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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, working-papers, recensões ou comentários de jurisprudência 

(1 a 20 páginas), bem como com noticias,  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 a cores 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.  Os textos propostos devem 

ser enviados num único ficheiro, word ou compatível por correio eletrónico, para e-mail: 

nrdcadvogados@gmail.com 

 Dito isso, desejamos a todos uma boa leitura. 

mailto:nrdcadvogados@gmail.com
mailto:nrdcadvogados@gmail.com
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 Entrevista

 

 

Paulo Linhares Dias 
Advogado 

Mestrando em Direito "Ciências 

Jurídico-Políticas" - Menção em 

Direito Administrativo, Pós-Graduado 

em Direito Administrativo e Regional 

e em Nova Justiça Administrativa, 

Membro do Grupo de Contratação 

Pública no Centro de Estudos de 

Direito Público e Regulação 

(CEDIPRE) da Faculdade de Direito 

da Universidade de Coimbra 

 

"REGIME JURÍDICO DOS 

CONTRATOS PÚBLICOS DA 

REGIÃO AUTÓNOMA DOS 

AÇORES" 
 
 
O Drº Paulo Linhares Dias, fala-nos do seu 

mais recente livro intitulado "Comentário ao 

Regime Jurídico dos Contratados Públicos da 

Região Autónoma dos Açores"  

NRDC@ O que é que motivou um 

“Comentário ao Regime Jurídico dos 

Contratos Públicos da Região 

Autónoma dos Açores? 

 

 

PLD: Ao tomar conhecimento de que a 

Assembleia Legislativa Regional dos Açores, 

sob proposta do Governo Regional, iria 

proceder à transposição direta das “Novas 

Diretivas Contratos” bem como a uma extensa 

regulação de matérias relativas à contratação 

pública e execução de contratos, achamos que a 

mesma seria merecedora de alguma reflexão 

jurídica. Em primeiro lugar porque, embora 

não sendo a primeira vez que a Região 

Autónoma dos Açores procede à transposição 

de Diretivas da União Europeia, é a primeira 

vez que o faz antes da República e numa 

matéria que reputamos de muito importante. 

Como é sabido, num mercado reduzido como o 

nosso, o peso da contratação pública, quer em 

matéria de aquisição de bens e serviços, quer do 

mercado das empreitadas de obras públicas é 

muito significativo. Por outro lado, sabíamos 

que, no aspeto prático, a coexistência de um 

regime jurídico de contratos públicos de âmbito 

regional com o ainda vigente Código dos 

Contratos Públicos de âmbito nacional iria 

colocar problemas práticos. 

NRDC@ Mas essa coexistência não é 

nova? A Região já dispunha de 

regulação própria de algumas matérias 

relativas aos contratos públicos… 

 

PLD: Sim, é verdade… Existiam regras 

especiais de contratação pública na Região, 

aprovadas pelo Decreto Legislativo Regional 

n.º 34/2008/A, de 28 de julho, alterado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 15/2009/A, de 

6 de agosto, assim como regras excecionais para 

a liberação de caução, nos contratos de 
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empreitadas de obras públicas, aprovadas pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2009/A, de 

29 de julho, na altura como resposta à crise que 

o setor atravessava e como medida de alívio dos 

encargos financeiros com as garantias. Contudo, 

o diploma que agora comentamos – o Decreto 

Legislativo Regional n.º 27/2005/A, de 29 de 

dezembro – não só codifica e consolida essas 

matérias, como acrescenta outras. Por outro 

lado, as Novas Diretivas Contratos são 

inovadoras em matéria de contratação pública, 

com reflexo no diploma comentado. 

 

 

 

 
NRDC: Lida a nota prévia, da autoria 

do Dr. Victor Borges da Ponte, 

chegamos à conclusão que foi um 

trabalho feito dos dois lados do 

Atlântico. Alguma razão em especial 

para ter sido assim? 

 

PLD: Isto tem a sua explicação no âmbito do 

dinamismo da rede de parcerias nacionais da 

PLMJ, onde orgulhosamente nos integramos. 

Ao ter conhecimento da aprovação do diploma 

no Conselho de Governo, contactei o 

coordenador da equipa do departamento de 

direito público da PLMJ, Dr. Pedro Melo, 

manifestando o interesse no projeto, e ao qual 

este aderiu de imediato. Ambas as equipas 

aliam o conhecimento prático destas matérias, 

pelo exercício quotidiano da advocacia, mas 

também pelo estudo das mesmas, atendendo às 

ligações à academia. Em Ponta Delgada, 

trabalhou toda a equipa de direito público da 
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BPLD, coordenada por mim próprio e 

constituída pelos Drs. Ana Ferreira Pimentel, 

Leonardo Ponte e Rute Machado, tendo ainda 

sido convidados antigos colaboradores ou 

juristas que, pelo seu conhecimento e estudo 

destas matérias, achamos que poderiam trazer 

um valioso contributo, como é o caso dos Drs. 

José Couto e Paulo Mendes. Do outro lado do 

Atlântico, em Lisboa, a equipa da PLMJ, sob a 

coordenação do Dr. Pedro Melo, constituída 

pelos Drs. Manuel da Silva Gomes, Maria 

Ataíde Cordeiro, Miguel Neiva de Oliveira e 

Nuno Pimentel Gomes, manifestou um enorme 

interesse pelo projeto, o que é de registar, 

porque se trata de aspetos de contratação 

pública, é certo, mas com incidência apenas na 

Região, pelo que envolveu, por parte deles, um 

estudo de direito regional… 

Também não posso deixar de assinalar o modo 

muito célere como tudo decorreu, tendo em 

conta que o diploma foi publicado em finais de 

dezembro de 2015 e entrou em vigor em janeiro 

de 2016. Para este processo, muito contribuiu o 

profissionalismo de todos os envolvidos, não só 

dos autores como do nosso revisor de texto e da 

editora Almedina, que foram excecionais. 

NRDC: Aqui chegados, qual é sua 

apreciação do Regime Jurídico dos 

Contratos Públicos da Região 

Autónoma do Açores? 

 

PLD: Essa resposta resulta da leitura do 

“Comentário” [risos], mas, desde logo, não pode 

deixar de se louvar a coragem e iniciativa do 

legislador em ter transposto diretamente as 

“Novas Diretivas Contratos”, assumindo 

soluções próprias, que se distanciam por vezes 

do Código dos Contratos Públicos vigente. 

Sendo de referir que, uma vez que o Estado 

Português está também a transpor as Diretivas, 

não se exclui que, de futuro, essas diferenças 

possam ser ainda maiores, ou que surja a 

necessidade de vir a compatibilizar os dois 

diplomas. E esse é, sem dúvida, um marco que 

não podemos deixar de assinalar. Claro que, 

quando se envereda por um comentário a um 

diploma legal, é natural que, do ponto vista 

material, ou mesmo formal, se discorde da 

solução do legislador, o que, no caso concreto, 

por vezes acontece. Contudo, a razão de ser do 

comentário não foi a de chancelar ou criticar o 

legislador, mas a de tão somente contribuir 

para a melhor aplicação do Direito dos 

contratos públicos na nossa Região, valendo-

nos desta iniciativa do legislador regional. O 

principal desiderato será alcançado se esta obra 

contribuir para, sobretudo na prática, auxiliar 

na aplicação do diploma analisado. 
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 Artigos Científicos 

 

 

 

JARDEL DE FREITAS 

SOARES1 

Doutor em Direito 

Professor de Criminologia 

"OS CRIMES DE MASSA E A 

CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

DO ZAFFARONISMO: OS 

PARADIGMAS 

CRIMINOLÓGICOS DE 

                                                           
1  Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, Universidad Del Museo 

Social Argentino (UMSA), Buenos Aires-Argentina. Professor de 

Criminologia da Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG), Paraíba-Brasil. 

COMBATE AOS REGIMES 

TOTALITÁRIOS E 

GENOCIDAS.2" 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Objetivo. 3. 

Metodologia. 4. Resultados e Discussão. 5. 

Conclusões. 6. Referências Bibliográficas. 

 

Palavras-Chave: Zaffaroni. Criminologia. 

Ditadura. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O criminólogo argentino e ministro da 

Suprema Corte da Argentina, doutor Eugenio 

Raúl Zaffaroni, é reconhecido pelo talento 

inovador no âmbito criminológico o que lhe tem 

rendido inúmeros prêmios na sua carreira 

profissional. A Criminologia crítica 

aperfeiçoada por Zaffaroni vislumbra estudar e 

combater a atuação criminosa do Estado 

perante as sociedades mais pobres e 

marginalizadas, principalmente na América 

                                                           
2 Resenha crítica apresentada e defendida no I Congresso 

Internacional de Psicologia Jurídica, em abril de 2015, na cidade 

João Pessoa, Paraíba, Brasil. 
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Latina, a partir de então surge a corrente 

doutrinária denominada de “Zaffaronismo”. 

Um importante tema desenvolvido por 

Zaffaroni, inclusive ganhador do The Stockolm 

Prize in Criminology equivalente ao prêmio 

Nobel em matéria criminal no ano de 2009 na 

Suécia, refere-se ao fenômeno da criminalidade 

massiva e a atuação abusiva do poder Estatal 

diante das vítimas vulneráveis.  

2. OBJETIVO 

 

O objetivo geral deste trabalho acadêmico é 

abordar e discutir as ideias de Eugenio Raúl 

Zaffaroni com relação aos crimes de massa. 

Quanto aos objetivos específicos compreendem: 

provar que os governos utilizaram ao longo da 

história a força do ius puniendi para 

legitimarem os delitos contra a humanidade; 

proporcionar um estudo aprofundado sobre a 

criação de sistemas preventivos para coibir a 

instalação de regimes genocidas e totalitários; e, 

por fim, fomentar a criação de uma Ciência 

Criminal que respeite a dignidade da pessoa 

humana. 

3. METODOLOGIA 

A metodologia empregada consiste no 

método investigativo e descritivo, ou seja, 

utilizou-se uma profunda pesquisa na doutrina 

brasileira e estrangeira com a finalidade de um 

maior aprofundamento da evolução histórica e 

a conceituação teórica da conversão dos 

sistemas jurídicos. Na busca de respostas para 

as inquietações levantadas usou-se de métodos 

interpretativos próprios da Criminologia e da 

Psicologia Jurídica. Quanto aos métodos de 

procedimento, vislumbraram-se o histórico, o 

comparativo e o exegético-jurídico de maneira a 

confirmar ou não as hipóteses levantadas a 

partir da problemática deste estudo. A técnica 

foi a documentação indireta, através da 

pesquisa bibliográfica em livros e periódicos, 

em acervos de arquivos públicos e particulares, 

além de artigos jurídicos e endereços eletrônicos 

oficiais disponíveis em sites da internet. Em 

seguida, observou-se a viabilidade prática dos 

estudos propostos.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação aos resultados encontrados, 

sugere-se que a Ciência Criminal combata o 

avanço da macrocriminalidade utilizando a 

interdisciplinaridade e o empirismo, como 

também, identificou-se que um dos grandes 

desafios em vários lugares do mundo no século 

XXI será coibir com ferramentas adequadas os 

abusos dos crimes de massa que sacrificam as 

vítimas expiatórias e coisificadas em nome de 

uma vingança étnica, política e social sem 

sentido. Discuti Eugenio Zaffaroni no decorrer 

de seus estudos, que diante do sistema 

capitalista percebe-se a busca de poder 

acentuado, o aumento do egoísmo e o 

surgimento da neurose civilizatória. Para o 

homem o que interessa é a acumulação de 

riquezas, a competição e as influências 

políticas, mesmo que para isto necessite criar 

inimigos por motivações étnicas, religiosas ou 

condições sociais e em seguida passe a aplicar a 

vingança Estatal punitiva. 

Trata-se o delito massivo de um desvio 

explícito de finalidade do interesse público por 

parte dos próprios agentes políticos e 

consequentemente o enfraquecimento do 

Estado Democrático de Direito. Os crimes de 

massa -cita-se o exemplo do genocídio- são 

cometidos por instituições descontroladas e 

legitimadas muitas vezes por um direto de 

punir exacerbadamente corrompido e 
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ditatorial. Verifica-se que os danos dos 

governos antidemocráticos são sentidos até os 

dias atuais, como o holocausto liderado por 

Adolf Hitler durante a II Guerra Mundial, o 

massacre dos povos indígenas nas Américas, os 

inúmeros de mortos na Ucrânia durante a 

ditadura de Joseph Stalin, a perseguição dos 

tibetanos pelo governo chinês na década de 50, 

e também, outros casos emblemáticos que 

somados exterminaram milhões de seres 

humanos. 

As pesquisas desenvolvidas por Zaffaroni 

buscam por meio da interdisciplinaridade 

entender e explicar as causas da grande 

criminalidade e seus resultados vitimológicos. O 

uso da interdisciplinaridade é um instrumento 

primordial e enriquecedor, caso contrário a 

Ciência Penal será um discurso vazio e ausente 

de sentido no combate aos crimes de massa. 

Segundo o criminólogo argentino, a sociedade e 

o Direito não utilizam mais em sua essência os 

conhecimentos e experiências das outras 

ciências, não se procura utilizar mecanismos 

críticos aprofundados para a resolução de seus 

problemas cotidianos. O Direito, mais 

especificamente a Ciência Criminal, é utilizado 

ainda hoje como uma prática generalista, sem 

suporte teórico consistente, algo que não pode 

ocorrer diante dos novos acontecimentos 

sociais, que exigem dos estudiosos um 

sincretismo de conhecimentos empíricos e de 

teorias das mais diversas áreas científicas. 

Outro ponto fundamental argumentado por 

Zaffaroni diz respeito aos efeitos danosos da 

criminalidade massiva, que são imensuráveis, 

pois atravessam territórios e atingem um 

grande número de indivíduos, sendo, portanto, 

imprescindível que os organismos competentes 

atuem firmemente diante destas situações na 

criação de uma política criminológica 

internacional. Insta acentuar, que esta política 

criminal a ser utilizada não pode ter o modelo 

punitivo como regra, ao contrário, deve-se 

aplicar em primeiro lugar métodos de solução 

de conflitos extremamente preventivos e 

dialogados, para somente em casos extremos -

ultima ratio- aplicar a técnica da punição. 

5. CONCLUSÃO 

 Assim sendo, conclui-se que Zaffaroni 

acentua a importância do não esquecimento da 

repressão ao longo da história contra as várias 

etnias, classes sociais e povos, pois o crime 

deixou de ser estritamente individual para 

dominar um grupo de vítimas hipossuficientes, 

além do que, a própria sociedade por muitas 

vezes foi e vem sendo omissa no combate a 

criminalidade de massa e no fortalecimento do 

militarismo autoritário.  
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decorrência da omissão do 

reenvio prejudicial 

obrigatório"  

 

 

SUMÁRIO: 1. Do reenvio Prejudicial. 2. Da 

caracterização da obrigação de reenvio 

prejudicial. 3. Dos danos causados aos 

particulares em decorrência da omissão do 

reenvio prejudicial obrigatório. 4. Conclusões.  

 

1. DO REENVIO PREJUDICIAL  

 

O ordenamento jurídico da União Europeia 

(UE), não obstante constituir-se de uma ordem 

jurídica própria, autónoma e diversa dos 

ordenamentos jurídicos nacionais, possui 

importantes pontos de contato com as ordens 

jurídicas dos seus Estados-Membros, 

nomeadamente no plano de aplicação do direito 

da UE. 

 

Sabemos, no entanto, que a aplicação do 

direito da UE está acometida aos Estados-

Membros, cada qual com suas diversas 

tradições normativas, doutrinais e 

jurisprudências. E devido ao fato da UE não 
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estabelecer-se como um Estado Federal 

(convencional), o Tribunal de Justiça da União 

Europeia (TJUE) não funciona de forma 

hierarquizada, o que significa que não tem 

competência para corrigir as decisões proferidas 

pelos tribunais nacionais.   

 

Para garantir então a efetividade do sistema 

jurídico da UE, foi necessário encetar um 

compromisso de cooperação com os seus 

Estados-Membros. Na base deste compromisso 

está o princípio de lealdade (ou cooperação 

leal), hoje expressamente consubstanciado no 

artigo 4 do TUE, segundo o qual, “a UE e os 

Estados-Membros estão obrigados a 

respeitarem-se e assistirem-se mutuamente no 

cumprimento das missões decorrentes dos 

tratados e a não adotar medidas que ponham 

em causa tais objetivos” 3.     

 

Na esteira do princípio da cooperação leal, a 

UE organizou-se no plano jurisdicional de 

acordo com a ideia de subsidiariedade, princípio 

atualmente consubstanciado no artigo 5 do 

TUE. Ou seja, a UE prescindiu da criação de 

um sistema de tribunais próprios, pelo que os 

tribunais dos Estados-Membros são os tribunais 

orgânica e funcionalmente europeus, existindo 

entre estes e o TJUE uma relação de 

cooperação horizontal. Ou, como no dizer do 

Acórdão do TJUE Foglia/Novelo4, uma relação 

que “comporta uma repartição de funções entre 

o juiz nacional e o juiz comunitário, no 

interesse da boa aplicação e da interpretação 

uniforme do direito comunitário no conjunto 

dos Estados-Membros” (p. 3045).  

 

                                                           
3SILVEIRA Alessandra, Constituição, ordenamento e aplicação 

de normas europeias e nacionais, in Polis – Revista de Estudos 

Jurídico-Políticos, nº 17, 2008, p.76. 
4 Processo C-244/80, 16 de Dezembro de 1981. 

No intuito de operacionalizar esta 

cooperação jurisdicional horizontal, e ao mesmo 

tempo permitir que o TJUE pudesse cumprir a 

sua função de garante do direito da UE, 

impedindo assim o estabelecimento de 

divergências jurisprudenciais – ou como diz o 

adágio popular “cada cabeça, uma sentença” –, 

foi previsto o mecanismo do reenvio prejudicial.  

 

Trata-se do instrumento constante 

atualmente dos artigos 19.1.b do TUE e do 

artigo 267 do TFUE, cujo conteúdo dispõe, em 

suma, que qualquer tribunal nacional, quando 

tem dúvidas sobre a interpretação de normas 

dos próprios tratados (direito originário) ou ato 

adotado em sua execução (direito derivado), 

dispõe da faculdade (e em algumas 

circunstâncias uma obrigação) de submeter ao 

TJUE uma questão solicitando a interpretação 

ou a validade de um dispositivo de direito da 

UE. 

 

Teleologicamente, o reenvio prejudicial é um 

instrumento jurídico-processual que visa 

garantir a uniformidade na aplicação e 

interpretação do direito da UE. O TJUE, ao 

responder às questões suscitadas, vincula os 

tribunais nacionais às suas decisões, 

assegurando desse modo a interpretação e 

aplicação uniforme o direito da UE. Assim, nos 

termos do artigo 267 do TFUE, o tribunal 

pode, sempre que surge alguma dúvida quanto 

à validade e interpretação do direito da UE, 

pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie.  

 

Mas como caracterizar este pedido jurídico-

processualmente? 

Em resposta a esta questão, importa 

primeiramente sublinhar que o direito da UE 

confere competência a todos os órgãos 
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jurisdicionais de qualquer Estado-Membro para 

submeter pedidos de decisão prejudicial ao 

TJUE. No entanto, o mecanismo de reenvio 

prejudicial compete apenas ao juiz nacional que 

conhece do litígio. É ele que assume a 

responsabilidade, tendo em conta as 

especificidades de cada processo, de determinar 

a suspensão da instância e analisar tanto a 

necessidade de um pronunciamento do TJUE 

para a justa composição do litígio concreto, 

como a pertinência das questões a submeter ao 

TJUE.  

