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A CRIAÇÃO DO DIREITO PELA 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

              RESUMO 

O presente artigo trata sobre como a 

inteligência artificial pode ser usada 

para prever decisões da Suprema 

Corte dos Estados Unidos e de 

magistrados em todas as instâncias, 

assim, tanto magistrado quanto 

advogado teriam alguma previsão de 

resultado nos casos concretos aos 

quais estiverem em contato, mas 

também a inteligência artificial pode 

ser usada para prolatar decisões em 

todos os graus do Poder Judiciário, 

inclusive nos Tribunais Superiores e 

até mais justas do que as prolatadas 

pelos magistrados. Salienta-se que a 

inteligência artificial pode ser usada 
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também na criação de políticas 

públicas e de leis mais eficientes pelo 

legislador, neste caso, a criação do 

Direito deixaria aos poucos de ser uma 

tarefa exclusivamente humana. 

 

  É possível prever resultados de casos 

jurídicos, tais como os da Suprema 

Corte dos Estados Unidos usando a 

inteligência artificial?, esta questão foi 

feita pelo Harry Surden, professor da 

Faculdade de Direito da Universidade 

do Colorado após a leitura do artigo 

“Predicting the Behavior of the 

Supreme Court of the United 

States” pelo Prof. Dan Katz 

(Universidade do Estado do 

Michigan), pelo cientista de 

dados Michael Bommarito e pelo 

professor Josh Blackman (da South 

Texas Law). Katz, Bommarito e 

Blackman usaram técnicas de 

inteligência artificial para construir 

um modelo capaz de prever resultados 

de casos da Suprema Corte americana 

com uma precisão de 70%. Não deve 

esperar-se muito para ver os 

computadores sentando-se na cadeira 

do juiz e prolatar sentenças diz Harry 

Surden(1). Ele adverte que trazer 

máquinas para a lei poderia levar a 

uma falsa sensação de precisão. Dois 

algoritmos poderiam ter os mesmos 

dados e chegar a diferentes análises, 

diz ele. 

 

 

  A previsão legal é uma ferramenta 

importante que os advogados realizam 

com os clientes, pois estes podem prever 

todos os tipos de situações, que vão 

desde o provável resultado dos 

processos pendentes, risco de 

responsabilidade, e estimativas sobre os 

danos, e é importante quando os casos 

envolvem várias leis e diversos fatos 

que serão analisados pelos magistrados. 

Os advogados usam uma mistura de 

formação jurídica, resolução de 

problemas, análise, experiência, 

raciocínio analógico, o senso comum, a 

intuição e outras habilidades cognitivas 

de ordem superior para fazer avaliações 

sofisticadas e assim conseguirem 

possíveis resultados(2). 

 

  As situações mudam quando a 

abordagem quantitativa toma um 

rumo diferente através de análise de 

dados que utilizam algoritmos 

avançados para produzir previsões de 

resultados legais orientadas por meio de 

dados em vez do uso de uma análise 

jurídica tradicional humana. Estas 

previsões orientadas por dados podem 

fornecer informações adicionais para 

apoiar a análise advogado, salientando-

se que o uso de algoritmos para prever 

resultados é muito usado em várias 

áreas de impacto social, como a 

Economia por exemplo. 

 

  Em geral, a análise preditiva usa 

algoritmos avançados de computador 
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para digitalizar grandes quantidades 

de dados para detectar padrões. 

Esses padrões podem ser muitas 

vezes usados para fazer previsões 

inteligentes, úteis sobre dados 

futuros nunca antes vistos. Em 

termos gerais, a “máquina de 

aprendizagem” é uma área de 

pesquisa que estuda os sistemas de 

computador que são capazes de 

melhorar o seu desempenho em uma 

tarefa ao longo do tempo com a 

experiência. Esses algoritmos são 

projetados especificamente para 

detectar padrões em dados que 

podem realçar as relações não óbvias 

dentro de dados, ou que podem ser 

preditivos de resultados futuros (tais 

como detecção de usuários da Netflix 

que gostam do filme X, tendem 

também a gostar de filme Y e 

concluindo que qualquer usuário que 

goste do filme X, então é provável 

que também goste do filme Y). 

