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 Nota Editorial  

 

 

 NRDC@ Escritório de Advogados, tem o prazer de anunciar que iniciamos a partir de 2016, a 

edição mensal da segunda série da Newsletter "Global to Local Law News".  Presentemente, com 

a chancela de mérito da International Standard Serial Number, ISSN: 2183-721X. 

Reestruturamos, graficamente, a Newsletter com o intuito de melhor transmitir e partilhar, 

com os nossos colegas, clientes e amigos, informação jurídica diversificada mas, cientificamente 

comprovada e avalizada pelo mérito dos seus autores.  

 Para o efeito, apelamos a todos aqueles que queiram colaborar connosco (juristas, 

advogados, magistrados, professores universitários e outros) com artigos de opinião (1 a 3 

páginas), com artigos científicos (1 a 20 páginas), com noticias, com anúncios de conferências 

ou cursos de formações, entre outros eventos, que nos enviem estas informações até ao dia 25 

de cada mês para o e-mail: nrdcadvogados@gmail.com 

 Qualquer texto enviado para NRDC@Escritório de Advogados deve ser acompanhado por 

uma foto do autor, grau académico (BSc. (Licenciado), LL.M (Mestre), Ph.D (Doutorado)) e 

atividade profissional (v.g., Advogado, Professor Universitário, Jurista, etc), título do artigo, 

bem como deve ser escrito com o tipo de letra Bodoni MT, tamanho 11, espaçamento 1, 15. 

Todas as margens das páginas devem ter 3 cm.  A anteceder o texto pode ser apresentado um 

breve resumo e as palavras-chave, mas não obrigatoriamente. 

 Dito isso, desejamos a todos uma boa leitura. 
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 Entrevista

 

 

 

Victor Borges da Ponte  
Advogado 

Antigo Presidente do Conselho 

Distrital dos Açores da Ordem dos 

Advogados 

 
 

“UMA EXPERIÊNCIA NO 

CONSELHO DISTRITAL NA 

ORDEM DOS ADVOGADOS – 

AÇORES”  
 
O antigo Presidente do Conselho Distrital dos 

Açores da Ordem dos Advogados, Dr.Victor 

Borges da Ponte, fala-nos da sua experiência no 

Conselho Distrital dos Açores da Ordem dos 

Advogados. 

NRDC@ Que razões o levaram a 

candidatar-se à Presidência do 

Conselho Distrital dos Açores da 

Ordem dos Advogados? Conseguiu 

alcançar os seus objetivos? 

Iniciei a minha participação no Conselho 

Distrital dos Açores da ordem dos Advogados, 

julgo que em 1989, como vogal em substituição, 

sendo Presidente o saudoso Dr. Eduardo 

Oliveira, e Bastonário o Ilustre Advogado Dr. 

Augusto Lopes Cardoso. 

Mantive a minha colaboração no mandato 

seguinte, de 1990 a 1992 sob a presidência do 

nosso Colega e Amigo Dr. António Fernandes 

Fantasia, sendo Bastonária a Senhora Drª 

Maria de Jesus Serra Lopes. 

Em finais de 1992, candidatei-me a Presidente 

do Conselho Distrital, na primeira vez em que 

existiram duas listas, uma em que eu era o 

candidato e a outra em que era candidato um 

dos mais notáveis advogados que conheci, o Dr. 

José Rodrigues. 

Fui eleito e iniciei em Janeiro de 1993 uma 

nova etapa no Conselho Distrital dos Açores da 

Ordem dos Advogados – o Conselho fora criado 

em 1981, mantendo até 1989 os mesmos 

membros, os ilustres Advogados Dr. Eduardo 

Oliveira, Dr. António Fernandes Fantasia, Dr. 

Carlos Melo Bento, Dr. Manuel Linhares de 

Andrade, Dr. Cota Moniz e Dr. Mário Melo, 

“funcionando” a sede do Conselho no escritório 

de cada um dos Presidentes. 

Mas funcionava de uma forma muito 

embrionária, sem uma estrutura, sem 

orçamento e era mais uma existência jurídica 

do que de fato. 

E foi essa situação que me fez candidatar-me à 

Presidência do Conselho Distrital, com o 
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objetivo de estruturar o órgão e pô-lo a 

funcionar de direito e também de fato. 

Tivemos a sorte de na altura ser Bastonário o 

Senhor Dr. Júlio Castro Caldas, que entendeu o 

que lhe era solicitado em face do que era o 

Conselho, e aprovou-nos o orçamento que 

propusemos, com muita parcimónia e 

instalamos o Conselho no edifício da Rua João 

Moreira, 29 onde até há pouco mais de 3 anos 

funcionou, desde o princípio com a preciosa 

colaboração da Drª Fernanda Marques, 

funcionária incansável, a quem o Conselho e os 

Advogados dos Açores muito devem. 

Bom, iniciamos as aulas de estágio nos Açores, 

instalamos as Delegações em Angra do 

Heroísmo e Horta, enfim erguemos a estrutura 

da Ordem dos Advogados nos Açores. 

Terminados os primeiros três anos, candidatei-

me ao segundo mandato, com o mesmo 

Bastonário, que foi de continuação do que 

vinha sendo feito anteriormente e fizemos um 

terceiro mandato, com o Bastonário António 

Pires de Lima, que fomentou reuniões dos 

Conselhos Distritais e das Delegações, o que 

permitia um relacionamento muito próximo 

entre todos.  

Penso que os objetivos inicias foram alcançados 

integralmente durante os nove anos em que 

presidi ao Conselho Distrital e, findo o terceiro 

mandato, entendi não dever continuar. O 

exercício de qualquer cargo não se deve 

eternizar. 

NRDC@ Quais as principais 

dificuldades que enfrentou no exercício 

dessa sua função? 

 

Como antes já expus, as dificuldades sentiram-

se na inexistência de qualquer estrutura, o que, 

se foi conseguindo instalar e posteriormente o 

início da organização das nomeações para o 

apoio jurídico deu alguma polémica, mas tudo 

foi ultrapassado. 

Nessa altura foram também instaladas as 

consultas jurídicas dadas na sede por 

advogados e estagiários, integrando estes no 

exercício da profissão na vertente da consulta. 

Mas o pior acontecimento nos nove anos em 

que estive na presidência do Conselho Distrital 

foi o acidente da SATA que vitimou o nosso 

Colega Dr. Mário Gregório quando se deslocava 

de uma reunião do Conselho. Foi muito 

doloroso. 

 

NRDC@ Decorridos esses anos após a 

sua participação no Conselho Distrital, 

como vê a advocacia e a Ordem na 

atualidade? 

 

A advocacia nos Açores, e no País em geral, era 

completamente diferente. O relacionamento 

entre advogados era mais amistoso, e havia 

uma verdadeira união entre todos. Os 

Bastonários fomentavam essa união e toda a 

estrutura funcionava. 

Claro que eram muitos menos os advogados no 

País e na Região, o que permitia um 

relacionamento mais próximo, incluindo com as 

magistraturas. 

Não existiam as ferramentas que as novas 

tecnologias de que hoje dispomos, o que 

obrigava a mais deslocações aos tribunais, 

provocando assim maior número de encontros 

ocasionais, mas que não deixavam de permitir 

uma conversa e uma troca de opiniões sobre os 

diversos temas.  
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É com alguma nostalgia que hoje olho para 

trás, desde que comecei a exercer a advocacia e 

bem assim do tempo em que colaborei no 

Conselho Distrital. Confesso que foi um período 

da minha profissional que me deu muito gosto e 

honra. Afinal, fora o tempo de estágio em que 

dei aulas para a sobrevivência económica, como 

aliás, acontecia co a maior parte dos Colegas 

chegados da Faculdade, sempre e só fui 

advogado, sem o exercício de quaisquer outras 

funções. 

Era muito positivo que os advogados se 

(re)unissem em vez de andarem em 

permanentes disputas e críticas sem qualquer 

nexo. 

Nos últimos anos temos tido verdadeiras 

disputas inconsequentes que são fomentadas 

pelos dirigentes, incluindo os próprios 

Bastonários, o que divide a classe e retira poder 

de intervenção junto dos órgãos da governação. 

Como é evidente, com a classe dividida não 

existe uma voz forte que represente 

efetivamente a organização e os advogados no 

seu conjunto. A Ordem perdeu prestígio e poder 

de intervenção, do que também decorre a falta 

de poder para dar outro rumo a muita 

legislação que sucessivamente vem retirando 

competências exclusivas aos advogados.  

Não posso deixar de referir ainda a posição que 

a Ordem tem tomado relativamente às 

sociedades multidisciplinares, com a qual estou 

inteiramente em desacordo. Acho que se trata 

de uma hipocrisia, fechar os olhos à realidade 

que efetivamente existe e impedir que a 

atividade se desenvolva naturalmente, quando 

as sociedades estrangeiras exercem a atividade 

conjunta em franca concorrência desigual com 

os advogados portugueses. Para além dessa 

questão, não é menos importante a questão 

fiscal. Em todas as profissões de prática 

tradicionalmente isolada, os profissionais 

podem associar-se com outros profissionais, em 

sociedades comerciais sujeitas às regras do IRC, 

com exceção dos advogados, com desculpas 

completamente injustificadas. Penso que as 

sociedades multidisciplinares devem ser 

admitidas.
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 Artigos Científicos 

  

 

Leonardo Silva Nunes1 

Doutor em Direito 

Professor Adjunto de Direito 

Processual Civil e Coletivo  

"A ERA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS: DOS 

DIREITOS INDIVIDUAIS 

AOS DIREITOS DIFUSOS." 
                                                           
1  Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal de 

Minas Gerais. Professor Adjunto de Direito Processual Civil e 

Coletivo do Departamento de Direito da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Membro convidado do Conselho Editorial do Centro 

de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público 

do Estado de Minas Gerais (CEAF|MPMG). Membro do 

Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), do Instituto 

dos Advogados de Minas Gerais (IAMG) e do Instituto de Direito 

Processual (IDPro). Advogado. msleonunes@gmail.com. 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Evolução 

dinâmica dos direitos fundamentais. 3. O 

caráter vinculante dos direitos fundamentais: 

eficácia, aplicabilidade e irradiação. 4. 

Considerações Finais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Como demonstra a história, “o que 

diferencia o homem nos milênios de existência 

humana é o seu aperfeiçoamento lento, sinuoso 

e gradativo”2, traduzido em um movimento 

contínuo que, à medida que se projeta no 

tempo, somente faz arrastar novas carências. O 

mesmo se dá com o processo de reconhecimento 

dos direitos do homem, que surgem com o 

objetivo de dar vazão àquelas necessidades. 

 Para se alcançar o atual estágio evolutivo de 

direitos individuais e coletivos (lato sensu) é 

preciso refazer o caminho evolutivo do 

reconhecimento dos direitos fundamentais, 

trajeto intimamente relacionado ao 

desenvolvimento do próprio homem em 

sociedade e às várias fases do Estado de Direito. 

                                                           
2 ARAÚJO, Aloízio Gonzaga de Andrade. O Direito e o Estado 

como estruturas e sistemas: um contributo à teoria geral do Direito 

e do Estado. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Faculdade 

de Direito da UFMG, 2005, p. 250. 

mailto:msleonunes@gmail.com
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 Ao longo do texto, a narrativa acerca do 

desenvolvimento dos direitos acabará tocando 

mais especificamente o ordenamento jurídico 

brasileiro, o que poderá servir de amostra 

comparativa para o que também ocorre em 

outros modernos ordenamentos. 

 

2.  Evolução dinâmica dos direitos 

fundamentais 

 Para que se reconheça atualmente a 

existência de direitos fundamentais difusos3, é 

preciso demonstrar a gradual evolução por que 

passou a Declaração dos Direitos do Homem, 

história que se confunde com o 

desenvolvimento do Estado de Direito e que 

também coincide com a teoria do 

constitucionalismo.4 

 Não por acaso, a chamada “historicidade 

dos direitos”, em Norberto Bobbio5, é eleita 

como marco teórico desta abordagem.  

                                                           
3 A expressão utilizada, direitos fundamentais difusos, pretende 

enfatizar, desde o princípio, a concepção dos direitos difusos como 

espécie do gênero direitos fundamentais coletivos, tal qual 

declarados topograficamente no Título II, Capítulo I, da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRB/1988). 

4 “O avanço que o direito constitucional apresenta hoje é 

resultado, em boa medida, da afirmação dos direitos 

fundamentais como núcleo da proteção da dignidade da pessoa e 

da visão de que a Constituição é o local adequado para positivar 

as normas asseguradoras dessas pretensões.” (MENDES, Gilmar 

Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 153). No 

mesmo sentido: “Parece inegável a relação que pode ser 

estabelecida entre o avanço do constitucionalismo e a afirmação 

dos direitos fundamentais.” (FERNANDES, Bernardo 

Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Lumen Juris, 2011, p. 227). 

5 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos 

Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. A historicidade 

dos direitos, como traço marcante da linha evolutiva que se 

elabora, também está presente em José Afonso da Silva (Curso de 

Bobbio defende que:  

[...] os direitos do homem, por mais 

fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas 

circunstâncias, caracterizadas por lutas em 

defesa de novas liberdades contra velhos 

poderes, e nascidos de modo gradual, não 

todos de uma vez e nem de uma vez por 

todas.6  

 

 A partir daí, desenvolve-se a ideia das 

“gerações de direitos”, segundo a qual o rol de 

direitos é concebido em função das exigências 

de novos reconhecimentos e de novas proteções, 

exigências essas que “nascem somente quando 

nascem determinados carecimentos”, que, por 

sua vez, “nascem em função da mudança das 

condições sociais e quando o desenvolvimento 

técnico permite satisfazê-los”.7 

 Antes, porém, uma advertência: apesar de 

frequente a utilização da terminologia gerações 

de direitos, não menos comuns são as críticas em 

torno de sua utilização. Uma primeira crítica 

reside na ideia de que uma nova geração de 

direitos eliminaria a anterior. Na tentativa de 

resolver o problema, há na doutrina quem 

proponha o uso da expressão dimensões dos 

direitos fundamentais do homem.8 Porém, a 

classificação dos direitos fundamentais em 

“gerações de direitos” baseia-se, simplesmente, 

                                                                                         
Direito Constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2000, p. 177/179 e 185) e Gilmar Ferreira Mendes e 

Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de Direito..., p. 153-156). 

Embora admita que a terminologia de Bobbio (dimensão histórica 

dos direitos) seja usual, Bernardo Gonçalves Fernandes prefere 

defender o que denomina de “(re)leitura paradigmática dos 

Direitos Fundamentais” (FERNANDES, Curso de Direito..., p. 

238). 

6 BOBBIO, A era dos direitos, p. 5. 

7 BOBBIO, A era dos direitos, p. 6-7. 

8 SILVA, José, Curso de Direito..., p. 289. 
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na ordem histórica cronológica em que 

passaram a ser constitucionalmente 

reconhecidos, o que, por óbvio, não induz a 

ideia de superação de uma “geração” por 

outra.9 Uma segunda crítica é dirigida àqueles 

que veem nas gerações de direitos acréscimos, 

ou mera sedimentação, ao rol dos direitos 

fundamentais.10 Em verdade, além da inserção 

de novos direitos, cada geração promove uma 

“redefinição do sentido e do conteúdo dos 

direitos anteriormente fixados”11, que passam, 

então, a sofrer influência das vicissitudes 

daqueles recém-proclamados. 

 Nada obstante as críticas e as ressalvas 

acima pontuadas, optou-se pela utilização da 

expressão gerações de direitos, por considerá-la 

mais próxima da noção de historicidade 

desenvolvida em Bobbio. Assim é que, de modo 

geral, a doutrina admite a existência de pelo 

menos três12 gerações de direitos. 

 O reconhecimento da primeira geração de 

direitos teve como estopim as revoluções 

burguesas, a partir da Inglaterra de 1688, dos 

Estados Unidos da América de 1776 e da 

França de 1789, cujos efeitos provocaram a 

emergência do Estado Liberal de Direito.13 

                                                           
9 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21. ed. São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 26-27. 

10 “A sedimentação dos direitos fundamentais como normas 

obrigatórias é resultado de maturação histórica, o que também 

não permite compreender que os direitos fundamentais não sejam 

sempre os mesmos em todas as épocas [...]. A visão dos direitos 

fundamentais em termos de gerações indica o caráter cumulativo 

da evolução desses direitos no tempo” (MENDES; BRANCO, 

Curso de Direito..., p. 153 e 156). 

11 FERNANDES, Curso de Direito..., p. 238. 

12 Mais adiante, será pontuada a atual tendência expansionista 

para outras gerações de direitos. 

13 HORTA, José Luiz Borges. Urgência e emergência do 

constitucionalismo estratégico. Revista Brasileira de Estudos 

Constitucionais – RBEC. Ano 1, n.1, jan./mar.2007. Belo 

Horizonte: Fórum, 2007, p. 784. As referências às datas são feitas 

pelo autor, respectivamente, à Revolução Gloriosa (que levou à 

Após as guerras de religião e das lutas contra o 

Estado Absoluto, observa-se uma radical 

inversão de perspectiva, característica da 

formação do Estado Moderno, em que a relação 

política deixa de ter como ponto focal os 

deveres dos súditos para com o soberano, 

passando a ser encarada, cada vez mais, do 

ponto de vista dos direitos dos cidadãos, em 

correspondência com a visão individualista da 

sociedade.14  

 O movimento acima narrado enfatizou a 

primazia do indivíduo diante da autoridade 

política, com o fundamento de que certos 

direitos preexistem ao próprio Estado, por 

resultarem da natureza humana. Mais que isso, 

é o reconhecimento de tais direitos que 

empresta legitimidade ao Estado, na medida 

em que este serve aos cidadãos e justifica a sua 

existência para lhes garantir os direitos 

básicos.15 Observa-se a importância desse 

momento para a conformação do Estado de 

direito como uma organização política cuja 

atividade é determinada e limitada pelo Direito 

e para o fortalecimento daquilo que Canotilho 

denominou “princípio básico do Estado de 

direito”, que é o da “eliminação do arbítrio no 

exercício dos poderes públicos com a 

consequente garantia de direitos dos indivíduos 

perante esses poderes”.16 

 Desse contexto, de afirmação do direito de 

resistência à opressão, eclodem as chamadas 

                                                                                         
destituição do rei Jaime II, da dinastia Stuart, católico), à 

Declaração de Independência dos Estados Unidos (promulgada 

por Thomas Jefferson, em 4 de julho) e à Revolução Francesa 

(que tem como marcos a Queda da Bastilha e a tomada de poder 

por Napoleão Bonaparte). 

14 BOBBIO, A era dos direitos, p. 4. 

15 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 154. 

16 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de Direito. Lisboa: 

Gradiva, 1999, (Coleção Cadernos Democráticos: Fundação Mário 

Soares), p. 9-11. 
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“liberdades negativas”, os primeiros direitos a 

serem positivados como forma de “fixar uma 

esfera de autonomia pessoal refratária às 

expansões do Poder”.17 São direitos individuais 

clássicos, que se fundam na limitação do poder 

estatal. Explica Uadi Lammêgo Bulos: 

 

Nessa fase, prestigiam-se as cognominadas 

prestações negativas, as quais geravam um 

dever de não fazer por parte do Estado, com 

vistas à preservação do direito à vida, à 

liberdade de locomoção, à expressão, à 

religião, à associação, etc.18 

 

Além das espécies citadas por Bulos, há outros 

direitos que se referem a liberdades individuais, 

tais como a inviolabilidade do domicílio19 e o 

direito à sobrevivência, que inclui também o 

direito à propriedade20. Enfim, tratam-se de 

“direitos civis e políticos, que inaugurariam o 

constitucionalismo no Ocidente, no final do 

século XVIII e início do século XIX”21, e que se 

centravam no indivíduo, abstratamente 

considerado, isto é, independentemente de suas 

particularidades: se velho, doente, 

desempregado, mulher, criança, etc. 

 Ainda segundo Bobbio, o movimento 

expansionista dos direitos do homem está 

estreitamente ligado à transformação da 

sociedade, o que importa admitir uma “relação 

entre a proliferação dos direitos do homem e o 

desenvolvimento social”.22 Assim, se num 

primeiro estágio o anseio pelo reconhecimento 

                                                           
17 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 155. 

18 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. 

rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 518. 

19 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 155.  

20 BOBBIO, A era dos direitos, p. 73. 

21 FERNANDES, Curso de Direito..., p. 233. 

22 BOBBIO, A era dos direitos, p. 73. 

de liberdade se contentou com a imposição de 

freios aos poderes opressivos do Estado, a 

rápida e profunda transformação da sociedade 

durante o século XIX fez originar novas 

exigências, voltadas para a intervenção pública 

e a prestação de serviços sociais por parte do 

Estado. 

 A transformação social referida foi 

acentuadamente marcada pela Revolução 

Industrial (iniciada na Inglaterra, em meados 

do século XVIII, mas que se expandiu pelo 

mundo a partir do século XIX) e pelo 

crescimento demográfico23, que causou o 

agravamento das disparidades que 

distanciavam, sob todos os aspectos 

(econômico, principalmente), as classes sociais. 

Analisando o quadro de significativo avanço 

tecnológico para os padrões da época, o 

aumento da produção e sua destinação para os 

novos mercados na América, África e Ásia, o 

historiador Cláudio Vicentino assim sintetiza 

este momento histórico: 

A Revolução Industrial estabeleceu a 

definitiva supremacia burguesa na ordem 

econômica, ao mesmo tempo que acelerou o 

êxodo rural, o crescimento urbano e a 

formação da classe operária. Inaugurava-se 

uma nova época, na qual a política, a 

ideologia e a cultura gravitariam entre dois 

polos: a burguesia industrial e o 

proletariado.24 

 

 As pessoas se viam diante da insuficiência 

dos direitos das liberdades, antes 

fundamentados nos limites contra a opressão do 

Estado, e passaram, então, a perceber a 

substituição paulatina do agente opressor: o 

                                                           
23 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 155. 

24 VICENTINO, Cláudio. História geral. 8. ed. São Paulo: 

Scipione, 2000, p. 289. 
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papel que antes era do Estado agora é da 

burguesia, que massacra a grande massa 

proletária. 

 Essa conjuntura, caracterizada pelo 

aparecimento de graves problemas sociais, 

atrelado às pressões populares – movimentos e 

ideias antiliberais –, que impunham uma 

recomposição do Estado de direito25 na busca 

de um papel mais ativo, culminou no 

reconhecimento de uma nova classe de direitos. 

Assim, os direitos de segunda geração são 

chamados de sociais, “não porque sejam 

direitos de coletividades, mas por se ligarem a 

reivindicações de justiça social – na maior parte 

dos casos, esses direitos têm por titulares 

indivíduos singularizados”.26 

 Sob a perspectiva da geração de direitos, 

Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco elucidam bem a passagem do Estado 

liberal para o Estado social: 

O ideal absenteísta do Estado liberal não 

respondia, satisfatoriamente, às exigências 

do momento. Uma nova compreensão do 

relacionamento Estado/sociedade levou os 

Poderes Públicos a assumir o dever de 

operar para que a sociedade lograsse superar 

as suas angústias. Daí o progressivo 

estabelecimento pelos Estados de seguros 

sociais variados, importando intervenção 

intensa na vida econômica e a orientação das 

ações estatais por objetivos de justiça social. 