 

Ora, sendo o reenvio prejudicial uma 

competência exclusiva do juiz nacional, cumpre 

esclarecer, desde logo, que os particulares não 

podem, eles próprios, suscitar a apreciação de 

uma questão prejudicial ao TJUE, sendo-lhes 

apenas permitido requerer ao juiz que o faça. O 

reenvio não constitui, assim, uma via de recurso 

aberto às partes num litígio pendente perante 

um juiz nacional5. 

 

Não sendo as partes competentes para 

decidir sobre a necessidade ou não do reenvio 

prejudicial, a doutrina tem defendido que a 

omissão do juiz nacional nos casos em que o 

reenvio prejudicial é obrigatório, constitui a 

base da responsabilização do Estado-juiz por 

violação do direito da UE, pois 

independentemente das partes solicitarem o 

reenvio, é o juiz nacional o responsável pela 

correta aplicação e interpretação do direito da 

UE.  

 

                                                           
5 Neste sentido, veja os Acórdãos do TJUE: Hessische 

Knappschaft (Processo 44/65, 9 de Dezembro de 1965, p. 253); 

Lothar Matheus (Processo 93/78, 22 de Novembro de 1978, 

considerando 5); Cilfit (Processo 283/81, 6 de Outubro de 1982, 

considerando 9).   

2. DA CARACTERIZAÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO DE REENVIO 

PREJUDICIAL  

 

A compreensão das circunstâncias que 

podem fundar uma situação de 

responsabilidade do Estado-juiz por violação do 

direito da UE (máxime, por ausência do reenvio 

obrigatório) pressupõe o conhecimento prévio 

dos casos em que a submissão de uma questão 

prejudicial ao TJUE é obrigatória para o juiz 

nacional.   

 

Logo nas primeiras linhas, foi feita 

referência ao facto de, na arquitetura do 

sistema jurisdicional da UE, os tribunais 

nacionais de cada Estado-Membro serem 

concebidos como os órgãos a quem incumbe a 

competência de aplicar o direito da UE. É no 

desempenho desta função que, face a dúvidas 

de interpretação e validade do direito da UE, 

lançam mão do reenvio prejudicial e promovem 

a intervenção da jurisdição do TJUE. 

 

Mas quando estarão os tribunais nacionais 

obrigados a proceder o reenvio? 

 

O artigo 267 do TFUE, nos seus §2 e §3, 

responde a esta questão, esclarecendo-nos 

quanto à natureza que o reenvio pode assumir, 

consoante o juiz nacional se encontre (ou não) 

vinculado a provocar a jurisdição do TJUE 

para a interpretação ou apreciação da validade 

do direito da UE. 

 

Em regra, o reenvio é meramente 

facultativo. O §2 do artigo 267 do TFUE refere-

se à possibilidade do juiz nacional, perante uma 

dúvida de interpretação ou validade do direito 

da UE e cujo esclarecimento se afigure 
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relevante para a decisão da causa sub judice, 

solicitar a apreciação do TJUE sobre a mesma. 

Assim, na maior parte dos casos, o reenvio é 

uma faculdade ao dispor dos tribunais 

nacionais que são sempre soberanos na 

consideração da sua pertinência e 

oportunidade, ainda que suscitado pelas partes. 

 

Há, todavia, duas exceções à faculdade do 

reenvio prejudicial.  

 

A primeira resulta do §3 do artigo 267 do 

TFUE que impõe a obrigatoriedade do reenvio 

sempre que as questões prejudiciais sejam 

suscitadas perante “um órgão jurisdicional 

nacional cujas decisões não sejam suscetíveis de 

recurso judicial previsto no direito interno”. O 

caráter injuntivo do reenvio nestas condições é 

indiscutível. Persistem entretanto incertezas 

quanto ao que se deva considerar como tribunal 

cujas decisões são insuscetíveis de recurso. 

 

Atento ao objeto do presente trabalho, não é 

nossa pretensão discorrer sobre as teses que 

vigoram nesta sede. Deixamos assim apenas 

uma nota. De acordo com a teoria do litígio 

abstrato (ou teoria orgânica)6, os tribunais 

obrigados ao reenvio, nos termos do §3 do 

artigo 267 do TFUE, são os tribunais que, 

segundo a organização judiciária nacional, são 

os tribunais de última instância, ou seja, os 

tribunais supremos. Por oposição, a teoria do 

litígio concreto7 defende que os tribunais cujas 

decisões são insuscetíveis de recurso são aqueles 

                                                           
6 Defendida na literatura portuguesa por CAMPOS, J.M; 

CAMPOS, J.L.M., Manual de Direito Europeu – O sistema 

institucional, a ordem jurídica e o ordenamento económico da União 

Europeia, Coimbra, Almedina, 2010, p. 423.  
7 Nesta senda pronunciou-se o TJUE, ainda que incidentalmente, 

dispondo no Acórdão Costa & ENEL (Processo 6/64, 15 de Abril 

de 1964) que “as jurisdições nacionais cujas decisões são, como no 

caso sub judice, irrecorríveis, devem solicitar ao Tribunal que 

julgue a título prejudicial” (p.554).   

que, no caso concreto e de acordo com as regras 

processuais vigentes, decidem efetivamente em 

última instância.   

 

A jurisprudência do TJUE tem apontado no 

sentido da teoria do litígio concreto8. No 

Acórdão Lyckeskog9 o TJUE entendeu, na 

esteira do que já havia decidido no Acórdão 

Costa & ENEL10, que “a obrigação de os órgãos 

jurisdicionais nacionais cujas decisões não são 

suscetíveis de recurso submeterem uma questão 

prejudicial ao Tribunal de Justiça insere-se no 

âmbito da colaboração entre os órgãos 

jurisdicionais nacionais, na sua qualidade de 

juízes incumbidos da aplicação do direito 

comunitário, e o Tribunal de Justiça, instituída 

com o objetivo de garantir a correta aplicação e 

a interpretação uniforme do direito comunitário 

em todos os Estados-Membros […] Este 

objetivo é alcançado quando são sujeitos a esta 

obrigação de reenvio, sob reserva dos limites 

admitidos pelo Tribunal de Justiça, os 

Supremos Tribunais, bem como qualquer órgão 

jurisdicional nacional cujas decisões não sejam 

suscetíveis de recurso judicial (Considerandos 

14 e 15). Esta posição seria densificada 

posteriormente nos Acórdãos Cartésio11, 

Krizan12 e Melki13. 

 

Nesta mesma senda, porém em sede de 

análise da responsabilidade do Estado-juiz por 

atos cometidos no exercício da sua função 

jurisdicional, o TJUE entendeu no Acórdão 

                                                           
8 Neste sentido, Inês Quadros, Princípios fundamentais de Direito 

da União Europeia – Uma abordagem jurisprudencial, in Sofia 

Oliveira Pais (coord.), Coimbra, Almedina, 2011, p. 221. 
9 TJUE, Processo C-99/00, 4 de Junho de 2002, Considerandos 10-

19.  
10 TJUE, Processo C-6/64, 15 de Julho de 1964. 
11 TJUE, Processo C-210/06, 16 de Dezembro de 2008.  
12 TJUE, Processo C-416/10, 15 de Janeiro de 2013. 
13 TJUE, Processo C-188/10, 22 de Junho de 2010.  
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Köbler14 que se deve considerar que “o órgão 

jurisdicional que decide em última instância 

constitui por definição a última instância 

perante a qual os particulares podem fazer 

valer os direitos que o direito comunitário lhes 

confere” (Considerando 22). Parece, pois, que 

não restam dúvidas, que, estando em causa a 

responsabilidade do juiz nacional nos casos em 

que tenha violado a sua obrigação de reenviar, 

o TJUE adota a teoria do litígio concreto15.  

 

Importa frisar, antes de mais, que esta 

obrigação de reenvio por insusceptibilidade de 

recurso pode ser dispensada. Com efeito, o 

TJUE, no Acórdão Cilfit16, diretamente 

confrontado com a questão, veio elencar as três 

situações em que os tribunais nacionais, não 

obstante decidirem em última instância, ficam 

dispensados de proceder o reenvio.  

 

Em primeiro lugar, cessa a obrigação de 

reenvio quando a questão de direito da UE 

suscitada for impertinente ou desnecessária 

para a resolução do litígio concreto 

(Considerando 10). 

 

Em segundo lugar, verifica-se a dispensa de 

reenvio quando o TJUE já se tenha 

pronunciado sobre a questão em caso análogo, 

em sede de reenvio ou outro meio processual, 

atento ao efeito erga omnes das suas decisões 

(Considerandos 13 e 14). 

 

                                                           
14 TJUE, Processo C-224/01, 30 de Setembro de 2003.  
15 Neste mesmo sentido são as conclusões do Advogado-Geral 

Melchior Wathelet, no mais recente processo a ser apreciado pelo 

TJUE no âmbito desta matéria, ou seja, o caso PFE (Processo C-

689/13). Em suas conclusões apresentadas em 15 de Outubro de 

2015, Melchior Wathelet sugere o entendimento segundo o qual é 

pouco provável que o TJUE continue a adotar uma conceção 

organizacional do conceito de «órgão jurisdicional» - veja 

Considerando 30. 
16 TJUE, Processo 283/81, 6 de Outubro de 1982.  

Por fim, a obrigação de reenvio não tem 

lugar quando o tribunal nacional considere que 

as normas da UE aplicáveis não suscitam 

dúvidas interpretativas, ou seja, quando são 

claras (Considerando 16). O TJUE adotou, 

portanto, nesta terceira hipótese, a teoria do 

ato claro. 

 

Antevendo os riscos da teoria do ato claro, 

onde o juízo de valoração da clareza da norma 

poderia fazer perigar a uniformidade pretendida 

com o reenvio, o TJUE estabeleceu ainda no 

Acórdão Cilfit um conjunto de requisitos para 

que uma norma fosse considerada clara, quais 

sejam: o juiz nacional deve estar convicto de 

que a mesma evidência de clareza da norma se 

imporia igualmente aos órgãos jurisdicionais 

dos demais Estados-Membros, assim como para 

o TJUE. Para tanto, o juiz nacional teria de 

levar em conta as diversas versões linguísticas 

da disposição normativa; atender-se ao fato da 

terminologia jurídica poder variar conforme o 

contexto nacional e ao próprio contexto da UE; 

bem como deveria proceder à interpretação 

teleológica e sistemática da norma em causa 

(Considerandos 17 a 20). Somente reunindo 

todas estas condições é que um órgão 

jurisdicional nacional poderia abster-se de 

submeter uma questão prejudicial ao TJUE, e 

resolver a questão por conta própria. 

 

Por isso que o juiz que pretenda eximir-se da 

obrigação de reenvio, valendo-se da 

jurisprudência Cilfit, terá de fundamentar 

satisfatoriamente as razões que o levaram a 

fazê-lo, nomeadamente demonstrar que a 

resolução da questão de direito em causa: 1) 

resulta de uma jurisprudência assente no 

TJUE; ou 2) não deixa margem para qualquer 
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dúvida razoável, segundo os critérios da 

jurisprudência Cilfit.  

 

A segunda exceção à faculdade do reenvio 

prejudicial, não obstante não esteja prevista na 

letra do artigo 267 do TFUE, resulta da 

jurisprudência Foto-Frost17. Neste acórdão o 

TJUE estabeleceu que os tribunais nacionais 

são incompetentes para declarar a invalidade 

das normas da UE (Considerando 15). Assim, se 

confrontados com a questão da validade de 

uma norma da UE e propenderem para a sua 

invalidade, os tribunais nacionais, 

independentemente de serem a última instância 

de recurso, terão que obrigatoriamente proceder 

ao reenvio para o TJUE.  

 

No Acórdão Foto-Frost o TJUE determina, 

portanto, sua competência exclusiva para 

declarar a invalidade das normas e dos atos das 

instituições da UE, o que implica numa 

obrigação de reenvio para as jurisdições de 

instância que, de outro modo, não existiria.  

 

O elenco dos casos de reenvio obrigatório é, 

pois, assim caracterizado: para além dos 

tribunais que decidem sem suscetibilidade de 

recurso, o reenvio é obrigatório também para os 

tribunais que façam um juízo de invalidade das 

normas da UE a aplicar, ainda que a sua 

decisão seja recorrível.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. DOS DANOS CAUDADOS AOS 

PARTICULARES EM DECORRÊNCIA DA 

OMISSÃO DO REENVIO PREJUDICIAL 

OBRIGATÓRIO  

 

Nos itens anteriores vimos que o reenvio 

prejudicial estabelece os meios para uma 

                                                           
17 TJUE, Processo C-314/85, 22 de Outubro de 1987. 

cooperação interjurisdicional (isto é, entre os 

tribunais nacionais e o Tribunal de 

Luxemburgo), assegurando desse modo a 

aplicação uniforme do direito da UE. Somente 

através da aplicação uniforme do direito da 

União Europeia pelos tribunais nacionais é que 

se torna possível a efetivação do princípio da 

legalidade. Do mesmo modo, a harmonização 

dos preceitos interpretativos por via do reenvio 

prejudicial garante a segurança jurídica, o que é 

indispensável em uma União de direito.  

 

A partir do Acórdão Köbler, o reenvio 

prejudicial passou além do mais a ser destacado 

pelo TJUE por uma outra função que lhe é 

inerente (ainda que indiretamente), 

designadamente a de garantir a tutela 

jurisdicional efetiva dos particulares. De acordo 

com esse acórdão, um órgão jurisdicional 

nacional é obrigado a reenviar, nos termos do 

artigo 267, parágrafo terceiro, do TFUE, para 

evitar que os direitos conferidos aos 

particulares pelo direito comunitário sejam 

violados (considerando 35).  

 

Neste sentido, podemos afirmar que a 

ausência de reenvio prejudicial obrigatório 

acarreta a frustração das pretensões inerentes à 

tutela jurisdicional efetiva dos direitos que para 

os particulares decorrem do direito da UE. Não 

de outro modo que a doutrina tem defendido 

que o reenvio prejudicial pode traduzir-se num 

verdadeiro direito fundamental à tutela 

jurisdicional efetiva, ou, em outras palavras, 

um verdadeiro direito das partes ao reenvio18.  

                                                           
18 Cfr. SILVEIRA Alessandra; FERNANDES Sophie Perez, 

Anotação aos acórdãos (TEDH) Ferreira Santos Pardal c. Portugal 

e (TJUE) Ferreira da Silva e Brito (ou do “grito do Ipiranga” dos 

lesados do direito da União Europeia no exercício da função 

jurisdicional)”, in Revista Julgar, p. 14, disponível em 

«http://julgar.pt/anotacao-aos-acordaos-tedh-ferreira-santos-

http://julgar.pt/anotacao-aos-acordaos-tedh-ferreira-santos-pardal-c-portugal-e-tjue-ferreira-da-silva-e-brito/
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Sabemos, no entanto, que reenvio 

prejudicial não é uma via de recurso à 

disposição das partes. Tanto que, em termos 

processuais, o reenvio distingue-se até mesmo 

de um recurso, pois o TJUE não decide sobre o 

fundo da causa, isto é, não tem como função 

dirimir um litígio entre as partes. Sendo assim 

de competência exclusiva dos tribunais 

nacionais a submissão de uma questão 

prejudicial ao TJUE, é da responsabilidade dos 

órgãos jurisdicionais que decidem em última 

instância os danos porventura causados aos 

particulares em razão da omissão de um reenvio 

prejudicial obrigatório – afinal é ali que os 

particulares têm a oportunidade derradeira de 

fazer valer os seus direitos que decorrem do 

ordenamento jurídico europeu.  

 

Logo, para que os particulares pudessem 

acionar a responsabilidade do Estado-Membro, 

no exercício da sua função jurisdicional, e na 

ausência de meios específicos previstos no 

Tratado, o TJUE criou jurisprudencialmente a 

ação de responsabilidade contra o Estado-juiz 

por violação do direito da UE. Dessa maneira 

os particulares passariam a poder interpor uma 

ação de responsabilidade contra o Estado por 

violação do direito da UE, nomeadamente por 

não cumprimento da obrigação de reenvio 

prejudicial por um órgão jurisdicional que 

decide em última instância.  

 

O princípio da responsabilização dos 

Estados-Membros por danos resultantes da 

violação de direito da UE foi estabelecido 

inicialmente no Acórdão Francovich19. Com 

base no já mencionado princípio da lealdade (ou 

cooperação leal), o TJUE fundamentou a 

                                                                                         
pardal-c-portugal-e-tjue-ferreira-da-silva-e-brito/», última 

visualização em 08-02-2016.  
19 TJUE, Processo C-6/90, 19 de Novembro de 1991.  

obrigação de reparação dos danos causados aos 

particulares pelos Estados-Membros que violem 

o direito da UE. Importa observar que não 

obstante esse acórdão tenha versado 

especificamente sobre a responsabilidade do 

Estado-legislador, foram ali lançadas as bases 

para vários acórdãos que, no essencial, 

retiraram corolários dos princípios e requisitos 

ali estabelecidos, aplicando-os a outros casos de 

responsabilidade, designadamente do Estado-

administrador e do Estado-juiz.  

 

No Acórdão Köbler, por exemplo, o TJUE, 

acolhendo as conclusões tecidas pelo seu 

Advogado-Geral Philippe Léger, decidiu em 

suma que o princípio da responsabilidade do 

Estado é válido para qualquer violação de 

direito da UE por um Estado-Membro, 

independentemente da entidade do Estado-

Membro cuja ação ou omissão está na origem 

do incumprimento (Considerando 31).  

 

Tangentemente à responsabilidade do 

Estado-juiz, o TJUE elencou no Acórdão 

Köbler, com fundamento nos Acórdãos 

Brasserie du pêcheur20 e Factortame21 (nos 

quais, na sequência do Acórdão Francovich, já 

havia anteriormente desenvolvido o princípio 

da responsabilidade do Estado por violação do 

direito da UE), os requisitos necessários para se 

configurar a responsabilidade do Estado por 

danos causados pela decisão de um órgão 

jurisdicional nacional que, decidindo em última 

instância, viole uma norma de direito da UE. 

Tais requisitos seriam, nomeadamente: a) que a 

norma jurídica violada visasse atribuir direitos 

ao particular; b) que a violação fosse 

suficientemente caracterizada; e c) que existisse 

                                                           
20 TJUE, Processo C-46/93, 5 de Março de 1996.  
21 TJUE, Processo C-48/93, 5 Março de 1996. 
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um nexo de causalidade entre a violação da 

obrigação que incumbia ao Estado e o prejuízo 

sofrido pelas pessoas lesadas (Considerandos 51 

e 52). 

No que respeita ao primeiro requisito, ou 

seja, a natureza da norma violada, é 

amplamente admitido pelo TJUE que a 

exigência de que a norma confira direitos aos 

particulares não implica necessariamente que a 

norma seja provida de efeito direto22. Assim, 

para que o Estado-Membro seja 

responsabilizado basta que a norma violada 

implique a atribuição de direitos aos 

particulares e que o conteúdo desses direitos 

seja suficientemente preciso.  