 

  É importante ressaltar que esses 

algoritmos são projetados para 

"aprender" no sentido de que eles 

podem mudar seu próprio 

comportamento para ficar melhor 

em alguma tarefa, tal como prever as 

preferências do filme ao longo do 

tempo através da detecção de novos 

padrões úteis, dentro de dados 

adicionais. Assim, a ideia geral por 

trás da “análise preditiva legal” é 

examinar os dados relativos a casos 

judiciais passados e a algoritmos de 

aprendizagem para que desta forma a 

máquina possa detectar e aprender os 

padrões que poderiam ser preditivos de 

resultados de futuros casos, isso é muito 

importante na vida de um advogado e 

também para o magistrado. 

 

 O trabalho pioneiro na área de 

previsão legal quantitativa começou em 

2004 com o projeto do professor Ted 

Ruger (Universidade da Pensilvânia) e 

Andrew D. Martin (agora reitor da 

Universidade de Michigan) e outros 

colaboradores, empregando métodos 

estatísticos para prever resultados da 

Suprema Corte usando centenas de 

casos anteriores. Esse projeto encontrou 

oposição pelos especialistas em previsão 

legal, professores de direito e advogados 

que eram contra este modelo 

estatístico. 

 

  Surpreendentemente o modelo de 

computador do professor Ted Ruger 

superou significativamente os 

especialistas na capacidade preditiva. O 

modelo de computador previu 

corretamente 75% dos resultados da 

Suprema Corte, enquanto os 

especialistas só tiveram uma taxa de 

sucesso de 59% na previsão do Supremo 

Tribunal. (O computador e os peritos 

realizaram aproximadamente a mesma 

técnica para prever os votos dos juízes 

individuais com o computador 

recebendo 66,7% de predições corretas 

contra os peritos 67,9%). 
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  Katz, Bommarito e Blackman 

melhoraram o seu modelo adequando-

o inclusive até quando há mudanças 

de Ministros construindo um modelo 

de computador para fornecer o futuro 

das previsões, tendo já um modelo de 

computador produzido e conseguindo 

uma taxa de predição de 70% para os 

próximos 50 anos tendo como base 

quase 8.000 casos. Katz, Bommarito, 

e Blackman deram uma importante 

contribuição neste aspecto. Em um 

futuro não muito distante, tais 

abordagens orientadas a dados vão 

engajar-se em previsões legais 

tornando-se mais comuns dentro do 

âmbito jurídico. Fora do Direito, as 

análises de dados por máquinas 

inteligentes foram transformando 

indústrias que vão desde a medicina 

às finanças, e é impossível que o 

Direito vá permanecer intocável por 

estas mudanças(3). 

 

  Então, ao fazer previsões, a 

inteligência artificial estaria criando 

uma jurisprudência futura? Afinal, 

estaria prevendo decisões de Tribunais 

Superiores, ou seja, também para 

onde o Direito estaria caminhando, 

mas será que o Direito já está a 

caminho de que sentenças, acórdãos e 

outras decisões sejam criados pela 

inteligência artificial? Será que aos 

poucos se estaria deixando a 

interpretação das leis para o 

algoritmo? As pesquisas estão indo 

para uma resposta afirmativa. Por 

outro lado, salienta-se que, usando a 

inteligência artificial já é possível a 

criação de leis, encontrar violações de 

contratos comerciais, trabalhistas 

dentre outros, assim como fraudes 

eleitorais, ou seja, esta também poderia 

ser muito útil para o legislador, criar leis 

mais eficientes conforme as necessidades 

da sociedade conforme os dados que 

filtrar, mas ressaltando que, a 

inteligência artificial é independente e 

já aprende sozinha, ou seja, não precisa 

do homem para carregar e filtrar os 

dados encontrados na internet, 

normalmente nos sites oficiais dos 

governos e assim fornecer resultados 

que demorariam semanas de debate no 

Congresso Nacional por exemplo, neste 

caso então, o legislador passaria a sua 

tarefa legislativa para uma máquina 

inteligente e autônoma. 