                                                           
25 Movimento que inaugura a “Era do constitucionalismo social”, 

“no qual o valor da igualdade – aí, material, e não formal – 

pudesse ser harmonizada com a liberdade, em um equilíbrio 

relativo entre ideais liberais e ideias socialistas, entre um Estado 

forte e um cidadão livre, entre um poder renovador e uma 

liberdade preservada” (HORTA, Urgência e emergência..., p. 

785). 

26 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 156. No mesmo 

sentido, Bernardo Gonçalves Fernandes: “Os mesmos [direitos de 

segunda geração] são chamados de sociais não pela perspectiva 

coletiva, mas sim pela busca da realização de prestações sociais” 

(Curso de Direito..., p. 234). 

Como consequência, uma diferente pletora 

de direitos ganhou espaço no catálogo dos 

direitos fundamentais – direitos que não 

mais correspondem a uma prestação de 

abstenção do Estado, mas que o obrigam a 

prestações positivas. São os direitos de 

segunda geração, por meio dos quais se 

intenta estabelecer uma liberdade real e 

igual para todos, mediante a ação corretiva 

dos Poderes Públicos. Dizem respeito a 

assistência social, saúde, educação, trabalho, 

lazer etc.27 

 

 No acervo de direitos sociais estão, portanto, 

aqueles relativos à cultura, à economia, ao 

trabalho, ao seguro social, à subsistência digna 

do homem e ao amparo à doença e à velhice28, 

entre outros. Trata-se de direitos cuja proteção 

requer uma intervenção ativa do Estado, sendo 

este, de acordo com Bobbio, o ponto que difere 

esta classe de direitos daquela inaugurada na 

geração anterior: 

Enquanto os direitos de liberdade nascem 

contra o superpoder do Estado – e, portanto, 

com o objetivo de limitar o poder –, os 

direitos sociais exigem, para sua realização 

prática, ou seja, para a passagem da 

declaração puramente verbal à sua proteção 

efetiva, precisamente o contrário, isto é, a 

ampliação dos poderes do Estado.29 

 

 É evidente que a lógica prestacional, ativa, 

positiva, da segunda geração de direitos 

contrastava com aquela absentista do Estado, 

típica dos direitos de primeira geração, o que 

ocasionou, inicialmente, uma notável 

debilidade dos direitos recém-declarados. Esse 

                                                           
27 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 155-156. 

28 BULOS, Curso de Direito..., p. 518. 

29 BOBBIO, A era dos direitos, p. 72. 
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paradoxo é comentado por Bernardo Gonçalves 

Fernandes: 

Pode-se constatar que nos primeiros anos 

receberam [os direitos de segunda geração] 

uma baixa normatividade (ou até mesmo 

uma eficácia duvidosa), uma vez que 

invertiam a lógica da geração anterior: 

passava-se, agora, a exigir do Estado 

determinadas prestações materiais; o que os 

remeteu à esfera das normas constitucionais 

programáticas. Apenas na sua segunda fase 

que foram assumidos como dotados de uma 

eficácia diversa, de modo que ainda que pese 

a tese da eficácia imediata, podemos 

encontrar leituras que vão defender uma 

eficácia mediata, porque condicionada à 

ação de legislador infraconstitucional.30 

 

 Talvez seja essa a razão para Bobbio 

afirmar, com ar pessimista, que “a maior parte 

dos direitos sociais, os chamados direitos de 

segunda geração, que são exibidos 

brilhantemente em todas as declarações 

nacionais e internacionais, permaneceu no 

papel”.31  

 Apesar do lapso inicial para que os direitos 

sociais obtivessem maior concretude, fato é que, 

sob os auspícios do estado social, o princípio da 

igualdade foi renovado, abandonando-se a ideia 

meramente formal ligada ao conceito abstrato 

de indivíduo, passando a ganhar um aspecto 

material.32 O homem deixa de ser visto em sua 

esfera individual, para se tornar 

                                                           
30 FERNANDES, Curso de Direito..., p. 234. Sobre a densidade e 

aplicabilidade das normas constitucionais, bem como as 

classificações quanto ao grau de (auto)aplicabilidade das normas 

(normas constitucionais de eficácia plena, contida, 

limitada/reduzida ou programáticas), cf. MENDES; BRANCO, 

Curso de Direito..., p. 78-82; BULOS, Curso de Direito..., p. 466-

476. 

31 BOBBIO, A era dos direitos, p. 9. 

32 LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações coletivas: história, teoria e 

prática. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 100. 

contextualizado, de acordo com a sua realidade, 

composta por múltiplas e diversificadas 

facetas.33 Daí o aparecimento de novos 

personagens até então ignorados, como a 

criança, o velho, o doente, a mulher, e a 

crescente preocupação com a instrução e a 

proteção do trabalho e, depois, com a 

assistência para a invalidez e a velhice. 

 Diante dessa nova realidade, finalmente, em 

meados do século XX (cujo marco foi o fim da 

Segunda Guerra Mundial), a partir da tomada 

de consciência de um mundo partido entre 

nações desenvolvidas e subdesenvolvidas34, 

emergiram os chamados “direitos de terceira 

geração”, fundamentados no princípio da 

fraternidade (ou, segundo alguns, no da 

solidariedade35) e dirigidos a toda a 

humanidade.36 Tais direitos “peculiarizam-se 

pela titularidade difusa ou coletiva, uma vez 

que são concebidos para a proteção não do 

                                                           
33 “O próprio homem não é mais considerado como ente genérico, 

ou homem em abstrato, mas é visto na especificidade ou na 

concreticidade de suas diversas maneiras de ser em sociedade, 

como criança, velho, doente, etc.” (BOBBIO, A era dos direitos, p. 

68). 

34 FERNANDES, Curso de Direito..., p. 234-235. 

35 No entendimento de Karel Vasak, citado por Bernardo 

Gonçalves Fernandes (Curso de Direito..., p. 234-235.) e Uadi 

Lammêgo Bulos (Curso de Direito..., p. 518). 

36 “Assim pensa a era do constitucionalismo democrático: devemos à 

humanidade um Estado universalista de Direito, ou seja, uma 

universalização do fenômeno do Estado de Direito repensado 

sobre a forma do dito Estado Democrático de Direito” (HORTA, 

Urgência e emergência..., p. 787). De acordo com Mário Lúcio 

Quintão Soares, são princípios concretizadores do Estado 

Democrático de Direito: princípio da constitucionalidade, sistema 

dos direitos fundamentais, princípio da legalidade da 

administração (cerne da teoria do Estado de direito), princípio da 

segurança jurídica, princípio da proteção jurídica e das garantias 

processuais, princípio de garantia de acesso ao Judiciário, e 

princípio da divisão de poderes (SOARES, Mário Lúcio Quintão. 

Teoria do Estado: novos paradigmas em face da globalização. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 214-215). 
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homem isoladamente considerado, mas de 

coletividades, de grupos”.37 

 Quanto aos direitos de terceira geração, há 

patente dificuldade doutrinária em se alcançar 

com segurança seus contornos ou, mesmo, uma 

noção conceitual a seu respeito. De modo geral, 

a análise doutrinária aponta para os supostos 

destinatários (titulares) dos direitos38, tentando, 

ainda, ilustrar alguns casos por meio de 

exemplos, sem, contudo, exprimir um consenso 

sobre o conceito. Bobbio, a propósito, 

manifestamente inseguro, faz a seguinte 

referência à nova classe de direitos: 

Ao lado dos direitos sociais, que foram 

chamados de direitos de segunda geração, 

emergiram hoje os chamados direitos de 

terceira geração, que constituem uma 

categoria, para dizer a verdade, ainda 

excessivamente heterogênea e vaga, o que 

nos impede de compreender do que 

efetivamente se trata. O mais importante 

deles é o reivindicado pelos movimentos 

ecológicos: o direito de viver num ambiente 

não poluído.39 

 

 Como visto, a fluidez, ou dispersão, é marca 

característica desta classe de direitos (nomeada 

“heterogênea e vaga” por Bobbio), o que faz 

Uadi Lammêgo Bulos a tratar como sinônimas 

as expressões direitos difusos e direitos de 

solidariedade (ou de terceira geração): 

                                                           
37 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 156. 

38 Assim o faz, por exemplo, Celso Lafer, que se refere aos direitos 

da terceira geração “como se tratando, sobretudo, de direitos cujo 

sujeito não são os indivíduos, mas os grupos humanos, como a 

família, o povo, a nação e a própria humanidade” (A reconstrução 

dos direitos humanos. Um diálogo com o pensamento de Hannah 

Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, p. 131, apud 

BOBBIO, A era dos direitos, p. 12)  

39 BOBBIO, A era dos direitos, p. 6. 

Os direitos difusos em geral, como o meio 

ambiente equilibrado, a vida saudável e 

pacífica, o progresso, a autodeterminação 

dos povos, o avanço da tecnologia, são 

alguns dos itens componentes do vasto 

catálogo dos direitos de solidariedade, 

prescritos nos textos constitucionais 

hodiernos, e que constituem a terceira 

geração dos direitos humanos 

fundamentais.40 

 

 Diante da dificuldade apresentada a respeito 

dos novos direitos de terceira geração, há quem 

proponha dimensioná-los, acertadamente, por 

meio de suas características básicas41: a 

transindividualidade e o conteúdo não 

patrimonial.42 

 Além do tradicional uso da trilogia 

geracional e da frequência com que é 

mencionada, atualmente sustenta-se, inclusive, 

o desenvolvimento de novas gerações, fruto da 

natural tendência expansionista de direitos do 

homem. Fala-se, pois, de quarta, de quinta e, 

até, de sexta geração de novos direitos. 

 Em razão da globalização, Paulo Bonavides 

antecipou a exigência normativa de 

                                                           
40 BULOS, Curso de Direito..., p. 519. Somem-se, ainda, aos 

exemplos já enumerados o direito à conservação do patrimônio 

histórico e cultural (MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 

156) e o direito das minorias (LEAL, Ações coletivas..., p. 100). 

41 “Em primeiro lugar, é importante reparar que a terminologia 

aqui empregada direitos difusos, em rigor, demonstra apenas uma 

face conceitual desse direito, qual seja, a sua transindividualidade. 

Importa, na análise aqui empreendida, examinar também o 

conteúdo desse direito, que é eminentemente não-patrimonial, 

característica essa que influi no tipo de tutela e provimento 

jurisdicional a serem requeridos na ação” (LEAL, Ações 

coletivas..., p. 95, grifos do autor). 

42 Esta característica, preponderante na maioria dos casos 

envolvendo direitos difusos, reforça a preferência pela via da 

tutela jurisdicional preventiva, a fim de se obstar a realização do 

ilícito e, consequentemente, a concretização do dano, muitas 

vezes irreparável. Sobre o assunto, cf. NUNES, Leonardo Silva. 

Tutela Inibitória Coletiva. Belo Horizonte: D’Plácido, 2013. 
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universalização dos direitos fundamentais para 

além do campo estatal, enunciando como 

direitos de quarta geração o direito à 

democracia, o direito à informação e o direito 

ao pluralismo.43 Mais recentemente, o próprio 

Paulo Bonavides defendeu o direito à paz como 

sendo um direito de quinta geração.44 

 Para alcançar a sexta geração de direitos, 

Uadi Lammêgo Bulos propôs uma classificação 

diversa. Segundo afirma, os direitos 

fundamentais de quarta geração, ou “direito 

dos povos”, seriam aqueles “relativos à saúde, 

informática, softwares, biociências, eutanásia, 

alimentos transgênicos, sucessão dos filhos 

gerados por inseminação artificial, clonagens, 

dentre outros acontecimentos ligados à 

engenharia genética”.45 Por sua vez, a quinta 

geração dos direitos fundamentais 

corresponderia à paz.46 Finalmente, seriam 

direitos fundamentais de sexta geração aqueles 

relacionados à democracia, à liberdade de 

informação, ao direito de informação e ao 

pluralismo.47  

 O exame da dinâmica evolução dos direitos 

fundamentais, como observado, relaciona-se 

diretamente com o desenvolvimento do homem 

em sociedade, bem como com as diversas fases 

                                                           
43 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 25. ed. 

São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 570-572. 

44 BONAVIDES, Curso de Direito..., p. 579-593. 

45 BULOS, Curso de Direito..., p. 519. Bulos se refere ao “processo 

de globalização do Estado neoliberal” (loc. cit.). Além disso, 

parece conformar a sua classificação àquela anunciada por 

Bobbio, para quem “já se apresentam novas exigências que só 

poderiam chamar-se direitos de quarta geração, referentes aos 

efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, que 

permitirá manipulações do patrimônio genético de cada 

indivíduo” (A era dos direitos..., p. 6). 

46 BULOS, Curso de Direito..., p. 519.  

47 BULOS, Curso de Direito..., p. 519-521. Observe que aquilo que 

Bulos denomina “direitos de sexta geração” são para Bonavides 

“direitos de quarta geração”.  

por que passa o Estado de direito ao longo da 

história. A bem dizer, o ponto de partida para o 

reconhecimento e evolução dos direitos do 

homem consiste na formação do Estado de 

direito. 

 Porém, mais importante do que a mera 

análise evolutiva dos direitos fundamentais é a 

essencial reflexão de que o problema não é a 

proclamação de direitos, em si, mas, 

principalmente, a sua proteção, ou melhor, a 

sua efetivação.48 É natural, portanto, e até 

mesmo intuitivo, reconhecer o caráter 

vinculante dos direitos fundamentais que 

compõem a Constituição material49 dos 

Estados, bem como sua decorrente irradiação 

para a compreensão e aplicação de todo o 

sistema jurídico. 

 

3.  O caráter vinculante dos direitos 

fundamentais: eficácia,  

aplicabilidade e irradiação 

 

 Pretendeu-se até aqui focalizar a narrativa 

na construção dos direitos fundamentais, sob a 

perspectiva da dinâmica evolução dos direitos 

humanos ao longo da história. Assim, falou-se 

ao longo do texto de direitos humanos e de 

direitos fundamentais, sendo, portanto, 

necessário explicar em que consiste uma e outra 

expressão. 

                                                           
48 BOBBIO, A era dos direitos, p. 37. 

49 As Constituições da atualidade abarcam temas fundamentais, 

tipicamente constitutivos do Estado e da sociedade (organização 

e separação dos poderes do Estado e os direitos e garantias 

fundamentais), e outros assuntos que nelas são inseridos em razão 

das forças políticas dominantes no momento histórico em que são 

elaboradas. Aqueles temas formam a Constituição material, 

enquanto estes outros são considerados constitucionais apenas 

pela perspectiva formal. Para melhor compreensão, cf. 

FERNANDES, Curso de Direito..., p. 3-13. 
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 A dificuldade de se elaborar um conceito 

preciso acerca dos direitos fundamentais é 

confessada pela doutrina.50 Para José Afonso da 

Silva, essa dificuldade aumenta dada a 

circunstância de se empregar várias expressões 

para designá-los, tais como: direitos naturais, 

direitos humanos, direitos do homem, direitos 

individuais, direitos públicos subjetivos, 

liberdades fundamentais, liberdades públicas e 

direitos fundamentais do homem.51 Uma vez 

que o estudo se desenrola sob o ângulo do 

evolver histórico dos direitos humanos, é 

natural que se intente, inicialmente, a sua 

conceituação para, então, alcançar a ideia em 

torno dos direitos fundamentais. 

 Segundo Fábio Konder Comparato, em um 

dado momento percebeu-se que o homem é o 

único animal que conduz a sua vida de acordo 

com determinadas preferências valorativas, ao 

mesmo tempo em que se submete 

voluntariamente às normas iluminadas pelos 

valores éticos que aprecia. 

Os direitos humanos foram identificados 

com os valores mais importantes da 

convivência humana, aqueles sem os quais 

as sociedades acabam perecendo, 

fatalmente, por um processo irreversível de 

desagregação. 

Por outro lado, o conjunto dos direitos 

humanos forma um sistema correspondente 

à hierarquia de valores prevalecente no meio 

social; mas essa hierarquia axiológica nem 

sempre coincide com a consagrada no 

ordenamento jurídico. Há sempre uma 

tensão dialética entre a consciência jurídica 

                                                           
50 Nesse sentido: BOBBIO, A era dos direitos, p. 17; SILVA, José, 

Curso de Direito..., p. 179; MENDES; BRANCO, Curso de 

Direito..., p. 157; FERNANDES, Curso de Direito..., p. 227. 

51 SILVA, José, Curso de Direito..., p. 179. 

da coletividade e as normas editadas pelo 

Estado.52 

 

 A passagem transcrita já apresenta uma 

pista para uma esclarecedora diferenciação 

entre aquelas expressões. Somando-se a 

historicidade como característica dos direitos 

humanos, seu reconhecimento é animado pela 

compreensão coletiva acerca dos valores que em 

dado momento são considerados caros à 

humanidade. Porém, a admissão coletiva desses 

valores no plano universal, embora possa 

conduzir ao reconhecimento de direitos 

humanos, nem sempre corresponde aos mesmos 

valores proclamados pela ordem jurídica.53 Essa 

noção é também identificada por Gilmar 

Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco, para quem “a expressão direitos 

humanos, ou direitos do homem, é reservada para 

aquelas reivindicações de perene respeito a 

certas posições essenciais ao homem”, mas que 

“não possuem como característica básica a 

positivação numa ordem jurídica particular”.54 

 É a partir daí que se põe a distinção entre 

direitos humanos e direitos fundamentais. 

Sobre os direitos fundamentais, Fábio Konder 

Comparato afirma: 

[Os direitos fundamentais] são os direitos 

humanos reconhecidos como tais pelas 

autoridades às quais se atribui o poder político 

de editar normas, tanto no interior dos 

Estados quanto no plano internacional; são os 

                                                           
52 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos 

direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 38. 

53 Reforça-se a ideia de que os direitos humanos estão em 

permanente expansão, diante do devir social e constitucional, 

embora “a sua tradução em termos jurídicos jamais será 

concluída, pois ela não é senão o reflexo do estado de ‘permanente 

inacabamento’ do ser humano” (COMPARATO, A afirmação 

histórica..., p. 49). 

54 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 166. 
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direitos humanos positivados nas 

Constituições, nas leis, nos tratados 

internacionais. Segundo outra terminologia, 

fala-se em direitos fundamentais típicos e 

atípicos, sendo estes os direitos humanos ainda 

não declarados em textos normativos.55  

 

 Significa dizer, pois, que nem todos os 

direitos humanos são alçados à condição de 

direitos fundamentais. Ou, ainda, em outras 

palavras, que os direitos fundamentais são os 

direitos humanos reconhecidos pelo 

ordenamento jurídico interno e internacional.56 

 Nada obstante a distinção exposta, é 

possível encontrar formulações conceituais que 

mesclam as duas expressões, muito em razão da 

notável aproximação que há entre elas. José 

Afonso da Silva, por exemplo, assume como a 

mais adequada a este estudo a terminologia 

direitos fundamentais do homem, porque,  

[...] além de referir-se a princípios que 

resumem a concepção do mundo e informam 

a ideologia política de cada ordenamento 

jurídico, é reservada para designar, no nível 

do direito positivo, aquelas prerrogativas e 

instituições que ele concretiza em garantias 

de uma convivência digna, livre e igual de 

                                                           
55 COMPARATO, A afirmação histórica..., p. 71. 

56 Fábio Konder Comparato demonstra uma visão ampliada dos 

direitos fundamentais, para abranger aqueles reconhecidos tanto 

pela ordem interna quanto (pelo menos) pela ordem 

internacional, o que sinaliza para uma tendência nesta temática. 

Segundo Alexandre de Moraes, “em defesa da maior eficácia dos 

Direitos Humanos Fundamentais, a EC 45/04 consagrou a 

submissão do Brasil à jurisdição de Tribunal Penal Internacional 

a cuja criação tenha manifestado adesão, bem como, no âmbito 

interno, previu, nas hipóteses de grave violação de direitos 

humanos, a possibilidade do Procurador-Geral da República, com a 

finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 

tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja 

parte, suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em 

qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento 

de competência para a Justiça Federal (CF, art. 109, §5º)” (Direito 

Constitucional, p. 111). 

todas as pessoas. No qualificativo 

fundamentais acha-se a indicação de que se 

trata de situações jurídicas sem as quais a 

pessoa humana não se realiza, não convive e, 

às vezes, nem mesmo sobrevive.57 (grifos do 

autor) 

 Tomando as considerações feitas até aqui, 

parece haver consenso no entendimento de que 

os direitos fundamentais estão consagrados em 

preceitos da ordem jurídica, o que, aliás, “serve 

de traço divisor entre as expressões direitos 

fundamentais e direitos humanos”.58 

 Não são raras as incursões críticas ao 

juspositivismo. Uma de suas principais 

limitações residiria no momento de 

interpretação e aplicação do direito, “visto não 

existir critério científico que satisfaça a 

comunidade científica para explicar 

racionalmente o ato de aplicação do direito, o 

que gera um déficit de legitimidade da 

autoridade que impõe o ato e deixa dúvidas 

quanto aos limites de atuação dessa 

autoridade”.59 Entretanto, no campo dos 

direitos fundamentais do homem – para usar da 

expressão de José Afonso da Silva – sua 

                                                           
57 SILVA, José, Curso de Direito..., p. 182. Por sua vez, Uadi 

Lammêgo Bulos, apesar de manifestamente inspirado na lição de 

José Afonso da Silva, parece buscar um conceito mais objetivo, e 

menos “humanista”, que traduz a noção juspositivista dos 

direitos fundamentais: “Direitos fundamentais são o conjunto de 

normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à 

soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, 

livre e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, 

condição econômica ou status social” (Curso de Direito..., p. 515). 

58 Por todos, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet 

Branco, in: Curso de Direito..., p. 166. 

59 SOARES, Marcos Antônio Striquer; AQUINO, Márcia 

Regina Pitta Lopes. Pluralidade de significados da norma e 

processo constitucional: interpretação e aplicação da 

Constituição diante da diversidade cultural, religiosa e 

política. Revista Brasileira de Estudos Políticos. Belo 

Horizonte, n. 103, p. 233-256, jul./dez. 2011, p. 239. Disponível 

em: 

<http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/article/vie

w/P.0034-7191.2011v103p233/140>.  
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positivação afigura-se mesmo importante. 