 

Quanto à natureza da violação, ou seja, ao 

segundo requisito, o TJUE esclareceu no 

Acórdão Köbler que, por violação 

suficientemente caracterizada, deveriam ser 

compreendidos os casos de não cumprimento 

pelo órgão jurisdicional nacional da sua 

obrigação do reenvio prejudicial, por força do 

atual artigo 267, §3 do TFUE, bem como 

também quando a decisão do juiz nacional fosse 

tomada violando manifestamente a 

jurisprudência do TJUE na matéria 

(Considerandos 55 e 56).  

 

Por fim, relativamente ao terceiro requisito, 

o TJUE reconheceu, ainda no Acórdão Köbler, 

que o nexo de causalidade entre a violação da 

obrigação que incumbe ao Estado e o prejuízo 

sofrido pelas pessoas lesadas encontra-se na 

base da frustração das pretensões inerentes à 

tutela jurisdicional efetiva dos particulares – 

algo que cabe aos Estados assegurar. Assim, nos 

                                                           
22 Cfr. SILVEIRA Alessandra, A responsabilidade do Estado-juiz 

por violação do direito da União Europeia à luz da jurisprudência do 

Tribunal de Justiça, in Revista Scientia Juridica, Tomo LVII, n.º 

315, Julho/Setembro, 2008, p. 439.  

termos do Considerando 34 desse acórdão, o 

TJUE estabeleceu que “um órgão jurisdicional 

que decide em última instância constitui por 

definição a última instância perante a qual os 

particulares podem fazer valer os direitos que o 

direito comunitário lhes confere. Não podendo 

uma violação destes direitos por uma decisão 

desse órgão jurisdicional que se tornou 

definitiva geralmente ser sanada, os 

particulares não podem ser privados da 

possibilidade de acionarem a responsabilidade 

do Estado a fim de obterem por este meio uma 

proteção jurídica dos seus direitos”. 

 

Nos casos portanto em que o particular sofre 

violação de seus direitos individuais decorrentes 

da ordem jurídica da UE, em razão da omissão 

do reenvio prejudicial obrigatório (tendo em 

conta os termos da jurisprudência Cilfit), pode 

dispor do recurso à ação de responsabilidade 

contra o Estado-juiz por violação do direito da 

União Europeia. Cabe ressaltar, no entanto, 

que, no âmbito dessa ação, os particulares 

apenas podem exigir o ressarcimento dos danos 

que lhes foram causados, mas não a revisão 

judicial que causou o dano, caso contrário 

colocar-se-ia em risco a autoridade do caso 

julgado.  

 

É por isso que o TJUE estabeleceu, no 

Acórdão Köbler, que “um processo destinado a 

responsabilizar o Estado não tem o mesmo 

objeto e não envolve necessariamente as 

mesmas partes que o processo que deu origem à 

decisão que adquiriu a autoridade de caso 

definitivamente julgado. Com efeito, o 

demandante numa ação de indenização contra 

o Estado obtém, em caso de êxito, a 

condenação deste no ressarcimento do dano 

sofrido, mas não necessariamente que seja posta 



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 

16 

 

em causa a autoridade do caso definitivamente 

julgado da decisão judicial que causou o dano” 

(Considerando 39).  

 

Assim sendo, no âmbito do princípio da 

responsabilidade do Estado-juiz por violação do 

direito da União Europeia o TJUE 

disponibilizou aos particulares uma via de 

direito que permite a reparação dos efeitos 

danosos de uma decisão judicial que 

negligenciou o reenvio prejudicial obrigatório. 

Ou seja, o princípio da responsabilidade do 

Estado-juiz por violação do direito da União 

Europeia veio assegurar a tutela jurisdicional 

efetiva dos particulares, bem como o direito de 

acesso aos tribunais que ela implica.  

 

Aliás, o princípio da responsabilidade do 

Estado-juiz por violação do direito da União 

Europeia, a propósito da proteção dos direitos 

fundamentais, está em completa sintonia com o 

artigo 41 da Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem, o qual, tal como sublinhou o TJUE 

no Considerando 39 do Acórdão Klöbler, 

permite “a condenação de um Estado 

signatário por violação do direito fundamental 

ao ressarcimento de danos, inclusivamente 

quando tal violação resulte do conteúdo de uma 

decisão de um órgão jurisdicional de última 

instância (Acórdão Dulaurans c. França – 

TEDH, 21 de março de 2000)”. 

 

Ademais, deriva da jurisprudência do 

TEDH que, em determinadas circunstâncias, a 

recusa do reenvio prejudicial por um órgão 

jurisdicional nacional que decide em última 

instância pode violar o princípio da equidade no 

processo (nos termos enunciados no artigo 6, nº 

1 da CEDH), em particular quando esta recusa 

é arbitrária – isto é, sem fundamento material 

ou justificação razoável. Eis o que se verifica, 

por exemplo, nos Acórdãos Schooten e Rezabek 

c. Bélgica (TEDH, 20 de Setembro de 2011), 

Vergauwen e outros c. Bélgica (TEDH, 20 de 

Setembro de 2012), Dahbi c. Itália (TEDH, 8 

de Abril de 2014) e Schipani c. Itália (TEDH, 

21 de Julho de 2015).  

 

Neste último caso (Schipani c. Itália), por 

exemplo, estava inicialmente em causa uma 

reclamação feita por dois médicos devido ao 

fato de não terem recebido uma remuneração 

adequada nos anos de 1982 a 1991, período 

durante o qual haviam frequentado o curso de 

Specializzazione em Medicina. A reclamação era 

também motivada pelas dificuldades que 

teriam de enfrentar no sentido de haver o 

reconhecimento de seus diplomas fora do 

território italiano. A jusfundamentação dos 

pedidos acima referidos pautava-se na diretiva 

75/363/CEE do Conselho, de 16 de Julho de 

1975, entretanto só devidamente transposta ao 

ordenamento jurídico italiano em 1991 (pese o 

praxo fixado para tanto fosse o 31 de Dezembro 

de 1982), através do decreto legislativo nº 257. 

 

A diretiva 75/363/CEE tinha por objetivo, 

de entre outros, a coordenação das disposições 

legislativas, regulamentares e administrativas 

relativas às atividades de médico, sendo que 

inclusivamente trazia a obrigação de remunerar 

os períodos de formação relativos às 

especialidades médicas, bem como as medidas 

que deveriam ser adotadas pelos Estados-

Membros no respeitante ao reconhecimento 

mútuo dos diplomas, certificados e outros 

títulos de médico, no sentido de assim facilitar o 

exercício efetivo de estabelecimento e da livre 

prestação de serviços. 
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Em sede de primeira e segunda instâncias 

nos tribunais italianos os demandantes tiveram 

seus pedidos negados. Do mesmo modo o 

recurso interposto perante a Corte di Cassazione 

não teve melhor sorte. Muito embora os 

demandantes tivessem sugerido uma questão 

prejudicial ao TJUE no sentido de saber: a) se o 

recebimento pelo Estado Italiano da diretiva 

75/363/CEE do Conselho, fora do prazo 

estabelecido, constituía uma violação ao direito 

da UE; e b) se as condições previstas no decreto 

legislativo n.º 257 de 1991 poderiam 

impossibilitar ou dificultar a obtenção do 

ressarcimento em causa; mesmo assim a Corte 

di Cassazione desconsiderou qualquer hipótese 

de reenvio e assim decidiu que o conteúdo da 

referida diretiva não se aplicava àquele caso em 

concreto, porque teria sido transposta ao 

ordenamento jurídico interno quando os 

demandantes já não mais frequentavam o curso 

de especialidade médica. Ademais, o tribunal de 

última instância italiano havia entendido que 

as diretivas (ainda que conferissem direitos aos 

particulares) não gozavam de efeito direto e, 

portanto, seu conteúdo só seria exigível após a 

sua devida transposição.  

 

Importa considerar que a Corte di 

Cassazione, ao assim decidir, além de ignorar 

jurisprudências anteriores do TJUE nesta 

matéria23, nomeadamente os Acórdãos Ratti24 e 

Van Duyn25, também contrariou a 

                                                           
23 Nos Acórdãos Ratti e Van Duyn o TJUE havia entendido que 

só através das disposições nacionais que traspõem as diretivas é 

que elas produzem efeito direto. Todavia, nos casos em que uma 

diretiva não tenha sido transposta no fim do prazo fixado, ou 

tenha sido mal transposta, recusar-lhe o efeito direto redundaria 

em retirar-lhe o efeito útil. Além disso, permitiria que um Estado-

Membro se prevalecesse da não transposição ilegítima de uma 

diretiva para se furtar às obrigações que ela lhe impõe perante os 

particulares, o que iria contra os mais elementares princípios do 

Direito. 
24 TJUE, Processo C-148/75, 5 de Abril de 1999.  
25 TJUE, Processo C-41/74, 4 de Dezembro de 1974.  

jurisprudência Cilfit, já que, ao entender que a 

diretiva em apreço gozava de total clareza, 

acabou optando por não reenviar. Considerando 

ainda que, no quadro da organização judiciária 

italiana, a Corte di Cassazione é a última 

instância perante a qual os particulares podem 

exigir seus direitos que para eles decorrem do 

ordenamento jurídico da UE, é lamentável que 

na época da decisão desse tribunal os 

demandantes não tenham conseguido pleitear o 

ressarcimento de seus danos pelas vias da 

responsabilidade do Estado pela violação do 

direito da UE, já que naquele momento não 

dispunham de previsão legislativa nacional que 

indicasse um tribunal competente ou os meios 

processuais que viabilizassem a receção de tal 

ação.  

 

Esgotadas portanto as vias de recurso 

internas, os médicos demandantes, ainda 

inconformados, recorreram ao TEDH, já que 

insistiam terem sido vítimas de uma ação 

discriminatória, na medida em que não 

receberam o mesmo tratamento dos médicos 

que foram beneficiados com os direitos 

conferidos pela diretiva em apreço após a sua 

transposição para o ordenamento jurídico 

italiano.  

 

No mérito, o TEDH, ao apreciar os pedidos 

dos demandantes, reconheceu a violação do 

artigo 6, n º1 da CEDH, em razão da Corte di 

Cassazione ter rejeitado a hipótese de submissão 

de uma questão prejudicial ao TJUE. Isto não 

significa uma preocupação do TEDH com a 

aplicação do direito da UE, até mesmo porque 

isso foge da sua competência. Todavia, sabemos 

que o reenvio prejudicial, mais do que um 

instrumento de uniformização da aplicação e 

interpretação do direito da UE, é também uma 
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via (ainda que indireta) para os particulares 

acederem ao TJUE e, assim, obterem a 

efetividade dos direitos que para eles decorrem 

do ordenamento jurídico europeu. É neste 

sentido portanto que o TEDH tem relacionado 

a recusa injustificada do reenvio como um caso 

que se subsume à violação dos direitos inscritos 

no artigo 6, nº 1 da CEDH.  

 

Interessa notar que, embora o conteúdo 

prescrito no artigo 6, nº 1 da CEDH tenha 

equivalência ao artigo 47 da CDFUE, ainda 

não encontramos na jurisprudência do TJUE 

casos em que esse tribunal tenha-se 

manifestado no sentido da violação do artigo 47 

da CDFUE devido a danos provocados aos 

particulares decorrentes da omissão do reenvio 

prejudicial obrigatório.  

 

Embora, por um lado, o TJUE tenha 

recentemente decidido pela primeira vez em sua 

história, no Acórdão Ferreira da Silva e Brito26, 

que um órgão jurisdicional que decide em 

última instância não havia cumprido com a sua 

obrigação de reenviar (o que, antes de mais, 

serviu para densificar a responsabilidade do 

Estado-juiz por violação do direito da UE), por 

outro lado nenhuma menção foi feita 

relativamente ao artigo 47 da CDFUE, tal 

como o TEDH tem feito na sua jurisprudência, 

nomeadamente nos casos em que a 

configuração da violação do artigo 6, n.º1 da 

CEDH resultou da constatação da ausência do 

reenvio prejudicial obrigatório para os órgãos 

jurisdicionais que decidem em última instância. 

 

De todo modo convém frisar que, 

diferentemente do que acontece nos pleitos ao 

TEDH, que são-lhe diretamente endereçados, a 

                                                           
26 TJUE, Processo C-160/14, 9 de Setembro de 2015.  

ação de responsabilidade contra o Estado-juiz 

por violação do direito da União Europeia é 

interposta pelas vias processuais do direito 

nacional. No Acórdão Francovich, em seu 

Considerando 42, o TJUE determinou que é no 

âmbito do direito nacional da responsabilidade 

que incumbe ao Estado reparar as 

consequências do prejuízo causado. Com efeito, 

na ausência de regulamentação prevista no 

direito da UE neste sentido, é a ordem jurídica 

interna de cada Estado-Membro que compete 

designar os órgãos jurisdicionais competentes e 

regulamentar as modalidades processuais das 

ações judiciais destinadas a assegurar a plena 

proteção dos direitos que para os particulares 

decorrem do ordenamento jurídico da UE – 

(lembrando que a ausência de previsão de tais 

modalidades processuais e a indicação dos 

órgãos competentes é que impediram os 

médicos do caso Schipani demandarem pelas 

vias da responsabilidade do Estado Italiano).  

 

Na medida em que não é o TJUE que decide 

sobre a reparação dos danos causados aos 

particulares em decorrência da violação do 

direito da UE pelos órgãos jurisdicionais dos 

Estados-Membros, podemos afirmar que talvez 

tenha-lhe calhado menos oportunidades para 

manifestar-se sobre a violação do artigo 47 da 

CDFUE, tal como o TEDH tem feito 

relativamente aos casos em que se verificou que 

a omissão de reenvio prejudicial obrigatório 

violou o artigo 6, nº 1 da CEDH. É provável 

que, com a introdução no contencioso da UE de 

recursos semelhantes à queixa constitucional 

alemã ou do recurso de amparo espanhol, o 

TJUE poderia ter mais oportunidades para 

manifestar-se nesse sentido – mas isto é 

meramente especulativo. Além dos mais 

existem muitas controvérsias de opinião no que 
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toca a criação desses institutos processuais no 

âmbito do ordenamento jurídico da UE, cujo 

mérito não abordaremos aqui por ultrapassar o 

escopo do presente estudo.  

 

Contudo, ainda que não se adentre na 

referida discussão, não é falacioso asseverar 

que, na ausência de previsão de um instituto 

semelhante ao recurso de amparo ou à queixa 

constitucional alemã, somente no âmbito da 

ação de responsabilidade do Estado é que os 

particulares podem requerer a reparação dos 

direitos que para eles decorrem do direito da 

UE. E, esgotando esta via de recurso interno, 

sem que tenham obtido êxito, e não havendo 

qualquer outra previsão de acesso direito dos 

particulares ao TJUE27, resta-lhes a 

apresentação de uma queixa perante o TEDH. 

Eis o que aconteceu designadamente no caso 

Ferreira Santos Pardal c. Portugal (TEDH, 30 

de Julho de 2015). 

 

Nesse caso em apreço, temos a situação de 

um particular (Ferreira Santos Pardal) que, ao 

ingressar em um tribunal de primeira instância 

com uma ação contra uma seguradora de 

automóveis, para que esta fosse condenada a 

ressarci-lo dos danos que sofreu em 

consequência de um acidente, teve seus pedidos 

negados tanto em primeira como em segunda 

instância, bem como também perante o 

                                                           
27 Ainda que o objetivo do recurso de anulação não coincida 

exatamente com o que aqui foi esboçado, relativamente à criação 

de um recurso nos moldes do recurso de amparo ou da queixa 

constitucional alemã, mesmo assim não se pode deixar de 

mencioná-lo como uma das vias mais relevantes de acesso direto 

para os particulares ao TJUE. Através do recurso de anulação, 

atualmente previsto no artigo 263 do TFUE, os particulares 

podem questionar a legalidade dos atos das instituições, órgãos e 

organismos da UE desde que comprovem, no entanto, a sua 

«afetação individual», ou seja, demonstrem que o ato impugnado 

tenha incidência na sua situação pessoal ou que o afete direta e 

individualmente, o que por vezes acaba por limitar esta condição 

de acesso ao TJUE. 

tribunal supremo, onde já não caberia mais 

nenhum recurso. Durante toda a tramitação do 

processo, Ferreira Santos Pardal havia 

solicitado uma questão prejudicial para que o 

TJUE se pronunciasse a respeito da 

interpretação do artigo 1.º da Terceira Diretiva 

Automóvel, porém nenhuma das instâncias 

procedeu ao reenvio.  

 

Diante do falhanço do seu intento na ação 

de indenização contra a seguradora de 

automóveis, Ferreira Santos Pardal buscou as 

vias da ação de responsabilidade do Estado-juiz 

por violação do direito da UE, que no 

ordenamento jurídico português está prevista 

no Regime de Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais entidades 

públicas, aprovado pela Lei nº 67/2007, de 31 de 

Dezembro, e alterado pela Lei n.º 31/2008, de 

17 de Julho de 2008. Seu pleito pautava-se em 

suma na omissão do Supremo Tribunal de 

Justiça da sua obrigação de reenviar, 

exatamente porque das suas decisões não 

poderiam haver mais recursos. Mesmo assim, 

em sede da ação de Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado, o demandante não 

teve melhor sorte. Em primeira instância teve 

seu pedido negado e, embora o tribunal de 

segunda instância tenha dado parcial 

provimento ao recurso, o Supremo Tribunal de 

Justiça considerou que a responsabilização por 

danos causados no exercício da função 

jurisdicional não estava em vigor à data dos 

fatos.  

 

Ante os supostos equívocos dos tribunais 

portugueses, nomeadamente em matéria de 

interpretação do direito da UE, resultado 

sobretudo da omissão do reenvio prejudicial, e 

tendo esgotadas as vias de recurso internas, 
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Ferreira Santos Pardal dirigiu-se ao TEDH no 

intuito de conseguir haver a condenação do 

Estado Português.  

 

Nesta sede jurisdicional, é interessante notar 

que o TEDH considerou inadmissível o 

fundamento baseado na violação do artigo 6, 

n.º 1, da CEDH, por não cumprimento da 

obrigação do reenvio prejudicial obrigatório, tal 

como havia pronunciado anteriormente nos 

casos citados, designadamente Schooten e 

Rezabek c. Bélgica, Vergauwen e outros c. 

Bélgica, Dahbi c. Itália e Schipani c. Itália. Isto 

porque o TEDH, no caso Ferreira Santos 

Pardal, entendeu que nos termos do artigo 6, 

n.º 1 da CEDH, a recusa do Supremo Tribunal 

de Justiça em submeter uma questão 

prejudicial ao TJUE, relativamente à 

interpretação da Terceira Diretiva Automóvel, 

estava suficientemente motivada. Desta feita o 

pedido do requerente não merecia acolhida.  

 

Contudo, com base na alegação no sentido 

de que o não reconhecimento da 

responsabilidade do Estado-juiz havia privado 

o requerente ao direito a um processo 

equitativo, o TEDH viria a pronunciar-se 

positivamente neste sentido. Com efeito, o 

requerente apresentou duas decisões anteriores 

do Supremo Tribunal de Justiça, onde o mesmo 

havia reconhecido a responsabilidade do Estado 

por danos causados no exercício da sua função 

jurisdicional. Ora, diante das divergências da 

jurisprudência portuguesa quanto à 

admissibilidade das ações de responsabilidade 

do Estado-juiz, o TEDH entendeu estar 

configurada a violação do artigo 6 da CEDH, 

no que tange ao princípio da segurança jurídica.  

