. No final do mesmo, o arguido entregou ao menor a prometida quantia de €50,00 em numerário. 

15. O arguido e B... mantiveram com regularidade as conversações referidas no ponto 9 dos factos 

provados, no GRINDR. 

16. As quantias referidas nos pontos 9 e 13 dos factos provados, oscilavam entre os €100 e os €120,00. 

17. B... solicitava ao arguido as quantias referidas no ponto 10 dos factos provados no GRINDR, ou 

deslocava-se, previamente a tais encontros, ao local de trabalho do arguido – I…. 

18. O referido no ponto 12 dos factos provados, ocorreu em, pelo menos, 50 (cinquenta) ocasiões 

distintas 

19. … e nesse circunstancialismo, B..., deu beijos na boca do arguido, manipulou o pénis do arguido, 

introduziu o seu pénis no ânus do arguido e introdução o seu pénis na boca do arguido, em troca da 

entrega, pelo arguido, das quantias monetárias, por este, prometidas. 

20. A partir de data não concretamente apurada, mas situada o período referido no ponto 13, por 

solicitação do arguido, B... não usava preservativo. 

21. As quantias monetárias entregues pelo arguido a B..., como contrapartida dos atos sexuais praticados, 

ascenderam a montante não concretamente apurado, mas não inferior a €1.200,00. 

22. Nas ocasiões referidas nos pontos 19 a 21 dos factos provados, o arguido estava ciente da real idade 

de B.... 

23. Em consequência direta e necessária das condutas referidas nos pontos 8 a 21 dos factos provados, 

B... sentiu desconforto, vergonha e repulsa. 

24. O arguido sabia a idade do menor ofendido e estava ciente de que ao atuar das formas descritas na 

pessoa do mesmo, perturbava e estava a prejudicar, de forma séria, o desenvolvimento da sua 

personalidade, designadamente, na esfera sexual e que punha em causa o normal e são 
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desenvolvimento psicológico, afetivo e da consciência sexual de B.... 

25. No circunstancialismo referido nos pontos 22 e 23 dos factos provados o arguido agiu indiferente à 

idade do arguido e consciente da mesma. 

26. O arguido bem sabia que as suas condutas eram proibidas por lei e criminalmente punidas. 

* 

A restante matéria alegada não foi considerada provada nem não provada, por constituir matéria vaga, argumentativa, 

opinativa e/ou de direito, ou sem relevância para o objeto dos presentes autos, designadamente, para o apuramento da 

responsabilidade criminal e/ou civil do arguido do demandado, ou para o apuramento de causas extintivas da responsabilidade 

criminal do arguido, ou para o apuramento de causas impeditivas, modificativas ou extintivas da pretensão inserta no pedido de 

indemnização civil formulado.  

Por outro lado, muito embora constem dos autos, o certificado de registo criminal e relatório social relativo ao arguido, 

optou-se por não incluir os factos deles decorrentes nos factos dados como provados, pois, como se verá “infra”, “Não havendo 

punição (não sendo, pois, necessário proceder às operações de escolha da pena, de determinação da medida concreta da pena, 

ou de determinação da taxa diária da pena de multa eventualmente a aplicar), carece de relevo a omissão na sentença de factos 

relativos à situação económico-financeira dos arguidos, omissão que, por conseguinte, não configura a existência de qualquer 

nulidade.” (cfr., neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 3/06/2014, Proc. 500/09.7IDSTB.E1, www.dgsi.pt). 