Consequentemente, num futuro breve, 

Juízes, Desembargadores, Ministros e 

legisladores serão substituídos por 

máquinas com inteligência artificial, 

inclusive, até os debates intermináveis 

no Congresso Nacional pelo uso destas 

(máquinas com inteligência artificial) 

terminarão em segundos. Resumindo, o 

algoritmo usado pela inteligência 

artificial poderia ser mais justo em 

comparação a um magistrado e que o 

próprio parlamento nacional e assim 

permitiria a criação de leis mais justas e  

necessárias para o desenvolvimento 

local. 
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“Transição” do sistema ideológico 
em Moçambique (retrospeção)* 

 
 

 
Entre sebastianismo “Europeu” e 

“provincianismo” Moçambicano, o que 
aprender? 

 

  Falar da “transição” do sistema 

ideológico, pode ser a primeira vista 

dado como “impossível” em 

Moçambique. Uma vez não parecer ter 

existido este acto –, se é que alguma vez 

existiu. A verdade é que o mesmo está 

de alguma forma como que 

intrinsecamente vinculado ao 

sebastianismo e provincianismo, como 

veremos a seguir. A “Europa” 

colonialista ao abandonar as colonias 

levou consigo todo o legado sebastiânica 

positivo, tendo consciencializado ou 

melhor, ensinado aos moçambicanos 

uma lição sebastiânica negativa que vem 

sido mantida até aos dias de hoje. A meu 

ver, a ideologia moçambicana conduzida 

cegamente, circunscreve-se a uma 

espécie dogmática e irreversível das 

pregações europeias trazidas pela então 

doutrina da predestinação que não 

admite que haja rutura no sistema. Os 

europeus, largando mão da “esperteza” e 

usando da inteligência, movidos pelo 

niilismo positivo apregoado por 

Nietzsche nos seus escritos, inaugurou 

uma nova era da civilização. O que 

significa que a doutrina da 

predestinação para a Europa de hoje, 

não se trata mais senão de um “cadáver” 

europeu que incrível que pareça 

contínua a assombrar o pensamento 

africano.  

mailto:nrdcadvogados@gmail.com
http://www.nrdc-advogados.com/
https://www.facebook.com/nrdc.advogados
file:///C:/Users/Noronha/Desktop/Newsletter/pt.linkedin.com/in/nrdcadvogados
https://www.newscientist.com/article/mg22229735.100-law-by-algorithm-are-computers-fairer-than-humans/
https://www.newscientist.com/article/mg22229735.100-law-by-algorithm-are-computers-fairer-than-humans/
https://www.newscientist.com/article/mg22229735.100-law-by-algorithm-are-computers-fairer-than-humans/
http://concurringopinions.com/archives/2014/10/predicting-the-supreme-court-using-artificial-intelligence.html
http://concurringopinions.com/archives/2014/10/predicting-the-supreme-court-using-artificial-intelligence.html
http://concurringopinions.com/archives/2014/10/predicting-the-supreme-court-using-artificial-intelligence.html
http://www.texasbarcle.com/Materials/Events/13203/170315.pdf
http://www.texasbarcle.com/Materials/Events/13203/170315.pdf


  
 
 
 

                Global to Local News 

   

 
 
A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma 
geral e abstrata, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. O conteúdo desta Newsletter 
não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos 
adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o 
nosso site www.nrdc-advogados.com. 