 

Diante do exposto, percebemos que o TEDH 

tem analisado com rigor as ações dos juízes 

nacionais no exercício da sua função 

jurisdicional, seja quando apreciam 

erroneamente a sua obrigação de reenviar, ou 

quando não se atentam à jurisprudência, 

inclusivamente àquela assente no TJUE (que, 

por sua vez, vincula as decisões judiciais de 

todos seus Estados-Membros). Desse modo o 

TEDH reafirma o papel fundamental do poder 

judicial na proteção dos direitos fundamentais, 

razão pela qual devemos apelar à sensibilidade 

dos nossos juízes para tanto. Principalmente, 

porque, lembramos, o TEDH não é uma 

instância revisora das decisões nacionais dos 

seus Estados-Partes, tampouco das decisões 

pronunciadas pelos TJUE. Aliás, pese o 

Protoloco nº 14 da CEDH permitir o acesso da 

UE à CEDH (uma vez que antes a adesão era 

restrita apenas a Estados – e, nesta medida a 

UE não é um Estado em termos convencionais) 

há que se recordar que pela segunda vez, após o 

parecer 2/13 do TJUE, a adesão da UE à 

CEDH foi rejeitada28.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

                                                           
28 Em Abril de 1994 o Conselho pediu ao TJUE para elaborar um 

parecer referente à viabilidade da adesão da então Comunidade 

Europeia à CEDH com o Tratado da Comunidade Europeia. Na 

ocasião o TJUE, em seu parecer 2/94, declarou que a UE não 

tinha competência para aderir à CEDH. Em 2015, este parecer foi 

confirmado na decisão 2/13 do TJUE. Sobre a adesão da UE à 

CEDH, veja: HALBERSTAM Daniel, “It’s the Authonomy, 

Stupid!” A modest defend of Opinion 2/13 on EU accession to the 

ECHR, and the way forward, in Public Law and Legal Theory 

Research Paper Series, Paper nº 432, 2015; SPAVENTA 

Elenonor, A very fearful court? The protection of fundamental rights 

in the European Union after Opinion 2/13, in Maastricht Journal 

of European and Comparative Law, Ano 22, nº 1, 2015; 

ODERMATT Jed, Court of Justice of the European Union finds 

Draft Agreement on EU Accession to ECHR is incompatible with 

EU Law, in Cambridge Journal of International and 

Comparative Law, 2014, disponível em: 

«http://cjicl.org.uk/2014/12/20/court-justice-european-union-

finds-draft-agreement-eu-accession-echr-incompatible-eu-law/», 

última visualização em 15-09-2015. 
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 Ao longo deste trabalho verificamos que a 

cooperação estabelecida entre os tribunais 

nacionais e o TJUE, através do reenvio 

prejudicial, propicia as condições para garantir 

a uniformidade da interpretação e aplicação do 

direito da UE – o que por si só já é algo 

grandioso para uma União que se pretende ser 

de direito. Afinal, é assim que o princípio da 

legalidade ganha efetividade – do contrário o 

caos se instalaria se uma mesma norma não 

fosse aplicada do mesmo modo nos Estados-

Membros da UE. Mas, para além disso, importa 

destacar que, por trás dessa interpretação e 

aplicação uniforme do direito da UE, 

encontramos também, no reenvio prejudicial, 

um meio através do qual é possível assegurar a 

igualdade de tratamento dos direitos que para 

os particulares decorrem do ordenamento 

jurídico europeu.  

  

Não é assim por acaso a notoriedade desvelada 

pelo reenvio prejudicial que, mesmo já tendo 

decorrido quase sessenta anos de integração 

europeia, continua, ainda nos dias de hoje, a ser 

uma fonte inesgotável de surpresas e debates no 

cenário interjurisdicional europeu. É que, 

sublinhamos, o reenvio prejudicial é o “cordão 

umbilical” que nunca foi (e jamais poderá ser) 

cortado, sob pena da comunicação entre os 

tribunais nacionais e o TJUE não passar de 

uma mera fertilização cruzada. Ora, o reenvio 

prejudicial é uma ferramenta do princípio da 

lealdade e, por isso, estabelece um 

compromisso, ou, poder-se-ia até mesmo dizer, 

um dever constante de diálogo que vincula as 

instâncias jurisdicionais nacionais ao TJUE. 

Assim, ao ligar umbilicalmente os tribunais 

nacionais ao Tribunal de Luxemburgo, o 

reenvio prejudicial alimenta por esta via a 

tutela jurisdicional efetiva dos direitos que para 

os particulares derivam do direito da UE.  

  

 Por isso que a omissão do reenvio prejudicial 

obrigatório rompe o acesso (ainda que indireto) 

através do qual os particulares podem fazer 

valer os direitos que o direito da UE lhes 

confere. Lembrando que, não sendo o reenvio 

prejudicial um mecanismo processual à 

disposição das partes, ao órgão jurisdicional 

incumbe a competência de análise quanto à 

necessidade e viabilidade de uma questão 

prejudicial. Se o juiz nacional falha nesta 

apreciação do reenvio prejudicial, logo frusta 

seus jurisdicionados das prestações inerentes à 

tutela jurisdicional efetiva dos direitos que para 

eles decorrem do ordenamento jurídico europeu. 

Não de outro modo que o Advogado P. Léger, 

nas suas Conclusões no Acórdão Köbler, 

afirmou que o reenvio prejudicial inscreve-se na 

lógica do direito de recurso aos tribunais 

(Considerando 35). 

  

Eis então a necessidade dos juízes nacionais se 

sensibilizarem para a importância do reenvio 

prejudicial e do seu papel como garantes do 

direito da UE, de onde, inclusivamente, os 

particulares podem beneficiar, no âmbito de um 

espaço internormativo/interconstitucional 

europeu, do nível de proteção mais elevado, 

consubstanciado no artigo 53 da CDFUE, e 

reconhecido como o grande “triunfo” da ordem 

jurídica europeia em matéria de proteção dos 

direitos fundamentais29.  

  

 Logo, decorre da inteligência da 

jurisprudência do TJUE que os direitos dos 

                                                           
29 Cfr. SILVEIRA Alessandra, A responsabilidade do Estado-juiz 

por violação do direito da União Europeia à luz da jurisprudência do 

Tribunal de Justiça, in Revista Scientia Juridica, Tomo LVII, n.º 

315, Julho/Setembro, 2008, p. 435.  
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particulares, que derivam do ordenamento 

jurídico da UE, não poderiam ficar ao arbítrio 

dos juízes nacionais quanto à submissão de uma 

questão prejudicial, ou até mesmo restarem à 

mercê das probabilidades de infalibilidade dos 

órgãos jurisdicionais nacionais quanto ao 

recurso do reenvio. Daí que de modo a permitir 

a reparação dos danos causados aos 

particulares, em virtude da omissão do reenvio 

prejudicial obrigatório, é que o princípio da 

responsabilidade do Estado-juiz foi 

desenvolvido. Se não fosse possível acionar a 

responsabilidade do Estado-juiz pela violação 

do direito da UE (máxime, pela omissão do 

reenvio prejudicial), o direito dos particulares 

ficaria gravemente diminuída.  

  

 Atentando a essa dimensão subjetiva do 

reenvio prejudicial, nomeadamente a de 

garantir a tutela jurisdicional efetiva dos 

particulares, verificamos que o TEDH tem 

adotado em sua jurisprudência uma 

interpretação no sentido de relacionar a 

ausência do reenvio prejudicial obrigatório a 

uma configuração de violação do artigo 6, n.º1 

da CEDH – lembrando neste sentido o caso 

Schipani c. Itália. Por outro lado foi também 

interessante notar no caso Ferreira Santos 

Pardal que não só a omissão do reenvio 

prejudicial tem servido para fundamentar uma 

violação ao artigo 6 da CEDH, mas também o 

descuido à observância da jurisprudência 

assente (do TJUE) pelos tribunais nacionais 

pode motivar uma condenação, na medida em 

que assim infringem a segurança jurídica que 

resulta da leitura do artigo 6 da CEDH.  

  

 Não obstante a proteção oferecida pela 

CEDH através das vias de acesso dos 

particulares ao TEDH, é importante frisar que, 

no âmbito do ordenamento jurídico europeu, a 

responsabilidade em assegurar os direitos que 

dali resultam é dos tribunais orgânica e 

funcionalmente europeus, ou seja, os tribunais 

nacionais. A eles compete, dando coerência à 

arquitetura jurídica da UE, assegurar a correta 

interpretação e aplicação do direto da UE. É 

por isso que nos casos em que não se verifiquem 

nenhuma das excludentes da jurisprudência 

Cilfit, e tendo em conta que o TJUE é a 

instância que tem a última palavra em termos 

de interpretação e aplicação do direito da UE, 

os tribunais nacionais têm assim o dever de 

reenviar – esta é uma condição a que já não se 

podem esquivar, ou estarão atentando contra o 

seu próprio escopo, nomeadamente o de 

garantir aos jurisdicionados a efetividade dos 

seus direitos, inclusivamente aqueles que se 

inscrevem no ordenamento jurídico da UE.
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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) 

 

"PENSAR NUMA REVISÃO 

CONSTITUCIONAL QUE VÁ 

DO PRESIDENCIALISMO AO 

SEMI-PRESIDENCIALISMO " 

(I) 

A diferença entre Título e 

Posse em Democracia ...!  
 

É do pressuposto de que todos os homens 

nascem natos e a natureza humana encarrega-

se de lhes conceder a devida moldura. Trata-se 

de uma disciplina muito antiga mais bastante 

moderna que penetra a essência do mundo 

filosófico, a chamada Teoria do Conhecimento 

(tabula rasa). Explicando-lhe em linguagem 

vulgar (sem querer me apoderar do tema), isto 

significa, que você nasce desprovido de 

quaisquer, conhecimento. É no contacto com o 

mundo exterior que os seus sentidos se 

constroem e também se desconstroem. Bom, 

está nota preliminar, introduz um aspeto 

central: o da modernização de uma toda 

humanidade ao permitir conceder-se ao homem, 

o Estatuto de ser racional ao conseguir discernir 

o bem do mal. O mesmo viria a conduzir o seu 

destino e a dos seus semelhantes numa eterna 

relação de reconhecimento, proteção, 

compaixão (…) e solidariedade, haja vista, o 

acentuado desenvolvimento dos campos da 

ética e da moral. Ora, lá está. É que esses 

campos identificados pelo ser semelhante dada 

a sua capacidade de raciocínio, também 

permitiu a chamada politização do homem. 

Aqui lembro-me de ARISÓTELES, quando 

afirma que todo o homem é um animal político 

(Zoon Politikon). Portanto, estamos perante um 

direito tão natural, intrínseco a condição 

humana o qual inibe a quem quer que seja, a 

facultade de impedir a sua realização. A 

pergunta que vem ao de cima, enquadro-a, pela 
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forma mais expressiva de se compreender: Será 

que todos podemos ser políticos? Sem mesmo 

conhecer a sua própria ciência? A chamada 

Ciência Política? Ou serão apenas os politólogos 

os mais indicados para conduzir os destinos 

democráticos de um País? Um indivíduo que 

nunca estudou ciência política estará em 

condições credíveis de se tornar bom político? 

Temos assistido com frequência, tornarem-se 

candidatos para cargos públicos indivíduos 

menos sabidos em matéria de ciência política. 

Teriam conduzido bem as políticas 

governativas dos seus países? Estaria 

ARISTÓTELES equivocado quando afirmou 

que «todo o homem era um animal político»? 

Quem seria a pessoa mais indicada para exercer 

um cargo estritamente político, de tão alta 

responsabilidade como por exemplo: há de um 

Presidente da República?  

 

Meus caros, pode-se ser um bom político mas 

um péssimo governante. Pode-se ser um 

excelente politólogo mas um mau governante. 

Um bom político é aquele que acarreia consigo 

um dom, um poder especial, o qual chamaria de 

Arte. Um cientista politico ou analista politico 

carreado de arte seria como que, êxtase. Um 

bom político sabem governar. Um bom político 

tem na sua arte aquilo que eu chamo de 

ATITUDE, palavra de ordem do séc. XXI; 

significa saber ter olhos para olhar (não só por 

dentro) mais por fora também, sabe ser 

sociólogo em algum momento; é aquele que 

corajosamente (imbuído pelo espirito de 

«caritacidade») permite uma justa 

REPARTIÇÃO; Aquele que pés embora os 

contra, sabe fazer a diferença. Para isso, terá de 

dar vida pelos seus “inimigos” ou seja, deverá 

de ser não só da direita, como também do centro 

e da esquerda como o foi o prenúncio de Marcelo 

Rebelo de Sousa - Presidente eleito nas últimas 

presidenciais em Portugal. Um bom governante 

sabe que o Título que lhe confere o estatuto 

presidencial é em termos executivos provisório 

dada as regras de contensão do poder 

democrático; Não se coloca como dono do 

Estado privatizando-o, esquecendo-se do seu 

Povo. Senão estaremos em condições de afirmar 

que o que vivenciamos e temos é um eterno 

Presidente do Partido que nunca teve a 

coragem e a plena consciência do que significa 

ser, um Presidente da República (um estadista).  

 

E, é engraçado, quando se fala de Atitude 

quanto à Repartição. Vejo muitos dirigentes 

políticos frequentar templos que haviam sido 

encerrados logo a seguir o processo de 

descolonização, o mesmo que culminou com a 

inauguração do Estado Novo e da respetiva 

implantação da Primeira República. Faz-me 

lembrar os fariseus, frequentavam os templos, 

senáculos e sinagogas, oravam em praças 

públicas para ser vistos pelos homens a orar e a 

dar esmola quando não passam de hipócritas. 

No caso relativo a justa repartição, a atitude 

em relação ao seu Deus fica esquecido? Reza as 

sagradas escrituras: “Se tu tens um pão, então 

reparta-o com o que não tem.” É na 

abundância onde se conhecem as pessoas. É 

difícil esquecer os maldosos, mas a boa ética e a 

moral, conduz-nos ao longo caminho do perdão 

e da reconciliação. Quem pensa que sabe amar, 

ao mesmo tempo em que o pensar não vai de 

acordo com o mais íntimo do seu coração, não 

merece dar lições aquilianas de moral, antes 

recebê-las. “Para quem é ‘Ateu’ disfarçado em 

bom ‘cristão’ e usa, profana em nome de Deus, 

saiba que ele existe em todas as dimensões até 

mesmo na sua descrença camuflada há um 

Deus, O “Deus-Ateu”. Quero crer que todo o 
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‘Ateu’ (de forma íntima) reconcilia-se com Deus 

no final da sua vida, respeitando-o. Se quer que 

lhe diga, para mim DEUS é ATITUDE, é Amor 

Verdadeiro, é sentido de Justiça. Como diz o 

meu amigo, CHAGAS FREITAS: “Eu sou 

Deus”. O caminho de Guerra está a chegar ao 

fim. Inaugurar-se um novo ciclo, o caminha 

para a Paz. Uma Paz distanciada do 

aproveitamento pessoal (excesso de 

individualismo e oportunismo). Portanto, o 

meu desejo é, não minem a Paz social 

verdadeira. A nova geração, tem a dura missão 

de reconstruir as futuras gerações. Senão bem 

ou mal, quer queiramos quer não, a natureza 

encarregar-se-á de o fazer. Como se costuma 

dizer: “não pretendo ensinar ninguém, apenas 

pô-los a refletir.”  

 

Há avaliar pela cultura de fraco sentido 

ético e moral, há que se diga: quando não são 

administradas de berço, não há diálogo nenhum 

que possa reconstruí-los em fase adulta senão 

pela mudança. Senão vejamos: (i) Primeiro do 

sistema presidencialista para o 

semipresidencialista visto que em África a 

modernização do sistema democrático, vai de 

gota à gota e porque o grau de imparcialidade é 

democraticamente considerado do tipo 

duvidoso, contrasta com a nossa realidade 

material. Porque é que me parece que o sistema 

presidencialista só “funciona bem” nos E.U.A, 

nos países onde se conhece e reconhece 

verdadeiramente a definição, Demo+Kratos? 

Porque será que nos países pobres e com os 

níveis de corrupção altíssimos, com os níveis 

éticos reduzidos, só se vivencia o “imaginário” 

da democracia?; (ii) Outra mudança tem que 

ver com a postura dos partidos políticos. Deve 

existir um reforço acentuado e verificado no 

que concerne à participação de partidos 

políticos na vida política, isto é, partidos sem 

assento parlamentar devem engrenar meios 

para se fazer representar em parlamento nas 

próximas legislativas. Enquanto mais partidos 

políticos com assentos no parlamento existirem, 

maior é o exercício do escrutínio do executivo 

atuante, maior será a suscetibilidade de 

coligarem-se num único propósito, o de sentido 

de Estado, e num eterno respeito pelo quadro 

do Estado de Direito, pelo compromisso com o 

princípio democrático e de justiça social 

constitucionalmente estabelecido e em nome da 

boa governança institucional. Minhas senhoras, 

meus senhores, temos de amadurecer a 

democracia moçambicana. Os pequenos 

também podem servir de exemplo! (*Algumas 

ideias ficaram por encerrar.) 
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 Artigos de Opinião

 

 

 

Cristiano Prestes Braga  
Advogado em Propriedade Intelectual 

Pós-Graduado em Direito Processual 

Civil 

Presidente da Câmara de Comércio, 

Indústria e Turismo Brasil-Portugal 

de Santa Catarina - Brasil 

 

"O PRINCÍPIO DA 

OBRIGATORIEDADE DE 

USO DAS MARCAS 

REGISTRADAS " 
 

 A legislação marcária brasileira está 

sedimentada no sistema atributivo, em que o 

Estado é quem pode bloquear um sinal e 

conceder a exclusividade de uso ao titular que 

comprovar o uso lícito e efetivo para identificar 

um produto ou serviço. 

 

 Um dos cuidados que se deve ter ao analisar 

a possibilidade de registro de um sinal como 

marca, é verificar, na classificação do INPI – 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 

se não existem ramificações das atividades ou 

dos produtos espalhados em mais de uma 

classe, de modo a buscar uma proteção ampla, 

sem deixar margem para eventual associação 

ou confusão com outras marcas iguais ou 

semelhantes. 

 

 Todavia, para que o direito de uso exclusivo 

da marca se mantenha válido e eficaz, não 

basta que ele esteja vigente e com as taxas 

federais pagas. É preciso que haja, 

comprovadamente, o uso, sob pena de extinção 

do direito. 

 

 A Lei da Propriedade Industrial brasileira 

consagra, portanto, o Princípio da 

Obrigatoriedade de Uso das Marcas Registradas, 

o qual, de acordo com o ilustre tratadista 

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, “funda-se na 

própria função que elas desempenham no campo 

da indústria e do comércio.” (In Tratado da 

Propriedade Intelectual, vol. II, tomo II, parte 

III. Atualizado por Newton Silveira e Denis 

Borges Barbosa, - Rio de Janeiro : Lumen 

Juris, 2010, Pág.158) 
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 DENIS BORGES BARBOSA, por sua vez, 

explica de forma simples e direta a função 

social da marca: “A marca, ao designar um 

produto, mercadorias ou serviço, serve para em 

princípio para [sic] identificar a sua origem; 

mas, usada como propaganda, além de poder 

também identificar a origem, deve 

primordialmente incitar ao consumo, ou 

valorizar a atividade empresarial do titular. (In 

Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª 

edição revista e atualizada – Rio de Janeiro : 

Lumen Juris, 2003, Pág. 801) Conforme a 

clássica justificativa do sistema de marcas, a 

proteção jurídica tem por finalidade em 

primeiro lugar proteger o investimento do 

empresário; em segundo lugar, garantir ao 

consumidor a capacidade de discernir o bom e o 

mau produto. O exercício equilibrado e 

compatível com a função social desta 

propriedade levaria a que o investimento em 

qualidade seria reconhecido.” 