Aliás, sobre esta questão já se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial, o qual seguimos bem de perto, 

segundo o qual: “… no caso de o tribunal de 1.ª instância não passar à questão da determinação da espécie e medida da pena 

porque, previamente, da deliberação e votação sobre a questão da culpabilidade resultou que ao arguido não devia ser aplicada 

uma pena ou medida de segurança já não se poderá considerar a existência de tal vício mesmo quando a relação altere a decisão 

absolutória respondendo afirmativamente à questão da culpabilidade. Neste caso, a falta de elementos necessários à 

determinação da sanção não é um vício que afecte a decisão recorrida porque para a mesma eles não eram necessários; do que 

se trata é de a relação, respondendo afirmativamente à questão da culpabilidade, não dispor de todos os elementos que são 

reclamados pela determinação da espécie e medida da sanção. Do que se trata, por conseguinte, não é de um vício intrínseco da 

decisão recorrida mas de uma falta revelada pela decisão do recurso ao revogar a decisão recorrida quanto à questão da 

culpabilidade. (…) Retomando-se o artigo 369.º, dele resulta que a questão da determinação da sanção pode ser deliberada e 

votada somente com base na prova produzida na audiência, no registo criminal do arguido, no relatório sobre a sua 

personalidade e no relatório social. Reconhecida a autonomia da questão da culpabilidade relativamente à questão da 

determinação da sanção, a relação, num quadro de plenitude de jurisdição e de amplos poderes de cognição, em matéria de facto 

e em matéria de direito (artigo 428.º), não se confrontará, por regra, com um défice de fundamentação de facto, ou, pelo menos, 

com uma insuficiente base de facto impossível de suprir, no caso de alteração uma decisão de absolutória para condenatória -

 seja por razões de direito seja por razões de facto -, a implicar a impossibilidade de determinação da sanção. Mesmo na hipótese 

de uma insuficiente base de facto não está a relação impedida de obter os elementos necessários à determinação da sanção por 

via da realização de uma audiência, nos termos do artigo 371.º, pois, como vimos, em recurso são aplicáveis as disposições sobre 

deliberação e votação em julgamento, tendo em atenção a natureza das questões objecto do recurso (n.º 2 do artigo 425.º), nelas 

se incluindo tanto a questão da culpabilidade como a questão da determinação da sanção e, nesta, contempla-se a possibilidade 

de a deliberação e votação sobre a espécie e a medida da sanção ser precedida de produção de prova nos termos do 

artigo 371.º.” (cfr. Acórdão de Uniformização de Jurisprudência n.º 4/2016, in Diário da República, 1.ª série- n.º 36- 22 de 

fevereiro de 2016). 



Tribunal Judicial da Comarca de Leiria 
Juízo Central Criminal, Juiz 4 
Proc.Nº 780/19.0JALRA 
______________________________________________________________________________________________ 

 

* 

2.1.3. Exame crítico da prova e motivação: 

2.1.3.1. Quanto aos factos provados: 

Quanto aos factos provados, o Tribunal fundou a sua convicção  com base na análise  global e 

conjugada do teor da certidão de assento de nascimento de fls. 20 e 21 (designadamente para prova do facto 

2), auto de apreensão de fls. 47, auto de diligência de fls. 57, cota de fls. 61 e 62, auto de exame forense em 

ambiente digital de fls. 65 conjugado com o CD anexo na contracapa e documentos integrantes do Apenso 1 

(mensagens trocadas via WhatsApp, e vídeos, prints e fotografias trocados durante as conversações entre o 

arguido e o ofendido), extrato bancário de fls. 71, auto de exame e apreensão de fls. 98 e 99, auto de 

pesquisa informática de fls. 100 a 105, e reportagem fotográfica de fls. 113 a 133, e ainda, em parte do teor 

do depoimento das testemunhas B... (ofendido) e R…, meios de prova esses, que foram apreciados à luz das 

regras da experiência comum. 

Especificamente, para prova do facto 3, revelou-se fundamental o teor do depoimento da testemunha 

R…, o qual revelou que prestou apoio, designadamente, ao ofendido, em virtude de este pertencer a um 

agregado familiar que tinha bastantes carências, designadamente, a nível económico-social, facto que foi 

corroborado, pela testemunha C…, irmã do ofendido. 