© NRDC - Escritório de Advogados 2015   

6 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Edição: I 

2015 –12 – nº 2 

 

 

 

 

 

Índice 

1. Artigos de opinião. .......................... p.1 

a) A criação do Direito pela inteligência 

artificial…………………………….…….…………p.1 

b)“Transição” do sistema ideológico em 

Moçambique (retrospeção)……………….p.5 

2. União Europeia. ............................... p.8 

3. Conselho Europeu…..…………………….p.9 

4. Assembleia Legislativa…………………p.10 

5. Diário da República…………..…...……p.11 

6. Assembleia Regional dos Açores.…p.12  

7. Recentes decisões dos Tribunais 

Superiores…………..…………………………..p.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edição: NRDC@ Escritório de Advogados 

Edição Gráfica: Dra. Fátima Oliveira  

E-mail: nrdcadvogados@gmail.com 

Webpage: www.nrdc-advogados.com 

Tel: (+351)296 281 750/296 281 751 

Endereço: Rua da Cruz, nº 55--1º andar, 

S.José, 9500-051 Ponta Delgada 

 

  
 

  Tenho lido vários escritos em 

concurso, e, com muita pena me 

entristece o facto de até hoje, existir 

pequenos grupos, comandados por 

afamados doutores e ilustres colegas 

que se esforçam com certa veemência 

em destorcer os factos. É lamentável 

que se assista a esses tristes episódios. 

Portanto, das três, uma: (i) este grupo 

tem por missão tapar o tesouro com a 

peneira; (ii) apresenta fraco poder de 

perceção (limitação de que tanto 

KANT apregoou); (iii) trata-se de 

puros egoístas e individualistas. Ao que 

me parece, essa última componente é a 

que mais se identifica a esta “cena”. 

Não se trata senão duma esperteza 

brutal, de inteligência zero, que 

pretende apenas escamotear, confundir 

o mundo real através do ilusionismo, de 

truques, onde a verdade é declarada 

contraproducente e transformada numa 

ilusão e utopia que por sua vez, são 

essas duas ditadas e impostas como 

verdade. Por outro lado, é notório a 

tentativa dos que se esforçam a lutar 

contra a mentira. Neste aspeto partilho 

convosco, alguns aspetos do texto 

literário que indaguei (com muito 

gosto) e que sustenta em parte minha 

opinião. Fico encarecidamente grato ao 

investigador, Phillip Rothwell pela 

forma como tenciona trazer à tona 

aquilo que Mia Couto em algum 

momento tenta ensinar e responder.  

  No interessante apontamento onde se 

pode extrair sobre a ideologia 

FRELIMISTA na sua convivência 

pluralista com a RENAMO, por 

exemplo, é-se-nos demostrado (na 

recente obra deste investigador, uma 

obra diria, em homenagem aos escritos 

de Mia Couto) «como um nacionalista 

pós-moderno», onde o autor a partir 

de um estudo filosófico desmistifica a 

destorção do conceito verdade trazida 

e mantida no sistema de governação 

em voga que vai desde os primórdios 

ou seja, anterior a independência e 

pós-independência. Na minha visão o 

autor apresenta uma europa de hoje 

menos moribunda e mais piedosa que 

abre as fronteiras para globalização, 

para o ensino, para a unidade, ensaia o 

espaço Schengen e que pretende 

“ocidentalizar” a África, o Oriente e 

outros cantos do mundo. Uma europa 

arrependida? Uma europa de D. 

Sebastião que transformou Portugal 

em Estado gordo, uma vez verificado o 

complexo Pombalino? Será este 

verdadeiramente oposto ao complexo 

canibalista? E com uma civilização por 

doar a titulo gratuito? No caso 

moçambicano, precisaríamos que se 

verificasse um fenómeno Machelista 

para combinar os opostos?  