Como salienta Fábio Konder Comparato, “sem 

dúvida, o reconhecimento oficial de direitos 

humanos, pela autoridade política competente, 

dá muito mais segurança às relações sociais”, 

até mesmo pela função pedagógica que exerce 

no seio da comunidade, “no sentido de fazer 

prevalecer os grandes valores éticos, os quais, 

sem esse reconhecimento oficial, tardariam a se 

impor na vida coletiva”.60 

 Pois bem, no Direito brasileiro, os direitos 

fundamentais são tratados como direitos 

constitucionais, na medida em que se inserem 

no texto da Constituição (CRB/1988). São 

direitos que “nascem e se fundamentam, 

portanto, no princípio da soberania popular”.61 

Desse modo, consubstanciando-se em normas 

constitucionais, distinguem-se das demais 

expressões do direito por sua posição hierárquica 

superior. Isto é, como toda e qualquer norma 

constitucional, os direitos fundamentais são 

também dotados do predicado da primazia, 

funcionando como parâmetro de validade para 

todos os atos normativos, bem como 

condicionando o conteúdo das normas 

inferiores.62 

 A relação de parametricidade informada, 

originada da constitucionalização dos direitos 

fundamentais, “traz consequências de evidente 

relevo”, porquanto “as normas que os abrigam 

                                                           
60 COMPARATO, A afirmação histórica..., p. 71. 

61 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito..., p. 184. Já foi dito 

que os direitos fundamentais compõem, ao lado da organização e 

da separação de poderes, a Constituição material dos Estados, por 

imposição do art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789: “Qualquer sociedade em que não esteja 

assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação 

dos poderes não tem Constituição”. Trata-se, pois, de elementos 

essenciais do próprio conceito de constituição. 

62 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 75-76. 

impõem-se a todos os poderes constituídos, até 

ao poder de reforma da Constituição”.63 

 Desse modo, o caráter vinculante dos 

direitos fundamentais se manifesta na eficácia, 

aplicabilidade e irradiação das normas que os 

conduzem. 

 Conforme lição de Uadi Lammêgo Bulos, 

“para a aplicabilidade constitucional realizar-se 

é preciso que as normas de uma constituição, 

além de vigentes e válidas, sejam juridicamente 

eficazes.” Assim, “aplicabilidade e eficácia 

constitucionais são faces de uma mesma moeda, 

porque uma norma só é aplicável à medida que 

for eficaz”.64 

Ao tratar das características dos direitos 

fundamentais, a doutrina tende a afirmar sua 

aplicabilidade imediata. Como assinalado 

supra, há uma grande preocupação em se 

proteger (efetivar) os direitos fundamentais, 

mais que a sua simples declaração. Gilmar 

Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco 

observam “marcado zelo nos sistemas jurídicos 

democráticos em evitar que as posições 

afirmadas como essenciais da pessoa quedem 

como letra morta ou que só ganhem eficácia a 

partir da atuação do legislador”.65 Afirmam, 

consequentemente, que, estando tais normas 

inseridas no texto constitucional e, portanto, 

acima dos poderes constituídos, não podem 

ficar sob a dependência absoluta da 

intermediação legislativa para produzir 

efeitos.66 

 Mais cauteloso, José Afonso da Silva 

argumenta que a eficácia e a aplicabilidade das 

                                                           
63 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 167. 

64 BULOS, Curso de Direito..., p. 466. 

65 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 173. 

66 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 173. 
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normas definidoras de direitos fundamentais 

dependem muito de seu enunciado.67 O autor 

explica: 

A Constituição é expressa sobre o assunto, 

quando estatui que as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata. Mas certo é que isso não 

resolve todas as questões, porque a 

Constituição mesma faz depender de 

legislação ulterior a aplicabilidade de 

algumas normas definidoras de direitos 

sociais, enquadrados entre os fundamentais. 

Por regra, as normas que consubstanciam os 

direitos fundamentais democráticos e 

individuais são de eficácia contida e 

aplicabilidade imediata, enquanto as que 

definem os direitos econômicos e sociais 

tendem a sê-lo também na Constituição 

vigente, mas algumas, especialmente as que 

mencionam uma lei integradora, são de 

eficácia limitada, de princípios 

programáticos e de aplicabilidade indireta, 

mas são tão jurídicas como as outras e 

exercem relevante função, porque, quanto 

mais se aperfeiçoam e adquirem eficácia 

mais ampla, mais se tornam garantias da 

democracia e do efetivo exercício dos demais 

direitos fundamentais.68 (grifo do autor) 

 Fato é que a CRB/1988 adotou, 

expressamente, o princípio da aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais, o que se 

infere do art. 5º, §1º, o qual dispõe que “as 

normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”. Da 

leitura desse dispositivo, Gilmar Ferreira 

                                                           
67 SILVA, José, Curso de Direito..., p. 184. 

68 SILVA, José, Curso de Direito..., p. 184. No mesmo sentido: 

MORAES, Direito Constitucional, p. 27. Bernardo Gonçalves 

Fernandes noticia divisão doutrinária sobre a interpretação em 

torno do art. 5º, §1º, CRB/1988, ora analisado (Curso de Direito..., 

p. 250). Para melhor aprofundamento no tema da densidade e 

aplicabilidade das normas constitucionais, cf. MENDES; 

BRANCO, Curso de Direito..., p. 78-82; BULOS, Curso de 

Direito..., p. 466-477. 

Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco fazem 

importante advertência: “O texto se refere aos 

direitos fundamentais em geral, não se 

restringindo apenas aos direitos individuais”.69 

O exame vai além, ao esclarecer: 

O significado essencial dessa cláusula é 

ressaltar que as normas que definem direitos 

fundamentais são normas de caráter 

preceptivo, e não meramente programático. 

Explicita-se, além disso, que os direitos 

fundamentais se fundam na Constituição, e 

não na lei – com o que se deixa claro que é a 

lei que deve mover-se no âmbito dos direitos 

fundamentais, não o contrário.70 

 

 De acordo com essa interpretação, os juízes 

estariam autorizados a concretizar os direitos 

fundamentais mesmo à falta de comando 

legislativo expresso.71 Mais que isso, os juízes 

poderiam “dar aplicação aos direitos 

fundamentais mesmo contra a lei, se ela não se 

conformar ao sentido constitucional 

daqueles”.72 

                                                           
69 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 174. 

70 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 174. 

71 A garantia constitucional do mandado de segurança coletivo, 

por exemplo, já possuía operabilidade mesmo antes da edição da 

Lei 12.016/2009. Celso Agrícola Barbi, em articulado feito ainda 

sob a égide da Lei 1.533/1951, também se esforçou por 

demonstrar que, “no âmbito do mandado de segurança, havia 

lugar para proteção dos chamados interesses legítimos, que 

integram hoje os chamados ‘interesses difusos’ ou ‘interesses 

coletivos’ ou ‘direitos coletivos’, com legitimação dos interessados 

para requerer a medida judicial”. Com efeito, sustenta, “como já 

existe legislação ordinária regulando o procedimento do mandado 

de segurança, ela serve perfeitamente para o ajuizamento do 

mandado de segurança coletivo, o qual, portanto, pode ser 

requerido desde a promulgação da Constituição” (BARBI, Celso 

Agrícola. Mandado de segurança na Constituição de 1988. Revista 

de Processo. São Paulo, Ano 15, n. 57, p. 7-12, jan./mar. 1990, p. 7 

e 11). Apesar desse esforço doutrinário, que não logrou resultados 

práticos imediatos, continuou prevalecendo a interpretação que 

restringia o cabimento do mandado de segurança a proteger 

direito subjetivo individual. 

72 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 174. 
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 De resto, considerando a eficácia como a 

capacidade das normas produzirem efeitos 

(potencialidade), tem-se que “o Poder Público 

em suas ações deve sempre se voltar para o 

cumprimento dos direitos fundamentais”.73 

Afinal, as normas constitucionais são 

imperativas, não carreando meros conselhos, 

avisos, recomendações ou lembretes. Ao 

contrário,  

independentemente do grau de eficácia que 

apresentem, são mandamentos imperativos, 

cogentes, taxativos, pois prescrevem, 

explícita ou implicitamente, o que ‘deve ser’ 

a conduta dos indivíduos, dos órgãos 

públicos, das autoridades e instituições.74 

 

 Ora, uma vez inseridos no texto 

constitucional, os direitos fundamentais 

funcionam como parâmetros de organização e 

de limitação dos poderes constituídos. A sua 

consagração pelas Constituições dos Estados 

impede que sejam alterados, limitados ou 

suprimidos pelos poderes constituídos. Os atos 

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 

estão adstritos, vinculados aos direitos 

fundamentais. 

 No âmbito do Poder Legislativo, a 

vinculação da atividade legiferante consiste no 

dever de conformidade com o sistema de 

direitos fundamentais, que orienta para a 

produção de normas, com vistas na maior 

eficácia possível (mandado de otimização75). É 

                                                           
73 FERNANDES, Curso de Direito..., p. 248. 

74 BULOS, Curso de Direito..., p. 476. 

75 “Há situações em que não há como dispensar uma 

concretização pelo legislador (por exemplo, no caso de alguns 

direitos sociais). [...] a norma do art. 5º, §1º da CR/88 determina 

um mandado de otimização, que impõe aos órgãos estatais a 

obrigação de reconhecerem a maior eficácia possível aos direitos 

fundamentais, gerando uma presunção em favor da aplicabilidade 

imediata das normas que definem direitos” (FERNANDES, 

comum na doutrina associar a vinculação 

legislativa à preservação do núcleo essencial dos 

direitos fundamentais e à proibição do 

retrocesso, mesmo quando a Constituição 

empresta ao legislador a tarefa de restringir 

certos direitos.76 

 Evidentemente, a Administração também se 

vincula aos direitos fundamentais, devendo 

obediência a suas diretrizes, sob pena de 

nulidade de seus atos. Portanto, na atividade 

de interpretação e aplicação da lei, 

especialmente quando possuir certa margem de 

discricionariedade, deverá a Administração 

caminhar na trilha dos direitos fundamentais. 

 Finalmente, cabe ao Judiciário, como 

cediço, defender os direitos violados ou 

ameaçados de lesão (art. 5º, XXXV, 

CRB/1988). Constitui tarefa precípua dos 

tribunais a defesa dos direitos fundamentais, 

devendo para tanto laborar continuamente no 

controle dos atos dos demais Poderes, 

perseguindo a máxima efetividade possível dos 

direitos fundamentais e recusando a aplicação 

de preceitos que os desrespeitem.77 

                                                                                         
Curso de Direito..., p. 250). Nessa esteira, Virgílio Afonso da 

Silva, em comentário à regra da proporcionalidade no Direito 

brasileiro, explica: “Se se admite que a grande maioria dos 

direitos fundamentais são princípios, no sentido defendido por 

Robert Alexy, [...], admite-se que eles são mandamentos de 

otimização, isto é, normas que obrigam que algo seja realizado na 

maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e 

jurídicas. E a análise da proporcionalidade é justamente a 

maneira de se aplicar esse dever de otimização ao caso concreto. É 

por isso que se diz que a regra da proporcionalidade e o dever de 

otimização guardam uma relação de mútua implicação” (SILVA, 

Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos 

Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, Ano 91, v. 798, p. 

23-50, abr. 2002, p. 43-44). 

76 Para maior profundidade nos temas, cf. MENDES; BRANCO, 

Curso de Direito..., p. 167-168. 

77 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 172; 

FERNANDES, Curso de Direito..., p. 253-254. 
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 Além do caráter subjetivo dos direitos 

fundamentais, que outorgam a seus titulares 

possibilidades jurídicas de impor interesses 

pessoais em face do Estado (eficácia vertical), 

bem como no seio das relações interparticulares 

(eficácia horizontal), é possível visualizá-los sob 

uma dimensão objetiva, que se funda na 

afirmação dos direitos fundamentais como 

sendo a base do ordenamento jurídico. Nesse 

sentido, Gilmar Ferreira Mendes e Paulo 

Gustavo Gonet Branco explicam: 

A dimensão objetiva resulta do significado 

dos direitos fundamentais como princípios 

básicos da ordem constitucional. Os direitos 

fundamentais participam da essência do 

Estado de Direito democrático, operando 

como limite do poder e como diretriz para a 

sua ação. As constituições democráticas 

assumem um sistema de valores que os 

direitos fundamentais revelam e positivam. 

Esse fenômeno faz com que os direitos 

fundamentais influam sobre todo o 

ordenamento jurídico, servindo de norte 

para a ação de todos os poderes 

constituídos.78 

 

 Percebe-se, então, que, em uma perspectiva 

objetiva, os direitos fundamentais representam 

verdadeiro norte de “eficácia irradiante” para a 

atuação estatal, “o que os converte em diretriz 

para a interpretação e aplicação das normas dos 

demais ramos do Direito”79, seja nas relações 

Estado-particular, seja na esfera privada, isto é, 

no âmbito das relações entre particulares. 

 

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em síntese, qualquer direito fundamental 

positivado pela ordem jurídica constitucional 

                                                           
78 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 189. 

79 MENDES; BRANCO, Curso de Direito..., p. 191. 

goza de máxima eficácia e aplicabilidade, 

irradiando de suas normas diretrizes que 

vinculam toda a atividade estatal.  

 Deve-se rememorar que a análise aqui 

desenvolvida teve por finalidade demonstrar o 

estágio evolutivo de direitos individuais e 

coletivos (coletivos stricto sensu e difusos), bem 

como seu caráter vinculante, de máxima 

eficácia e aplicabilidade, o que releva a 

importância de sua positivação no ordenamento 

jurídico. O qualificativo “fundamentais”, 

portanto, denota a inserção de direitos 

individuais e coletivos lato sensu como parte do 

ordenamento constitucional positivo e ratifica 

seus atributos, descritos ao longo desta seção. 

Assim, conforme acima explicitado, ao lado dos 

direitos fundamentais individuais, o legislador 

constituinte deixou explícita a consagração de 

direitos fundamentais coletivos, sendo este 

gênero do qual são espécie os direitos difusos e 

os direitos coletivos stricto sensu (CRB/1988, 

Título II, Capítulo I). Necessário, pois, admitir-

se estar tratando de verdadeiros direitos 

fundamentais. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAÚJO, Aloízio Gonzaga de Andrade. O Direito e o 

Estado como estruturas e sistemas: um contributo à 

teoria geral do Direito e do Estado. Belo Horizonte: 

Movimento Editorial da Faculdade de Direito da 

UFMG, 2005. 

 

BARBI, Celso Agrícola. Mandado de segurança na 

Constituição de 1988. Revista de Processo. São Paulo, 

Ano 15, n. 57, p. 7-12, jan./mar. 1990. 

 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de 

Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 

1992. 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos 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.  Os artigos científicos e de opinião  publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O 
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" 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 2016 

19 

 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 

25. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010. 

 

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito 

Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado de 

Direito. Lisboa: Gradiva, 1999. (Coleção Cadernos 

Democráticos: Fundação Mário Soares). 

 

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica 

dos direitos humanos. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2013. 

 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito 

Constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen 

Juris, 2011. 

HORTA, José Luiz Borges. Urgência e emergência 

do constitucionalismo estratégico. Revista Brasileira 

de Estudos Constitucionais – RBEC. Ano 1, n.1, 

jan./mar.2007. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 

 

LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações coletivas: 

história, teoria e prática. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris Editor, 1998. 

 

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 6. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21. 

ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

NUNES, Leonardo Silva. Tutela Inibitória Coletiva. 

Belo Horizonte: D’Plácido, 2013. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 

Constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2000. 

 

SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o 

razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, Ano 91, v. 798, p. 23-50, abr. 2002. 

 

SOARES, Marcos Antônio Striquer; AQUINO, 

Márcia Regina Pitta Lopes. Pluralidade de 

significados da norma e processo constitucional: 

interpretação e aplicação da Constituição diante da 

diversidade cultural, religiosa e política. Revista 

Brasileira de Estudos Políticos. Belo Horizonte, n. 

103, p. 233-256, jul./dez. 2011, p. 239. Disponível 

em: 

<http://www.pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rb

ep/article/view/P.0034-7191.2011v103p233/140>. 

 

SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: 

novos paradigmas em face da globalização. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2008. 

 

VICENTINO, Cláudio. História geral. 8. ed. São 

Paulo: Scipione, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos 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.  Os artigos científicos e de opinião  publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O 
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" 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 2016 

20 

 

 Artigos de Opinião 

 
 

 

Paulo Cunha 
Jurista 

Mestre em Direito 

 

"TRABALHO - 

PRODUTIVIDADE, VALOR E 

DIGNIDADE HUMANA" 

 

 É inquestionável o relevo que “o trabalho” 

reveste na vida particular das pessoas bem 

como no desenvolvimento e progresso da 

sociedade. A reflexão proposta focará as 

condições do trabalho para, logo de seguida, se 

centrar na questão da qualidade e da tão 

recentemente propalada produtividade do 

trabalho enquanto, concomitantemente serão 

suscitadas algumas questões atinentes à 

dignidade no trabalho. 

 

 Patrick SüsKind no seu Romance, “O 

Perfume”, descreve, numa curta passagem, o 

ambiente e condições de trabalho do Século 

XVIII da seguinte forma: “… conhecia um 

curtidor chamado Grimal, que necessitava 

urgentemente de mão-de-obra jovem: não de 

aprendizes, nem operários, mas de tarefeiros ao 

preço da chuva. Na realidade, a indústria de 

curtumes implicava tarefas (descarnar as peles em  

decomposição, misturar banhos e tintas tóxicas, 

vazar produtos corrosivos) que eram de tal 

maneira prejudiciais à saúde e perigosas, que um 

mestre de curtumes consciente das suas 

responsabilidades evitava, tanto quanto possível, 

fazê-las executar pelos seus operários e confiava-as 

à ralé desempregada, a vagabundos ou ainda a 

crianças que não pertenciam a ninguém e em 

relação às quais ninguém se inquietaria se as 

coisas dessem para o torto”. 

 

 Não sendo este, felizmente, o retrato das 

condições do trabalho no início deste Século, 

constitui um bom ponto de partida para refletir 

sobre o grau de dignidade da condição humana 

no desenvolvimento do trabalho dependente na 

sociedade atual. Se é verdade que a evolução 

civilizacional e contexto socioeconómico se 

traduziram numa melhoria significativa das 

condições físicas descritas pelo romancista, 

também o é, o surgimento ou a 

consciencialização de uma nova categoria de 

riscos como o stresse, o mobbing, o assédio sexual 

ou moral, bem como todas as formas de 
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controlo invisível que os novos sistemas 

informáticos permitem. A par destes, o 

Observatório Europeu de Riscos e a Agência 

Europeia para a Segurança e Saúde no 

Trabalho identificaram em 2007 cinco grandes 

grupos de riscos psicossociais emergentes: 

Novas formas de contrato e insegurança; 

Envelhecimento da força de trabalho; 

Intensificação do trabalho; Elevada exigência 

emocional no trabalho e Dificuldade de 

equilíbrio entre o trabalho e a vida familiar e 

pessoal.  

 

 A preocupação com as questões sociais 

emergentes do trabalho não é recente. Em 1944, 

a Declaração de Filadélfia reconheceu 

taxativamente que o “trabalho não é uma 

mercadoria”, faz parte do quotidiano individual, 

constituindo o fundamento da sua dignidade, 

do seu bem-estar e do desenvolvimento 

enquanto ser humano. O desenvolvimento 

económico deve abranger a criação de empregos 

e de condições de trabalho em que os 

trabalhadores possam trabalhar em plena 

liberdade, segurança e dignidade. O 

desenvolvimento económico não é um fim em 

si, mas um meio para melhorar a vida dos seres 

humanos. A OIT elevou o trabalho digno a 

chave do progresso social.  

 

 A compreensão das condições em que as 

pessoas trabalham é fundamental para 

melhorar a qualidade do trabalho, a 

produtividade e aumentar o emprego. Neste 

sentido, o Conselho Europeu aprovou em 2002 

um plano de desenvolvimento estratégico, 

vulgarmente conhecido como Estratégia de 

Lisboa, que definiu o objetivo de converter a 

economia da União Europeia “na economia do 

conhecimento mais competitiva e dinâmica do 

mundo, antes de 2010, capaz de um crescimento 

económico duradouro acompanhado por uma 

melhoria quantitativa e qualitativa do emprego e 

uma maior coesão social”. Para tal, a Europa 

deveria modernizar a vida ativa, criando “mais 

e melhores empregos” ou criar “um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo”, nos termos 

da Estratégia Europa 2020. A garantia da 

qualidade do trabalho e do emprego constitui 

um elemento crucial para a consecução deste 

objetivo. Posteriormente, em 2006, o Conselho 

de Ministros do Trabalho, dos Assuntos Sociais 

e da Saúde declarou que “os locais de trabalho 

devem potenciar a organização do trabalho de 

forma a aumentar a qualidade do trabalho, quer a 

criatividade e inovação dos trabalhadores o que, 

por sua vez melhora a produtividade”. 

 

 Ou seja, a questão da qualidade do trabalho 

e das condições em que é prestado tem sido 

objeto de atenção por parte de diversos 

organismos internacionais que lhe reconhecem 

relevante dignidade ética e fundamento de 

justiça social. O debate em torno do fator 

“trabalho” não deve ser limitado à questão da 

produtividade, tout court, mas privilegiar uma 

abordagem em que o contexto de trabalho se 

encontra associado à ética da condição humana, 

numa rejeição dos fatores perniciosos de risco 

que desumanizam a forma de prestação do 

trabalho e todos os obstáculos que 

transformaram o trabalho numa fonte de 

supressão da liberdade. Esta abordagem 

constitui o verdadeiro ponto arquimediano a 

partir do qual se pode tratar de uma forma 

realista a questão da produtividade e 

competitividade. O trabalho deve ser fonte de 

satisfação e realização pessoal e profissional, 

condição essencial para a manutenção de uma 
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força de trabalho saudável, motivada e 

preparada para o desafio da globalização.  

 

 Frederick Herzberg, autor da clássica 

"Teoria dos Dois Fatores" - que aborda a 

situação de motivação e satisfação das pessoas - 

associa a insatisfação com o trabalho ao 

ambiente de trabalho e a satisfação com o 

trabalho ao seu conteúdo. Isto é, os fatores 

capazes de produzir insatisfação compreendem 

a política e a administração da empresa, as 

relações interpessoais, supervisão, condições de 

trabalho, salário, estatuto e segurança no 

trabalho. Os fatores geradores de satisfação 

abrangem a realização, reconhecimento, o 

próprio trabalho, responsabilidade e progresso 

ou desenvolvimento.  

 

 Em 6 de abril de 2011, o então Primeiro-

Ministro endereçou um pedido de assistência 

financeira à Comissão Europeia e encetou um 

percurso com consequências sociais e laborais 

profundas. Logo em 2012, em sede de Comissão 

Permanente de Concertação Social, foram 

acordadas um conjunto de medidas consignadas 

no documento designado por “Compromisso 

para o Crescimento, Competitividade e 

Emprego”. Este documento que visava a 

criação das “condições para uma recuperação 

forte e duradoura do crescimento económico, 

multiplicando as oportunidades para o 

investimento, para a criação de emprego e 

manutenção e melhoria da sua qualidade” 

preconizou, entre outras, medidas ao nível da 

organização do tempo de trabalho e alteração 

ao regime de feriados e férias – classificado de 

histórico, audaz e inovador por uns e de 

terrorismo social, por outros – não alterou 

verdadeiramente as práticas laborais 

instituídas, tendo tido a única vantagem de 

conferir parcial cobertura legal à prática há 

muito adotada no setor empresarial.  