Para prova dos factos 4 a 6, o Tribunal fundou a sua convicção com recurso ao depoimento da 

testemunha B..., relatou que, efetivamente, em data que não recorda de 2019, acedeu à plataforma 

informática GRINDR, destinada a conversas, contactos e encontros de natureza homossexual, aí criando 

perfil e onde afirmava ter 18 anos de idade, confirmando ter mentido quanto à idade para criar o 

aludido perfil na referida plataforma. Quanto ao funcionamento da referida plataforma, designadamente, 

quanto aos requisitos de idade, para a ela aceder e criar perfil, revelou-se igualmente preponderante o 

depoimento da testemunha T…, que corroborou tal factualidade, precisando que, também, ele tem perfil na 

referida plataforma. 

Quanto à prova dos factos 8 a 22, o Tribunal fundou a sua convicção, essencialmente, com base no 

teor dos documentos integrantes do Apenso 1 (mensagens trocadas via WhatsApp, e vídeos, prints e 

fotografias trocados durante as conversações entre o arguido e o ofendido), e extrato bancário de fls. 71.   

O teor das mensagens trocadas pelo arguido e ofendido, atentas as regras da lógica e da 

experiência comum, não deixam quaisquer dúvidas ao Tribunal, quer quanto ao cariz sexual das 

mesmas, bem como, que o ofendido se deslocava à residência do arguido, para praticar atos sexuais 

com este, designadamente, para lhe efetuar sexo oral, a troco de dinheiro que o arguido lhe entregava. 

E, pese embora, a testemunha B..., em audiência de julgamento, tenha negado ter tido quaisquer atos 

de natureza sexual com o arguido, o teor das mensagens trocadas, não deixam dúvidas quanto à sua 
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existência (cfr. designadamente, as constantes de fls. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, e 18, do apenso 1). Com 

efeito, atento o teor das conversas tidas entre o ofendido e o arguido, bem como, comprovados os 

pagamentos que este efetuou ao ofendido, dúvidas não restaram ao Tribunal que as entregas das 

quantias monetárias pelo arguido ao ofendido, tenham tido, como contrapartida, a prestação de 

favores sexuais efetivamente realizados, designadamente (e bem explicitamente) sexo oral pelo ofendido 

ao arguido.  

De resto, a credibilidade das declarações do ofendido (sejam as prestadas para memória futura, 

sejam as prestadas em sede de audiência de julgamento) ficou irremediavelmente comprometida, 

quando o próprio admitiu, em sede de audiência, que as declarações prestadas para memória futura 

perante a Mm.ª Juiz de Instrução Criminal, não correspondem à verdade (como, de resto, já o havia 

referido, com o envio o email ao processo, constante de fls. 258), admitindo ter mentido perante a 

referida Meritíssima Juiz. Perante tal comportamento do ofendido, por si assumido, nenhuma credibilidade 

lhe foi atribuída, quando o mesmo referiu nunca ter praticado atos sexuais com o arguido, quando os meios 

de prova “supra” referidos, analisados segundo regras da normalidade e da experiência comum, claramente 

contrariam tal realidade.  

Acresce que, instado o ofendido B... a explicar porque é que, em audiência de julgamento, 

estava a apresentar uma versão totalmente oposta à que havia apresentado perante a Mm.ª Juiz de 

Instrução, o ofendido referiu tal se deveu a “más influências”, porque lhe haviam dito que, 

apresentando queixa do arguido, “podia ganhar uma indemnização”, o que, também, deixou dúvidas 

ao Tribunal, se aquando da prestação declarações para memória futura prestadas pelo ofendido, este 

não as proferiu com o propósito de vir obter vantagem económica; tal aspeto, comprometeu, ainda 

mais, a credibilidade do ofendido. 

2.1.3.2. Quanto aos factos não provados: 

Quanto aos factos não provados os mesmos foram assim considerados, por não ter sido produzida 

prova suficiente suscetível de permitir ao Tribunal formar uma convicção segura da sua verificação, tendo, 

assim, sido julgados ao abrigo do princípio de prova “in dubio pro reo”. 

Vejamos, pois: 

Quanto aos factos não provados 1 e 4 a 14, 16, 18, 19, 20, 22, os mesmos foram assim 

considerados atenta a total ausência de prova da sua verificação. 

Quanto ao facto não provado 15, o mesmo foi assim considerado, por ter sido produzida em sentido 

contrário. 