 

 Resta cristalino, pela evolução doutrinária, 

que o sistema marcário foi criado para proteger 

tanto o empresário quanto o consumidor, 

evitando a limitação de sinais disponíveis para 

registro e o uso indevido do sistema para 

obstruir o direito constitucional da livre 

concorrência. O Princípio da Obrigação de Uso 

da Marca Registrada possui previsão legal em 

diversos países, conforme exemplo do direito 

português, apresentado pelo professor LUÍS M. 

COUTO GONÇAVES: 

 

“As razões de ordem prática justificativas da 

solução do uso obrigatório são por demais 

evidentes evitando-se desse modo que os 

registros de marcas sejam ocupado por cimiteri 

e fantasmi di marchi. 

(...) 

 Só pensando na marca especialmente como 

um sinal de identificação de produtos ou 

serviços se pode justificar, de modo mais 

consistente, a solução do uso obrigatório e 

justificar, de modo mais consistente, a solução 

do uso obrigatório e se pode afirmar que, com 

essa limitação legal, se contemplam igualmente 

os interesses dos demais concorrentes 

subjacentes a uma leal concorrência.” (In 

Direito de marcas, 2ª edição, revista e 

atualizada, Almedina, 2003, Pág.17/176) 

 

 Se a marca foi registrada, ela deve ser 

efetivamente utilizada pelo titular. Caso 

contrário, ela deixa de desempenhar a função 

social para a qual foi criada uma proteção 

especial, devendo, via de consequência, ser 

extinto o direito de exclusividade sobre o sinal 

bloqueado, devolvendo-o ao domínio público. 

Com efeito, o Princípio do Uso Obrigatório da 

Marca Registrada tem como supedâneo evitar o 

abuso do direito de exclusividade para uma 

marca inútil, bem como garantir a livre 

concorrência e a proteção do consumidor.
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 Sabia que...?  
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Global to Local Law News  

 UNIÃO EUROPEIA 

 Diretiva (UE) 2016/343 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, relativa 

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

julgamento em processo penal.  

 

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

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

Asilo. 

 

 Decisão (UE, Euratom) 2016/454 do Conselho, de 22 de março de 2016, que nomeia três juízes para 

o Tribunal da Função Pública da União Europeia. 

 

 CONSELHO EUROPEU 

 Conclusões do Conselho sobre o auxílio à imigração ilegal. Em 10 de março de 2016, o Conselho 

adotou conclusões sobre o auxílio à imigração ilegal. 

 

Ajuda de emergência para a crise dos refugiados: Conselho aprova financiamento. O Conselho 

aprovou o projeto 

  de orçamento retificativo n.º 1 de forma a que o orçamento da UE para 2016 financie a ajuda 

de emergência à Grécia e a outros Estados-Membros que se debatem com a crise dos refugiados. 

 

  Juízes nomeados para o Tribunal Geral. Os governos dos Estados-Membros nomearam 15 

juízes para o Tribunal Geral. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.065.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.065.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.065.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.065.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.065.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.065.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.079.01.0030.01.POR&toc=OJ:L:2016:079:TOC
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/03/10-council-conclusions-on-migrant-smuggling/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/03/16-emergency-support-refugee-crisis/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/03/23-judges-general-court/
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 Decreto da Assembleia 14/XIII 

Procede à décima alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro, restabelecendo feriados nacionais. 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º5/2016 – Diário da República n.º 54/2016, Série I 

de 2016-03-11 - Supremo Tribunal de Justiça  

«A parte dispensada do pagamento prévio da taxa de justiça devida pelo pedido de 

indemnização civil que, na vigência do Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26.02, tenha sido deduzido no processo penal e que se encontrar 

pendente à data da entrada em vigor da Lei n.º 7/2012, de 13.02, deve, independentemente de 

condenação em custas, ser notificada, a final, para proceder, no prazo de dez dias, ao 

pagamento da taxa de justiça, nos termos do artigo 15.º, número 2, do referido Regulamento, 

na redacção dada pela citada Lei n.º 7/2012, de 13.02, aplicável por força do disposto no artigo 

8.º, número 1, deste diploma». 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º6/2016 – Diário da República n.º 55/2016, Série I 

de 2016-03-18 - Supremo Tribunal de Justiça 

«Interposto recurso com efeito suspensivo para o Tribunal da Relação da decisão proferida em 

providência cautelar que tenha decretado a suspensão do despedimento, não são devidas ao 

trabalhador retribuições entre a data do despedimento e o trânsito em julgado do acórdão do 

Tribunal da Relação que confirme a suspensão do despedimento, sem prejuízo do disposto no 

n.º 3 do artigo 40.º do Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 

9 de novembro». 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º7/2016 – Diário da República n.º 56/2016, Série I 

de 2016-03-21 - Supremo Tribunal de Justiça 

«Em caso de condenação em pena de multa de substituição, nos termos do art. 43.º, n.º 1, do 

CP, pode o condenado, após o trânsito em julgado daquela decisão, requerer, ao abrigo do 

disposto no art. 48.º, do CP, o seu cumprimento em dias de trabalho, observados os requisitos 

dos arts. 489.º e 490.º do CPP.» 

 

 Lei n.º7/2016 - Diário da República n.º54/2016, Série I de 2016-03-17 - Assembleia da República 

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

regiões autónomas. 

 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19182
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19182
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19182
https://dre.pt/application/file/73856186
https://dre.pt/application/file/73856186
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/247448/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/543045/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/543045/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/73911680
https://dre.pt/application/file/73911680
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/683065/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/73911745
https://dre.pt/application/file/73911745
https://dre.pt/application/file/73882360
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 Lei n.º7-A/2016 - Diário da República n.º62/2016, Série I de 2016-03-30 -Assembleia da 

República 

Orçamento do Estado para 2016. 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º45/2016 – Diário da República n.º 50/2016, Série I de 

2016-03-11 - Assembleia da República 

Avaliação e criação de uma nova estratégia nacional para a integração de pessoas sem-abrigo. 

 

 Declaração de Retificação n.º 3-A/2016 – Diário da República n.º 59/2016, 1º Suplemento, Série 

I de 2016-03-24 -Presidência da República 

De ter sido retificado o Decreto do Presidente da República n.º 6/2016, de 23 de março. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º5/2016/A – Diário da 

República n.º 60/2016, Série I de 2016-03-28 -Região Autónoma dos Açores - Assembleia 

Legislativa 

Resolve reafirmar a importância do compromisso dos Açores no projeto europeu. 

 
 Decreto Legislativo Regional n.º12/2016/M – Diário da República n.º 49/2016, Série I de 2016-

03-10 - Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa 

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 21/2010/M, de 20 de agosto, que adapta 

à Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, alterado pela Lei 

n.º 48/2009, de 4 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 249/2012, de 21 de novembro, que define o 

regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º6/2016/A – Diário da República n.º 61/2016, Série I de 2016-03-

29 -Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Aprova o Plano Estratégico de Prevenção e Gestão de Resíduos dos Açores (PEPGRA). 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA 

DOS AÇORES  

 S.R. da Educação e Cultura 

Portaria N.º 26/2016 de 11 de Março  

Aprova o regulamento geral dos museus regionais e de ilha. Revoga a Portaria n.º 69/2004, de 

12 de agosto, e a Portaria n.º 94/2010, de 7 de outubro. 
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 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Contrato de concessão de crédito; Declaração negocial; Falta de consciência da declaração; 

Questão nova; Falta de entrega de um exemplar do contrato – Acórdão de 14-03-2016 

“I - A falta de consciência da declaração constitui um vício negocial de maior gravidade do que o erro 

na declaração (veja-se o artigo 246º do Código Civil), pois, segundo uns, determina a nulidade do 

negócio, enquanto outros sustentam que a consequência jurídica que corresponde a essa patologia 

negocial é a inexistência jurídica, havendo ainda quem distinga consoante se trate de falta de vontade 

de ação, hipótese em que a sanção é a inexistência, dos casos em que ocorra falta de vontade de 

declaração, situação em que a sanção é a nulidade do negócio. II - A nulidade decorrente da falta de 

entrega de um contrato de crédito é atípica, carecendo de ser invocada pelo consumidor e se apenas for 

suscitada em via de recurso, constitui uma questão nova, insusceptível de ser conhecida pelo tribunal 

ad quem. III - No caso de subscrição de um contrato de crédito junto de outrem que não a entidade 

financiadora, os deveres de comunicação e de informação do conteúdo das cláusulas contratuais gerais 

são de impossível cumprimento pela entidade que concede o financiamento. IV - Só é lícito o recurso ao 

instituto do abuso do direito quando se esteja perante o exercício de um direito ou de uma faculdade 

jurídica de que se seja titular, não havendo espaço para o seu funcionamento quando a pessoa contra 

quem é utilizado não for titular do direito ou da faculdade jurídica invocada.” 

 

 Pensão de reforma; Bancário; Serviço militar obrigatório – Acórdão de 14-03-2016 

I - A violação do princípio do contraditório só é geradora da nulidade processual prevista no art. 195º, 

nº 1, do CPC, se influir no exame ou na decisão proferida. II - Para efeitos do disposto na cláusula 115ª 

do ACT para o sector bancário celebrado com o C…, o tempo do serviço militar obrigatório é 

considerado como período contributivo para efeito do cálculo da pensão de reforma, desde que 

considerado pelo CNP, a pedido do beneficiário. 

 

 Acção executiva; Deserção da instância – Acórdão de 14-03-2016 

“I - Com a extinção da figura da interrupção da instância, o requisito da negligência das partes em 

promover o impulso processual transitou para a deserção, cfr. art. 281º, do Código de Processo Civil. II - 

No processo executivo, pese embora, se considere a instância deserta “independentemente de qualquer 

decisão judicial”, cfr. nº 5, daquele art. 281º, não se prescinde igualmente da verificação da negligência 

da parte na observância do ónus de impulso processual. III - Sendo que a paragem do processo por mais 

de seis meses, para que se considere deserta a instância, tem de ser devida a uma omissão culposa do 

ónus do impulso processual e entre elas, a paragem e a omissão tem de haver um nexo de causalidade 

adequada.” 
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 Contrato de doação; Resolução; Incumprimento de encargos; Ingratidão – Acórdão de 14-03-

2016 

“I - A resolução da doação, prevista no artigo 966º do C.C., só tem lugar quando as partes no contrato 

previram essa forma de cessação. II - Não basta que o doador alegue o incumprimento do encargo 

imposto e que a cláusula modal foi a causa impulsiva da doação, para obter a resolução desta. Também 

é necessário que o direito de resolução lhe seja conferido pelo contrato. III - A revogação da doação por 

ingratidão exige que o donatário se torne incapaz, por indignidade, para suceder ao doador, ou que se 

encontre em alguma das situações justificativas de deserdação. IV - As causas da revogação são apenas 

as que estão contempladas no artigo 974º do C.C. e, por isso, mesmo que o doador, por qualquer motivo, 

se arrependa da liberalidade que efetuou, tendo-a o donatário aceitado, fica-lhe vedada a possibilidade 

de voltar atrás em relação ao que assumiu.” 

 

 Propriedade Horizontal; Nulidade da Sentença; Omissão de pronúncia; Assembleia de 

Condomínios; Convocatória – Acórdão de 07-03-2016 

“I - Consignando o citado 1433.º nº 1 que “as deliberações da assembleia contrárias à lei ou a 

regulamentos anteriormente aprovados são anuláveis, a requerimento de qualquer condómino que as 

não tenha aprovado”, haverá de se considerar que o normativo abrange quer as deliberações inválidas 

em função do respectivo objecto (vício de conteúdo), quer as deliberações inválidas por virtude de 

irregularidades ocorridas na convocação dos associados (vício de formação). II - Porém, o referido 

normativo tem âmbito de aplicação restrito às deliberações anuláveis, ou seja, aquelas que são 

afectadas por vícios menores do processo deliberativo, que violam normas legais ou infringem 

regulamentos anteriormente aprovados. III - A anulabilidade de deliberação não pode ser arguida por 

via de excepção nos termos estatuídos no artigo 287.º, nº 2 do CCivil para os negócios jurídicos. Tal 

anulabilidade terá de ser invocada, pelo respectivo condómino, em acção própria intentada para o 

efeito dentro do prazo legalmente previsto, ou em via reconvencional quando se verifiquem os 

respectivos pressupostos. IV - Os recursos são meios de modificar decisões e não de criar decisões sobre 

matéria nova, não submetida ao exame do tribunal de que se recorre, visando, assim, um reestudo das 

questões já vistas e resolvidas pelo tribunal recorrido e não a pronúncia sobre questões novas. V - A 

acta da reunião da assembleia de condóminos constitui título executivo nos termos do art.º 6.º, n.º 1, do 

DL n.º 268/94, de 25/10, desde que fixe os montantes das contribuições devidas ao condomínio, o prazo 

de pagamento e a quota-parte de cada condómino, não sendo exigível que faça menção expressa da 

dívida já vencida e ainda não paga por determinado condómino. VI - Todavia, não pode fazer-se seguir 

execução por dívidas concretas e temporalmente situadas, com base em acta de assembleia de 

condóminos onde apenas consta o valor global de um qualquer orçamento, pois o título, isto é a acta, 

limita o âmbito do pedido e este, quando incluir pretensões nele não contempladas, está em 

desconformidade com o próprio título, inexistindo, em última análise, causa de pedir para tais 

pretensões.” 
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 Oposição à Execução; Incomunicabilidade da dívida exequenda; Empréstimo; Compra de acções 

do mutuante; Litigância de má fé – Acórdão de 07-03-2016 

“I - A simples prova da celebração de um empréstimo para amortização de um outro anteriormente 

contraído e utilizado para aquisição de ações do mutuante, não é bastante para que se qualifique o 

último empréstimo como um ato de administração ordinária. II - A celebração de um empréstimo para 

amortização de um outro anteriormente contraído e utilizado para aquisição de ações do mutuante não 

reúne as características para que “se possa considerar aplicad[o] em proveito comum aos olhos de uma 

pessoa média e, portanto, à luz das regras da experiência e das probabilidades normais”. III - Litiga de 

má-fé o exequente que cientemente alega factos falsos para corresponsabilizar o cônjuge do subscritor 

do título extrajudicial exequendo.” 

 

 Ineptidão da petição inicial; Pedidos cumulativos; Pedido subsidiário – Acórdão de 03-03-2016 

“I - Deve ser admitido e deferido um pedido de retificação dos pedidos apresentados pelo autor na 

petição inicial pelo qual se invoca omissão da indicação da coordenada disjuntiva “ou” entre o pedido A 

e o pedido B, sendo aquele o de declaração de ineficácia em relação ao autor do ato de partilha e de 

reconhecimento do direito de praticar atos de conservação de garantia patrimonial autorizada por lei e 

executar determinados bens/direitos no património da segunda ré, na medida do necessário para obter a 

satisfação integral do crédito, e o pedido B, de declaração de nulidade do negócio titulado na aludida 

escritura de partilha, com fundamento em simulação absoluta. II - Assim, deve ser admitida a correção 

da pretensão da ação a pedido do autor no sentido de que, deduzido um pedido próprio da impugnação 

pauliana e, em simultâneo, um pedido de nulidade por simulação de um determinado ato negocial, sem 

que se diga expressamente que são cumulativos, o segundo é alternativo/subsidiário do primeiro. III - 

Nestas circunstâncias, a petição inicial não deve ser considerada inepta nos termos do art.º 186º, nºs 1 e 

2, al. c), do Código de Processo Civil.” 

 

 Processo especial de revitalização; Suspensão da instância; Crédito litigioso – Acórdão de 03-03-

2016 

“I - Estando pendente acção declarativa contra o devedor que vier a recorrer a PER (Processo Especial 

de Revitalização), deve, assim que instaurado este PER, aquela acção ser imediata e imperativamente 

suspensa, nos termos do art. 17º - E nº 1 do CIRE;II - Suspensa a instância, deve o Autor reclamar o 

seu crédito no PER; III- Caso a reclamação venha a ser impugnada pelo devedor, deve o Juiz decidir a 

impugnação, nos termos do art. 17º - D n.os 2 e 3 do CIRE; IV- Caso não seja decidida a impugnação, 

mantendo-se o crédito litigioso, deve o Administrador provisório excluir expressamente esse crédito no 

plano de pagamentos do PER e também excluir a acção declarativa da extinção da instância a que se 

reporta a parte final do art. 17º E nº 1, devendo na acção declarativa ser levantada a suspensão da 

instância e ordenado o prosseguimento dos autos.” 

 

 Cláusula Penal Compulsória; Redução de Cláusula Penal – Acórdão de 03-03-2016 

“I - A cláusula penal que as partes acordaram ser devida em caso de mora ou incumprimento definitivo 

«para além da quantia em dívida» e cujo montante é igual a metade do valor em dívida é, em regra, 
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uma cláusula penal exclusivamente compulsória. II - A cláusula penal exclusivamente compulsória é 

válida no nosso ordenamento jurídico e não se lhe aplica o regime do artigo 811.º do Código Civil cuja 

razão de ser está ligada às cláusulas penais de fixação antecipada de indemnização. III - A redução da 

cláusula penal pelo tribunal não é oficiosa e carece de pedido, explícito ou implícito, do interessado nos 

respectivos articulados. IV - A cláusula penal exclusivamente compulsória está sujeita ao controlo do 

abuso de direito, mas, no tocante ao excesso do seu valor, o controlo deve ser feito por aplicação do 

artigo 812.º e não do artigo 334.º do Código Civil.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 Crime de descaminho; In dúbio pro reo; Insuficiência da matéria de facto provada – Acórdão de 

16-03-2016 

I- No crime de descaminho p. e p. pelo artº 355º do cód. penal, o legislador pretende tutelar o “bem 

jurídico da sua autonomia intencional”, visando evitar que seja violado o destino dado pelo mesmo a 

determinados objectos ou coisas, as quais ficaram sob o seu domínio por serem necessárias a uma 

finalidade concreta que importa assegurar. II- O crime consuma-se quando o agente frustra, total ou 

parcialmente essa finalidade, inutilizando ou descaminhando o bem em causa. III- O simples facto de 

não se ter apurado que fim o arguido deu aos bens desaparecidos, não afasta a imputação pelo 

respectivo crime. IV- Verificando-se o desaparecimento dos bens e, consoante o seu grau de actuação, o 

fiel depositário ou o encarregado da venda, podem cometer crime de abuso de confiança se houver 

apropriação pessoal dos bens; crime de descaminho se houver subtracção ao poder público, dando-lhe 

efectivo descaminho, ainda que não se apure o destino que lhe deu; ou crime de desobediência se se 

verificar o simples não acatamento da ordem de apresentação dos bens dada pelo Tribunal. V- O 

princípio in dubio pro reo, é um princípio probatório que procura solucionar um problema de dúvida 

em relação à matéria de facto e não ao sentido de uma norma jurídica. VI- Em caso de dúvida sobre o 

conteúdo e o alcance das normas penais, deve o aplicador do direito recorrer às regras de interpretação, 

entre as quais o princípio in dubio pro reo não se inclui. VII- Para que se verificasse o vício de 

insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, (artº 410º nº 2 al. a) do cód. procº penal) seria 

necessário que faltassem elementos fundamentais para decidir que, podendo e devendo ser indagados, 

para se poder formular um juízo seguro de condenação ou de absolvição o tribunal não os tivesse dado 

como “provados” ou como “não provados”. 