 

 A pretexto de uma alegada falta de 

competitividade das empresas portuguesas - 

radicada numa legislação laboral pouco 

flexível, designadamente, em matéria de 

tempos de trabalho, tem vindo a ser objeto de 

amplo debate na sociedade portuguesa a 

repercussão do tempo de trabalho na 

produtividade. O aumento do tempo de 

trabalho foi tido como a única via de progresso 

material da sociedade. Porém, uma análise 

cuidada e empírica revela que as alterações não 

foram proporcionais ao ruído gerado. Pior, à luz 

da teoria proposta por Frederick Herzberg, 

acentuaram-se os fatores de insatisfação. 

 

 Especificamente, em matéria de tempos de 

trabalho, um estudo recente da OCDE, conclui 

que em 2014 os portugueses trabalharam 

anualmente 1719 horas; os finlandeses 1572 

horas; os britânicos 1663, os alemães 1302, os 

franceses 1387 e os holandeses 1347. Em 

contrapartida, e ainda segundo os dados 

recolhidos no mesmo estudo, os povos que mais 

horas trabalharam no ano 2014 foram os 

mexicanos com 2327 horas, logo seguidos pelos 

costa-riquenhos com 2297 horas e chilenos com 

2064 horas. 

 

 Se os dados expostos seriam suficientes para 

abalar qualquer tese defensora de que o tempo 

de “trabalho” – per se - estaria diretamente 

relacionado com a produtividade e criação de 

riqueza, propõe-se ainda, a sua comparação 

com os dados fornecidos em 2015 pelo “Índice 

para uma Vida Melhor” da OCDE 

relativamente ao fator “trabalho” nos referidos 

países. No estudo, que abrangeu 36 países, a 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos 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.  Os artigos científicos e de opinião  publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O 
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" 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 2016 

23 

 

Holanda surge em 5.º posto na escala de 

desempenho, a Alemanha em 8.º, o Reino 

Unido em 15.º, a Finlândia em 18.º e a França 

em 20.º. Por seu turno, o Chile surge em 25.º, o 

México em 28.º e Portugal… no 33.º posto.  

Com estes dados não se pretende induzir o leitor 

a uma associação direta entre o número de 

horas de trabalho prestadas e o índice de 

qualidade de vida - seria um erro. Da mesma 

forma, também não é correto associar o número 

de horas de trabalho à produtividade e 

produção de riqueza. É consabido que a riqueza 

não se afere pelo número de horas trabalhadas, 

sendo este um fator entre tantos outros e 

porventura um dos que menos influirá. 

 

 O mesmo estudo conclui que Portugal está 

abaixo da média nas qualificações, emprego e 

salários. “O dinheiro, embora não possa 

comprar felicidade, é um meio importante para 

alcançar padrões superiores de vida”, 

destacando que em Portugal, o rendimento 

médio das famílias é de 18.222 Euros por ano 

(com ajustes per capita) inferior à média da 

OCDE, de 23.507 Euros anuais. Realça ainda 

uma diferença importante entre os mais ricos e 

os mais pobres – os 20% mais favorecidos da 

população auferem quase seis vezes mais do que 

os 20% menos favorecidos. 

 

 Quanto ao emprego, cerca de 61% das 

pessoas com idades entre 15 a 64  anos em 

Portugal têm trabalho remunerado, abaixo da 

média de empregos da OCDE, de 65% e, 

aproximadamente 63% dos homens têm um 

emprego remunerado, em comparação com 

58% das mulheres. Em Portugal, cerca de 10% 

dos trabalhadores prestam trabalho 

suplementar, abaixo  da média da OCDE, de 

13%, sendo que 13% dos homens trabalham 

horas extras, em comparação com 6% das 

mulheres. 

 

 Certamente cientes da falta de bases 

científicas da relação (in)existente entre número 

de horas de trabalho prestadas e riqueza 

produzida, a Suécia implementou em fevereiro 

de 2015 a redução do horário de trabalho para 

seis horas na cidade de Gotemburgo numa 

experiência cujos resultados são esperados no 

final de 2016.A falta de produtividade 

portuguesa não parece estar, portanto, 

associada ao volume de trabalho mas à sua 

correlação com o custo-horário. Infelizmente, 

continua-se a seguir o paradigma de que a 

competitividade das nossas empresas e 

produtividade do tecido empresarial estão na 

estrita dependência da quantidade de trabalho. 

 

 Este ainda é o paradigma de países como a 

China onde o salário mínimo nas metrópoles 

varia entre os 120,00 e os 220,00 euros - 

consoante a província - e as populações rurais 

têm migrado para as metrópoles, representando 

este fator, em si, uma evolução do seu nível de 

qualidade de vida. A par desta realidade, os 

países asiáticos e do magrebe recorrem a formas 

de trabalho como as descritas por Patrick 

SüsKind, designadamente o recurso ao trabalho 

infantil, oferta de condições de trabalho pouco 

dignificantes ou humanas e incumprimento das 

normas internacionais em matéria de tempos de 

trabalho. 

 

 Reduzir a questão da produtividade à 

quantidade do trabalho é esquecer que o fator 

trabalho é apenas um, entre todos os outros 

fatores produtivos. De facto, a produtividade 

multifatorial – produtividade conjunta de todos 

os fatores de produção - tem revelado uma taxa 

de crescimento inferior à produtividade do 
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trabalho, revelando uma ineficiente utilização 

dos outros fatores de produção, que não o 

trabalho, como o capital e recursos como a 

energia, matéria-prima, ou opções públicas ao 

nível da definição da política fiscal. A falta de 

produtividade atribuída aos trabalhadores 

portugueses está relacionada com a 

concentração em sectores de mão-de-obra 

intensiva com escassa incorporação tecnológica 

ou geração de baixo valor acrescentado, pelo 

que o rendimento gerado pela atividade 

económica é, obviamente, menor. 

 

 Trabalhar mais horas não significa produzir 

mais. Pior, não significa produzir melhor. É que 

o conceito produtividade é: produzir o mesmo 

com menos custos ou produzir mais com custos 

semelhantes. Segundo dados recolhidos pelo 

Pordata, em 2014 em Portugal a produtividade 

real do trabalho por hora era de 20,60 Euros, 

praticamente metade da produtividade da do 

trabalho na União Europeia (UE)28: 37,80 

Euros. Ou seja, muito distante de países como o 

Luxemburgo com 81,90 Euros, a Dinamarca 

com 64,60 Euros, a Bélgica com 56,50 Euros, 

ou mesmo a Alemanha com 50,00 Euros – e este 

desempenho tem reflexos a nível salarial. 

 

 E, no entanto, Portugal tem estado ao longo 

dos últimos dois anos entre os países da UE 

com menos feriados, somente nove dias, apenas 

igualado à Irlanda; Está também entre os 

países da UE com menos dias de férias: menos 

do que Portugal apenas a Irlanda e a Bélgica 

com 20 dias; Os portugueses trabalham em 

média 40 horas por semana comparativamente 

com a Alemanha com uma média de 35 horas 

semanais. 

 O aumento da produtividade deve assentar 

em políticas económicas de incentivo ao 

investimento na atividade produtiva, na aposta 

na inovação, na dinamização de parcerias com 

as Universidades, simplificação de 

procedimentos burocráticos (a reforma da 

administração pública tem-se revelado um 

fiasco ao longo das últimas décadas), aposta na 

capacidade de gestão e de organização das 

empresas e do setor público, incremento da 

formação de empregadores e trabalhadores, 

motivação e melhoria da sua qualidade de vida, 

podendo estes últimos, inclusivamente, ser 

encarados enquanto ferramenta de gestão, na 

criação de um ambiente de trabalho digno. 

 

 No início do ano 2015 a OCDE publicou o 

relatório de diagnóstico “Estratégia de 

Competências para Portugal” no qual 

diagnostica algumas das carências estruturais 

do país tais como “Aumentar a oferta e a 

qualidade da educação de adultos em Portugal, 

em especial para os adultos pouco 

qualificados”, ( …) que “contribuirá para uma 

maior produtividade, incrementar a 

empregabilidade e ainda melhorar a capacidade 

de adaptação a ambientes de trabalho em 

rápida mutação”. Sem melhorias ao nível da 

formação de adultos, “Portugal não poderá 

contar com uma força de trabalho qualificada e 

flexível, preparada para satisfazer as novas 

exigências do mercado de trabalho”. 

 

 E uma das formas de promover esse 

aumento é atribuindo incentivos aos 

empregadores para se envolverem no 

desenvolvimento de competências, de forma a 

que a aprendizagem ao longo da vida se torne 

uma realidade para todos os adultos. Também o 

reforço da resposta da educação e formação 

profissional é uma matéria que deve ser 

trabalhada, embora a OCDE reconheça o 
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esforço tido nos últimos anos pelo Governo no 

sentido de aumentar esta oferta. É preciso 

porém “melhorar [a oferta], reforçando a 

componente de formação em empresa”. 

O maior desafio que Portugal enfrenta 

é, contudo, a criação de emprego. A OCDE 

lembra que Portugal tem a quarta taxa mais 

elevada de desemprego jovem da OCDE e que 

“uma grande parte dos alunos nem estuda nem 

trabalha”, pelo que é preciso “assegurar que os 

programas de apoio aos jovens são bem 

concebidos e coerentes”. Além disso “um 

sistema de informação e orientação profissional 

bem estruturado é essencial para melhorar a 

ativação de competências da população jovem 

em Portugal”. 

 

 Há um outro tipo de desemprego que 

preocupa os peritos: o de longa duração. E por 

isso mesmo é “essencial” que Portugal adote 

“medidas específicas orientadas para apoiar 

ações de reconversão profissional e ajudar na 

procura de emprego”, de forma a garantir 

que “os desempregados de longa duração não 

ficam completamente desligados do mercado de 

trabalho”. Mas ter só mais emprego não chega. 

 

  Aliás, outro dos problemas 

que Portugal enfrenta além do desemprego é 

o do mercado de trabalho dual, “em que uma 

grande percentagem de trabalhadores é 

admitida com contratos temporários, com 

maior insegurança no emprego, em empregos de 

menor qualidade”, referem os especialistas. E 

por isso a OCDE defende que é preciso criar bom 

emprego e para isso ainda podem ser feitos mais 

esforços para “aumentar as taxas de emprego e a 

qualidade dos novos empregos”, nomeadamente 

adotando “mais medidas para melhorar as 

ligações entre a investigação universitária e o 

tecido empresarial”, e do apoio ao 

empreendedorismo. 

 

 O conceito de trabalho digno – na definição 

da OIT - reporta-se às aspirações do ser 

humano no domínio profissional e compreende 

o direito à realização de trabalho produtivo 

com uma remuneração equitativa; à segurança 

no local de trabalho e proteção social das 

famílias; criação de perspetivas de 

desenvolvimento pessoal e integração social; 

liberdade de expressão; organização e 

participação nas decisões e igualdade de 

oportunidades e de tratamento para todas as 

mulheres e homens. Este conceito deveria estar 

no centro das estratégias globais, nacionais e 

locais que visam o progresso económico e social. 

Desempenha um papel fundamental nos 

esforços de redução da pobreza e constitui um 

meio de alcançar um desenvolvimento 

equitativo, inclusivo e sustentável.  

 

 Já no Século XIX Hegel defendia que o 

trabalho seria o modo pelo qual se dá a 

liberdade na sociedade, sendo ele o processo 

viabilizador da liberdade se instaurar ou se 

efetivar no seio da comunidade de forma 

realmente eficaz. Concebia o trabalho livre 

como um direito do cidadão, pois o único modo 

de se participar da riqueza social vem através 

da manifestação da capacidade produtiva do 

indivíduo. Noutra perspetiva, mas seguindo a 

mesma linha de raciocínio pronunciou-se nos 

seguintes termos o Prémio Nobel da Paz, 

Nelson Mandela: “Não podemos desenvolver-nos 

em detrimento da justiça social. Não podemos 

fazer-nos concorrência sem uma base de princípios 

fundamentais dos direitos humanos. Se isto é 

aplicável dentro da nossa própria sociedade, é 

aplicável a todo o mundo”. 
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 Artigos de Opinião 

 

 

Susana Nunes Martins 

Mestre em Ciências Económicas e 

Empresarias - Gestão de Recursos 

Humanos, Membro da Comissão 

Regional para a Igualdade no 

Trabalho e no Emprego nos Açores 

(CRITE-Açores), Licenciada em Direito 

“A EXPERIÊNCIA DA 

CONCILIAÇÃO LABORAL 

EXTRAJUDICIAL NA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES” 

Nas relações humanas é comum existirem 

divergências de entendimento quanto aos 

objetivos e interesses a que cada um se propõe. 

E, se na maior parte das situações as 

divergências são sanadas pelos próprios através 

da negociação e da transação, noutros casos tal 

não sucede, tornando-se necessário a 

intervenção de um terceiro para a resolução do 

conflito. Essa intervenção poderá ser judicial, 

ou extrajudicial quando se refira a direitos 

disponíveis em que os próprios centrados nos 

seus interesses e direitos, orientados por uma 

terceira parte neutra, poderão encontrar em 

conjunto a solução para o conflito que os opõe. 

A resolução alternativa de conflitos 

extrajudicial pode ser feita através da 

arbitragem voluntaria*, da mediação, ou da 

conciliação. Estes dois últimos instrumentos 

são formas de resolução de conflitos 

extrajudiciais assentes na autonomia da 

vontade das partes onde existe o recurso aos 

serviços de um terceiro imparcial com o fim de 

as ajudar a chegarem a uma solução 

consensual. Existindo diferentes doutrinas 

sobre se a mediação e a conciliação são a mesma 

forma ou formas diferentes de resolução do 

conflito, perfilho do entendimento de que são 

distintas, designadamente, quanto à postura do 

terceiro, que na mediação é um facilitador da 

comunicação entre as partes para as aproximar 
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sem qualquer intervenção na solução 

encontrada para o conflito, e na conciliação o 

seu papel é mais interventivo podendo, para 

além de facilitar o acordo entre as partes, 

sugerir soluções para o problema que poderão 

por elas ser ou não aceites.  

De modo inovador, na Região Autónoma dos 

Açores as formas adotadas para a resolução 

voluntária extrajudicial dos conflitos 

individuais de trabalho foram a conciliação e a 

arbitragem, através da criação do Serviço 

Regional de Conciliação e Arbitragem do 

Trabalho (SERCAT), pelo Decreto Legislativo 

Regional n.º24/88/A, de 19 de maio de 1988, 

serviço atualmente dependente da Vice-

Presidência, Emprego e Competitividade 

Empresarial, que há 26 anos assegura a 

realização das diligências de conciliações 

voluntárias que lhe são submetidos. É um 

serviço distinto do Sistema de Mediação 

Laboral promovido pelo Ministério da Justiça 

em funcionamento desde Dezembro de 2006 no 

território do continente.  

Assente nos princípios da imparcialidade, 

autonomia técnica, independência, 

confidencialidade e tripartismo o SERCAT é 

constituído por três comissões de conciliação e 

arbitragem (CCA) permanentes, sediadas 

respetivamente nas cidades de Angra do 

Heroísmo, Horta e Ponta Delgada, cujo âmbito 

territorial abrange as diferentes ilhas da 

Região. As CCA são constituídas por um 

presidente independente com conhecimentos 

jurídicos sobre o assunto em disputa, que atua 

como terceira parte neutra, e por dois vogais 

em representação paritária dos trabalhadores e 

das entidades empregadoras, que podem ajudar 

o presidente como intermediário entre ele e as 

partes, a conseguir uma avaliação realista das 

mesmas e formular soluções de compromisso**. 

O recurso ao SERCAT quer pelos trabalhadores 

quer pelas entidades empregadoras visa 

permitir encontrar uma pronta solução do 

conflito individual de trabalho, através de um 

processo estruturado mais informal, voluntário, 

célere e sem custos para as partes. Após a 

entrada do requerimento solicitando a 

tentativa de conciliação e devidamente 

fundamentado (na maioria dos casos na falta de 

acordo sobre o valor e pagamento dos créditos 

devidos pela prestação de trabalho após o fim 

da relação de trabalho), em regra, é agendada 

uma reunião para tentativa de conciliação num 

dos 15 dias seguintes, sendo notificados os 

interessados para comparecerem, e querendo 

podendo fazer-se representar. Comparecendo 

reúnem com uma comissão de conciliação onde 

são orientadas para encontrarem em conjunto 

um compromisso ou solução aceitável para as 

duas partes, sem que lhes seja imposta qualquer 

decisão, ficando na sua inteira disponibilidade a 

obtenção de um acordo e os termos do mesmo, 

que existindo é lavrado a escrito valendo como 

título executivo perante o tribunal. Os 

interessados mantem-se livres para a qualquer 

momento desistirem do procedimento e, caso 

assim o entendam, recorrerem à via judicial. 

Assente na conciliação voluntária o SERCAT é 

um serviço consolidado na Região que revelou 

ser um processo expedito para a prevenção e 

solução dos conflitos individuais de trabalho 

entre trabalhadores e empregadores, que 

através do recurso a este serviço conseguem 

resolver por mutuo acordo e de forma célere a 

maioria das situações de conflitos individuais de 

trabalho. 
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 “a paz universal e permanente só pode estar 

baseada na justiça social”. 

* Lei da Arbitragem Voluntária: Lei n.º 31/86, 

de 29 de Agosto, revogada pela Lei n.º63/2011, 

de 14 de Dezembro, com exceção do disposto no 

n.º1 do artigo 1.º, que se mantém em vigor para 

a arbitragem de litígios emergentes de ou 

relativos a contratos de trabalho. 

** Ministério para a Qualificação e Emprego, 

Coleção OIT Estudos “A conciliação nos 

conflitos de trabalho – Guia prático”. 

 

 Artigos de Opinião

 

 

 

José Noronha Rodrigues 
Professor de Direito na UAç  

Advogado 

 

"LOBBY BICÉFALO NA 

UNIÃO EUROPEIA"  

 O ex-libris da X Cimeira Insular entre 

Açores e Madeira foi, sem dúvida, o anúncio da 

criação de um Gabinete de Representação das 

duas Regiões Autónomas em Bruxelas. As 

conclusões desta X Cimeira Insular são, de fato, 

um êxito que urge assinalar, malgrado o 

enorme atraso político que as duas Regiões 

Autónomas tiveram para iniciar este debate 

sobre o lobby.  Aliás, no próximo dia 5 de 

março comemora-se o vigésimo quarto 

aniversário em que a Comissão Europeia, de 

forma direta e institucional, debruçou-se, pela 

primeira vez, sobre a problemática de grupo de 

interesse, vulgarmente, conhecido por lobby ou 

lobbying multileval (Cfr. Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias nº 63/2, de 5 de março 

de 1993). 

 

 Contudo, e, mormente o mérito destas 

conclusões, consideramos um erro político criar 

este lobby bicéfalo no Gabinete de 

Representação das Regiões Autónomas dos 

Açores e da Madeira. E, é um erro político 

porquê? Porque, geralmente, estes grupos de 

interesse (lobistas), quer do sector privado, quer 

do sector público visam desenvolver ações de 
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informação, de sensibilização e de persuasão a 

nível do diálogo processual com o legislador ou 

o poder político (União Europeia/Estado) com o 

objetivo de obter uma legislação mais 

favorável, de modo, a salvaguardar as suas 

pretensões específicas com eficácia económica, 

política e social. 

 Estes grupos de interesses não são grupos de 

pressão, uma vez que, estes encontram-se 

legalmente legitimados pela legislação 

Europeia. Dito isso, questiono-me, se 

necessitamos efetivamente de lobby em Bruxelas 

para a defesa de interesses comuns das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira? A quem 

compete fazer este lobby de defesa de interesse 

comum das Regiões Autónomas dos Açores e da 

Madeira? Quais os interesses que as Regiões 

Autónomas devem defender e salvaguardar em 

Bruxelas: os interesses comuns ou os interesses 

específicos? A resposta parece-nos óbvia. Não 

compete especificamente às Regiões Autónomas 

defender interesses comuns (v.g. conservação 

dos recursos biológicos do mar)  mas, sim 

interesses específicos (v.g. aumento da quota do 

rabilho nos Açores) de cada uma das suas 

Regiões Autónomas exceto, se não 

pretendermos afirmar em Bruxelas a nossa 

singularidade e especificidade. Mas, pelo 

contrário, pretendermos somente consolidar em 

Bruxelas a nossa posição como Regiões 

Autónomas Insulares mas distinta do 

continente Português. Se este é o propósito da 

criação do lobby bicéfalo do Gabinete de 

Representação em Bruxelas, então deixamos de 

ter especificidades próprias de cada uma das 

Regiões Autónomas e passamos a defender em 

Bruxelas os interesses comuns dessas duas 

Regiões Autónomas Insulares.  Não podemos 

esquecer que o lobby é uma atividade regulada, 

reconhecida e legal na U.E. mas, distinta da de 

eurodeputado. O lobista não carrega o peso do 

sufrágio popular, pelo que, pode-se dar a luxo 

de ser tendencioso e parcial.  

  Na nossa opinião, uma  liderança lobista 

bicéfala não pode às segundas, quartas e sextas 

defender, por exemplo: a marca "Açores", o 

atum, a qualidade do leite ou do mel açoriano e, 

às terças, quintas e sábados defender, a marca 

"Madeira", a banana, ou o mel de cana 

madeirense. Por outro lado, consideramos que o 

argumento da racionalidade de recursos e da 

partilha de custos operacionais não devem 

prevalecer à defesa dos interesses específicos e 

próprios de cada uma das Regiões Autónomas. 

Pelo contrário, devemos evidenciar 

singularmente a nossa ultraperiferia e realçar 

no seio da União Europeia, através de um 

lobby estruturado, organizado e dinamizador, 

os fatores climatéricos e socioeconómicos cuja 

persistência e conjugação prejudicam 

gravemente o nosso desenvolvimento como 

Região Autónoma e mantêm-nos como uma 

Região ultraperiférica em detrimento de uma 

Região ultracentral transatlântica. 

O lobby bicéfalo é um erro e, veremos quando, 

porventura, estiver em discussão em Bruxelas a 

concessão de um apoio pecuniário único para a 

produção de mel, se a liderança lobista bicéfala 

do Gabinete de Representação das duas Regiões 

Autónomas em Bruxelas, irá defender a 

concessão de apoio à produção de mel açoriano 

ou a produção do mel de cana madeirense. 
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 Artigos de Opinião

 

 

 

Hamilton S. S.De Carvalho 
Jurisconsulto 

Professor universitário na Faculdade 

de Direito e de Ética da Universidade 

São Tomás de Moçambique (USTM) 

 

"AS DITADURAS EM 

DEMOCRACIAS SÃO COMO 

"TOM" AND "JERRY" (I) 

Eis a 'luta não-violenta' de que 

Sharp tanto fala! 
 