Portanto, a relação interior versus 

exterior conduzida por grandes 

escritores aduzem como condition sin 

qua non uma estruturação interna 

prime facie para que possa existir 

sustentabilidade razoável no quadro 

das relações entre as nações. Aliás, 
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essa viagem pelo tempo que vem sindo 

descrita por escritores de renome, como 

igualmente Fernando Pessoa, 

Shakespeare, etc é que suavizam e 

relativizam a nossa verdade 

esbarrando-lhe a dogmática e 

reconstruindo-lhe a identidade que em 

tempos fora destruída pelo colonialismo 

e socialismo; que nietzschianamente se 

tem lutado contra este legado utópico 

negativo deixado pelo sistema colonial 

europeu que vem mantendo em chama 

por vezes com o provincianismo – um 

preconceito quase generalizado e 

declarado, que ganha forma e 

verificado como determinado desprezo 

para com as pessoas que vivem nas 

províncias e na visão do investigador, 

nas contradições entre concidadãos, 

“entre homens e mulheres, entre 

verdade, mentira ou falsidade, entre 

tradição e modernidade, entre escrito e 

falado.”  

  Para mim, se quisermos cabalmente 

harmonizar as políticas em todas as 

suas dimensões em vista a uma 

concertação global das nações é preciso 

que comecemos por respeitar as 

diferenças (tanto a nível interno – como 

também propõe Mia couto, como 

externo) sendo certo que, as dozes 

ocidentais em algum momento (no seu 

sentido positivo) são boas, essas devem 

ser administradas mesmo em dozes e 

não impostas com radicalismo e/ou 

extremismo o que não significa como é 

evidente a negação da alucinação e 

sobretudo da «fluidez do pensamento na 

fronteira entre interno e externo». Ainda 

assim temo e sou cético neste aspeto, 

dada a habilidade do homem (imposta 

pela natureza humana) em tornar difícil 

o fácil. Aliás, o meu amigo Nietzsche é 

neste aspeto bastante conservador e 

preciso ao afirmar que: “fala o desiludido. 

Andei a procura de grandes homens e 

encontrei sempre apenas os macacos do 

seu próprio ideal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Texto publicado no Semanário Canal de 

Moçambique. 
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 União Europeia 

 
Decisão (UE) 2015/2289 do Conselho, de 3 de dezembro de 2015, que define a 

posição a tomar, em nome da União Europeia, no âmbito do Comité Misto criado ao 

abrigo do Acordo entre a União Europeia e a República de Cabo Verde sobre a 

facilitação da emissão de vistos de curta duração para os cidadãos da República de 

Cabo Verde e da União Europeia relativamente à adoção de diretrizes comuns para a 

aplicação do Acordo. 

 

Decisão Delegada (UE) 2015/2290 da Comissão, de 12 de junho de 2015, relativa à 

equivalência provisória dos regimes de solvência em vigor na Austrália, nas 

Bermudas, no Brasil, no Canadá, no México e nos Estados Unidos e aplicáveis às 

empresas de seguros e de resseguros que tenham a sua sede nesses países. 

 

Decisão (UE) 2015/2288 do Conselho, de 30 de novembro de 2015, relativa às 

contribuições financeiras a pagar pelos Estados-Membros para financiar o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento, incluindo o limite máximo para 2017, o montante 

para 2016, a primeira parcela para 2016 e uma previsão indicativa e não vinculativa 

dos montantes anuais que se espera arrecadar para os anos de 2018 e 2019. 

 

Retificação da Diretiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de novembro de 2006, 

relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado. 

 

Regulamento (UE) 2015/2265 do Conselho, de 7 de dezembro de 2015, relativo à 

abertura e ao modo de gestão de contingentes pautais autónomos da União para 

certos produtos da pesca para o período de 2016 a 2018. 
 

Decisão de Execução (UE) 2015/2280 da Comissão, de 7 de dezembro de 2015, 

relativa à aprovação do alternador eficiente DENSO como tecnologia inovadora para 

reduzir as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros, em conformidade com o 

Regulamento (CE) n.o 443/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho (Texto 

relevante para efeitos do EEE). 