Vejamos, agora, quanto aos demais factos: 
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O arguido exerceu o seu legítimo direito ao silêncio. Apenas referiu desconhecer que o ofendido 

fosse menor. 

O ofendido B…, por seu turno, pese embora, as suas declarações não merecerem qualquer 

credibilidade, também referiu nunca ter informado o arguido que tinha idade inferior a 18 anos. 

Conforme acima referido, resultou provado que, para criar perfil na plataforma GRINDR, o 

usuário precisava de declarar ser maior de 18 anos. 

Ora, tendo o arguido conhecido o ofendido através dessa plataforma, não poderá ser excluída a 

hipótese de que aquele estivesse na convicção de que o ofendido tivesse, pelo menos, 18 anos de idade, 

quando o conheceu. 

De resto, do teor de toda a prova produzida, seja ela documental, seja ela testemunhal, inexiste 

qualquer elemento probatório que permita ao Tribunal concluir que o ofendido haja, em algum 

momento, informado o arguido que tinha idade inferior a 18 anos ou que este tivesse conhecimento de 

tal facto: com efeito, por um lado, analisadas as conversações entre arguido e ofendido, em momento algum 

e em parte alguma, se vislumbra que o ofendido tivesse informado o arguido da sua idade; por outro lado, 

nenhuma testemunha declarou em Tribunal que o arguido soubesse a real idade do ofendido, sendo que, a 

testemunha C…, irmã do ofendido, referiu que o seu irmão, aos 16 anos, aparentava ter mais idade. 

Face ao exposto, nenhuma prova foi produzida nos autos que permitisse ao Tribunal suportar a 

convicção de que o arguido soubesse que, aquando dos encontros sexuais tidos com o ofendido, sabia 

que este era menor de 18 anos. 

* 

2.2. DE DIREITO: 

2.2.1. Da responsabilidade criminal do arguido: 

 Como é sabido, para termos verificada a responsabilidade criminal de um agente é necessário que este tenha praticado 

uma ação (ou omissão) típica, ilícita, culposa e punível. 

 Quanto ao pressuposto da tipicidade, ou do tipo objetivo tem-se de verificar se aquela atuação humana se subsume ao tipo 

descritivo e normativo na previsão dos seus elementos objetivos e subjetivos. 

 Para além de o facto ter consistido numa ação típica, ilícita e culposa, é ainda preciso que seja punível. 

 Existe responsabilidade por ação quando o agente pratica atos que são subsumíveis às condutas descritas nos tipos legais 

em termos de ação (tipo objetivo). 

Nos termos do artigo 13.º do Código Penal, para ser assacada responsabilidade criminal ao agente é, ainda, necessário que 

o facto seja praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência. 

A doutrina penalista tem unanimemente entendido que, de acordo com o artigo 14.º do Código Penal, o dolo consiste no 

conhecimento e vontade de empreender um determinado tipo legal de crime. O dolo consiste no conhecer e querer os elementos 

objetivos de um tipo legal de crime. 
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Quando a pessoa quer diretamente aquilo que prevê com a intenção de realizar aquilo que prevê, está-se perante a forma 

mais intensa de querer, está-se perante o dolo de intenção ou dolo direto de primeiro grau. 

Por último, verificados que estejam os elementos de tipo objetivo e subjetivo de um tipo legal de crime, haverá, ainda, 

que concluir pela ilicitude e pela culpabilidade da conduta, as quais são afastadas caso se verifique alguma das causas para a sua 

exclusão. 

Para além de o facto ter consistido numa ação típica, ilícita e culposa, é ainda preciso que seja punível. 

* 

Como vimos “supra”, o arguido veio acusado da prática, em autoria material e em concurso real 

de 50 (cinquenta) crimes de recurso à prostituição de menores, na forma consumada, previstos e 

punidos pelo artigo 174.º, nºs 1 e 2, do Código Penal;  1 (um) crime de pornografia de menores, na 

forma consumada, previsto e punido pelo artigo 176.º, n.º 1, al. b), do Código Penal; e 1 (um) crime de 

pornografia de menores, na forma tentada, previsto e punido pelos artigos 22.º, 23.º e 176.º, n.º 1, al. 

b), e n.º 8, do Código Penal.  