 

 Alteração da qualificação jurídica; Abuso de confiança; Segurança Social; Dispensa de Pena – 

Acórdão de 15-03-2016 

“I - Tendo por acórdão deste Tribunal da Relação sido determinada a reabertura da audiência na 1ª 

instância exclusivamente para comunicação da alteração da qualificação jurídica dos factos descritos 

na acusação, nos termos do estabelecido no artigo 358º, nºs 1 e 3, do CPP, e reaberta ela, apresenta-se 

como notoriamente irrelevante para efeito de defesa perante essa alteração a inquirição de novas 

testemunhas impetrada pelos arguidos, não se verificando a nulidade prevista no artigo 120º, nº 1, 

alínea d), do CPP, nem violação do direito de defesa, porquanto não foram omitidas, em sede de 
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audiência de julgamento, diligências essenciais para a descoberta da verdade. II - A circunstância de o 

agente canalizar as verbas não entregues à administração tributária para o pagamento de salários e 

outros pagamentos que permitam manter a empresa a funcionar, não integra a figura do direito de 

necessidade, do estado de necessidade desculpante, do conflito de deveres ou de qualquer outra situação 

de inexigibilidade de comportamento diverso e, portanto, não integra causa de exclusão da ilicitude ou 

da culpa. III - No âmbito dos crimes tributários, no que diz respeito à dispensa de pena, rege o 

estabelecido no artigo 22º, nº 1, do RGIT, pelo que, sendo o crime pelo arguido praticado – previsto nos 

artigos 6º e 105º, nºs 1, 4, 5 e 7, da Lei nº 15/2001, de 05/06 – punível, em abstracto, com pena de prisão 

de um a cinco anos, afastada está a possibilidade da sua aplicação. IV - O artigo 22º, nº 1, do RGIT, não 

prevê expressamente a aplicação da dispensa de pena a crimes puníveis com pena de multa, apenas aos 

com pena de prisão, de onde se pode concluir que não pretendeu o legislador que a dispensa de pena 

abrangesse aqueles crimes. V- Mas, ainda que se considere que a referência feita nessa norma a pena de 

prisão igual ou inferior a três anos concerne ao respectivo tipo legal e daí se retire que a intenção do 

legislador foi definir os tipos legais a que pretendia aplicar a dispensa, abrangendo quer as pessoas 

singulares, que são punidas nessa moldura, quer as pessoas colectivas que são aí punidas na moldura 

equivalente de multa, sempre estaria arredada a possibilidade da sua aplicação, pois a moldura penal 

máxima para as pessoas singulares no crime de abuso de confiança fiscal agravado – a que, de acordo 

com este entendimento, equivale a de multa de 240 a 1200 dias para as pessoas colectivas – é de 5 anos 

de prisão.” 

 

 Título executivo; Documento particular – Acórdão de 10-08-2016 

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

se sumário, como segue: “I - Não é inequívoca a intenção do legislador, na Lei n.º 41/2013, de 26 de 

Junho, de revogar a norma do artigo 9º, n.º 4, do Decreto-Lei 287/93, de 20 de Agosto. II - Ainda que o 

fosse, o documento particular titulador de contrato de mútuo celebrado entre o Banco e um particular, 

ainda no domínio de vigência do artigo 46º, n.º 1, alínea c), do anterior Código de Processo Civil, sempre 

conservaria a conferida qualidade de título executivo. III- Existindo já à data da prolação do despacho 

de “indeferimento liminar” do requerimento executivo, jurisprudência e doutrina no sentido da 

sobrevigência do referenciado artigo 9º, n.º 4, e da inconstitucionalidade do artigo 703º, n.º 1, enquanto 

interpretado no sentido de, conjugado com o artigo 6º, n.º 3, ambos do novo Código de Processo Civil, 

recusar a qualidade de título executivo aos documentos particulares emitidos em data anterior à 

entrada em vigor daquele, e então exequíveis por força do artigo 46.º, n.º 1, alínea c), do Código de 

Processo Civil de 1961, não é manifesta a falta de título executivo a que se refere o artigo 726º, n.º 2, 

alínea a), do novo Código de Processo Civil.”.” 

 

 Separação judicial de bens; divórcio; Negócio jurídico; Nulidade formal – Acórdão de 10-03-2016 

“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 - O abuso de direito não pode funcionar 

enquanto o venire contra factum proprium se traduza na atuação de regras imperativas absolutas, como 

são a do princípio da imutabilidade do regime de bens do casamento e a dos regimes imperativos de 
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bens. II - Não se resolve a invocação “ulterior” de regime imperativo de separação de bens na alegação 

da nulidade formal de um negócio jurídico, antes se verificando que qualquer ensaio de subversão do 

imperativo regime de bens do casamento, resulta substancialmentenulo, ex vi do disposto no artigo 280º, 

n.º 1, do Código Civil. III - Em qualquer caso, não podem, à face do Direito Português, manter-se por 

via direta da boa-fé, os efeitos falhadamente procurados pelo ato nulo. IV - O disposto no artigo 409º, 

n.º 3, do Código de Processo Civil, traduz a consideração de que a situação de conflito que normalmente 

acompanha o tipo de situação em causa faz presumir, juris et de jure, o periculum in mora. V - A norma 

do artigo 409º, n.º 3, do Código de Processo Civil, não tem natureza excecional no confronto da norma 

do artigo 403º, n.º 1, do mesmo Código, antes se tratando, e como a própria epígrafe do artigo aponta, 

de uma norma especial, na sua relação com esta. VI - Como tal ela é passível de aplicação analógica, 

quando tanto na situação nela prevista e no caso omisso, exista “um núcleo fundamental (…) que exige 

a mesma estatuição.”.  VII -Tal ocorrerá tendencialmente entre o arrolamento de bens por dependência 

de ação de divórcio…e o arrolamento de bens depois de decretado o divórcio, por dependência de 

inventário (especial) em consequência daquele.”.” 

 

 Rectificação; Petição inicial; Modificação da causa de pedir; Incompetência em razão da matéria; 

Tribunal competente – Acórdão de 10-03-2016 

“Sumário (art.º 663º nº 7 do CPC): I- A competência do Tribunal afere-se pela forma como o autor 

configura a acção, sendo esta definida pelo pedido, pela causa de pedir e pela natureza das partes, sem 

embargo de não estar o tribunal adstrito, neste domínio, às qualificações que autor e/ou ré tenham 

produzido para definir o objecto da acção.2. Nos termos do disposto no art.º 126°, als. b) e c), da lei n.º 

62/2013, de 26 de agosto a competência do Tribunal do Trabalho afere-se em função do direito que, em 

concreto, se pretende ver acautelado, sendo necessário que ele provenha ou resulte da violação de 

obrigações que, para o demandado, decorram de uma relação jus-laboral ou que esteja em causa uma 

competência por conexão que pressupõe a existência de pedidos cíveis que emergem de relações 

jurídicas conexas com a relação de trabalho, por acessoriedade, complementaridade e dependência.II- 

Alegando o A. que com a 1ª Ré um contrato de trabalho, não reduzido a escrito, passando a ocupar a 

posição de Chief Financial Officer, que na mesma data celebrou com a 1ª Ré um contrato, que junta 

como documento n.º 2, nos termos do qual o A. teria direito a uma remuneração adicional, com vista a 

recompensar o trabalho do A. no desenvolvimentos das tarefas que lhe competiam enquanto 

trabalhador da 1ª Ré, tendo cessado funções em Novembro de 2007, as partes acordaram que seria 

devido ao A. o montante de € 2.000.000,00, tendo reduzido o valor previsto no acordo inicial, o A. 

recebeu por conta do referido acordo € 1.000.000,00 e posteriormente e em prestações a quantia de € 

350.000,00, estando em dívida a quantia de € 650.000,00, impõe-se concluir que a ação trata de 

questões emergentes de relações de trabalho subordinado, para a qual é competente a Secção de 

Trabalho da Instância Central. III- Os requisitos legais previstos no nº 7, do artigo 6º do Regulamento 

das Custas Processuais, para a dispensa do remanescente da taxa de justiça, assentam na especificidade 

da situação que a justifique, bem como no grau de complexidade da causa e conduta processual das 

partes. IV- Os valores da taxa de justiça não podem ser de tal forma elevados que possam pôr em causa 
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o acesso ao direito constitucionalmente consagrado no artigo 20.º da Constituição da República 

Portuguesa.” 

 

 Impugnação de justificação notarial; Restituição de posse; Reapreciação da prova – Acórdão de 

10-03-2016 

“Sumário (art.º 663º nº 7 do CPC): I- Não sendo a escritura de justificação notarial dotada de plenas 

garantias de segurança e de correspondência com a realidade, faculta a lei a impugnação do facto 

justificado mediante o processo judicial previsto no artigo 101º do Código do Notariado. II- A acção de 

impugnação de justificação notarial é, em regra, uma acção declarativa de simples apreciação negativa, 

posto que com ela se visa a declaração da inexistência do direito arrogado na escritura, recaindo, por 

isso sobre os réus, o ónus da prova dos factos constitutivos daquele direito de que na escritura de 

justificação se arrogaram. III- Gozando o autor da presunção decorrente do registo, prevista no artigo 

7º do Código de Registo Predial, incumbirá aos réus a prova de todas as qualidades da posse apta a 

usucapir, por forma a demonstrar a consonância com a realidade de tudo aquilo que foi alegado no 

instrumento notarial.” 

 

 Honorários; Perito; Arbitragem necessária; Competência da Relação – Acórdão de 10-03-2016 

“Sumário (art.º 663.º n.º 7 do CPC): O n.º 3 do art.º 17.º da LAV (redutibilidade, pelo tribunal estadual, 

dos honorários ou despesas dos árbitros, fixados pelo tribunal arbitral) não é aplicável às remunerações 

dos peritos intervenientes na prova pericial realizada no processo arbitral.” 

 

 Servidão de Passagem; Extinção da Servidão - 08-03-2016 

“I-A servidão torna-se desnecessária quando, em virtude de uma alteração no prédio dominante, a 

utilização do prédio serviente deixou de ter utilidade para aquele. II-A desnecessidade da servidão tem 

de ser objectiva, típica e exclusiva, caracterizando-se por uma mudança da situação do prédio 

dominante, por virtude de alterações neste sobrevindas.”  

 

 Processo Especial de Revitalização; Princípio da Igualdade – Acórdão de 08-03-2016 

“I-O Processo Especial de Revitalização (P.E.R.) traduz-se, num instrumento processual, sobretudo de 

cariz negocial, criado, e a desenvolver-se, num contexto económico difícil, passível de suportar a 

viabilização da empresa, assentando a estabelecida eficácia do acordo para além da esfera dos que nele 

intervieram, na aprovação por uma maioria qualificada, vinculando a generalidade dos credores. II-

Deve ser recusada a homologação de plano de revitalização aprovado, que consubstancie desrespeito 

injustificado do princípio da igualdade entre credores e cause grave prejuízo a credores face à situação 

em que se encontrariam se não houvesse plano de revitalização.”  

 

 Seguro do Ramo “Vida Grupo”; Morte do Segurado; Capital em dívida – Acórdão de 23-03-2016 

“Tendo ocorrido o óbito de um segurado de um contrato de seguro do ramo “vida grupo”, celebrado 

para assegurar uma garantia adicional no âmbito de um contrato de mútuo para aquisição de imóvel 

para habitação, têm legitimidade substantiva para peticionar o capital ainda em dívida, à data do 
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sinistro, não só a entidade mutuante, mas também o herdeiro da pessoa segura e os fiadores do 

mutuante.” 

 Prova; Prova pericial; Exame Lofoscópico – Acórdão de 03-03-2016 

“I- Do ponto de vista processual, a inspeção lofoscópica realizada pelo OPC competente, incluindo a 

deteção, recolha e transferência de vestígios lofoscópicos, constitui um exame, que é tratado como meio 

de obtenção de prova, nos artigos 171.º e seguintes do CPP, com a finalidade específica de 

individualizar e fixar documentalmente os vestígios da prática de um crime, logo, susceptível de ter 

interesse para a investigação do crime “investigado” e a determinação dos seus autores; II- O inquérito 

e a diligência de prova em questão, recolha coerciva de impressões digitais á vitima, não pode visar tão 

só a comprovação da “ versão apresentada pelo arguido em sede de interrogatório judicial”, como é 

referido pelo titular de inquérito, e sufragado depois por um despacho judicial, face á recusa daquela, 

quando se investiga um crime de homicídio na forma tentada e quando o despacho recorrido só refere 

em singelo, “a verdade material dos factos e em particular dos contornos em que terá ocorrido o crime 

investigado”, para justificar tal recolha coerciva; III- Resulta assim que aquele não encerra em si 

qualquer fundamentação transparente, não indicando sequer os factos concretos investigados que 

justifiquem tal opção, violando assim os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação, 

contidos no artº 18º nº 2 da C.R.P., na aquisição da prova, para além de violar a DIRETIVA 

2012/29/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 25 de outubro de 2012 (in Jornal 

Oficial da União Europeia d 14.11.2012, L315/57) que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, 

ao apoio e à proteção das vítimas da criminalidade, a qual entre o mais almeja proteger os direitos da 

vitima, visando evitar os efeitos nefastos da “dupla vitimização”, que neste caso foram obliterados 

através do despacho recorrido.” 

 

 Autoridade Administrativo; Notificação por via postal – Acórdão de 03-03-2016 

“I- Não dispõe o RGCO de qualquer norma que regulamente a forma como são efectuadas as 

notificações das decisões das autoridades administrativas, pelo que, deverão às mesmas ser aplicadas as 

regras previstas para o processo penal – art. 41.º, n.º 1, do RGCO. II- O n.º 2, do art. 113.º, do CPP, 

preceitua que, quando efectuadas por via postal registada, as notificações presumem-se feitas no 3.º dia 

útil posterior ao do envio, devendo a cominação aplicável constar do acto de notificação. III- A 

presunção legal do n.º 2 do art. 113.º do CPP foi estabelecida unicamente a favor do notificando, quer 

no que respeita à sua efectivação, quer ao momento em que ocorreu, conforme resulta do disposto nos 

n.º 3 e 4, do art. 1.º, do DL n.º 121/76, de 11/2, diploma este que aboliu a exigência de avisos de 

recepção para as notificações em quaisquer processos, que se encontra em vigor.” 

 

 Primeiro Interrogatório Judicial; Medidas de Coacção; Elementos Essenciais do Crime – Acórdão 

de  03-03-2016 

“I- Ao arguido presente para 1º Interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção deve ser dado 

conhecimento circunstanciado dos elementos constantes do processo que permitem o juízo de indiciação 

efectuado e a consequente aplicação da medida de coacção, nos exactos termos constantes do artigo 

141º, nº 4 alínea e), do Código de Processo Penal. II- Se o Ministério Público quando apresenta o detido 
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para primeiro interrogatório judicial e aplicação de uma medida de coacção, entende que existem 

elementos que constam do processo que não devem ser do conhecimento do arguido ao momento desse 

primeiro interrogatório, por razões de segredo de justiça ou pelos motivos materiais que são referidos na 

alínea e), do nº 4 do artigo 141º do Código de Processo Penal, não deve fazer assentar a indiciação, nem 

a promovida aplicação da medida de coacção, nesses elementos do processo. III- O artigo 141º, do 

Código de Processo Penal interpretado para efeitos de indiciação e aplicação de medidas de coacção, no 

sentido de “utilizar mas esconder”, viola os mais elementares direitos de defesa do arguido, não 

permitindo um processo justo e equitativo, obrigatório mesmo na fase preliminar do processo, por força 

da repercussão que as decisões tomadas nessa fase têm ao longo do processo. IV- O Tribunal a quo ao 

esconder do arguido os elementos constantes do processo e não motivando de forma concreta o 

despacho que justifica tal procedimento, está também a limitar os poderes de apreciação do tribunal de 

recurso dada a dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de sindicar um despacho fundamentado de 

forma genérica e não concretizada. V- Se o arguido foi informado de forma restritiva dos elementos 

constantes do processo e depois o despacho de aplicação da medida de coacção contém, nessa 

enunciação, mais elementos que aqueles que foram mostrados e dos quais o arguido foi informado ao 

momento do 1º interrogatório, verifica-se a nulidade do artigo 194º, nº 6, alínea b), por referência ao 

artigo 141º, nº 4 alínea e), ambos do Código de Processo Penal. VI- Tal nulidade acarreta a invalidade 

do despacho que decretou a medida de cocção devendo o acto ser repetido com cabal e integral 

cumprimento da alínea e) do nº 4 do artigo 141º do Código de Processo Penal e o Juiz de Instrução 

informar previamente o arguido dos elementos do processo utilizados para justificar a indiciação e 

aplicação da medida de coacção (artigo 122º do Código de Processo Penal).” 

 

 Segredo de Justiça; Prorrogação do Prazo, Recurso – Acórdão de 03-03-2016 

“I - Contrariamente ao que acontece nos casos previstos no art.º 86º/2/5 do CPP, o art.º 89.º/6 do CPP 

não prevê a irrecorribilidade dos despachos que decidem o adiamento e a prorrogação do segredo de 

justiça, pelo que, nos termos do disposto no art.º 399º do CPP, tais decisões são recorríveis; II - Quando 

uma decisão intercalar tiver sido objecto de recurso, com subida imediata em separado, sobre as 

questões apreciadas nesse recurso forma-se caso julgado formal, que se estende a todo o processo e 

respectivos apensos.” 

 

 Resolução; Arrendamento – Acórdão de 03-03-2016 

“Sumário (art.º 663.º n.º 7 do CPC): I- Nos termos do n.º 1 do art.º 1070.º do Código Civil, “o 

arrendamento urbano só pode recair sobre locais cuja aptidão para o fim do contrato seja atestada pelas 

entidades competentes, designadamente através de licença de utilização, quando exigível.” II- Nos termos do 

art.º 5.º n.º 7 do Dec.-Lei n.º 160/2006, de 8 de agosto (diploma que regulamenta o disposto no n.º 1 do 

art.º 1070.º do CC), caso o locado não disponha de licença de utilização, por motivo imputável ao 

senhorio, o locatário poderá resolver o contrato, além de reclamar indemnização pelos danos sofridos. 

III- No que concerne à existência de licença de utilização do locado, haverá que distinguir a licença a 

cargo do senhorio/proprietário do imóvel a arrendar, atinente à genérica possibilidade de utilização do 

edifício, da licença adstrita à específica atividade que o locatário irá exercer no locado, cuja obtenção 
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poderá estar a cargo do locatário e não do senhorio. IV- Deverá relegar-se para momento ulterior à 

prolação da sentença a liquidação dos danos sofridos pelo arrendatário de local destinado à atividade de 

restauração, que efetuou despesas tendo em vista a instalação do respetivo estabelecimento, mas se viu 

obrigado a resolver o contrato por o imóvel locado não ter licença (genérica) de utilização nem a mesma 

ser obtenível em tempo útil, se se constatar que entre essas despesas se inclui a aquisição de bens 

aparentemente recuperáveis e utilizáveis e transacionáveis, não tendo ficado claro em que termos os 

materiais adquiridos puderam ou poderiam ser aproveitados noutro local e foram ou poderiam ser 

transacionados, com maior ou menor prejuízo em relação ao valor da aquisição.” 