 

Regulamento delegado (UE) 2015/2229 da Comissão, de 29 de setembro de 2015, 

que altera o anexo I do Regulamento (UE) n.o 649/2012 do Parlamento Europeu e 

do Conselho, relativo à exportação e importação de produtos químicos 
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perigosos (Texto relevante para efeitos do EEE). 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2234 da Comissão, de 2 de dezembro de 

2015, que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do 

preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas. 

 

Regulamento de Execução (UE) 2015/2245 da Comissão, de 3 de dezembro de 

2015, que altera pela 239.a vez o Regulamento (CE) n.o 881/2002 do Conselho, que 

institui certas medidas restritivas específicas contra determinadas pessoas e 

entidades associadas à rede Al-Qaida. 

 

Decisão n.o 3/2014 do Conselho de Associação UE-Geórgia, de 17 de novembro de 

2014, relativa à delegação de determinadas competências pelo Conselho de 

Associação no Comité de Associação na sua configuração Comércio. 

 

 
  Conselho Europeu 

 
Carta do Presidente Donald Tusk ao Conselho Europeu sobre a realização de um 

referendo no Reino Unido (saída/permanência na UE) 

Em 7 de dezembro, o Presidente Donald Tusk enviou uma carta ao Conselho 

Europeu sobre a realização de um referendo no Reino Unido (saída/permanência na 

UE). 

 

Conselho adota conclusões sobre a apatrídia 

O Conselho e os Representantes dos Governos dos Estados-Membros adotaram 

conclusões sobre a apatrídia. 

 

 Diretiva relativa ao Registo Europeu de Identificação de Passageiros (PNR): 

Conselho confirma o acordo alcançado com o PE 

O Conselho aprovou o texto de compromisso acordado com o Parlamento Europeu 

sobre a proposta de diretiva relativa à utilização dos dados PNR para a prevenção, 

deteção, investigação e repressão das infrações terroristas e da criminalidade grave. 

 

Regras atualizadas para a Europol: Conselho confirma o acordo alcançado com o PE 

O Conselho aprovou um texto de compromisso acordado com o Parlamento Europeu 

sobre o projeto de regulamento que cria a Agência da União Europeia para a 

Cooperação e a Formação Policial (Europol). 
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União dos Mercados de Capitais: Conselho define posição de negociação sobre 

titularização 

O Conselho definiu a sua posição sobre as propostas destinadas a facilitar o 

desenvolvimento de um mercado de titularização, no âmbito de um plano da UE para 

uma união dos mercados de capitais. 

 

Tribunal de Justiça da UE: Conselho adota reforma do Tribunal Geral 

O Conselho adotou um regulamento que reforma o Tribunal Geral. 

 

Nova rede EURES (Serviços de Emprego Europeus): luz verde do Conselho 

O Conselho dá luz verde ao restabelecimento e reorganização da atual rede EURES. 

 

 Assembleia Legislativa 
 

 INICIATIVAS LEGISLATIVAS 

 

Projeto de Resolução 31/XIII 

Recomenda ao Governo a revogação do Decreto Regulamentar nº 1-A/2011, de 3 de 

janeiro, relativo à regulamentação do Código dos Regimes Contributivos do Sistema 

Previdencial de Segurança Social. 

 

Projeto de Resolução 36/XIII 

Aumento do salário mínimo nacional. 

 

Projeto de Lei 61/XIII 

66.ª Alteração ao Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de 

novembro de 1966, modificando o regime das incapacidades e seu suprimento, e 

adequação de um conjunto de legislação avulsa a este novo regime. 

Projeto de Lei 62/XIII 

41ª Alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de 

setembro, criminalizando um conjunto de condutas que atentam contra os direitos 

fundamentais dos idosos. 

 

Projeto de Lei 63/XIII 

21ª Alteração ao Decreto-Lei n.º 319-A/76, de 3 de maio, que regulamenta a eleição 

do Presidente da República, 16ª alteração à Lei Eleitoral para a Assembleia da 

República, aprovada pela Lei n.º 14/79, de 16 de maio, 6ª alteração à Lei Orgânica n.º 
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n.º 1/2001, de 14 de agosto, que regula a eleição dos Titulares dos Órgãos das 

Autarquias Locais, e 3ª alteração ao Regime Jurídico do Referendo Local, aprovado 

pela Lei Orgânica n.º 4/2000, de 24 de agosto, adequando as incapacidades 

eleitorais ativas ao novo regime civil das incapacidades. 