Segundo a acusação, encontra-se, ainda, incurso na pena acessória de proibição do exercício de 

funções por crimes contra a autodeterminação sexual, prevista e punida pelo artigo 69.º-B, n.º 2, do Código 

Penal. 

Vejamos: 

Pratica o crime de recurso à prostituição de menores, p. e p. pelo art. 174.º, n.º 1, do Código Penal “Quem, sendo 

maior, praticar ato sexual de relevo, com menor entre os 14 e 18 anos, mediante pagamento ou outra contrapartida.”. 

Por seu turno, prescreve o n.º 2 do referido normativo “Se o ato sexual de relevo consistir em cópula, coito oral, coito 

anal ou introdução vaginal ou anal de partes do corpo ou objetos, o agente é punido com pena de prisão até 3 anos”. 

O crime de recurso à prostituição de menores faz parte dos crimes inseridos no Capítulo V dos crimes contra a liberdade e 

autodeterminação sexual. 

O bem jurídico protegido pela incriminação do art. 174.º, do CP é o livre desenvolvimento da personalidade, na esfera 

sexual, do menor/adolescente entre os 14 e os 18 anos de idade, criando as condições para que esse desenvolvimento se processe 

de uma forma adequada e sem perturbações, podendo esse desenvolvimento estar em causa quando o menor é levado a praticar o 

(s) ato (s) sexual (sexuais) de relevo, mediante pagamento ou outra contrapartida, efetuada pelo agente (cfr., neste sentido, Maria 

João Antunes e Cláudia Santos, in Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, 2ª edição, pág. 866 e 867). 

“Ato sexual de relevo” será todo aquele comportamento que de um ponto de vista essencialmente objetivo pode ser 

reconhecido por um observador comum como possuindo carácter sexual e que em face da espécie, intensidade ou duração ofende 

em elevado grau a liberdade de determinação sexual da vítima (cfr., neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 

13-01-2016, Proc. 53/13.1GESRT.C1, in www.dgsi.pt). 

O coito oral consiste na introdução, total ou parcial, do pénis de um homem na boca de outra pessoa, com ou sem ereção, 

com ou sem “emissio seminis” (ejaculação) [cfr., neste sentido, Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário do Código Penal à luz 

da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direito do Homem, UCE, 3ª Ed.]. 
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Só há cópula, coito anal ou coito oral com a penetração do pénis, respetivamente, na vagina, no ânus e na boca, pelo que, 

tem de haver, pelo menos, um elemento do sexo masculino, mas tal não é discriminatório, pois este ou atua como agente ou como 

vítima, em igualdade de situação com o sexo feminino, que também pode ser agente ou vítima [cfr., neste sentido, Acórdão do 

Supremo Tribunal de Justiça de 22-04-2004, Proc. nº 1099/2004, in www.dgsi.pt].   

Desta forma, para que se considere verificado o ato sexual de relevo consistente em cópula, coito anal, coito oral o que é 

necessário é que se verifique contacto físico, no sentido de penetração da vagina e/ou do ânus e/ou da boca pelo órgão sexual 

masculino, seja ela completa ou incompleta, sendo indiferente à consumação da cópula, bem como do coito anal e do coito oral, a 

existência de “emissio seminis” (ejaculação) [cfr., neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 10-09-2020, Proc. 

948/18.6T9LSB.L1-9, in www.dgsi.pt].  

Por último, a punição por este crime, exige que o agente atue com dolo, em qualquer das suas modalidades; isto é, que 

atue com conhecimento de todos os elementos típicos da infração (designadamente a menoridade da vítima) e atue com vontade e 

consciência da ilicitude do seu comportamento. 