 

 Despedimento ilícito; Cessação do contrato de trabalho; Prestações Salariais Vencidas; 

Renunciabilidade de Direitos: Condenação Ultra Petitum – Acórdão de 02-03-2016 

“I-Apesar de para uma trabalhadora ilicitamente despedida em sede remuneratória tudo se dever 

passar como se a relação laboral sempre tivesse subsistido, uma vez que na data em que intentou a 

acção em apreço a mesma não podia estar segura da procedência da ilicitude do despedimento, cumpre 

considerar que o direito à prestações salariais vencidas antes da cessação da relação laboral em causa 

deve reputar-se como renunciável em sede de pedido e de causa de pedir. II-No fundo nessa data 

tratavam-se de prestações salariais atinentes a uma relação laboral cessada factualmente o que, desde 

logo, implicava a respectiva renunciabilidade. III-Assim, tais valores não devem implicar condenação 

ao abrigo do disposto no artigo 74º do CPT/2010.” 

 

 Contrato de transporte de mercadorias; Contrato de Expedição; Actividade Transitária – Acórdão 

de 03-03-2016 

“I- O contrato de transporte de mercadorias pode ser definido como aquele pelo qual uma das partes - o 

carregador/expedidor - encarrega outra - o transportador - que a tal se obriga, de deslocar determinada 

mercadoria de um local para o outro e de a entregar ao destinatário, mediante retribuição. II-O 

contrato de expedição ou trânsito define-se como o contrato pelo qual uma parte (transitário) se obriga 

perante a outra (expedidor) a prestar-lhe certos serviços - que tanto podem ser actos materiais ou 

jurídicos - ligados a um contrato de transporte, e também a celebrar um ou mais contratos de 

transporte em nome e em representação do cliente. III-Não obsta à qualificação como contrato de 

transporte o facto de a parte se dedicar a actividades próprias de um transitário, se foi para além do que 

é a actividade típica do transitário: obrigação de celebrar um contrato de transporte com um 

transportador, em nome próprio ou do expedidor, mas sempre por conta deste, assumindo também a 

obrigação de prestar ao expedidor serviços de natureza logística e operacional que assegurem a 

deslocação da mercadoria.” 

 

 Acção de Impugnação da Regularidade e Licitude do Despedimento; Natureza Urgente do 

Processo, Contagem dos Prazos – Acórdão de 02-03-2016 

“A acção de impugnação da regularidade e licitude do despedimento tem natureza urgente, pelo que os 

prazos processuais previstos no regime jurídico aplicável a este processo especial, incluindo o prazo para 

interposição de recurso, são contínuos e não se suspendem durante as férias judiciais.” 
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 Trânsito em Julgado; Condição Resolutiva – Acórdão de 01-03-2016 

“I-O trânsito em julgado não pressupõe que a decisão seja em absoluto imutável, razão por que a 

pendência da questão de prescrição de uma das infracções, não prejudica o trânsito em julgado da 

decisão de mérito, embora condicionado à decisão que vier a ser tomada quanto à excepção de 

prescrição antes invocada; II-Formando-se o caso julgado da decisão nos precisos limites e termos em 

que julga, nenhum inconveniente há na autonomização processual das questões a decidir, 

apresentando-se mesmo necessária como forma de assegurar a normal celeridade processual, quando é 

necessário combater expedientes dilatórios abusivos ou minorar as consequências de incidentes 

processuais, ocorrendo o desfecho definitivo em relação a cada questão pela ordem em que for possível o 

seu conhecimento; III-Tendo transitado a decisão de mérito antes de ser proferida decisão sobre 

prescrição invocada em relação a uma das infracções, a procedência daquela excepção determina a 

verificação de condição resolutiva daquele trânsito, obrigando a novo cúmulo jurídico entre as penas 

aplicadas às infracções não prescritas.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 

 Seguro de acidentes de trabalhadores independentes; Apólice uniforme; Natureza da actividade 

profissional – Acórdão de 10-03-2016 

“I - Sendo o autor trabalhador independente aplica-se-lhe o regime decorrente do DL 159/99, de 11/05, 

o qual veio regulamentar a obrigatoriedade de seguro de acidentes de trabalho para os trabalhadores 

independentes e que garante, com as devidas adaptações, as prestações definidas pela Lei nº 98/2009, de 

4/09 (NLAT) remetendo para ela muitos dos aspectos de regulamentação do regime de acidentes de 

trabalho daqueles trabalhadores. II -A LAT/2009 consagra, no seu artº 81º, que a regulamentação do 

contrato de seguro do ramo ‘acidentes de trabalho’ deve constar de uma apólice uniforme, a aprovar 

pelo Instituto de Seguros de Portugal. III - A apólice uniforme do seguro obrigatório de acidentes de 

trabalho para trabalhadores independentes (Norma nº 3/2009-R, de 5/03) ao pretender definir o objecto 

do seguro estabelece, na sua cláusula 3ª, nº 1, que ‘o segurador, de acordo com a legislação aplicável e nos 

termos desta apólice, garante os encargos provenientes de acidentes de trabalho da pessoa segura, em 

consequência do exercício da actividade profissional por conta própria identificada na apólice’. IV - O 

contrato de seguro de acidentes de trabalho é, pois, definido pela natureza da actividade profissional 

(económica) a que a pessoa segura se dedica. V-A cobertura está, assim, circunscrita ao tipo de 

actividade que constitui o objecto do contrato, e em função da qual foram estipulados o prémio e as 

restantes condições contratuais.”  
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 Tempo de trabalho; Tempo de descanso; Trabalho suplementar; Viagens do trabalhador nos dias 

de descanso e para o local de trabalho; Justa causa de resolução do contrato de trabalho – 

Acórdão de 10-03-2016  

“I - A linha de fronteira entre o ‘tempo de trabalho’ e o ‘tempo de descanso’ situa-se naquele momento em 

que o trabalhador adquire o domínio absoluto e livre da gestão da sua vida privada. II - É trabalho 

suplementar o tempo despendido em viagens entre Portugal e Espanha e vice-versa durante os dias de 

descanso do trabalhador, em carrinha da empregadora, nas condições de tempo e lugar por esta 

determinadas e com ligação à prestação do trabalho. III - O não pagamento da retribuição relativa à 

cláusula 74ª/7 nos montantes legais do integral subsídio de férias e do trabalho suplementar prestado 

em dias de descanso, durante cerca de 3 anos e oito meses, sem reclamação do trabalhador e sem estar 

em causa a sobrevivência ou satisfação das necessidades do trabalhador e do seu agregado familiar, não 

torna impossível a manutenção da relação laboral, pelo que não se verifica justa causa de resolução do 

contrato de trabalho, com fundamento na omissão de pagamento de tais créditos.”  

 

 Caso julgado; Ne bis in idem; Prática do mesmo crime – Acórdão de 09-03-2016 

“I - À verificação da existência de caso julgado e, consequentemente, de violação do princípio ne bis in 

idem, a expressão “mesmo crime” não deve ser interpretada, no discurso constitucional, no seu estrito 

sentido técnico-jurídico, mas antes entendido como uma certa conduta ou comportamento, melhor, 

como um dado de facto ou acontecimento histórico que, porque subsumível em determinados 

pressupostos de que depende a aplicação da lei penal, constitui um crime. II - Nos referidos termos, o 

que transita em julgado é o acontecimento da vida que, como e enquanto unidade, se submeteu à 

apreciação de um tribunal, ou, dito de outro modo, todos os factos praticados pelo arguido até à decisão 

final que directamente se relacionem com o pedaço de vida apreciado e que com ele formam a aludida 

unidade de sentido, ainda que efectivamente não tenham sido conhecidos ou tomados em consideração 

pelo tribunal, não podem ser posteriormente apreciados.”  

 

 Condução sem habilitação legal; Prisão efetiva; Pena de substituição – Acórdão de 10-03-2016 

“I - Se é verdade que o crime de condução sem habilitação se insere na pequena criminalidade, também 

é verdade que o legislador tem pretendido reprimir cada vez mais este tipo de ilícito dados os ainda 

elevados índices de sinistralidade das estradas portuguesas. II - Essencial à decisão de suspender é a 

convicção que o arguido tem capacidade de sentir essa ameaça de eventual cumprimento da pena e que 

esta tenha sobre si o efeito dissuasor necessário à repetição de factos ilícitos.” 

 

 Erro notório na apreciação da prova; Impugnação da matéria de facto; Descaminho; Abuso de 

confiança fiscal; Crime continuado; Pedido cível – Acórdão de 10-08-2016 

 “I - O vício do erro notório na apreciação da prova só pode ter-se como verificado quando o conteúdo 

da respetiva decisão, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum, patenteie, de modo 

que não escaparia à análise do homem comum, que no caso se impunha uma decisão de facto contrária 

à que foi proferida. II - Os nºs 3 e 4 do art. 412 do CPP, indicam os pressupostos específicos a observar 

no recurso, nomeadamente na motivação, quando se impugna a decisão sobre a matéria de facto. III - 
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Constando do auto de penhora que o fiel depositário “não podia transmitir os referidos “bens” sem 

autorização do Chefe do Serviço de Finanças”, equivale a dizer que, com autorização, o fiel depositário 

podia transmitir. IV - In casu, o inciso “ sem autorização do Chefe do Serviço de Finanças”, integra o tipo 

objetivo do crime, por isso, deveria a acusação descrever os factos consubstanciadores daquela 

expressão e deles fazer prova em julgamento. V - Não incumbe ao arguido o ónus da demonstração de 

que agiu com justa causa [com autorização], como única forma de evitar a condenação. VI - Para que 

haja cometimento do crime de abuso de confiança fiscal é necessário provar a participação do(s) 

administrador(es) na tomada de decisões da sociedade, nomeadamente, que tenha participado na 

decisão de não entregar ao Estado o imposto em causa. VII - As sucessivas retenções ou não entregas de 

imposto normalmente causadas pelas dificuldades financeiras, com a demora na atuação por parte da 

autoridade tributária e por vezes até em mais de uma empresa (como no caso) facilitam a ação, tornam 

cada vez menos exigível que o agente adote comportamento conforme ao direito e assim lhe diminuem a 

culpa na repetição. VIII - Para o efeito de existir situação exterior que diminua a culpa é 

completamente irrelevante que a retenção ou não entrega do imposto, simultânea ou sucessiva, se 

reporte a IRC, IRS ou IVA. IX - Originando o crime a prestação tributária em falta, prestação 

comunicada (ou não) à administração tributária é ao montante desta prestação que se atende para 

efeitos criminais e consequências daí advenientes. X - O pagamento parcial da prestação tributária, 

mesmo que feito no prazo a que se reporta a al. a) do nº 4 do artigo 105 do RGIT, não tem a 

virtualidade de alterar o montante dessa prestação para efeitos de responsabilidade penal. XI - Quanto 

ao destino dos montantes de IVA recebidos dos clientes (ou outros impostos de que a sociedade seja 

depositária) e não entregues ao fisco, é irrelevante para efeitos criminais o destino que lhes é dado. XII- 

A sociedade é um devedor substituto com a posição jurídica de detenção e de domínio sobre a prestação 

- entrega jurídica - para que ela posteriormente a devolva ao fisco.  

E, para se consumar o crime, basta a não entrega da prestação, sem necessidade de apuramento do 

destino que lhe é dado. XIII - A generalidade da doutrina e da jurisprudência têm concluído de modo 

praticamente unânime pela improcedência das causas de exclusão de ilicitude do conflito de deveres ou 

de justificação da culpa do estado de necessidade desculpante, nas situações em que o gerente porque se 

debate com dificuldades económico-financeiras, e com vista a assegurar a manutenção da empresa, 

acaba por afetar o IVA liquidado e recebido ao pagamento de fornecedores em vez de proceder à sua 

entrega nos cofres do Estado. XIV - Entre a imposição legal de não se apropriar das quantias por si 

deduzidas e de as entregar ao Estado, traduzido num dever geral de omissão, e o dever de ação – 

pagamento de credores – sempre prevaleceria o primeiro.”  

 

 Ofensa à integridade física; Instrumento perigoso; Aberratio ictus – Acórdão de 09-03-2016 

“I - O crime de ofensa à integridade física, é um crime comum, de resultado, de dano e de execução livre, 

tutela o bem jurídicointegridade física – que compreende a integridade corporal e a saúde física. II - 

Tem como elementos constitutivos do respectivo tipo (art. 143º, nº 1 do C. Penal): [Tipo objectivo]  - 

Que o agente ofenda o corpo ou a saúde de outra pessoa;  

[Tipo subjectivo] - O dolo, o conhecimento e vontade de praticar o facto, com consciência da sua 

censurabilidade, em qualquer uma das modalidades previstas no art. 14º, do C. Penal.  



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 

45 

 

III - A utilização de uma sachola para produzir uma ofensa à integridade física significa o uso de um 

instrumento que, pelas suas específicas características – utensílio de ferro, encabado, para cavar e 

revolver a terra e outros trabalhos agrícolas, enxada pequena – dificulta de forma muito relevante a 

capacidade de defesa da vítima e é susceptível de criar perigo para a sua vida ou seja, significa a 

utilização de meio particularmente perigoso na prática da ofensa. IV - É pois da natureza deste utensílio 

que resulta a especial censurabilidade do agente e daí que esteja verificada a circunstância prevista na 

alínea h) do nº 2 do art. 132º do C. Penal. V - Ocorre um erro na execução, uma aberratio ictus isto é, o 

agente atinge um objecto diferente do que projectou atingir, quis ofender a integridade física do 

assistente e veio efectivamente a atingir a integridade física da assistente. VI - Assim, sendo inequívoco 

que o arguido agiu de forma negligente relativamente à ofensa à integridade física que veio a causar à 

assistente, resta concluir que praticou ainda – em concurso efectivo com o crime de ofensa à integridade 

física qualificada, na forma tentada que tem por ofendido o assistente – um crime de ofensa à 

integridade física por negligência, p. e p. pelo art. 148º, nº 1 do C. Penal.”  

 

 In dubio pro reo; Decisão absolutória – Acórdão 09-03-2016 

“I - O Supremo Tribunal de Justiça, em Acórdão de 11 de Outubro de 2001, decidiu que o acórdão da 

Relação que, em recurso, confirmar a decisão de não pronúncia, por insuficiente indiciação dos factos 

acusados, constitui decisão absolutória. II -A dúvida que há-de levar o tribunal a decidir «pro reo», tem 

de ser uma dúvida positiva, uma dúvida racional que ilida a certeza contrária. III - Uma dúvida como a 

do tribunal a quo, que se apoia na circunstância de existirem duas versões contraditórias sobre a 

realidade dos factos e de não existirem razões para que, de modo objectivo, se possa conferir maior 

credibilidade a uns depoimentos em relação a outros, é uma dúvida que não pode deixar de se 

considerar objectivada e, portanto, tem a virtualidade de, racionalmente, convencer quem quer que 

seja da bondade da sua justificação. IV - Um só testemunho não é necessariamente infalível nem 

necessariamente erróneo.”  

 

 Nulidade; Omissão de pronúncia; Falta de fundamentação; Vícios de insuficiência e de 

contradição – Acórdão de 09-03-2016 

“I - A nulidade de sentença por omissão de pronúncia refere-se a questões e não a razões ou argumentos 

invocados pela parte ou pelo sujeito processual em defesa do seu ponto de vista. II - A falta de 

fundamentação específica acerca dos motivos que levaram à denegação da suspensão da pena de prisão, 

traduz uma clara omissão de pronúncia sobre questão que o Tribunal a quo estava obrigado a apreciar. 

III - Tendo-se pronunciado a sentença recorrida sobre a concreta questão da suspensão da execução da 

pena, afastando a substituição da pena de prisão por esta pena não detentiva, embora possa padecer de 

falta de fundamentação ou de erro de subsunção, não padece seguramente de omissão de pronúncia.  

IV-Faltando elementos de facto, designadamente, os relativos à personalidade do arguido e condições da 

sua vida, que permitam determinar com objetividade e justiça a medida concreta da pena e decidir da 

suspensão ou não da execução da pena de prisão, e resultando do texto da sentença recorrida que 

ficaram por realizar diligências por parte do tribunal, que poderiam completar ou melhorar a 

factualidade apurada, é de concluir que a decisão recorrida enferma do vício a que alude a alínea 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 

46 

 

n.º2, do art.410.º do C.P.P.. V - Existe uma notória contradição entre a factualidade dada como 

provada e aquela que foi tomada em consideração na subsunção ao direito, pois foi dado como provado 

que o arguido tinha como antecedentes criminais a condenação em duas penas de multa, pela prática de 

dois crimes de condução sem habilitação legal e, foi ponderado erradamente e com evidente relevo para 

a recusa da suspensão da execução da pena de prisão, que o arguido tinha “ uma pena suspensa à data 

dos factos” em apreciação neste processo.”  

 

 Depoente; Anomalia psíquica – Acórdão de 09-03-2016 

I - O ofendido não está impedido de prestar declarações, ainda que sofra de anomalia psíquica e mesmo 

que declarado interdito, estando as suas declarações sujeitas ao princípio da livre apreciação da prova, 

que o julgador deve ponderar de forma sensata e ter necessariamente em conta a condição em que 

depõe. II - O ofendido, pelo facto de contra ele estar a correr termos acção de interdição, com o 

fundamento de ser portador de doença mental com o diagnóstico de oligofrenia moderada e graves 

alterações do comportamento com hétero-agressividade, não está ferido de incapacidade de depor nos 

autos como testemunha.  

 

 Dolo; Consciência da ilicitude; Alteração não substancial de factos; Acórdão de uniformização de 

jurisprudência; Acórdão uniformizador n.º1/2015 – Acórdão de 02-03-2016 

“I - A consciência da ilicitude é momento constitutivo do dolo (não do tipo de ilícito mas do tipo de 

culpa), o seu momento emocional, sendo, portanto, uma exigência da atuação dolosa do agente na 

realização do tipo. II - A jurisprudência fixada [Acórdão Uniformizador nº 1/2015 de 27 de Janeiro 

(in DR, 1ª Série, nº 18, de 27 de Janeiro de 2015)] não tem exclusivamente por objeto a falta absoluta, 

na acusação, da descrição do tipo subjetivo do crime imputado. III - O aditamento feito em audiência 

de julgamento pelo tribunal recorrido, da expressão «Os arguidos sabiam que a sua conduta era proibida e 

punida por lei penal» não se traduz numa alteração inócua e despicienda, mera reprodução de bordão 

acolhido pela prática judiciária, sem qualquer valor funcional, antes dá plena satisfação à necessidade 

‘prática’ de remediar uma deficiente descrição [por omissão de elemento essencial] do tipo subjetivo de 

ilícito levada ao despacho de pronúncia [e que já ocorria no requerimento para abertura da instrução]. 

IV - O Acórdão Uniformizador nº 1/2015 veio fixar o sentido oposto a tal entendimento [recurso ao 

mecanismo do art. 358º, nº 1 do C. Processo Penal], impedindo o recurso ao dito mecanismo para 

integrar a deficiente descrição, por omissão narrativa, do tipo subjetivo do crime imputado, onde se 

inclui a consciência da ilicitude e determinando, consequentemente, que a deficiente ou incompleta 

definição do tipo subjetivo de ilícito conduza, necessariamente, à absolvição.”  