 

Projeto de Lei 64/XIII 

Altera o Código de Processo Penal limitando a aplicação do processo sumário aos 

crimes de menor gravidade (Procede à 24.ª alteração ao Código de Processo Penal). 

 

Projeto de Lei 66/XIII 

Transição para uma alimentação mais saudável e sustentável nas cantinas públicas, 

com recurso a produtos de agricultura local e biológica. 

 

Projeto de Lei 68/XIII 

Altera o Código de Processo Penal, revogando a possibilidade de julgar em processo 

sumário crimes com moldura penal superior a 5 anos de prisão. 

 

 

 Diário da República 
 
Portaria n.º 417/2015 – Diário da República n.º 238/2015, Série I de 2015-12-04 

Ministério da Saúde 
Primeira alteração à Portaria n.º 223/2015, de 27 de julho, que regula o 
procedimento de pagamento da comparticipação do Estado no preço de venda ao 
público (PVP) dos medicamentos dispensados a beneficiários do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) e à Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, que estabelece o regime 
jurídico a que obedecem as regras de prescrição e dispensa de medicamentos e 
produtos de saúde e define as obrigações de informação a prestar aos utentes. 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 138/2015 – Diário da República n.º 

237/2015, Série I de 2015-12-03 

Assembleia da República 
Orientações fundamentais da Política Externa portuguesa. 
 
Resolução da Assembleia da República n.º 139/2015 – Diário da República n.º 

237/2015, Série I de 2015-12-03 

Assembleia da República 
Sobre a afirmação dos principais compromissos europeus de Portugal. 
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Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 12/2015/M 

– Diário da República n.º 240/2015, Série I de 2015-12-09 

Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 
Aprova o Orçamento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira para 
o ano de 2016. 
 

 Assembleia Regional dos Açores 
 

  S.R. do Mar, Ciência e Tecnologia 

 

Portaria N.º 157/2015 de 4 de Dezembro  

Estabelece o regime jurídico de fixação de capturas totais de goraz. 

 

 S. R. da Agricultura e Ambiente 

 

Portaria N.º 158/2015 de 7 de Dezembro  

Cria o Sistema de Aconselhamento Agrícola (SAA). 

 

 Recentes decisões dos Tribunais Superiores 
 

 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora 

 

Proibição de conduzir veículos com motor; Injunção; Suspensão provisória do 

processo; Desconto – Acórdão de 03-12-2015 

“O período de tempo de proibição de conduzir veículos com motores resultante de 

injunção aplicada no âmbito de uma suspensão provisória do processo, em caso de 

revogação da mesma terá de ser descontado na pena acessória a que o arguido venha 

a ser condenado.” 

 

Acusação particular; Correcção Oficiosa; Nulidade da acusação; Acusação 

manifestamente infundada – Acórdão de 03-12-2015 

“1 - O Ministério Público, que não tem legitimidade para deduzir acusação no caso de 

crimes particulares, também não tem legitimidade para suprir deficiências nas 

acusações particulares já deduzidas. 

2 - Não é uma qualquer “nulidade” da acusação que pode alicerçar um despacho de 

rejeição. A simples inserção do teor de uma acusação na previsão do artigo 283º, nº 3 

do Código de Processo Penal não legitima um despacho de rejeição. 

3 - Apenas as formas extremas de nulidade o permitem. E essas estão previstas nas 
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quatro alíneas do nº 3 do artigo 311º do Código de Processo Penal e constituem os 

casos extremos que o legislador não permite sejam sujeitos a julgamento porque dão 

corpo ao conceito de “acusação manifestamente infundada”.” 