Por seu turno, nos termos do art.º 176.º, n.º 1 do Código Penal, pratica o crime de pornografia de menores “Quem: 

a) Utilizar menor em espectáculo pornográfico ou o aliciar para esse fim; 

b) Utilizar menor em fotografia, filme ou gravação pornográficos, independentemente do seu suporte, ou o aliciar para 

esse fim (…)”. 

Os elementos objetivos do crime de pornografia de menores previsto no art. 176º nº 1 al. b) do Código Penal são “utilizar 

menor em fotografia, filme ou gravação pornográfica, independentemente do seu suporte, ou o aliciar para esse fim”. 

As Nações Unidas definem pornografia infantil como sendo qualquer representação por qualquer meio de uma criança em 

atividades sexuais explicitas, reais ou simuladas ou qualquer representação das partes sexuais – art. 2, al. c), do Protocolo 

Adicional à Convenção dos Direitos da Criança sobre o Tráfico de Crianças, Prostituição Infantil e Pornografia, de 2002, de onde 

resulta que o conceito de Pornografia infantil. 

Também, quanto a este crime, a punição exige que o agente atue com dolo, em qualquer das suas modalidades, isto é, que 

atue com conhecimento de todos os elementos típicos da infração (designadamente, a menoridade da vítima) e atue com vontade e 

consciência da ilicitude do seu comportamento. 

* 

No caso concreto, pese embora, haja logrado ficar provado que o arguido tenha praticado atos 

sexuais de relevo com o ofendido, quando este era menor de idade, pelo menos, em duas situações (cfr. 

factos provados 12 a 14) consistentes na prática de coito oral exercido pelo ofendido ao arguido, mediante a 

contrapartida de pagamento de quantias monetárias, pelo arguido ao ofendido, não se logrou provar que o 

arguido soubesse que estivesse a ter tais práticas sexuais com um menor de idade e o quisesse fazer 

naquelas ocasiões.  

Desta forma, não se provando que o arguido soubesse que o ofendido tinha idade inferior a 18 

anos, aquando dos referidos atos sexuais entre ofendido e arguido, não se logrou provar que este 

estivesse ciente que a sua conduta era criminalmente punida. 
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O mesmo se passa quanto ao crime de pornografia de menores, não obstante a conduta dada como 

provada, nos factos 17 a 19, integrar os elementos do tipo objetivo de tal crime, também não se logrou 

provar que o arguido soubesse que estava a praticar tais atos com um menor de idade, e que, por isso, 

estivesse ciente que a sua conduta era criminalmente punida. 

Ora, como acima referimos, as condutas dadas como provadas e acima descritas só são 

criminalmente punidas se o agente as praticar com um menor de idade e se tiver conhecimento dessa 

menoridade. 

Todavia, em momento algum, se logrou provar que o arguido soubesse que o ofendido tivesse 

menos de 18 anos de idade, pelo que, não se mostram preenchidos os elementos do tipo subjetivo dos 

crimes imputados ao arguido. Não se mostra, assim, demonstrado que o arguido agiu dolosamente. 

Desta forma, não se verificando todos os pressupostos de que depende a responsabilidade criminal do 

arguido, impõe-se, juridicamente, a absolvição do arguido de todos os crimes de que veio acusado.   

* 

2.2.2. Da responsabilidade civil: 

O Ministério Público, ao abrigo do disposto nos artigos 2.º, 4.º, n.º 1, al. b) e 9.º, n.º 1, al. c), do 

Estatuto do Ministério Público, e artigos 71.º, 76.º, n.º 3, 77.º, nº 1 e 79.º, do Código de Processo Penal, veio, 

ainda, em representação do menor B..., deduzir pedido de indemnização civil contra o arguido pedido 

a sua condenação no pagamento ao menor de quantia não inferior a €6.000,00 (seis mil euros), a que 

acrescem juros de mora à taxa legal, desde a notificação judicialmente ordenada deste pedido cível até 

integral pagamento. 

Vejamos: 

Nos termos do art.º 71.º do Código de Processo Penal, o pedido de indemnização civil fundado na responsabilidade civil 

contratual e extracontratual decorrente da prática do crime deve ser deduzido no processo penal. 