 

 Falsificação de documento; Falsidade intelectual; Acta; Facto falso; Extinção de sociedade 

comercial; Registo Comercial – Acórdão de 02-03-2016 

“Comete o crime de falsificação de documento, p. e p. pelo artigo 256.º, n.º 1, alínea d), do CP, o agente, 

legal representante de uma sociedade por quotas, que lavra uma acta com teor não correspondente à 

realidade relativa à declarada inexistência de activo e passivo, destinada a requerer - como 
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efectivamente requereu, com sucesso - na Conservatória do Registo Comercial, procedimento especial 

de extinção imediata do dito ente colectivo.”  

 

 Coacção; Bem jurídico protegido; Liberdade de acção condicionada a comportamento imposto por 

lei – Acórdão de 02-03-2016 

“I - O tipo de crime de coação protege o direito individual da liberdade de acção - liberdade de 

autodeterminação. II - Tais liberdades não são passíveis de violação quando, ab initio, já se encontram 

excluídas por normativo penal e/ou contraordenacional. III - Assim sucede quando - caso verificado nos 

autos - a suposta coação, mediante ameaça (o agente dirigiu a outrem estas palavras: “ó meu menino, 

meu grande filho da puta, meu cabrão, se voltas a despejar merda à porta da minha mãe eu quando for aí à 

terra passo-te com o carro por cima e parto-te os dentes todos da boca”), consubstancia um comportamento 

imposto por lei ao coagido, qual seja o de não voltar a despejar a fossa céptica à porta da mãe do 

arguido.”  

 

 Contrato de compra e venda; Obrigação de conformidade; Defeitos; Reparação; Substituição; 

Resolução do contrato; Responsabilidade do produtor – Acórdão de 01-03-2016 

“I - Muito embora a obrigação de conformidade com o contrato derive já dos princípios gerais e do regime 

legal do contrato de compra e venda no Código Civil (arts. 406º, 763º, 879º e 882º) e da própria Lei de 

Defesa do Consumidor (art. 4º), ela é expressamente imposta no art. 2º, nº 1 do DL nº 67/2003, de 8/4, 

pois “o vendedor tem o dever de entregar ao consumidor bens que sejam conformes com o contrato de 

compra e venda”. II - Perante o defeito da coisa, o consumidor tem o direito à reparação, à 

substituição, à redução do preço, à resolução, e à indemnização, mas sem qualquer hierarquização de 

direitos, embora não se prescinda de uma “eticização da escolha” através do princípio da boa fé e da 

cláusula do abuso de direito. III - Os pedidos de substituição e resolução não obedecem aos requisitos da 

alternatividade, porque não são direitos que por sua natureza sejam alternativos ou que se possam 

resolver em alternativa. IV - Pedindo o autor a título principal a substituição da coisa e a título 

subsidiário a resolução do contrato, julgado procedente o pedido principal fica prejudicado o pedido 

subsidiário, que só pode ser apreciado no caso de improceder o principal. V - O Autor não pode em 

recurso, com base no princípio da flexibilização do pedido, pretender a alteração dos pedidos, no sentido 

de se julgar como primário o anteriormente feito a título subsidiário (pedido de resolução). VI - O 

Código Civil não contém um regime próprio sobre a responsabilidade directa do produtor, a qual foi 

objecto de legislação específica, através do DL nº 383/89, de 6/11, que transpôs a Directiva 85/374/CE 

do Conselho de 25/7/85. No entanto, porque o diploma não afasta a responsabilidade decorrente de 

outras disposições legais (art.13º, nº 1), significa que não revogou o direito comum, antes o 

complementa, assegurando uma maior eficácia na protecção do consumidor. VII - A Lei de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 24/96, de 31/7, alterada pelo DL nº 67/2003, de 8/4) ao conferir ao consumidor o 

direito à reparação da coisa ou à sua substituição está a pressupor relação contratual directa com o 

fornecedor remetendo a responsabilidade objectiva do produtor para os “termos da lei (art.12º, nº 5, na 

versão primitiva), ou seja, para o DL nº 383/89. VIII - O DL n° 67/2003, de 8 de Abril (que transpôs a 

Directiva nº 1999/44/CEE), veio consagrar, pela primeira vez, medidas jurídicas relativas às garantias 
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voluntariamente assumidas pelo vendedor, fabricante ou por qualquer intermediário (art. 9º), bem 

como a responsabilidade directa do produtor perante o consumidor, pela reparação ou substituição da 

coisa defeituosa (art. 6º), facultando ao consumidor, sem prejuízo dos direitos que lhe assistem perante 

o vendedor, a chamada “ acção directa” contra o produtor ou seu representante, a fim de reclamar a 

reparação ou substituição da coisa defeituosa, mas já não a anulação ou resolução do contrato. IX - O 

art. 921º do CC prevê a chamada “garantia de bom funcionamento“ do vendedor, entendida em sentido 

amplo de aptidão, englobando todas as qualidades do bem. Trata-se de uma “garantia convencional “, 

a que acresce à garantia legal (arts. 913º e segs. do CC), em que o vendedor responde sem culpa 

(responsabilidade objectiva), pelo que comprador bastará alegar e provar o mau funcionamento da 

coisa durante o prazo da garantia, sem necessidade de identificar ou individualizar a causa concreta 

impeditiva do resultado prometido e assegurado e a sua existência à data da entrega. X - É de rejeitar a 

admissibilidade das sentenças condicionais, ou seja, aquelas cuja eficácia depende de um evento futuro, 

sendo problemática a aceitação das sentenças de condenação condicional em que condicionado é o 

direito reconhecido na sentença, não sendo incerto o sentido da própria decisão. XI - Comprovando-se 

que as deficiências na viatura automóvel causaram ao autor transtornos e incómodos, impedindo-o de a 

usufruir, tanto mais que foi adquirida para solver os seus problemas de transporte e de circulação da 

sua família, é uma situação que assume relevância para efeitos da ressarcibilidade do dano não 

patrimonial.”  

 

 Violência doméstica; Indemnização à vítima; Omissão de pronúncia – Acórdão de 07-03-2016 

“I- No caso da prática de crime de violência doméstica, a lei impõe o arbitramento de indemnização à 

vítima, presumindo a existência de particulares exigências da sua protecção, só assim não sendo quando 

a ele se oponha a vítima expressamente. II- Se o tribunal a quo não conhecer do arbitramento de 

indemnização à ofendida, como sucede, in casu, mesmo que inexista pedido de indemnização enxertado 

nos autos, a sentença proferida enferma da nulidade de omissão de pronúncia, prevista no artº 379º, nº 

1, c), do CPP.” 

 

 Subtração de menor; Ausência de queixa; Falta de inquérito; Não pronúncia – Acórdão de 07-03-

2016 

I- Para se apresentar queixa não são necessários especiais conhecimentos jurídicos, nem a sua validade 

está dependente de qualquer fórmula sacramental. Todavia, a lei não dispensa a existência de um acto 

formal em que o queixoso revele indubitavelmente a sua vontade de que haja procedimento criminal 

por determinado facto. Esse acto formal consiste em «dar conhecimemto do facto» ao Ministério 

Público ou a entidade com a obrigação legal de o transmitir àquele. II- Por outro lado, a lei não impõe 

ao denunciante que qualifique criminalmente os factos, nem tão pouco que os delimite em pormenor. O 

denunciante pode até nem saber exatamente o que se passou. Isso é matéria para a investigação 

durante o inquérito. Essencial é que identifique o "episódio", ou episódios, a que se refere, de forma a 

que, no futuro, não haja dúvidas sobre aquilo de que efectivamente se queixou. 

III- No caso dos autos, está em causa um crime de subtração de menor, que assume a natureza semi-

pública, nos termos do artº 249º, nº 3, do CP, sendo certo que a denúncia foi apresentada antes do início 
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da prática dos factos narrados no RAI. IV- Não tendo havido queixa quanto aos factos pelos quais o 

assistente/recorrente acusou, não houve inquérito quanto a eles, nem podia ter havido instrução e, por 

maioria de razão, não poderá haver pronúncia.IV- Por isso que o despacho de não pronúncia pela 

prática do referido ilícito de subtração de menor, proferido nos autos, é de manter. 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 Violência doméstica; Indemnização à vítima; Omissão de pronúncia – Acórdão de 07-03-2016 

“I- No caso da prática de crime de violência doméstica, a lei impõe o arbitramento de indemnização à 

vítima, presumindo a existência de particulares exigências da sua protecção, só assim não sendo quando 

a ele se oponha a vítima expressamente. II- Se o tribunal a quo não conhecer do arbitramento de 

indemnização à ofendida, como sucede, in casu, mesmo que inexista pedido de indemnização enxertado 

nos autos, a sentença proferida enferma da nulidade de omissão de pronúncia, prevista no artº 379º, nº 

1, c), do CPP.” 

 

 Subtração de menor; Ausência de queixa; Falta de inquérito; Não pronúncia – Acórdão de 07-03-

2016 

“I- Para se apresentar queixa não são necessários especiais conhecimentos jurídicos, nem a sua validade 

está dependente de qualquer fórmula sacramental. Todavia, a lei não dispensa a existência de um acto 

formal em que o queixoso revele indubitavelmente a sua vontade de que haja procedimento criminal 

por determinado facto. Esse acto formal consiste em «dar conhecimemto do facto» ao Ministério 

Público ou a entidade com a obrigação legal de o transmitir àquele. II- Por outro lado, a lei não impõe 

ao denunciante que qualifique criminalmente os factos, nem tão pouco que os delimite em pormenor. O 

denunciante pode até nem saber exatamente o que se passou. Isso é matéria para a investigação 

durante o inquérito. Essencial é que identifique o "episódio", ou episódios, a que se refere, de forma a 

que, no futuro, não haja dúvidas sobre aquilo de que efectivamente se queixou. III- No caso dos autos, 

está em causa um crime de subtração de menor, que assume a natureza semi-pública, nos termos do artº 

249º, nº 3, do CP, sendo certo que a denúncia foi apresentada antes do início da prática dos factos 

narrados no RAI. IV- Não tendo havido queixa quanto aos factos pelos quais o assistente/recorrente 

acusou, não houve inquérito quanto a eles, nem podia ter havido instrução e, por maioria de razão, não 

poderá haver pronúncia. IV- Por isso que o despacho de não pronúncia pela prática do referido ilícito de 

subtração de menor, proferido nos autos, é de manter.” 

 

 Nulidade de Sentença; Omissão; Regime penal especial para jovens – Acórdão de 07-03-2016 

“I- As nulidades da sentença referidas no artº 379º do CPP são de conhecimento oficioso talqualmente o 

são os vícios da decisão constantes do artº 410º, nº 2, do mesmo diploma legal. II- Constatando-se que o 

juiz a quo não ponderou a aplicação do regime penal relativo a jovens entre os 16 e os 21 anos a arguido 

condenado com 20 anos de idade, impõe-se a anulação da sentença recorrida neste segmento a fim de ser 

suprido tal vício.” 
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 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 Impugnação da matéria de facto; Recurso – Acórdão de 17-03-2016 

“I-As considerações pelo recorrente relativas à sua visão do que realmente se terá passado entre os ex-

cônjuges no que concerne à utilização da casa de morada de família e aos proventos de um e doutro, não 

integram a impugnação da matéria de facto mormente se não forem observadas as regras previstas no 

artigo 640.º do Código de Processo Civil. II- A alegação de um sem número de factos e circunstâncias 

que não estiveram em discussão na acção e que, por isso, não foram atendidos, nem podiam ter sido, na 

sentença, não podem ser atendidos no tribunal de recurso.” 

 

 Execução; Suspensão; Recurso – Acórdão de 10-03-2016 

“O recurso de um despacho posterior à sentença, e depois do trânsito em julgado desta, não suspende a 

execução entretanto instaurada.” 

 

 Incidente da Instância; Habilitação; Extinção da instância – Acórdão de 10-03-2016 

“I- A simples junção da escritura de habilitação de herdeiros não é suficiente para o tribunal julgar 

habilitados os herdeiros indicados naquele documento.II- Para tal é obrigatório que a parte deduza o 

incidente de habilitação, nos termos que o art.º 351.º, n.º 1, Cód. Proc. Civil, determina.”  

 

 Acidente de trabalho; Juros de mora; Capital de remição – Acórdão de 09-03-2016 

“I- Em matéria de acidentes de trabalho, o artigo 135.º do Código de Processo do Trabalho contém um 

regime especial quanto a juros de mora, de acordo com o qual estes são devidos desde o vencimento da 

obrigação (pensão), independentemente de culpa do devedor ou da sua interpelação para pagamento; 

II- Sendo a pensão obrigatoriamente remível, os juros de mora são devidos sobre o capital de remição e 

desde o dia seguinte ao data alta até à entrega do capital de remição, uma vez que este mais não 

representa que uma forma unitária de pagamento da pensão anual e vitalícia devida.”  

   

 C.T.T; Comissão de serviço; Cessação; Prestações periódicas – Acórdão de 09-03-2016 

“I- Por força do estatuído no n.º 3 da cláusula 83.ª do AE/CTT, publicado no BTE n.º 24, de 29-06-

1981, o direito que o trabalhador mantém com a cessação da comissão de serviço em cargos de chefia é 

apenas o referente à retribuição base e diuturnidades, até ao momento em que lhe couber, por 

actualização das tabelas salariais ou por evolução em categorias ou grupos profissionais, retribuição e 

diuturnidades que somem quantitativos superiores; II- Por isso, cessada a comissão de serviço era lícito 

à empregadora retirar ao trabalhador o pagamento do subsídio de chefia e subsídio de telefone 

residencial, sem que tal envolva violação do princípio da irredutibilidade da retribuição; III- Assumem 

natureza retributiva as prestações pagas pela empregadora ao trabalhador, durante pelo menos onze 

meses do ano, a título de subsídio de trabalho nocturno, subsídio de horário descontínuo e subsídio de 

horário incómodo, devendo as médias anuais de tais prestações integrar a retribuição de férias, subsídio 

de férias e subsídio de Natal até ao ano de 2003, inclusive; IV- No cálculo da média retributiva anual 

deve atender-se aos 12 meses do ano e não apenas a 11 meses, ainda que num dos meses o trabalhador 

não tenha prestado a actividade por se encontrar em gozo de férias; V- O abono para falhas que era 
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pago ao trabalhador, por se destinar a compensar o risco decorrente das específicas funções 

desempenhadas – não representando, por isso, qualquer ganho para o trabalhador – não integra a sua 

retribuição; VI- Também não integra a retribuição do trabalhador a atribuição ao mesmo pela 

empregadora de “telefone residencial subsidiado” ou de telemóvel com o plafond se de acordo com o 

Regulamento da empregadora tal atribuição era para o «serviço da empresa» e o Autor nem sequer 

alegou que podia utilizar os mesmos para uso pessoal; VII- A relação de emprego entre os CTT e os seus 

trabalhadores não é de natureza público-administrativa; VIII- Nesta conformidade, os juros de mora 

relativos a crédito laboral, enquanto indemnização resultante da mora no cumprimento dessa 

obrigação, consubstanciam créditos emergentes da violação do contrato de trabalho, sendo-lhes 

aplicáveis o regime especial de prescrição previsto no n.º 1 do artigo 38.º da LCT, ou no artigo 381.º, n.º 

2, do Código do Trabalho de 2003, ou no artigo 337.º, n.º 1, do Código de Trabalho de 2009, e não o 

regime geral que decorre da alínea d) do artigo 310.º do Código Civil; IX- Os referidos juros de mora são 

devidos desde o vencimento de cada uma das prestações já que estão em causa obrigações com prazo 

certo, sendo a iliquidez meramente aparente, uma vez que o devedor sabe, ou pode saber, quanto deve 

ao trabalhador.” 

 

 Acção para efectivação de direitos de terceiros conexos com acidente de trabalho; Caso julgado – 

Acórdão de 09-03-2016 

“I- A decisão proferida, em processo emergente de acidente de trabalho, quanto às circunstâncias do 

sinistro e à entidade responsável pela reparação dos danos, constitui caso julgado na ação instaurada 

para efetivação de direitos conexos com o mesmo acidente. II- Não é por isso possível nessa ação 

discutir-se de novo se o acidente resultou da violação de regras sobre segurança no trabalho, ou foi 

causado por negligência grosseira do sinistrado.”  

 

 Acidente de trabalho; Qualificação; Meios de prova – Acórdão de 09-03-2016 

“Dadas as questões suscitadas pelas partes nos respetivos articulados, maxime quanto à verificação ou 

não de um acidente de trabalho, e colocadas à apreciação do tribunal, mostra-se pertinente, na medida 

em que pode contribuir, de algum modo, para o esclarecimento e decisão da presente causa, a realização 

de perícia médico-legal requerida como elemento de prova pela Ré/apelante, a concretizar quiçá através 

do INML, a fim de que se obtenha resposta aos quesitos 1º a 11º e 14º por esta formulados nesse seu 

requerimento e que se mostram de natureza puramente médica.” 

 

 Advogado; Quebra de sigilo profissional – Acórdão de 08-03-2016 

“O sistema de protecção do segredo profissional do advogado consagra a obrigatoriedade de prestação 

de depoimento como uma situação excepcional, definida em função dos interesses que, em cada caso, 

devam ser acautelados por se lhes reconhecer preponderância valorativa, desde que o objecto do 

depoimento esteja relacionado com o exercício da profissão. O incidente processual de quebra do 

segredo profissional, regulado no art. 135º, nº 3 do C. P. P., só actua nas hipóteses em que o tribunal 

reconheça a legitimidade da escusa e visa equilibrar os valores subjacentes ao segredo em contraposição 
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com valores de ordem pública e social. E isso obtém-se usando como ferramenta o “princípio da 

prevalência do interesse preponderante”, como decorre do nº 3 do dito artigo 135º do C.P.P.” 

 

 Mandato forense; Ratificação – Acórdão de 08-03-2016 

“A afirmação, em processo contra-ordenacional, de que o titular do processo é o advogado e não a “sua 

cliente” é errónea. Havendo junção aos autos de requerimento de advogado a requerer a consulta do 

processo e, simultâneamente, a interpor recurso de impugnação judicial, sendo a arguida notificada 

para ratificar o processado por inexistência de procuração e nada tendo dito em prazo é aquele recurso 

de rejeitar. Não é o advogado que tem que ratificar o processado, sim a arguida mandante.” 

 

 Conversão da multa em prisão; Notificação do arguido – Acórdão de 08-03-2016 

“A notificação do despacho que converte em prisão subsidiária a pena de multa em que havia sido 

condenado, por sentença transitada em julgado (maxime, antes da vigência das alterações ao CPP, 

decorrentes da Lei n.º 20/2013, de 21 de Fevereiro), deve ser realizada (para além de ao respectivo 

defensor) por contacto pessoal com o arguido notificando, nos termos prevenidos no artigo 113.º n.º 1 

alínea a) do CPP.” 

 

 Irregularidade; Parecer do ministério público; Falta de notificação – Acórdão de 08-03-2016 

“I- A violação ou inobservância das disposições da lei do processo penal só determina a nulidade do acto 

quando assim for expressamente cominada na lei; II- Não se prevendo tal nulidade para a falta de 

notificação ao arguido do parecer do Ministério Público, elaborado ao abrigo do artigo 417.º, n.º 2, do 

CPP, é de qualificar a mesma como irregularidade, a arguir no prazo de 3 dias a contar daquele em que 

foi notificado do acórdão.”  
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