 Estive a ler Gene Sharp – fundador da 

Albert Einstein Institution, uma ONG que se 

dedica a promover o estudo da ação não-

violenta, professor de ciências politicas na 

Universidade de Massachusetts Dartmouth, nos 

E.U.A, ao que não deixa de ser curioso os 

fundamentos seguintes (no que se refere a 

Democracia versus Ditadura), portanto, dois 

senhores conceitos popularmente conhecidos. 

Ora bem, se bem nos lembrarmos, num passado 

recente, Angola e o mundo testemunhou uma 

‘luta não-violenta’ considerada ofensiva ao 

arcaico poder político instalado.  

Os jovens ativistas deixaram-se 

influenciar, precisamente, neste pensamento de 

que vos falo, do homem que foi indicado quatro 

vezes para o Prémio Nobel da Paz. Tratam-se 

de grupos erguidos para combate. A luta não é 

apenas contra o sistema ideológico, antes, bem 

simples: sem aproveitamento político, proteger 

a democracia contra a ditadura ambiciosa 

(caprichos pessoais e pura maldade). À margem 

do movimento constitucional que eclodiu nos 

finais do séc. XVIII, a sociedade hipermoderna 

contemporânea, caracterizada pelo surto do 

individualismo selvagem e dos paraísos fiscais, 

movidos pela razão económica desumana do 

viva o lucro, faz emergir um novo ‘adágio’ uma 

nova ‘sentença’ construída pelo ressurgimento 

do populismo um pouco por todo o mundo.  

O círculo vicioso que caracteriza a 

privação, a ganância, a destreza, a teimosia, o 

excesso de privilégios, camaradagem 

apadrinhada mesmo que sem mérito (…) e o 

desejo insaciável de potência (poder) volta a 

criar novíssimos movimentos, distintos das que 

foram aplicados pelos homens e explicados pela 

história (Guerras, violações seguidos de 

massacres, sabotagem, neocolonialismo, 

aproveitamento ilícito-consentido, destruição, 
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etc); tratam-se de movimentos recentes com 

uma moldura sociológica, inalienável, 

impermeável e humana. Isso mostra que o 

homem tende a “amadurecer”, por um lado, no 

que toca a chamada, Bill of Rights (direito à 

vida). A ‘luta não-violenta’ que se anuncia e se 

ensaia trava uma difícil missão, destruir o 

inimigo sem fazer uso do efeito duma 

espingarda mortal e outros armamentos bélicos 

mortais. Ao inimigo, o injetável não produz 

efeito mortal, isto é, não se abate mortalmente 

(neutraliza-se, concerta-se). É como caçar um 

Leão para lhe curar a “pneumonia.” Esses 

novos movimentos de resistência pacífica 

começam por espalhar-se, um pouco por todo o 

mundo. Aliás, lembro-me de empréstimo da 

expressão do professor Diogo de Campos que o 

bater de asas de uma borboleta nos E.U.A 

pode, por exemplo, desencadear um furacão em 

Hiroshima ou outro canto do mundo, além de 

que num mundo cada vez mais globalizado, 

acredite-se, as ditaduras começam a ter poucos 

anos de reinado.  

Foi o que vimos quando o mundo se 

virou em apoio daqueles presos políticos detidos 

pela “ditadura” angolana. Portanto, tratasse de 

criar uma plataforma social interna e externa 

que pressione o poder político corrompido e 

arbitrário. Como escreve Genes Sharp de forma 

inteligente, a estratégia de democratização da 

sociedade política, através duma ‘luta não-

violenta’, é-se-nos caracterizado pelos seguintes 

desafios: “(i) incutir mais confiança na 

população para desafiar as ameaças dos regimes 

e sua estrutura repressiva; (ii) fornecer os 

meios de não cooperação (…) através dos quais 

a população pode resistir ao controlo 

antidemocrático de qualquer ameaça de grupos 

ditatoriais; (iii) a reafirmação do exercício das 

liberdades democráticas nos seus variadíssimos 

domínios, como seja, a liberdade de expressão, 

de imprensa, as organizações independentes e a 

liberdade de reunião constitucionalmente 

garantidos, em face de um controlo repressivo 

que vai desde policial à uma acção militar 

ordenada pelo governo ditatorial.”   

Ora, de todos esses benefícios 

democráticos que podemos colher nesta 

estratégia que é travada através da chamada 

‘luta não-violenta’, subsiste, um certo calcanhar 

de Aquiles para o aprimoramento deste 

complexo quadro democrático. Para se ser 

eficaz de acção social (sobretudo contra 

ditadura), ‘está técnica envolve uma grande 

diversidade de métodos, um conjunto de 

mecanismos de mudança e exige 

comportamentos específicos’ (…) ‘há 

necessidade de um planeamento estratégico’ de 

que vos falarei amiúde no próximo artigo, 

seguindo a risca o pensamento de Sharp. 

Portanto, meus caros dirigentes, sem querer 

excitá-los à margem do que aconteceu em 

Angola, apenas não se esqueçam: as ditaduras 

em democracias são como “TOM” and 

“JERRY”, dificilmente, se cozinham. Bom, 

fico por aqui, alimentando votos de boas 

entradas! 
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 Artigos de Opinião

 

 

 

Virgílio De Carvalho 
Mestre em Direito 

Doutorando em Direito pela 

Universidade Autónoma de Lisboa  
 

"AS IMPLICÂNCIAS 

JURÍDICAS DO FENÓMENO 

SUCESSÓRIO NO DIREITO 

MOÇAMBICANO" 
 

 O direito sucessório no ordenamento jurídico 

de Moçambique encontra-se plasmado no art. 

83.º da Constituição da República de 

Moçambique, pois, o “Estado garante, nos 

termos da lei, o direito à herança.” O mesmo 

circunscreve-se no Código Civil, livro V, tal 

como sucede no ordenamento jurídico de 

Portugal. Os artigos 2024.º e seguintes 

compõem essa área do direito que, juntamente, 

com o direito da família representam duas áreas 

muito interligadas. 

 Na verdade, o direito da família e sucessões 

complementam-se, mutuamente buscando esta 

última suplementos e bases naquela, até porque 

a herança que representa o património do de 

cujus é, grosso modo, um elemento de sucessão 

familiar que liga o autor da herança e os seus 

herdeiros parentes: ascendentes, descendentes, 

quer directo, quer colaterais, como descreve 

DIOGO LEITE DE CAMPOS: “A sucessão 

legal – legítima ou legitimária – opera-se nos 

quadros de família: uma certa parte da herança 

é devolvida necessariamente a familiares mais 

próximos (descendentes, ascendentes (…); 

outra parte é entregue aos familiares mais 

próximos (…) mais os irmãos e sobrinhos (…) 

na falta de disposição do de cuius…” Ademais, 

“a sucessão dos familiares justifica-se pelo facto 

de a propriedade continuar a ser, ainda hoje, 

largamente familiar, usufruída (…) pelo 

conjunto dos familiares mais próximos, que 

tem, assim, uma expectativa e recebê-la por 

morte do seu titular…”. 

É preciso esclarecer que há quem defenda 

que o Estado também é um herdeiro, situação 

que, apesar da lei assim o prevêr (art. 2133.º 

do CC) não concordamos uma vez que o 

mesmo só surge a “reivindicar” a herança 

numa situação de última escala, isto é, 

quando a herança já foi aberta e declarada 
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vaga (arts. 2152.º a 2155.º do CC), após estar 

jacente (art. 2046.º do CC), ou seja, sem 

herdeiro, situação consubstanciada no n.º 3, 

do art. 2049.º: “Se o tificador repudiar a 

herança, serão notificados, sem prejuízo do 

disposto no art. 2067.º, os herdeiros 

imediatos, e assim sucessivamente até não 

haver quem prefira a sucessão do Estado.” 

Destarte, não legitimamos o Estado como 

herdeiro, sendo que o mesmo não pode 

concorrer em pé de igualdade com os reais 

herdeiros.  

No caso moçambicano o cônjuge é chamado 

à sucessão, apenas em 4.º lugar, através da 

sucessão legítima, sem prejuízo da meação, 

motivo pelo qual a opinião pública, sobretudo 

a femenista, devido a postura ainda 

“machista” da sociedade, reivindica, 

mostrando interesse a que o cônjuge concorra 

em pé de igualdade com os herdeiros 

legitimários, como ocorre no caso português. 

Recorde-se que o livro V, o das sucessões, do 

CC moçambicano continua com a mesma 

redacção do CC de 1966. Não obstante, sendo 

as mulheres, muitas vezes as mais 

prejudicadas pela aprovação de leis que a 

inferiorizam frente ao princípio da igualdade, 

em nome de práticas tradicionais, tem havido 

um esforço enorme por parte do executivo 

moçambicano de ver ultrapassado esses e 

outros problemas, como o da obrigação de 

manter, após o casamento, o apelido do 

marido e continuar após o devórcio a manter 

laços com a sogra, segundo o velho ditado 

“uma vez sogra, sogra para toda a vida”. 

No caso dos irmãos legítimos germanos, 

nascidos na constância do casamento, estes 

concorrem para a herança em pé de igualdade 

com os irmãos unilaterias, nascidos fora do 

casamento, apesar destes últimos terem 

direito a metade da herança dos primeiros, 

por serem concebidos, segundo os ditames 

legais ainda defendidos por alguns autores 

como filhos “adulterinos”. Na nossa opinião 

essa posição e linguagem representa um 

atentado ao princípio da justiça, aliás, foi por 

isso mesmo que se avançou para um 

posicionamento de igualdade entre os filhos 

legítimos e ilegítimo em termos de direitos, 

sem prejuízo da partilha no que tange a 

herança, como se frisou. 

O hábito, ainda no direito das sucessões, do 

autor da herança dispor, pós-morte, a sua 

herança por via testamentária não tem sido 

prática em Moçambique, provavelmente 

porque, por um lado, a guerra de 

desestabilização, logo após a independência 

que durara 16 anos colocara a economia da 

Nação, numa situação deplorável e, por outro 

lado, pelo facto do grosso das famílias 

ignorarem ainda as regras que norteiam o 

direito sucessório, não se importando muitos 

deles em buscar ajudas entre os profissionais.  

Será, por conseguinte, o direito das 

sucessões, no caso Moçambicano um mito? A 

nossa resposta é negativa, pois, ela existe 

legislada e, é aplicado em todo o território 

moçambicano e para todos os parentes e 

sucessíveis os que concorrem para a herança. 

No entanto, defendemos um direito das 

sucessões, com princípios cada vez mais 

igualitários.
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 Sabia que...?  

 
 Pertencem a União Europeia 27 Estados-membros mas existem apenas 24 línguas 

oficiais: alemão, búlgaro, checo, croata, dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol, estónio, finlandês, 

francês, grego, húngaro, inglês, irlandês, italiano, letão, lituano, maltês, neerlandês, polaco, português, 

romeno e sueco. 

 
 A União Europeia tem mais de 40 agências, divididas em cinco grupos:  

A) Agências descentralizadas: Academia Europeia de Polícia (CEPOL), Agência da União Europeia para a 

Segurança das Redes e da Informação (ENISA), Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), Agência 

do GNSS Europeu (GSA), Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), Agência Europeia da 

Segurança Marítima (EMSA), Agência Europeia das Substâncias Químicas (ECHA), Agência Europeia de Controlo das 

Pescas (EFCA), Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (FRONTEX), 

Agência Europeia de Medicamentos (EMA), Agência Europeia do Ambiente (EEA), Agência Europeia para a Gestão 

Operacional de Sistemas Informáticos de Grande Escala no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça (eu-LISA), 

Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho 

(EU-OSHA), Agência Ferroviária Europeia (AFE), Autoridade Bancária Europeia (EBA), Autoridade Europeia dos 

Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos 

Mercados (ESMA), Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), Centro de Tradução dos 

Organismos da União Europeia (CdT), Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), Centro Europeu 

para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), Comité Único de Resolução (CUR), European Public 

Prosecutor`s Office (in preparation) (EPP), Fundação Europeia para a Formação (ETF), Fundação Europeia para a 

Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (EUROFOUND), Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo 

(EASO), Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (CPVO), Instituto de Harmonização no Mercado Interno 

(OHIM), Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE), Observatório Europeu da Droga e da 

Toxicodependência (EMCDDA), Organismo de Reguladores Europeus das Comunicações Eletrónicas (ORECE), 

Serviço Europeu de Polícia (EUROPOL), Unidade Europeia de Cooperação Judiciária (EUROJUST); B) Agências 

da Política Comum de Segurança e Defesa: Agência Europeia de Defesa (EDA), Centro de Satélites da União 

Europeia (Satcen), Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia (EUISS); C) Agências Executivas: 

Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA), Agência de Execução para a Investigação (REA), Agência 

de Execução para as Pequenas e Médias Empresas (EASME), Agências de Execução para os Consumidores, a Saúde, a 

Agricultura e a Alimentação (CHAFEA), Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura 

(EACEA), Agência Executiva do Conselho Europeu de Investigação (CEI);  D) Agências e Organismos da 

EURATOM: Agência de Aprovisionamento da EURATOM (ESA), Empresa Comum Europeia para o ITER e o 

Desenvolvimento da Energia de Fusão (Fusion for Energy); E) Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia 

(EIT) 
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Global to Local Law News  

 UNIÃO EUROPEIA 

 Decisão (UE) 2016/253 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, 

sobre a mobilização do Instrumento de Flexibilidade para a disponibilização de medidas 

orçamentais imediatas para fazer face à crise dos refugiados. 

 

 Orientação (UE) 2016/231 do Banco Central Europeu, de 26 de novembro de 2015, que altera a 

Orientação BCE/2011/23 relativa às exigências de informação estatística do Banco Central 

Europeu em matéria de estatísticas externas (BCE/2015/39). 

 

 Regulamento de Execução (UE) 2016/223 da Comissão, de 17 de fevereiro de 2016, que 

estabelece um procedimento para avaliar determinados pedidos de tratamento de economia de 

mercado e de tratamento individual apresentados por produtores-exportadores da China e do 

Vietname e dá cumprimento ao acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos C-659/13 

e C-34/14. 

 

 Decisão (UE) 2016/221 da Comissão, de 12 de fevereiro de 2016, que altera a Decisão (UE) 

2015/1937 que cria um Conselho Orçamental Europeu independente com funções consultivas. 

 

 Decisão (PESC) 2016/208 do Conselho, de 15 de fevereiro de 2016, que altera a Decisão (PESC) 

2015/260 que prorroga o mandato do Representante Especial da União Europeia para os 

Direitos Humanos. 

 

 Regulamento Delegado (UE) 2016/155 da Comissão, de 29 de setembro de 2015, que altera o 

anexo II do Regulamento (UE) n.o 1233/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a 

aplicação de certas diretrizes para créditos à exportação que beneficiam de apoio oficial. 

 

 Recomendação (UE) 2016/136 da Comissão, de 28 de janeiro de 2016, relativa à aplicação de 

medidas contra práticas abusivas em matéria de convenções fiscais. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.047.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:047:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.047.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:047:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.047.01.0006.01.POR&toc=OJ:L:2016:047:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0028.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0028.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0028.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.041.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:041:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0015.01.POR&toc=OJ:L:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0015.01.POR&toc=OJ:L:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0047.01.POR&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0047.01.POR&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0047.01.POR&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.036.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.036.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.036.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.025.01.0067.01.POR&toc=OJ:L:2016:025:TOC
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 Regulamento (UE) 2016/95 do Parlamento Europeu e do Conselho de 20 de janeiro de 2016 que 

revoga certos atos no domínio da cooperação policial e da cooperação judiciária em matéria 

penal. 

 

 Informação relativa à entrada em vigor do Acordo entre a União Europeia e o Principado do 

Listenstaine sobre as modalidades da sua participação no Gabinete Europeu de Apoio em 

matéria de Asilo. 

 

 CONSELHO EUROPEU 

  Conclusões do Conselho sobre as prioridades da UE nas instâncias das Nações Unidas 

consagradas aos direitos humanos em 2016. Em 15 de fevereiro de 2016, o Conselho adotou 

conclusões sobre as prioridades da UE nas instâncias das Nações Unidas consagradas aos 

direitos humanos em 2016. 

 

 A UE compromete-se na conferência de Londres a disponibilizar mais de 3 mil milhões de euros 

para a população síria em 2016. A UE anuncia na conferência de Londres que triplicará o seu 

apoio à Síria e à região. 

 

 União Europeia reforça direito à presunção de inocência. O Conselho adotou uma diretiva 

relativa ao reforço de certos aspetos da presunção de inocência e do direito de comparecer em 

julgamento em processo penal. 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

Iniciativas Legislativas 

 

 Apreciação Parlamentar 11/XIII 

Decreto-Lei nº190/2015, de 10 de setembro que "aprova o Regime Jurídico das Caixas 

Económicas e procede ainda à alteração ao regime geral das instituições de crédito e sociedades 

financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro e ao Código das 

Associações Mutualistas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/90, de 3 de março". 

 

 Projeto de Lei 129/XIII 

1.ª alteração à Lei n.º 5/2011, de 2 de março, que aprova a lei das Ordens Honoríficas 

Portuguesas, integrando a Ordem de Camões no âmbito das Ordens Nacionais. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.026.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:026:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.028.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.028.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:028:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.028.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:028:TOC
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/02/15-fac-un-human-rights-fora/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/02/15-fac-un-human-rights-fora/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/02/04-eu-pledge-for-syrians/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/02/04-eu-pledge-for-syrians/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2016/02/12-eu-strengthens-right-to-presumption-of-innocence/
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39840
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39840
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39840
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39840
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39840
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40068
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40068
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40068


NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos 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.  Os artigos científicos e de opinião  publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O 
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" 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 2016 

37 

 

 Projeto de Resolução 135/XIII 

Recomenda ao Governo a suspensão do novo regulamento da Caixa de Previdência dos 

Advogados e Solicitadores e sua posterior revogação, repristinando-se o regime anterior.  

 

 Projeto de Resolução 130/XIII 

Recomenda ao Governo a atribuição dos subsídios de fixação e de compensação para 

conservadores, notários e oficiais de registos e notariado nas Regiões Autónomas dos Açores e 

da Madeira. 

 

Diplomas Aprovados 

 

 Decreto da Assembleia 12/XIII 

Majoração da proteção social na maternidade, paternidade e adoção para os residentes nas 

regiões autónomas. 

 

 Decreto da Assembleia 10/XIII 

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, transpondo a Diretiva 2015/121/UE, do Conselho, de 27 

de janeiro de 2015. 

 

 Decreto da Assembleia 9/XIII 

Vigésima quinta alteração ao Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, 

de 17 de fevereiro. 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 Lei n.º1/2016 - Diário da República n.º39/2016, Série I de 2016-02-25 - Assembleia da República 

Vigésima quinta alteração ao Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, 

de 17 de fevereiro. 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça  n.º4/2016 – Diário da República n.º36/2016, Série I 

de 2016-02-22 - Supremo Tribunal de Justiça 

«Em julgamento de recurso interposto de decisão absolutória da 1.ª instância, se a relação 

concluir pela condenação do arguido deve proceder à determinação da espécie e medida da 

pena, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 374.º, n.º 3, alínea b), 368.º, 369.º, 

371.º, 379.º, n.º 1, alíneas a) e c), primeiro segmento, 424.º, n.º 2, e 425.º, n.º 4, todos do Código 

de Processo Penal.». 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40046
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40046
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40046
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40041
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19137
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19154
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19154
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19137
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19137
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19137
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19137
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19127
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19127
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19127
https://dre.pt/application/file/73715777
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/662562/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/73646959
https://dre.pt/application/file/73646959
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 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º1/2016 – Diário da República n.º25/2016, 

Série I de 2016-02-05 -Supremo Tribunal Administrativo 

Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: a mera possibilidade de uma determinada 

norma vir a ser considerada inconstitucional no processo principal não é necessariamente de 

molde a fundar o preenchimento do requisito do fumus boni juris, na sua formulação negativa, 

tal como consta da alínea b) do n.º 1 do artigo 120.º do CPTA. 

 

 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º3/2016 – Diário da República n.º22/2016, Série I de 

2016-02-02 -Tribunal Constitucional 

Declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade das normas do artigo 80.º da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (subvenções mensais vitalícias atribuídas a ex-titulares de 

cargos políticos). 

 

 Decreto-Lei n.º5/2016 – Diário da República n.º26/2016, Série I de 2016-02-08 –Finanças 

Consagra medidas transitórias sobre deduções à coleta, a aplicar à declaração de rendimentos de 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares relativa ao ano de 2015. 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º31/2016 – Diário da República n.º 34/2016, Série I de 

2016-02-18 - Assembleia da República 

Eleição para a Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial. 

 

 Mapa Oficial n.º3/2016 – Diário da República n.º35/2016, Série I de 2016-02-19 -Comissão 

Nacional de Eleições 

Mapa oficial com os resultados da eleição para o Presidente da República realizada em 24 de 

janeiro de 2016. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º3/2016/A – Diário da República n.º 21/2016, Série I de 2016-02-

01-Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Estabelece o regime jurídico do licenciamento e fiscalização das unidades de internamento e das 

equipas de apoio integrado domiciliário constituídas pelas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, Misericórdias, Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e Entidades 

Privadas que prestem ou venham a prestar serviços de cuidados continuados e de apoio social. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º4/2016/A – Diário da República n.º 22/2016, Série I de 2016-02-

02- Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Adapta à Região Autónoma dos Açores o Sistema de Certificação Energética de Edifícios, o 

regime de acesso e de exercício da atividade de perito qualificado para a certificação energética 

e de técnico de instalação e manutenção de edifícios e sistemas e o regime excecional e 

temporário aplicável à reabilitação de edifícios ou frações, cuja construção tenha sido concluída 

https://dre.pt/application/file/73450278
https://dre.pt/application/file/73450278
https://dre.pt/application/file/73399320
https://dre.pt/application/file/73399320
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66016527/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66016527/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/73462898
https://dre.pt/application/file/73643147
https://dre.pt/application/file/73643147
https://dre.pt/application/file/73646935
https://dre.pt/application/file/73372123
https://dre.pt/application/file/73372123
https://dre.pt/application/file/73399321
https://dre.pt/application/file/73399321
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há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se destinem a 

ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional. 

 

 Decreto Regulamentar Regional n.º2/2016/A – Diário da República n.º 29/2016, Série I de 2016-

02-11 - Região Autónoma dos Açores - Presidência do Governo 

Executa o Orçamento da Região Autónoma dos Açores para 2016. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º8/2016/M – Diário da República n.º 40/2016, Série I de 2016-

02-26 - Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 

Procede à revogação do Decreto Legislativo Regional n.º 19/2007/M, de 14 de novembro, que 

estabelece as regras e procedimentos de gestão dos serviços externos da Direção Regional da 

Administração da Justiça. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º7/2016/M – Diário da 

República n.º 37/2016, Série I de 2016-02-23 - Região Autónoma da Madeira - Assembleia 

Legislativa 

Apresenta à Assembleia da República a proposta de lei que altera o Código de Processo Civil e o 

Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA 

DOS AÇORES  

 Decreto Legislativo Regional N.º 3/2016/A de 1 de Fevereiro  

Estabelece o regime jurídico do licenciamento e fiscalização das unidades de internamento e das 

equipas de apoio integrado domiciliário constituídas pelas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, Misericórdias, Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e Entidades 

Privadas que prestem ou venham a prestar serviços de cuidados continuados e de apoio social. 