De acordo com o disposto no artigo 129.º do Código Penal, a responsabilidade civil emergente de crime é apreciada 

segundo as regras da lei civil. 

Nos termos do artigo 483.º do Código Civil, a responsabilidade civil implica a verificação dos seus pressupostos, a saber: 

facto ilícito, culpa, dano e nexo de causalidade entre o facto e o dano. 

Porém, não verificada a responsabilidade criminal do arguido demandado, cumpre indagar se pode este ser condenando 

no pedido de indemnização civil. 

Quanto a esta questão, foi produzida jurisprudência uniforme no Acórdão Uniformizador do pleno das secções criminais 

do Supremo Tribunal de Justiça n.º 7/1999, (publicado no Diário da República, Iª Série-A, nº 179 de 03-08-1999, pág. 5016, 

também disponível, como Processo n.º 98P993, na base de dados de jurisprudência na internet, no sítio, www.dgsi.pt) no qual se 

fixou jurisprudência no sentido de que “Se em processo penal for deduzido pedido cível, tendo o mesmo por fundamento um facto 

http://www.dgsi.pt/
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ilícito criminal, verificando-se o caso previsto no artigo 377.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, ou seja, a absolvição do 

arguido, este só poderá ser condenado em indemnização civil se o pedido se fundar em responsabilidade extracontratual ou 

aquiliana, com exclusão da responsabilidade civil contratual”.  

Atenta a factualidade dada como provada, como vimos, não se logrou provar que o arguido 

demandado haja atuado com culpa, pelo que, não se mostrando demonstrados todos os pressupostos 

geradores da obrigação de indemnizar, igualmente se impõe a sua absolvição da totalidade do pedido 

de indemnização civil formulado. 

* 

2.2.3. Da responsabilidade por custas: 

2.2.3.1. Criminais: 

Atenta a decisão de absolvição do arguido, não são devidas custas por não haver assistente 

constituído nos autos [cfr. Artigo 515.º, n.º 1 do CPP, a contrario]. 

2.2.3.2. Cíveis: 

 Não são devidas custas pela instância civil enxertada, por delas estar isento o Ministério 

Público [cfr. artigo 4.º, n.º 1, al. a) do Regulamento das Custas Processuais]. 

* 

3. DECISÃO: 

Assim, os Juízes deste Tribunal Coletivo, decidem, por unanimidade:  

3.1. Absolver o arguido A…, da prática, em autoria material e em concurso real de 50 (cinquenta) 

crimes de recurso à prostituição de menores, na forma consumada, previstos e punidos pelo 

artigo 174.º, nºs 1 e 2, do Código Penal;  1 (um) crime de pornografia de menores, na forma 

consumada, previsto e punido pelo artigo 176.º, n.º 1, al. b), do Código Penal; e 1 (um) crime 

de pornografia de menores, na forma tentada, previsto e punido pelos artigos 22.º, 23.º e 176.º, 

n.º 1, al. b), e n.º 8, do Código Penal. 

3.2. Julgar totalmente improcedente, por provado, o pedido de indemnização civil formulado pelo 

Ministério Público, em representação do ofendido, e em consequência, absolver o demandado 

A… da totalidade do pedido formulado. 

3.3. Não são devidas custas. 

3.4. Determina-se o levantamento da apreensão dos telemóveis apreendidos ao ofendido (fls. 47) e 

ao arguido (fls. 98 e 99) e ordena-se a sua devolução aos mesmos. 

* 

Deposite [cfr. artigo 372.º, n.º 5 do Código de Processo Penal] e dê baixa. 
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* 

 Com cópia, dê conhecimento do presente Acórdão ao I…. 

* 

Leiria, 08 de Junho de 2021, 

Os Juízes de Direito, 

Pedro Lago Varanda 

Jorge Manuel Simões da Silva Almeida 

Cristiana Pinto de Almeida 

 (com assinaturas eletrónicas apostas na 1.ª página, nos termos do art.º 19.º da Portaria n.º 280/2013, de 26-08, revista pela Portaria n.º 267/2018, 

de 20/09)  

 