 

Crime de condução perigosa de veículo rodoviário; Elementos essenciais do 

crime; Dolo; Negligência – Acórdão de 03-12-2015 

"1 - No que concerne ao tipo subjectivo de ilícito do crime de condução perigosa de 

veículo rodoviário contido no n.º 1 do art. 291º, é necessário o dolo relativamente a 

todos os elementos do tipo legal objectivo, incluindo, por conseguinte, a criação de 

perigo para os bens jurídicos enumerados. É suficiente, no entanto, o dolo eventual, 

pelo que basta que o agente tenha consciência do perigo decorrente da sua conduta 

para outras pessoas ou para bens alheios de valor elevado, e se tenha conformado 

com essa situação.  

2 - Na medida em que se exige um perigo concreto, não bastando que ele represente 

que é fonte de um possível perigo (abstractamente entendido, portanto) ele terá que 

conhecer as circunstâncias das quais emana esse perigo e terá que o aceitar nos seus 

contornos concretos.3 - De acordo com o n.º 2, do mesmo artigo (crime de 

combinação dolo-negligência em sentido próprio), o condutor terá que realizar de 

forma dolosa a intervenção que coloca em perigo o trânsito, mas criar esse perigo de 

forma negligente.” 

 

Multa; Insolvência; Prisão Subsidiária; Suspensão da execução da pena – 

Acórdão de 03-12-2015 

“A multa não paga por arguido que veio a ser declarado insolvente pode conduzir à 

suspensão da pena de prisão subsidiária.” 

 

Inquérito; Prova complementar; Acusação particular; Prazo – Acórdão de 03-

12-2015 

“Declarado findo o inquérito e notificado o assistente para deduzir acusação, o 

requerimento deste a pedir a realização de novas provas não suspende nem 

interrompe o prazo para dedução da acusação.” 
 

Defesa; Determinação da medida da pena; Factos pessoais; Recusa de resposta 
– Acórdão de 03-12-2015 
“1. Em julgamento, independentemente das obrigações oficiosas decorrentes do 

princípio da investigação, a defesa pode empenhar-se no processo de determinação 

da sanção, fornecendo informação sobre os factos pessoais do arguido e 

contribuindo desse modo para a prolação da pena mais justa e eficaz.  

2. Não é de considerar que o tribunal se absteve de procurar conhecer as condições 
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pessoais do arguido quando este (arguido) esteve presente em julgamento, sempre 

devidamente assistido por defensor e, expressamente perguntado sobre os factos 

pessoais, recusou-se a responder.” 

   

Pena acessória de proibição de conduzir; Sanção acessória de inibição de 

conduzir; Privação da liberdade – Acórdão de 03-12-2015 

“1. As diferenças de natureza e de regime da pena acessória “proibição de conduzir 

veículos com motor” e da sanção contra-ordenacional “inibição de conduzir veículos 

motorizados”, não anulam uma identidade e uma racionalidade comuns, no sentido 

de que ambas as medidas punitivas se traduzem numa restrição ao direito de 

conduzir e numa impossibilidade prática de conduzir, imposta ao agente. 

2. O nº 6 do art. 69º do CP visa assegurar uma aplicação efectiva da proibição de 

conduzir, inexistindo razão que leve, no caso da inibição de conduzir, ao afastamento 

do preceito. A sua aplicação, também neste caso, não constitui surpresa, não gera 

insegurança e não viola o princípio da culpa, prosseguindo o princípio da legalidade. 

A lógica é a de aplicar integralmente a sanção prevista no tipo contra-ordenacional e, 

não, a de estender a punição. 

3. À semelhança do que sucede com a pena acessória de “proibição de conduzir 

veículos com motor”, prevista no art. 69º do CP, e por força do seu nº 6, também no 

cômputo da sanção acessória “inibição de conduzir veículos motorizados”, prevista 

no art. 147º do CE, não deve contar o período durante o qual o arguido esteja privado 

de liberdade.” 
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