 

 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho; Desistência do pedido; Acordo das 

partes; Legitimidade – Acórdão de 01-02-2016 

“I - A Lei n.º 63/2013 prossegue um interesse público no combate à utilização indevida do contrato de 

prestação de serviços em relações de trabalho subordinado. II - A intervenção principal do Ministério 

Público é assumida nesta acção por tal competência lhe ser atribuída por lei para defesa dos interesses 

https://dre.pt/application/file/73554293
https://dre.pt/application/file/73554293
https://dre.pt/application/file/73727284
https://dre.pt/application/file/73727284
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/629149/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/73682707
https://dre.pt/application/file/73682707
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+16+de+2+de+Fevereiro+de+2016/Decreto+Legislativo+Regional+N+3+de+2016_A.htm
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que a mesma visa salvaguardar, mantendo-se até ao desfecho final da acção ou, melhor dito, até à 

extinção da instância. III - A arquitectura desta acção, conferindo-se tal relevo à intervenção do 

Ministério Público, do mesmo passo que se o retira à intervenção do trabalhador, não fazendo depender 

dele a oportunidade e interesse quer do início da acção quer do seu prosseguimento, foi concebida 

justamente por estar em causa a prossecução do interesse público. IV - Os interesses particulares do 

pretenso trabalhador, que nem sequer é parte/autor no processo, não podem sobrepor-se aos objectivos 

de natureza pública que o Estado quis salvaguardar, sob pena de os inutilizar. VI - Num contexto em 

que a relação contratual vai continuar a existir, aceitar que os supostos trabalhadores podem, em 

qualquer circunstância, desistir do pedido ou transigir, qualificando a relação jurídica como de 

prestação de serviços, para mais numa acção em que nem sequer são parte e justificando-se a dúvida 

quanto à sua plena liberdade psicológica de determinação, equivale a fazer tábua rasa dos fins 

prosseguidos pela Lei n.º 63/2013. VI - O escopo da Lei n.º 63/2013 é garantir que se determine se há ou 

não uma situação de precariedade, sendo com esse propósito que se consagraram as soluções processuais 

da acção de reconhecimento da existência do contrato de trabalho, que se apontaram.VII - Nesta acção 

o trabalhador não é parte e, logo, não tem legitimidade para exercer os direitos processuais inerentes a 

quem têm essa qualidade processual, nomeadamente o de desistir do pedido ou de qualificar a relação 

jurídica como de prestação de serviços através de acordo, na tentativa de conciliação a que se refere o 

art.º 186-0, do CPT. VIII - A conciliação que a lei admite visa pôr termo ao litígio mediante um acordo 

equitativo, tal como estabelecido no art.º 51.º/2 do CPT, mas excluindo-se desse âmbito qualquer 

solução que inutilize o alcance dos fins prosseguidos pela Lei n.º 63/2013, nomeadamente, a desistência 

do pedido ou acordo no sentido de que a relação estabelecida entre o trabalhador e o empregador 

constitui um contrato de prestação de serviços e não de trabalho.” 

 

 Sanção disciplinar; Dever de respeito; dever de urbanidade; Liberdade de expressão; Liberdade 

sindical – Acórdão de 01-02-2016 

“A mensagem de correio electrónico remetida por um trabalhador – que é dirigente sindical e membro 

da Comissão Central de Trabalhadores e Subcomissão de Higiene e Segurança e Saúde no Trabalho da 

empresa onde exerce funções – a dois trabalhadores dessa empresa, com conhecimento para a Comissão 

de Trabalhadores da mesma empresa e para 47 outros trabalhadores, e com o seguinte teor: (…) 

“Conhecimento Registado….Já agora e também para vosso conhecimento: o Tribunal da Relação” (…) 

“confirmou a decisão do tribunal de” (…) “(1ª instância), significando isso a obrigatoriedade da 

Administração devolver o dinheiro roubado aos trabalhadores na última greve”, não consubstancia, 

objectivamente, qualquer violação dos deveres de respeito, de urbanidade por parte desse trabalhador 

para com a sua entidade empregadora e superiores hierárquicos e do dever de lealdade previstos nas 

alíneas a) e f) do nº1 do artigo 128º do CT/2009, na medida em que traduz, tão só, o exercício do direito 

de liberdade de expressão e do direito de liberdade sindical, previstos nos artigos 37º e 55º da CRP, 

respectivamente, e 14º do CT/2009, já que resultou provado que após a greve a que se refere a dita 

mensagem ocorreu grande litigiosidade entre os trabalhadores e a empresa, com instauração de acções 

por parte daqueles com vista a obter a devolução de quantias não pagas pela empregadora por força 
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dessa mesma greve. 2. Por isso, a sanção aplicada ao trabalhador – de suspensão do trabalho com perda 

de retribuição e antiguidade – não pode ser mantida.” 

 

 Incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual; Factor de bonificação; Princípio da 

igualdade; Inconstitucionalidade – Acórdão de 01-02-2016 

“A alínea a) do nº 5 do Anexo I da Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho ou 

Doenças Profissionais ao estabelecer o factor de bonificação de 1.5 para as vítimas de acidente de 

trabalho com idade igual ou superior a 50 anos não padece de inconstitucionalidade, por violação do 

princípio da igualdade.”  

 

 Transferência de local de trabalho; Resolução do contrato de trabalho pelo trabalhador – Acórdão 

de 01-02-2016 

“I - Se o trabalhador não aceita a ordem de transferência de local de trabalho, pode impedi-la mediante 

providência cautelar, pode impugná-la ou sendo a ordem ilícita, simplesmente desobedecer-lhe, mas não 

lhe é lícito continuar sistematicamente a apresentar-se e a pretender trabalhar no anterior local de 

trabalho. II - Sendo a ordem de transferência lícita, a chamada da polícia para impedir que o 

trabalhador preste trabalho no anterior local de trabalho, não constitui uma violação do direito de 

ocupação efectiva do trabalhador, não gerando justa causa de resolução do contrato de trabalho pelo 

trabalhador.” 

 

 Competência material do tribunal do trabalho; Competência dos tribunais administrativos; 

Acidente; Sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos; CTT – Acórdão de 01-02-2016 

“Os tribunais do trabalho são materialmente incompetentes para conhecer e decidir de acções 

emergentes de acidentes de serviço ocorridos no âmbito de uma relação de trabalho entre os CTT e um 

trabalhador subordinado dessa empresa que já o era à data da sua conversão em sociedade anónima de 

capitais exclusivamente públicos e que é subscritor da Caixa Geral de Aposentações.” 

 

 Justa Causa de Despedimento; Dever de Assiduidade; Falta injustificada; Falsas declarações; 

Atestado médico – Acórdão de 01-02-2016 

“I – As faltas injustificadas constituem justa causa de despedimento distinta das falsas declarações 

relativas à justificação de faltas: aquelas importam a violação do dever de assiduidade, e estas já 

pressupõem que a falta haja sido – ainda que com um pressuposto falso - justificadas, justificação que 

implica a neutralização do dever de assiduidade. II – O dever de assiduidade – por ter como parâmetros 

o local de trabalho e o horário de trabalho – já engloba o dever de pontualidade. III – Se para justificar 

a ausência ao serviço o autor apresentou certificados de incapacidade temporária – atestados médicos – 

que atestavam a necessidade de prestar assistência à mulher para ser sujeita a intervenção cirúrgica, 

como o foi, e que o empregador aceitou, não ocorrem as aludidas falsas declarações quanto à 

justificação das faltas, ainda que o trabalhador, em dois dias do período abrangido nos aludidos 

atestados, estivesse a trabalhar num estabelecimento de restauração, que sempre explorou, como 

empresário individual, o que era do conhecimento do empregador. IV – Esta circunstância, por si só, 
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não integra a violação do dever de promover ou executar actos tendentes à melhoria da produtividade 

da empresa. V – O exercício de outra actividade, durante o período de incapacidade temporária, impõe 

ao trabalhador o dever de informação ao empregador, nos termos do n.º 3 do art. 109.º do CT. VI – A 

violação do dever de informação, nas circunstâncias referidas em III, para um trabalhador com onze 

anos de antiguidade e sem antecedentes disciplinares, quando o empregador nada requereu para 

verificação dos atestados médicos (art. 525.º, n.º 4, do CT) não preenche o conceito de inexigibilidade na 

manutenção do contrato de trabalho, pressuposto da justa causa de despedimento.” 

 

 Prova; Inversão do ónus da prova; Juros moratórios; Transações comerciais – Acórdão de 01-02-

2016 

“I - Só há lugar à inversão do ónus da prova (artigo 344.º, nº 2 do CCivil) se o onerado não pode 

produzi-la por culpa da contraparte, de que tenha resultado, para o vinculado, a impossibilidade ou, ao 

menos, a grave dificuldade dessa prova. II - Por essa razão, não pode ocorrer tal inversão pelo facto de o 

Autor ter intentado a acção cerca de 12 anos depois dos fornecimentos feitos à Ré (invocando esta a 

destruição dos documentos contabilísticos decorrido 10 anos após a sua emissão), pois que, o factor 

tempo apenas tem repercussões nas relações jurídicas nos casos tipicamente previstos na lei, 

nomeadamente nas situações em que esta lhe confere um efeito preclusivo, como sucede nas hipóteses 

de caducidade ou de prescrição de direitos, mas já não pode conduzir à inversão das regras do ónus da 

prova. III - Aos atrasos de pagamento em transacções comerciais é aplicável o DL n.º 62/2013, de 10/05, 

razão pela qual se do contrato não constar a data ou o prazo de vencimento, são devidos juros de mora 

após o termo dos prazos referidos nas várias alíneas do nº 3 do artigo 4º do referido diploma, os quais se 

vencem automaticamente sem necessidade de interpelação. IV - Todavia, para que tal aconteça é 

necessário que se trate de uma transacção comercial e entre empresas nos termos atribuídos a tais 

conceitos pelas alíneas b) e d) do artigo 3.º do citado diploma.” 

 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 
 Arma Proibida; Arma não proibida; Insuficiência da Matéria de Facto Provada; Exame Pericial – 

Acórdão de 18-02-2016   

“I - A sentença recorrida padece do vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, 

previsto na alínea a) do n.º 2 do art. 410.º do CPP, se perante acusação da prática pelo arguido de um 

crime de detenção ilegal de arma de defesa, que se tratava de uma pistola de calibre 6,35 mm, 

apreendida nos autos, mas não sujeita a exame pericial, não indica qual o comprimento do respetivo 

cano, já que tal dimensão é elemento do tipo. II - Absolver o arguido, que trazia consigo uma pistola de 

calibre 6,35 mm, não registada e para a qual não possuía licença, escudando-se o Mmº Juiz a quo no 

argumento de que desconhece o comprimento do cano, dado que o Ministério Público não mandou 

efetuar um exame à arma, não faz sentido, porquanto estará sempre preenchido in casu um crime de 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos 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.  Os artigos científicos e de opinião  publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O 
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" 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 2016 

43 

 

detenção ilegal de arma por parte deste arguido independentemente do comprimento do cano. 

Com efeito, se a pistola apreendida, que é de calibre 6,35 mm, tiver um cano que não exceda 8 cm, 

estamos perante uma "arma de defesa", proibida ao arguido, e se tal comprimento exceder os 8 cm 

estaremos então face a "arma totalmente proibida", que em circunstância alguma, atentas as suas 

características, poderá ser classificada como "arma de defesa" e como tal legalizada. III - O Tribunal de 

julgamento devia ter oficiosamente determinado o exame pericial à arma, visto o disposto nos art.s 

323.º, al. a), e 154.º, ambos do CPP, pelo que, não o tendo feito, determina agora a Relação o reenvio do 

processo à primeira instância para esse efeito.” 

 

 Abuso de Confiança Fiscal; Suspensão da Execução da Pena; Princípio da Igualdade; Juízo de 

Prognose – Acórdão de 18-02-2016 

“I - O acórdão de fixação de jurisprudência n.º 8/2012 do Supremo Tribunal de Justiça tal como o 

artigo 14.º do Regime Geral das Infrações Tributárias, não afastam a aplicabilidade do artigo 51.º, n.º 2 

do Código Penal, o qual materializa a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana, como se 

alcança do artigo 1º da Constituição da República Portuguesa. II - O que tal AUJ obriga é que se faça, 

em sede de decisão, um juízo de prognose de razoabilidade acerca da satisfação dessa condição legal por 

parte do condenado, tendo em conta a sua concreta situação económica, pelo que a falta desse juízo 

implica nulidade da sentença por omissão de pronúncia, isto é, o julgador tem de aquilatar se o 

condenado está em condições de proceder ao pagamento da prestação tributária, durante o período da 

suspensão de execução da pena, e, estando, condicionar tal suspensão a esse pagamento. O acórdão não 

obriga, nem poderia obrigar, sob pena de violação do princípio da igualdade, a que, não tendo o 

condenado condições para pagar a prestação tributária, mas reunindo os demais requisitos para a 

suspensão de execução da pena, a mesma não seja suspensa. Seria uma verdadeira “prisão por dívidas 

ao Estado".” 

 

 Cúmulo Jurídico de Penas; Pena de Multa; Cúmulo Material de Penas; Pena Acessória; Proibição 

de Conduzir Veículo Motorizado – Acórdão de 18-02-2016 

“Se, pela prática de crimes, ao condenado tiverem sido impostas várias penas acessórias de proibição de 

conduzir veículos com motor, o cúmulo destas deverá ser material. Já as penas parcelares de multa que 

igualmente lhe foram aplicadas deverão ser juridicamente cumuladas.”  

 

 Garantia “On First Demand”; Contrato de Empreitada – Acórdão de 11-02-2016 

“I- A garantia bancária “on first demand” tem uma natureza autónoma em relação ao contrato 

subjacente, de que emerge a obrigação garantida. II- Sendo o contrato subjacente um contrato de 

empreitada, não é lícito ao garante recusar o pagamento da garantia quando solicitado para tal, 

invocando a extinção por caducidade da garantia com base no auto de aceitação definitiva da obra pelo 

beneficiário. III- Na medida em que a garantia não prevê um prazo de vigência nem qualquer 

circunstância que lhe ponha termo, tal recusa implicaria uma interpretação do contrato de empreitada 

pelo garante, para aferir quais as obrigações do empreiteiro nele previstas, o que lhe está vedado. IV- 

Accionada a garantia pelo beneficiário, invocando os custos de reparação de diversos equipamentos 
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dentro do prazo de garantia e que o empreiteiro recusou efectuar, incumbe assim ao garante efectuar o 

pagamento.”  

 
 Mediação Imobiliária; Prorrogação do Contrato – Acórdão de 11-02-2016  

“I- Celebrado por escrito contrato de mediação imobiliária por determinado período, a sua prorrogação 

posterior ao seu termo, desde que não se mostre terem ocorrido alterações nas condições do contrato 

inicial, não carece de ser reduzida a escrito, desde que se prove claramente que as partes continuaram a 

executar o contrato para além de tal termo.II- Apesar de as partes terem convencionado que o contrato 

poderia ser prorrogado, desde que ocorresse acordo escrito de ambas até um mês antes do respectivo 

termo, o facto de as partes contraentes terem prosseguido as actividades constantes do contrato mostra 

que foi sua vontade efectuar tal prorrogação, mesmo sem a reduzir a escrito. III- Resultando da 

actividade da empresa de mediação imobiliária, aqui Autora, a publicidade, mediação e finalização da 

venda de diversas fracções do empreendimento pertencente à Ré, e tendo sido emitidas facturas com as 

verbas correspondentes à remuneração da Autora por tal actividade, verifica-se que a Autora provou os 

elementos constitutivos do seu direito. IV- Cabia à Ré a prova de circunstâncias impeditivas, 

modificativas ou extintivas de tais obrigações, o que não fez.” 

 

 Doação; Consultório Médico; Reapreciação da Prova; Direito Real Limitado; Abuso de Direito – 

Acórdão de 11-02-2016 

“I- O estabelecimento comercial, enquanto universalidade, constitui um complexo ou unidade 

económica que integra vários elementos, sendo, portanto, caracterizado pela diversidade dos elementos 

que o compõem com o objectivo da prática do comércio, englobando elementos corpóreos (imóveis, 

móveis, mercadorias, maquinaria e matérias primas), incorpóreos (os inerentes direitos – por exemplo, 

direito ao arrendamento ou à utilização do espaço, direitos de crédito, direitos de propriedade 

industrial, maxime direito de uso do nome do estabelecimento, marcas, patentes de invenção, o know-

how - a clientela e também o aviamento, sendo este mais uma qualidade do estabelecimento), elementos 

esses organizados para a produção. II- Um estabelecimento comercial pode ser objecto do direito de 

propriedade, podendo mesmo ser também objecto de posse e de usucapião. III- Não existe similitude 

entre um estabelecimento comercial e um consultório médico, porquanto nestes, o elemento 

preponderante é o próprio médico, que não é nem um comerciante nem um empresário. IV- A colação 

assenta na presunção de que o de cujus, fazendo em vida alguma liberalidade a um seu presuntivo 

herdeiro legitimário apenas pretendeu antecipar a transferência da legítima que lhe viria a competir, 

presumindo a lei civil dispensada a colação nas doações manuais e nas doações remuneratórias. V-Litiga 

de má-fé a parte que omite factos relevantes para a decisão da causa tendo consciência de que pleiteava 

omitindo tais factos ou faça um uso manifestamente reprovável dos meios de prova, não podendo 

desconhecer que dessa forma entorpecia e protelava a acção da justiça.” 

 
 Tribunal Competente; Pagamento; Taxa de Justiça – Acórdão de 11-02-2016 

“Em observância do disposto no n.º 7 do art.º 663º, do Código de Processo Civil, passa a elaborar-se 

sumário, da responsabilidade do relator, como segue:“I - Decretada a incompetência material do 

tribunal e absolvido o Réu da instância, por decisão transitada em julgado, a ulterior remessa do 

processo ao tribunal que seria o competente, a requerimento do A. e na ausência de oposição do Réu, dá 

lugar a que se inicie uma nova instância naquele último. II – Há assim lugar, na sequência de 
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notificação para o efeito, no tribunal materialmente competente, ao pagamento da correspondente taxa 

de justiça.”.” 

 

 Despejo; Indemnização – Acórdão de 11-02-2016 

“I- Com a pronúncia, ainda que genérica, sobre a matéria das obras ilícitas, não se cometeu a nulidade 

da sentença, por omissão de pronúncia, prevista no art. 615.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo 

Civil. II- Durante a pendência da ação de despejo, a renda é paga no local habitual, em conformidade 

com o contrato, ou é depositada. III- A possibilidade de atuação do locatário, em substituição do 

locador, nos termos do disposto no art. 1036.º, n.º 1, do Código Civil, está dependente quer da mora do 

locador, quer da situação de brevidade, incompatível com as delongas naturais do procedimento 

judicial. IV- Estando a senhoria consciente das obras a executar e da sua brevidade, mas permanecendo 

numa total passividade e, por isso, numa situação de mora, podia o locatário, licitamente, substituir-se-

lhe na execução das obras, com direito ao seu reembolso. V- Os arrendatários, tendo direito ao 

reembolso da reparação do defeito da canalização do andar arrendado e das despesas provocadas por tal 

defeito, nos termos do art. 1036.º, n.º 1, do Código Civil, estão a exercer legitimamente um direito 

conferido por lei. VI- Assim, os arrendatários não agem em abuso do direito, nomeadamente na 

modalidade denominada tu quoque, não violando qualquer norma legal ou contratual.” 

 
 Embargos; Terceiro; Posse; Promitente-Comprador – Acórdão de 11-02-2016  

“Procedem os embargos de terceiro, devendo ser levantada a penhora embargada, quando o 

embargante, promitente-comprador da coisa penhorada, demonstra que possui a coisa em nome 

próprio, como se fosse seu proprietário, e os embargados não alegaram nem demonstraram que o bem 

penhorado pertence ao executado.” 
 

 

 Processo de Injunção; Requerimentos Probatórios – Acórdão de 11-02-2016 

“I- Os ambiciosos objectivos do caderno de encargos que a gestão processual impõe ao juiz só podem ser 

atingidos se dele se obtiver colaboração, mas também, uma postura super partes, num intransigente 

respeito pelo seu dever de imparcialidade. II-A boa e efectiva gestão exige dos juízes uma não menos 

superior capacidade de simplificação processual, uma abordagem do processo não dogmática, antes 

imaginativa, quando não mesmo heterodoxa, sempre com respeito pelos princípios fundamentais que 

informam o direito adjectivo. III-Seguindo o processo de injunção a forma de processo comum, por 

força da distribuição a que se refere o artigo 16º nº 1 do DL 269/98 (foi deduzida oposição) e não tendo a 

autora apresentado testemunhas (que poderiam ser apresentadas na audiência), poderá agora fazê-lo, 

pois, distribuído o requerimento injuntivo, deverá ser dada a oportunidade às partes de apresentarem 

os respectivos requerimentos probatórios (artº 6º nº 1 do NCPC)”.” 

 

 Erro de julgamento; Provas – Acórdão de 04-02-2016 

“I- O erro de julgamento capaz de conduzir à modificação da matéria de facto pelo Tribunal de recurso, 

nos termos dos artigos 412º, nº 3 e 431º, alínea b), ambos do Código de Processo Penal, reporta-se, 

normalmente, às seguintes situações: - o Tribunal a quo dar como provado um facto com base no 
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depoimento de uma testemunha e a mesma nada declarou sobre o facto; - ausência de qualquer prova 

sobre o facto dado por provado;  - prova de um facto com base em depoimento de testemunha sem 

razão de ciência da mesma que permita a prova do mesmo; - prova de um facto com base em provas 

insuficientes ou não bastantes para prova desse mesmo facto, nomeadamente com violação das regras 

de prova; - e todas as demais situações em que do texto da decisão e da prova concretamente elencada 

na mesma e questionada especificadamente no recurso e resulta da audição do registo áudio, se permite 

concluir, fora do contexto da livre convicção, que o tribunal errou, de forma flagrante, no julgamento 

da matéria de facto em função das provas produzidas. II- A diferente valoração da prova não se 

confunde com o erro de julgamento ou com qualquer dos vícios do artigo 410º, nº 2 do Código de 

Processo Penal. III- A livre convicção tem que ser objectiva e motivada de modo a permitir um 

controlo pelos destinatários da mesma, pela sociedade e pelos tribunais de recurso, mas, verificada tal 

motivação, a mesma só nos casos excepcionais legalmente previstos (erro de julgamento e vícios) ou 

situações de arbitrariedade ou juízos puramente subjectivos e imotiváveis, é possível ser sindicada por 

um tribunal de recurso.” 

 
 Contra-ordenação; Notificação do arguido; nulidade – Acórdão de 04-02-2016 

“I- A notificação do arguido em processo contra-ordenacional para efeitos do artigo 50º do RGCO numa 

terceira pessoa, constitui uma nulidade; II- Tal nulidade não pode considerar-se sanada quando o 

arguido invoca a mesma perante a autoridade administrativa e não obtém da mesma qualquer 

pronúncia e posteriormente deduz impugnação judicial onde, para além de invocar, de novo, a referida 

nulidade se pronuncia sobre o mérito da contra-ordenação; III- O não cumprimento do artigo 50º do 

RGCO por parte da autoridade administrativa constitui uma nulidade insanável.” 

 

 Direitos de autor; Transmissão de autor; Transmissão de Fonogramas; Estabelecimento aberto ao 

público – Acórdão de 04-02-2016 

“I- A transmissão de fonogramas através de aparelho de televisão e rádio com amplificador num 

estabelecimento comercial de café constitui execução pública, a que se refere o artigo 184º do Código do 

Direito de Autor e dos Direitos Conexos que necessita de autorização dos respectivos produtores. II- 

Não estando autorizada a execução pública dos fonogramas, procede a providência cautelar com a 

imposição da proibição de continuação da execução e com a condenação de uma sanção pecuniária 

compulsória, mas já não procede na parte em que é pedido o encerramento do estabelecimento, por ser 

uma medida desproporcionada e desnecessária, nem a apreensão dos bens em causa e o livre acesso ao 

estabelecimento para fiscalização, por serem medidas também desnecessárias, já que se trata de um 

estabelecimento aberto ao público em que facilmente se controla o cumprimento ou não da medida de 

proibição decretada.”  

 
 Seguro de grupo; Cessação do Contrato; Dever de comunicação – Acórdão de 04-02-2016 

“I- Para a cessação do contrato de seguro de grupo existe uma norma específica, o artigo 84º do DL n.º 

72/2008, de 16 de Abril, cujo n.º 1 permite ao tomador do seguro “fazer cessar o contrato por revogação, 

denúncia ou resolução, nos termos gerais”; e o n.º 2 dispõe que “… deve comunicar ao segurado a extinção 
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da cobertura decorrente da cessação do contrato de seguro”.II-A violação deste dever de comunicação não 

determina, em caso de sinistro no âmbito dum contrato de seguro de grupo do ramo vida, o 

litisconsórcio necessário entre o tomador do seguro e a seguradora, em acção intentada directamente 

contra a companhia de seguros pelo herdeiro do segurado falecido. III- Se o tomador do seguro 

incumpre o dever de informação pode ser chamado a responder perante a seguradora, nos termos gerais 

da responsabilidade civil contratual, mas nem um nem outro podem opor ao beneficiário a eventual 

falta de comunicação por parte do primeiro.” 

 
 Venda à Consignação; Venda de Bens de Consumo; Mandato Sem Representação – Acórdão de 

04-02-2016 

“I - O contrato de venda à consignação, em que o consignante entrega bens ao consignatário para este 

vender, por conta do consignante, mas em nome próprio do consignatário, constitui um mandato sem 

representação previsto no artigo 1180º do CC, pelo que só o mandatário consignatário é responsável 

pelos defeitos da coisa perante o terceiro comprador. II- Tratando de uma situação sujeita ao regime do 

DL 24/96 de 31/7 (Lei de defesa do consumidor) e do DL 67/2003 de 8/4 (Venda de bens de consumo), o 

consumidor tem direito a indemnização por danos não patrimoniais sofridos.” 

 
 Revisão de Sentença Estrangeira; União Europeia; Reconhecimento e Execução de Sentenças; 

Mandado de Detenção Europeu - Acórdão de 04-02-2016 

“I - A revisão e confirmação em Portugal de sentença penal estrangeira, transitada em julgado, 

proferida e transmitida por Tribunal de um outro Estado membro da União Europeia, impondo penas 

de prisão ou outras medidas privativas da liberdade, segue, desde 16 de dezembro de 2015, o regime de 

reconhecimento e execução introduzido pela Lei n.º 158/2015. II - Este quadro legal, aplicável desde 

que recebidas depois da sua entrada em vigor, ainda que as mesmas se refiram a factos praticados 

anteriormente, sem deixar de ser garantístico para o condenado, prevendo situações de adiamento ou 

recusa de reconhecimento e de execução apenas parcial das sentenças, vem simplificar o regime jurídico 

vigente para a revisão e confirmação em Portugal de sentenças penais extracomunitárias, 

estabelecendo, designadamente, um amplo leque de situações em que é desnecessário o controlo da 

dupla incriminação do facto, bem como bastar-se com a circunstância das penas aplicadas serem 

compatíveis na sua natureza e duração com as previstas na lei interna portuguesa. III - A Lei n.º 

158/2015 estabelece também a sua aplicabilidade no caso da execução de condenações prolatadas na 

sequência do cumprimento em Portugal de mandado de detenção europeu, (Lei n.º 65/2003), emitido 

por outro Estado membro da União Europeia para efeitos de procedimento penal, quando a pessoa 

procurada for cidadão português ou residente em Portugal e o tribunal português tiver estabelecido 

como condição para a entrega que a pessoa procurada, após ter sido julgada, nos seja devolvida para 

aqui cumprir a pena de prisão ou medida de segurança privativa de liberdade proferida contra ela nesse 

Estado da UE.”  

 

 Associação Criminosa; Tráfico de Pessoas; Prevenção Criminal; Prisão Preventiva – Acórdão de 

04-02-2016 

“I - O combate de forma integrada ao flagelo do tráfico de seres humanos, enquanto forma de 

escravatura moderna, quer na referenciação/sinalização, proteção e assistência às vítimas - pessoas 

especialmente vulneráveis - quer no sancionamento dos traficantes deve ser prioridade de um Estado de 
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Direito democrático, como o nosso.  II - Indicia fortemente a prática dos crimes de associação criminosa 

e tráfico de seres humanos a manifesta pertença da arguida a um grupo que recrutava pessoas oriundas 

da Roménia para praticarem furtos em zonas turísticas de Portugal, selecionando os locais onde os 

indivíduos por eles recrutados iriam cometer os furtos, transportando-os a tais locais, vigiando-os, e 

providenciando pelo seu alojamento, e quando estes mostravam intenção de não continuarem a 

delinquir ou os arguidos desconfiavam de que os concidadãos recrutados não lhes estavam entregar a 

percentagem “devida”, os arguidos infligiam-lhes violentas agressões físicas e ameaças de morte, 

extensíveis aos respetivos familiares na Roménia, iniciando-se assim um estado de sujeição e de 

vulnerabilidade por parte daqueles, que os impedia, na prática, de deixar de exercer a atividade por 

conta dos arguidos. III - Não é por a arguida ser cidadã estrangeira e ter ligação a outros países 

europeus, bem como enfrentar a forte possibilidade de vir a ser condenada em pena efetiva de prisão, 

que se pode retirar, sem mais, o perigo de fuga. Mas já o é quando tais circunstâncias surgem 

associadas, por um lado, à sua não comprovada atividade e estabilidade laboral em Portugal, e, por 

outro, ao facto do seu comparsa marido estar desaparecido desde há um mês e terem ter três filhos 

menores de idade que vivem na Roménia, de onde todos são cidadãos, bem como ter ali o casal um 

vasto património, que exibe, e para onde, se libertada, a arguida, haverá o necessário apelo a deslocar-

se e permanecer, ou, se não o fizer, a ir prosseguir a sua atividade criminosa para outro dos países 

europeus onde, sazonalmente, também já a esta se dedica.” 

 

 Condução Sob a Influência do Álcool; Direito de Regresso – Acórdão de 04-02-2016 

“Com o artigo 27º nº 1 alínea c) do DL 291/2007, de 21 de Agosto, o direito de regresso basta-se - para 

além da verificação dos pressupostos da responsabilidade civil subjectiva e do cumprimento da 

respectiva obrigação de indemnizar - com uma TAS superior à legalmente permitida, deixando de ser 

relevante a questão de saber se, no caso concreto, influenciou ou não a condução em termos de 

constituir a causa remota da actuação culposa do condutor que fez eclodir o acidente.” 

 

 Impugnação da Matéria de Facto; Ónus de Impugnação; Negócio Jurídico; Declaração Negocial; 

Contrato de Trabalho; Administração Local – Acórdão de 04-02-2016 

“I – Sempre que o recorrente impugne a decisão sobre a matéria de facto, deve observar o ónus de 

impugnação previsto no artº 640º do nCPC, nomeadamente deve indicar as exactas passagens da 

gravação dos depoimentos testemunhais em que se baseia para discordar do decidido, sob pena de 

rejeição do recurso quanto à reapreciação da prova. II – A relação contratual consiste num negócio 

jurídico que integra a manifestação de duas ou mais vontades para a realização de um objectivo 

comum. Constituindo um facto voluntário assente em declarações de vontade dirigidas à produção de 

determinados efeitos jurídicos, existirão tantos negócios quantas as declarações negociais 

independentes, consensualizadas para um fim comum. III – Tendo ficado demonstrado que entre as 

partes processuais foi celebrado um primeiro acordo de vontades, em 14/09/2000, que dispõe sobre um 

negócio jurídico limitado no tempo (contrato de tarefa), que cessou por caducidade em 01/04/2001, e um 

segundo acordo de vontades, posterior, verbalmente expressado, para o A. exercer as funções inerentes 

à categoria de operário, sob a autoridade, direção e fiscalização da R., por prazo indeterminado, 
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mediante retribuição, verificam-se dois negócios jurídicos distintos que se sucedem no tempo. IV – A 

celebração de um contrato de trabalho por tempo indeterminado com uma entidade da administração 

local, em desrespeito pela legislação em vigor à época, que não permitia tal tipo de contratação e sem 

observância das formalidades exigidas pela posterior Lei nº 23/2004, de 22/06, que veio permitir a 

celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado, torna o negócio jurídico nulo, aplicando-

se-lhe o regime jurídico específico previsto nos artºs 121º a 125º do Código do Trabalho. V – Tendo a 

empregadora feito cessar o contrato por declaração escrita, comunicada ao trabalhador, sem instrução 

de prévio procedimento disciplinar, antes da declaração de nulidade do contrato de trabalho, há que 

considerar que tal conduta constitui um despedimento ilícito.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 Pena de multa; Prisão subsidiária; Notificação pessoal do condenado; Nulidade – Acórdão de 17-

02-2016 

“I - O despacho que, nos termos do art. 49.º do Código Penal, converte a pena de multa não paga em 

prisão subsidiária tem de ser precedido de notificação pessoal ao arguido, permitindo-lhe trazer aos 

autos as razões que estiveram na base do seu comportamento omissivo. II - A preterição da referida 

notificação consubstancia a nulidade (absoluta) prevista no art. 119.º, al. c), do CPP.” 

 
 Recusa de juiz – Acórdão de 17-02-2016 

“I- São requisitos cumulativos do incidente de recusa de juiz: - que a sua intervenção no processo corra 

risco de ser considerada suspeita;- por se verificar motivo sério e grave; - que seja adequado a gerar 

desconfiança sobre a sua imparcialidade. II - Sendo o princípio do juiz natural pilar fundamental do 

princípio da imparcialidade, a recusa daquele juiz, como acto extremo que é, exige que se apresentem e 

provem motivos objectivos, sérios e graves adequados a poder gerar na comunidade desconfiança sobre 

a sua imparcialidade. III - Ainda que se reconheça a delicadeza da situação e a posição menos cómoda e 

até algo desagradável em que se encontram o Meritíssima Juíza e a mandatária do requerente, [a juiz 

escusada havia intentado processo crime com pedido de indemnização civil contra a mandatária do 

aqui requerente] não se vê em que medida está posta em causa a imparcialidade da Meritíssima Juíza e 

muito menos que estejamos perante uma situação em que deva ser preterido o princípio do juiz 

natural.” 

 
 Relatório social; Princípio do contraditório; Irregularidade – Acórdão de 17-02-2016 

“I - A nível infraconstitucional, o princípio do contraditório mostra-se presente em todas as fases do 

processo penal, na fase doinquérito (art. 271º, nº 1) na fase da instrução (art. 294º, 298º e 301º, nº 2), na 

fase do julgamento (art. 323º, nº 1, f), 327º, 360º, nºs 1 e 2 e 361º, nº 1), ainda que com muito distintas 

intensidades. II - O relatório social está sujeito ao princípio da livre apreciação da prova e, nada impedia 

que o tribunal recorrido o tivesse valorado probatoriamente para decidir sobre a prova de factos 

relevantes para a escolha e determinação da medida das penas a aplicar se, em tempo oportuno, tivesse 

dado conhecimento ao arguido do seu conteúdo para, querendo, poder exercer o contraditório (cfr. arts. 
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323º, f) e 327º, nº 2, do C. Processo Penal). III - A lei não comina esta desconformidade [omissão de 

conhecimento pelo arguido] como nulidade, sanável ou insanável, pelo que estaremos perante uma 

mera irregularidade, sujeita ao regime de arguição previsto no art. 123º, nº 1, do C. Processo Penal. IV - 

Reconhecida a invalidade dos actos posteriores à entrada em juízo do Relatório Social para a 

Determinação da Sanção, deve ser ordenada a repetição da a sua prática, a fim de ser assegurado ao 

arguido o preterido direito de audiência.” 

 

 Ónus de alegação; Princípio do dispositivo; Empreitada de consumo; Cumprimento defeituoso; 

Direitos do dono de obra; Caducidade do direito; Resolução do contrato; Indemnização – Acórdão 

de 16-02-2016 

“I- Em face da diferença de redacção do artigo 5.º, n.º 2, al. b), do NCPC relativamente ao artigo 

correspondente do CPC (264.º, n.º 3), os factos que sejam complemento ou concretização dos que as 

partes hajam alegado e resultem da instrução da causa,podem ser oficiosamente considerados pelo juiz 

no processo, desde que respeitado o contraditório, nada mais se exigindo, designadamente que a parte 

se manifeste nesse sentido. II- Perante uma “empreitada de consumo” aplica-se, em primeira linha, o 

regime especial previsto no DL 67/2003, de 8/4, para além do que se acha fixado no Código Civil. III- 

No âmbito da responsabilidade por cumprimento defeituoso respeitante a imóveis, a lei estabelece 3 

tipos de prazo: o prazo de denúncia dos defeitos, fixado em 1 ano (artigos 1225.º, n.º 2, do CC e 5.º-A, n.º 

2, do citado DL); o prazo para o exercício dos direitos (3 anos contar da denúncia atempada dos defeitos 

- art. 5.º-A, n.º 3, do referido DL); e o limite máximo da garantia legal de 5 anos (artigos 1225º, nº 1, do 

C. C. e 5.º, n.º 1 do DL 67/2003). IV- O contrato de correcção de defeitos subscrito pelo empreiteiro e 

pelo dono de obra logo que este, concluídos os trabalhos, constatou a existência de defeitos, não se 

traduz numa nova obrigação estabelecida entre as partes para que os defeitos assinalados fossem 

sanados, um novo contrato, mas corporiza a obrigação do empreiteiro em cumprir os termos da 

empreitada que inicialmente assumiu, em conformidade com o convencionado e sem vícios, que é a sua 

obrigação principal dele decorrente, como resulta do disposto no artigo 1208.º do CC. V-Tal contrato 

consubstancia um reconhecimento expresso, concreto e preciso do direito a que se arroga o autor, o que, 

nos termos do disposto no artigo 331.º, n.º 2, do CC, impede a caducidade do direito. VI- No caso de 

uma empreitada de consumo, os direitos conferidos ao dono da obra, previstos no artigo 1221.º e seg.s 

do CC, não têm de ser, sucessivamente, exercidos e pela ordem que ali consta, mas são independentes 

uns dos outros, estando a sua utilização apenas restringida pelos limites impostos pela proibição geral 

do abuso de direito (cfr. art. 4.º/5 do DL 67/2003). VII- No caso do dono da obra já não se encontrar em 

condições de devolver a obra realizada pode resolver o contrato, se a impossibilidade de devolução 

resultar de acto imputável ao empreiteiro, nomeadamente quando ocorre em consequência do defeito 

existente na obra. VIII- Se instado para reparar os defeitos, o empreiteiro não o faz, incumpre a sua 

obrigação, com a correspondente obrigação de indemnizar, nos termos do artigo 798.º CC, que 

corresponde ao custo das obras que seja necessário efectuar.” 
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 Servidão de Vistas; Agravamento – Acórdão de 16-02-2016 

“I - Correspondendo o conteúdo de uma servidão de vistas à mera circunstância de se manter uma obra 

(porta, janela, varanda, terraço) em condições de se poder ver e devassar o prédio vizinho, o seu 

exercício não se mede pela utilização dada à porta, janela ou varanda e pelo efectivo gozo das vistas que 

ela proporciona, mas sim, em termos objectivos, pela extensão das vistas e da devassa do prédio vizinho 

que a obra propicia. II - Daí que apenas se possa falar em agravamento da servidão de vistas quando, 

por força de determinada alteração, a obra passa a propiciar maiores vistas ou maior possibilidade de 

devassa sobre o prédio vizinho, sendo irrelevante, para esse efeito, a mera circunstância de, a partir de 

dado momento, a obra passar a ter uma maior utilização ou a circunstância de, por força de alterações 

efectuadas, ser retirada aos ocupantes do prédio serviente a possibilidade de terem a percepção de que 

os ocupantes do prédio dominante estão a ver e a olhar para o seu prédio e para quem nele se encontre. 

III - Assim, tendo sido constituída uma servidão de vistas relativamente a uma varanda aberta que 

deitava directamente sobre o prédio vizinho, a circunstância de essa varanda ser tapada com janelas de 

correr assentes em calhas de alumínio paralelas – não permitindo maiores vistas ou maior devassa sobre 

o prédio vizinho do que aquelas que eram permitidas pela varanda aberta – não corresponde a qualquer 

agravamento da servidão, razão pela qual se mantém, com referência a esta nova realidade, a servidão 

de vistas que se havia constituído anteriormente. IV - O mesmo acontece com um terraço no qual foi 

colocado um murete com 0,75m de altura no local onde antes existia um pequeno muro e um varão de 

metal fixo em pilares de cimento; essa obra não alterou e não agravou o modo e a extensão das vistas 

que até aí eram proporcionados pelo terraço e, porque a obra existente após a referida alteração não é 

substancialmente diversa da que existia anteriormente, a sua fruição não corresponde a uma posse 

autónoma e diferente da que anteriormente era exercida, designadamente para efeitos de contagem dos 

prazos para a usucapião.” 

 
 Insolvência; Reclamação de Créditos; Credor; Solidariedade; Dívida – Acórdão de 16-02-2016 

“I - Resulta do preceituado no nº 2 do artº 95º do CIRE que só na hipótese do titular do crédito com 

devedores solidários ou garantes não o reclamar no processo de insolvência é que estes o poderão fazer, 

reclamando então um crédito derivado de eventual pagamento futuro da dívida como crédito sob 

condição suspensiva, sendo a condição vir a ocorrer o pagamento pelo devedor ou garante. II - Se o 

pagamento vier a ocorrer, uma vez demonstrado no processo o co-devedor ou garante assumirá no 

processo a posição do credor originário quanto à parte que houver satisfeito, nos termos do artº 47º, nº 

3, encontrando-se todavia sujeito à restrição consagrada no nº 2 do art.º 179º. III - Inversamente, se o 

titular do crédito sobre o insolvente o reclamou no processo, como se verificou no caso vertente, já o 

recorrente, atenta a sua qualidade de avalista, ficou impedido de reclamar qualquer eventual crédito 

futuro com origem na garantia prestada, ainda que como crédito condicional.” 

 

 Processo Especial de Revitalização; Credor; Direito de Voto – Acórdão de 16-02-2016 

“No âmbito de processo especial de revitalização (PER) a que seja aplicável o DL nº 26/2015, de 6/02, 

continua a justificar-se que, para efeitos do disposto no artº 17º-F, nº 3, do CIRE, não confiram direito 
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a voto, nos termos do artº 212º, nº 2, al. a), desse mesmo código, os créditos que não sejam modificados 

pela parte dispositiva do plano.” 

 

 Contrato de Trabalho a Termo; Concretização da Conjuntura Empresarial no Contrato; Omissão; 

Número; Trabalhadores; Contrato sem Termo – Acórdão de 04-02-2016 

“I - A contratação a termo constitui uma excepção ao carácter tendencialmente duradouro do contrato 

de trabalho. II - Existem situações específicas em que o legislador admite a celebração de contratos de 

trabalho de duração limitada. Subjacente a tais situações estão, por norma, necessidades de natureza 

temporária (nº 1 do artº 140º do C. Trabalho), preocupações de diminuição do risco empresarial inerente 

à iniciativa de novas actividades ou estimulação da política de emprego, que o legislador entendeu 

serem merecedoras de tratamento especial (nº 4 do artº 140º C. Trabalho). III - No contrato de trabalho 

escrito deve ser suficientemente concretizada a conjuntura que leva à celebração do contrato com 

duração limitada, por forma a aferir da sua legalidade. IV - A omissão do número de trabalhadores da 

empresa na cláusula justificativa da aposição do termo, quando celebra o contrato ao abrigo da al. a) do 

nº 4 do artº 140º do C. Trabalho, leva a que o contrato de trabalho se considere sem termo, de harmonia 

com o disposto no artº 147º, nº 1, al. c) do referido código, pelo que a comunicação da não renovação do 

contrato apresentada pela empregadora consubstancia um despedimento ilícito.” 

 

 Detenção de Infractor – Acórdão de 03-02-2016 

“I - A detenção de infractor pode verificar-se através de comunicação verbal ao mesmo. 

II - A detenção por efectiva coerção física, designadamente por algemamento, apenas se legitimará aos 

agentes das forças e dos serviços de segurança[a)] para repelir uma agressão actual e ilícita de interesses 

juridicamente protegidos, em defesa própria ou de terceiros; [b)] ou para vencer resistência à execução de um 

serviço no exercício das suas funções, depois de ter feito aos resistentes intimação formal de obediência e 

esgotados os outros meios para o conseguir”. 

 
 Relação; Competência da Secção Criminal – Acórdão de 03-02-2016 

“I - O processo de execução não tem natureza penal, visto não ser regulado por normas penais ou 

processuais penais, designadamente em matéria de recursos. II - O critério adoptado, definidor da 

competência, foi o de identificar as causas que compete julgar às secções criminais e sociais, sendo o 

julgamento das restantes matérias da competência das secções cíveis. III - É irrelevante a circunstância 

de a decisão recorrida correr num processo apenso a um processo criminal, visto o critério definidor da 

competência ser o da natureza da causa.” 

 
 Caso Julgado; Ne Bis In Idem - Acórdão de 03-02-2016 

“I - O princípio do ne bis in idem radica na figura do caso julgado e proíbe a instauração de um segundo 

procedimento ao mesmo sujeito pelo mesmo objecto e com o mesmo fundamento. II -Sendo os agentes 

da infracção diferentes, sendo os factos diferentes nunca podem ter-se estes como abrangidos pelos 

efeitos da decisão proferida naquele outro processo. III- É diferente a arguida ter atuado enquanto 

empresária em nome individual relativamente aos factos de um dos autos, e em nome e em 
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representação de uma sociedade pelos factos julgados no outro processo, ainda que o crime tenha a 

mesma natureza.” 

 

 Ameaça agravada; Queixa; Elementos do Tipo – Acórdão de 03-02-2016 

“I - Dependem da apresentação de queixa os crimes de coação e de ameaça “simples” nos termos 

previstos no n.º 2 do art. 153.º e no n.º 4 do art. 154.º do C. Penal. Mas já não dependerão de queixa 

quer o crime de coação agravado quer o crime de ameaça agravado, previstos nas múltiplas alíneas do 

art. 155.º. II - Os elementos constitutivos do crime de ameaça, p. e p. pelo art.153.º, n.º 1, do Código 

Penal, são os seguintes: - A ameaça a outra pessoa com a prática de crime contra a vida, a integridade 

física, a liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou bens patrimoniais de considerável 

valor; - Que a ameaça seja de forma adequada a provocar-lhe medo ou inquietação ou a prejudicar a 

sua liberdade de determinação; e - O conhecimento e vontade de realização do facto antijurídico, com 

consciência da ilicitude da conduta. III - O bem jurídico protegido é a liberdade pessoal.” 

 
 Recusa de Juiz; Julgamento na Ausência do Arguido; Falta de testemunha; Crime Continuado - 

Acórdão de 02-02-2016  

“I - A mera apresentação do requerimento não deve ter o efeito imediato de suspender a normal 

tramitação do processo. II - Não obstante o recebimento do pedido de recusa, o juiz recusado deve 

ordenar o prosseguimento dos autos, com a realização do debate instrutório no qual foi deduzido o 

incidente e respectiva decisão, pois é a melhor forma de defender o interesse da vítima e a própria 

tramitação normal do processo. III - Os interesses de quem requereu a recusa serão sempre assegurados 

e estarão acautelados pela possibilidade de anulação até dos próprios actos praticados até ao momento 

em que é pedida a recusa se deles resultar prejuízo para a justiça da decisão do processo. IV - Se o 

incidente for julgado procedente, os actos serão anulados nos termos referidos e a pretensão do arguido 

é satisfeita. V - O tribunal não ordenou e não é obrigado a tomar medida para obter a comparência do 

arguido, pois quando a lei diz que o tribunal “toma as medidas necessárias”, nada mais quer dizer que 

“pode tomar as medidas necessárias”.VI - Obviamente que, ao dar início ao julgamento e concluí-lo, 

subentendeu manifestamente que não era imprescindível a presença do arguido desde o início da 

audiência para a descoberta da verdade material, que era prescindível a sua presença e que como tal 

não havia consequentemente necessidade e era inútil tomar medidas para obter a sua comparência. VII 

- O art. 331.º, n.º 1, do CPP, consagra que a falta de testemunha determina, em princípio, a adiamento. 

Mas, para haver adiamento, torna-se necessário que o presidente oficiosamente ou a requerimento 

decida por despacho que a presença da pessoa faltosa é indispensável á boa decisão da causa, como se 

prevê no n.º 2. VIII - A tomada de depoimento para memória futura não prejudica a prestação de 

depoimento em audiência de julgamento, sempre que ela for possível e não puser em causa a saúde 

física ou psíquica de pessoa que o deva prestar. IX - Uma situação em que o arguido pratica 

reiteradamente acto de violência física e psíquica contra a ofendida, favorecido pelo facto de viverem 

juntos e melhor exercer o domínio e controle sobre a vítima de violência doméstica, por não diminuir a 

culpa, exclui o crime continuado. X - Outra solução não defenderia a vítima, pois se o arguido continua 
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a exercer violência doméstica sobre a companheira, não se compreenderia a condenação nos termos dos 

art. 79.º e 81.º, do CP, o que só beneficiaria o arguido em prejuízo da vítima.” 

 

 Contrato de Conta Bancária; HomeBanking; Fraude Informática; Phishing; Pharming; 

Responsabilidade Contratual - Acórdão de 02-02-2016 

“Não se tendo provado que o cliente forneceu a terceiros (ao aceder a página ilícita) as chaves de acesso 

ao serviço de home banking nem que, ao navegar na inter-net, permitiu que outrem tenha capturado as 

credenciais de acesso e validação, recai sobre o banco a responsabilidade pela movimentação 

fraudulenta da sua conta bancária, através da internet (Serviços Homebanking).” 

 

 Destituição de Administrador; Justa Causa; Ónus da Prova; Sociedade; Direito à Indemnização – 

Acórdão de 02-02-2016   

“I- É à ré sociedade que cabe o ónus de alegar e provar os factos que integram a justa causa de 

destituição do administrador. II- Os fundamentos da destituição devem constar da acta da deliberação 

da destituição. III- O administrador destituído tem direito à indemnização nos termos do art. 403, nº 5 

do CSC tanto no caso em que a ré sociedade não invoca na assembleia a destituição por justa causa 

como no caso em que a ré invoca a justa causa mas não a prova. IV- Para fazer valer o referido direito 

de indemnização, deve o autor alegar e provar os danos que sofreu em virtude da destituição, nos 

termos do art. 342, nº 1 do CC. V- A falta de alegação e de prova desses danos não pode ser suprida 

mediante o recurso a presunções naturais. VI- O direito de indemnização, pelos danos sofridos, nos 

termos gerais de direito, que se encontra previsto no art. 403, nº 5 do CSC, abrange tanto os danos 

patrimoniais como os não patrimoniais.” 

 

  

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 
 Pena de multa; Substituição da Pena; Consequências do Incumprimento; Trabalho a Favor da 

Comunidade - Acórdão de 08-02-2016 

“A pena de prisão substituída por multa não é passível de substituição por trabalho a favor da 

comunidade.” 

 
 Falsidade de Depoimento; Constituição de Assistente; Legitimidade – Acórdão de 08-02-2016 

“I- No crime de falso testemunho, o bem jurídico protegido consiste essencialmente na realização ou a 

administração da justiça como função do Estado. Contudo, o legislador consagrou uma significativa 

agravação da penas em função do resultado do crime e a não punibilidade por retratação depende da 

inexistência de prejuízo para terceiro, o que permite afirmar que a esfera de protecção deste tipo de crime 

abrange também outros bens jurídicos e interesses relevantes, ainda que particulares. II-Detém 

legitimidade para a constituição de assistente o requerente de instrução que invoca e pretende ver 
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indiciado que sofreu um prejuízo patrimonial directamente decorrente do cometimento pelos dois 

denunciados de falso testemunho em audiência de julgamento.”  

 

 Falta a julgamento por doença; Atestado médico; Justificação – Acórdão de 08-02-2016 

“Para a justificação da falta por motivo de doença com atestado médico, é necessário que dele conste a 

impossibilidade de comparecimento a tribunal, não sendo bastante, a referência tabelar de que o faltoso 

se encontra doente e " impedido de exercer as suas funções". 

 

 Nulidade de Sentença; Abalroação; Desconsideração de Testemunho; Reenvio – Acórdão de 08-

02-2016 

“I- Quando é proferida uma sentença totalmente omissa quanto à valoração que fez de um determinado 

testemunho indicado pela defesa, o qual relevaria atento o modo como o arguido gizou a sua defesa, 

impõe-se que a mesma seja declarada nula. II- É o que sucede no caso dos autos, pois que na 

fundamentação aduzida não se encontra a mais leve referência (quer feita de modo expresso, quer de 

modo implícito) a um testemunho arrolado pela defesa do arguido e por este, agora recorrente, 

considerado relevante.” 

 

 Acto sexual de relevo; Crime de importunação de crianças – Acórdão de 08-02-2016 

“I -A conduta de um arguido, que pega na mão de uma menor de 14 anos e a coloca por cima das suas 

calças, junto aos órgãos genitais, constitui um acto sexual de relevo, porque é um comportamento que 

se relaciona com a actividade sexual, normalmente praticado no domínio da sexualidade entre 

pessoas. II- A conversa mantida por um arguido com menor de 14 anos, perguntando-lhe “se tinha 

maminhas grandes ou pequenas”, “se tinha namorado” e “se a mãe quando era nova os namorados lhe 

punham as mãos”, assume uma conotação sexual ou obscena, idónea a afectar o livre e adequado 

desenvolvimento sexual de uma criança de treze anos de idade, preenchendo, assim, a previsão da 

alínea b) do n.º 3 do artigo 171.º do Código Penal. III- Comete o crime de “importunação de crianças” 

do artº 170º e alínea b) do nº 3 do artº 171º do Código Penal, o arguido que coloca a mão na perna, no 

tronco junto ao peito e no ombro esquerdo de menor de 14 anos, perguntando-lhe se era virgem, na 

medida em que tal comportamento constitui um contacto de conotação ou natureza sexual inoportuno 

e perturbante, susceptível de afectar o adequado desenvolvimento da sexualidade da vítima.” 

 
 Requerimento; Abertura de Instrução; Narração insuficiente de factos; Rejeição por 

inadmissibilidade legal; Homicídio por negligência – Acórdão de 08-02-2016 

 

“I - O homicídio negligente é um facto negligente. II - O facto negligente integra um tipo de ilícito (a 

violação do cuidado a que, segundo as circunstâncias, o agente está obrigado) e umtipo de culpa (a 

violação do cuidado que o agente, segundo os seus conhecimentos e capacidades pessoais, está em 

condições de prestar).III- Um requerimento de Abertura de Instrução apresentado pela assistente que 

não descreva a negligência nas duas vertentes deve ser rejeitado, pois uma posterior alteração da 

descrição dos elementos subjectivos do crime negligente, que se traduzem, no caso, na previsibilidade e 
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evitabilidade do evento danoso e capacidade do agente para actuar de acordo com essa previsibilidade, 

visando evitar o resultado típico e ilícito, só pode ser vista como uma alteração substancial dos factos.” 

 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 Abuso de confiança fiscal; Condição objectiva de punibilidade; Notificação – Acórdão de 16-02-

2016 

“I- Para que se verifique a condição objetiva de punibilidade prevista no art.º 105 n.º 4 al.ª b) do RGIT 

não se exige que na notificação sejam indicados os concretos valores em dívida, uma que essa 

notificação não se destina a dar conhecimento ao devedor das prestações em dívida; II- A condição de 

punibilidade constante do referido normativo legal não é a notificação que deve ser feita para o 

pagamento, mas sim a atitude do agente na sequência dessa notificação, a quem se exige – em seu 

benefício – um facere, uma atitude positiva junto da administração para aferir dos montantes concretos 

em dívida, já que os montantes a pagar serão sempre diferentes, pela natureza das prestações, dos 

constantes da notificação, uma vez que tais prestações continuarão a vencer juros até ao respetivo 

pagamento.” 

 

 Contra-ordenação Laboral; Princípio do Nes Bis In Idem; Direito à Greve; Coacção – Acórdão de 

11-02-2016 

“I- Tendo sido apreciados no âmbito de um processo crime os factos tendentes a demonstrar uma 

actuação dolosa por parte da arguida, e não tendo a mesma sido pronunciada em relação a essa 

actuação, não existe impedimento legal a que no âmbito de um processo de contra-ordenação os 

mesmos factos possam ser apreciados, mas com factualidade inerente a uma actuação negligente; II-

Comete a contra-ordenação prevista no artigo 540.º do Código do Trabalho - coacção ou discriminação 

de trabalhador por motivo de adesão à greve -, a arguida que, tendo alguns dos seus trabalhadores 

aderido a uma greve decretada pela estrutura sindical entre as 0h00 do dia 19 e as 6h00 do dia 22 de 

Abril de 2010, considera os contratos de trabalho suspensos não só nesse período, como também nos 

dois dias subsequentes (dias 22 e 23), por entender que nestes últimos dias, embora os trabalhadores 

tenham comparecido no local de trabalho e cumprido o período de trabalho no horário de definido pela 

empregadora, eles limitaram-se a desenvolver tarefas coadunantes com o arranque do complexo 

industrial, nomeadamente das máquinas e equipamentos para que logo que fosse possível se iniciasse a 

produção dos produtos petrolíferos refinados.” 

 

 Competência material; Tribunal do trabalho; Entidade pública empresarial; Trabalhador em 

funções públicas – Acórdão de 11-02-2016  

“I- O legislador, ao dispor nos termos que se mostram consagrados no art. 2º n.º 4 do Decreto-Lei n.º 

503/99 de 20-11, na redação que lhe foi conferida pela Lei n.º 59/2008 de 11-09, definiu claramente o 

regime aplicável em matéria de acidentes sofridos pelos trabalhadores que exerçam funções em 

entidades públicas empresariais independentemente de beneficiarem ou não do estatuto de trabalhador 
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em funções públicas; II- Decorre daí e em conjugação com o disposto no art. 126º n.º 1 al. c) da LOSJ, 

que a competência para a apreciação do presente litígio cabe ao Tribunal da Comarca de Beja – Beja – 

Instância Central – Secção do Trabalho – J1 conforme decidiu a Mma. Juíza do Tribunal a quo no 

despacho recorrido o qual, por isso mesmo, não mereceu censura.” 

 

 Resolução do contrato de trabalho; Caducidade do direito à resolução – Acórdão de 11-02-2016 

“O prazo de 30 dias para o trabalhador comunicar à empregadora a resolução do contrato de trabalho, 

nos termos do art.º 395.º n.º 1 do CT, deve ser exercido nesse prazo, sob pena de caducidade do direito 

respetivo.” 

 

 Justificação do contrato de trabalho a termo; Nulidade do contrato – Acórdão de 11-02-2016 

“I- A expressão “ao abrigo do disposto na al. g) do artigo 140.º CT, o presente contrato a termo é 

motivado pela necessidade de execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente 

definido e não duradouro, em concreto o início de um novo projeto”, aposta em contrato de trabalho a 

termo incerto, é insuficiente para que a trabalhadora possa compreender e verificar a veracidade do 

motivo invocado, pelo que o contrato de trabalho passa a considerar-se sem termo.  II- A empregadora, 

ao fazer caducar tal contrato de trabalho sem ser através de um dos procedimentos previstos na lei para 

fazer cessar a relação laboral, proferiu um despedimento ilícito.” 

 
 Prova Pericial, Objecto da Prova; Ampliação – Acórdão de 04-02-2016 

“I- O alargamento da perícia ordenada oficiosamente, nos termos do art.º 477.º, Cód. Proc. Civil, 

sugerido por uma das partes não é de aceitação obrigatória. II- Tal alargamento deve respeitar a factos 

pertinentes para a decisão da acção.” 

 

 Plano de Pagamento; Insolvência – Acórdão de 04-02-2016 

“O plano de pagamentos a que alude o art.º 251.º, CIRE, pode ser apresentado por um insolvente, 

mesmo depois de ter sido rejeitado o PER.” 

 

 Penhora; Prédio; Venda – Acórdão de 04-02-2016 

“A compra e venda de um prédio, ocorrida posteriormente à sua penhora em execução, não fica 

afectada na sua validade, simplesmente não pode ser eficazmente invocada na execução onde aquela 

penhora teve lugar, pois que a penhora acarreta, para tal bem, a sua respectiva indisponibilidade.” 

 

 Mora do Devedor; Interpelação; Litigância de Má Fé – Acórdão de 04-02-2016 

“A obrigação de juros é exigível desde a data da constituição em mora. A interpelação do credor não é 

necessária, para o início da mora, quando a obrigação tem prazo certo. Existe litigância de má-fé no 

caso em que o embargante alega nada dever por ter já pago a dívida quando se demonstra que a dívida 

se mantém.” 
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 Direito de Retenção; Terceiro – Acórdão de 04-02-2016 

“I- A titularidade do direito de retenção (direito real de garantia, art.º 754.º, CC) por parte do 

promitente comprador depende apenas da verificação dos seguintes pressupostos: a) traditio da coisa ou 

coisas, objecto do contrato definitivo prometido; b) o incumprimento definitivo do contrato promessa 

pelo promitente alienante; c) a titularidade pelo promitente adquirente, por virtude desse 

incumprimento, de um direito de crédito. II- Tal direito é oponível a terceiro adquirente.” 

 

 Sentença Estrangeira; Efeitos das Penas; Interpretação – Acórdão de 02-02-2016 

“I - Uma sentença proveniente de país comunitário não é uma “sentença estrangeira” a que seja 

aplicável a Lei nº 144/99, 31-08. II- Para se obter a transferência de cidadão português condenado e 

preso em Espanha antes da vigência da Lei n.º 158/2015, de 17 de Setembro (que aprova o regime 

jurídico da transmissão e execução de sentenças em matéria penal que imponham penas de prisão ou 

outras medidas privativas da liberdade, para efeitos da execução dessas sentenças na União Europeia), 

era aplicável a Decisão-Quadro 2008/909/JAI, do Conselho, de 27 de novembro de 2008. III - De facto, 

o artigo 47.º da Lei n.º 158/2015 afirma a sua entrada em vigor 90 dias após a data da sua publicação, o 

que significa a sua entrada em vigor em 18-12-2015, mas a sua específica norma de vigência temporal, o 

artigo 46.º, sob a epígrafe “Aplicação no tempo” determina a sua aplicabilidade “às sentenças e 

decisões transmitidas ou recebidas depois da sua entrada em vigor, ainda que as mesmas se refiram a 

factos praticados anteriormente”. IV - As Decisões-Quadro não têm efeito directo, mas a Decisão-Quadro 

2008/909/JAI deveria ter sido transposta para a ordem jurídica nacional até 05-12-2011. V - como já se 

afirmou no acórdão desta Relação de 12 de Agosto de 2011, a interpretação “comunitariamente 

orientada”, na sequência da jurisprudência estabelecida pelo acórdão Pupino do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias (Processo C-105/03, de 16-06-2005), cria para as autoridades nacionais uma 

obrigação de interpretação conforme do direito nacional, ou seja, que ao aplicar o direito interno o 

órgão judicial encarregue da sua interpretação é obrigado a fazê-lo, tanto quanto possível, à luz do 

texto e das finalidades da decisão-quadro, a fim de atingir o objectivo visado por esta última. VI - É 

assim que de tal decisão judicial se pode extrapolar: 

1 - O órgão jurisdicional nacional está obrigado a interpretar todas as normas do direito nacional à luz 

da letra e do espírito das Decisões-Quadro; 2 - No caso de indefinição ou conflito entre normativos 

nacionais e Decisões-Quadro (ou directivas) a “interpretação comunitariamente conforme” assegura a 

prevalência da norma comunitária, mesmo que não transposta; 3 - Sem ultrapassar um limite logico-

formal de uma interpretação contra-legem do direito nacional; 4 - Nada obsta a uma interpretação 

in bonam partem (secundum legem ou praeter legem), comunitariamente orientada, de uma Decisão-

Quadro não transposta. 5 - A pena acessória de inabilitação para o direito de sufrágio pelo tempo da 

condenação, pena acessória aplicada ao arguido e que não está prevista no ordenamento penal 

português para o tipo penal em presença. 6 - Considerando o princípio da legalidade das penas e a 

previsão restritiva da pena acessória aplicada ao arguido aos ilícitos eleitorais no ordenamento jurídico 

português, que se não estende ao crime por que o arguido foi condenado, há que concluir que a execução 

de tal pena não pode ser transposta para a nossa ordem jurídica.” 
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 Burla Tributária; Elementos da Infracção; Nexo de Causalidade – Acórdão de 02-02-2016 

“I - A burla tributária supõe um só resultado, o enriquecimento (prescindindo do segundo resultado, o 

prejuízo) e consagra a desnecessidade de aquele serilegítimo. II - É aparente a renúncia ao pressuposto 

erro que é típico da burla, que acaba por ser aceite como um “elemento não escrito da factualidade típica 

da Burla tributária com a consequente redução teleológica do âmbito da incriminação”. III- São elementos 

típicos da Burla tributária (1) o erro ou engano sobre factos por meio de falsas declarações, falsificação 

ou viciação de documento fiscalmente relevante ou outros meios fraudulentos e a (2) determinação da 

administração tributária ou a administração da segurança social a efectuar atribuições patrimoniais das 

quais resulte enriquecimento do agente ou de terceiro. IV - Mas estão implícitos outros elementos de 

imputação objectiva sem os quais o tipo penal não tem vida própria. São os necessários nexos de 

causalidade que estão supostos na literalidade da norma pelo uso da forma verbal “determinar” e que 

são imprescindíveis à sua racionalidade e teleologia. V - Assim, haverá que aceitar um duplo nexo de 

causalidade entre os elementos característicos do tipo Burla tributária, ou seja, entre engano, erro e 

enriquecimento do agente ou de terceiro. Aqueles nexos, duplo nexo, exigem que o meio enganoso seja a 

causa real da situação de erro; que o erro seja a causa determinante do enriquecimento.” 

 

 Difamação; Liberdade de Expressão; Defesa; Justa Causa de Despedimento – Acórdão de 02-02-

2016 

“As afirmações expressas em processo judicial de defesa do posto de trabalho inserem-se na defesa do 

vínculo laboral no qual uma trabalhadora, subordinada à disciplina de uma empresa, procura enfileirar 

razões que demonstrem a inexistência de justa causa de despedimento não constituem crime de 

difamação. E nesse enquadramento as expressões empregues, quer na sua objectividade linguística, 

quer no seu significado judiciário, mais não são do que um instrumento de luta judicial, 

necessariamente aceitáveis nesse âmbito, pelo que perdem dignidade penal dada a sua insignificância e 

nenhuns efeitos na defesa da honra.Na defesa judiciária de um direito, deve aceitar-se que a linguagem 

utilizada possa alcançar uma maior acutilância sob pena de o “chilling effect” (o efeito de arrefecimento) 

passar a abarcar a defesa de direitos em sede judicial, o que seria o cúmulo de desfasamento entre as 

práticas nacionais (decorrentes de uma errada interpretação legal) e o enquadramento internacional 

normativo e jurisprudencial. Mas admitindo (ainda) a vigência do artigo 180º do Código Penal, a sua 

interpretação tem que ser restritiva à luz do supra dito e nunca a imputação penal poderá ocorrer sem 

que se configure, ao menos, nas expressões utilizadas, uma intenção exclusivamente difamatória ou, 

tendo presente o tipo penal de denúncia caluniosa (artigo 365º, nº 1 do C.P.), com a“consciência da 

falsidade da imputação”. Ou seja, no caso dos autos e numa exegese necessariamente restritiva do tipo 

contido no artigo 180º do C.P (difamação), não há imputação de factos ou formulação de juízos de valor 

objectivamente ofensivos da honra e consideração pessoal do assistente.” 
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