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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, caso queira consultar todas as newsletters 

clique aqui 

 

 

 

mailto:nrdcadvogados@gmail.com
mailto:nrdcadvogados@gmail.com
https://globaltolocallawnews.wordpress.com/
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 Entrevista

 

 

JOSÉ FRANCISCO 

MOREIRA DAS NEVES 

Juiz de Direito 

Presidente do Tribunal Judicial da 

Comarca dos Açores 

 

NOTA PRÉVIA: 

Só aceitei dar esta «entrevista» nestes 

termos (em que eu próprio me faço as 

perguntas) por razões de simpatia para com os 

solicitantes. A tangente ética que traz 

impregnado um certo desrespeito pelos leitores 

apenas será atenuada pela atualidade dos factos 

e seriedade das «respostas». 

Justificação do temário: 

O critério que sempre utilizei para este tipo 

de exposição pública, na medida em que sou 

titular de um cargo que está sujeito a alguma 

reserva, é o interesse público. Por isso, quando 

não há «tema» não dou entrevistas. E nunca as 

dei sobre a minha vida particular. 

O facto de ter produzido, entregue às 

entidades competentes e tornar público neste 

mês o relatório semestral do Tribunal é a razão 

justificadora da disponibilidade e o tema TEM 

de ser esse. 

* 

*        * 

ENTREVISTA 

José Francisco Moreira das Neves 

Juiz de Direito  

Presidente do Tribunal Judicial da Comarca 

dos Açores 

Pergunta: Fez agora um ano e meio 

que foi implementada a reforma do 

mapa judiciário e o funcionamento do 

novo Tribunal Judicial da Comarca 

dos Açores. Que balanço geral se pode 

fazer já das novas soluções nos Açores? 

Resposta: Como é sabido a nova estrutura 

judiciária começou a trabalhar, em setembro de 

2014, em condições muito complexas, com o 

crash do sistema informático CITIUS, com um 

défice enorme de funcionários e com carências 

significativas ao nível das instalações, 

nomeadamente espaços para a secretaria, 

gabinetes de magistrados e salas de audiências. 

Para além disso não estando adaptados os 

Estatutos das profissões forenses à nova 
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organização judiciária (com ainda não estão – 

exceto o dos advogados) há um conjunto de 

problemas, evitáveis, que interferem, 

complicaram e continuam a comprometer um 

funcionamento pleno. Por isso mesmo tenho 

considerado que o primeiro ano foi como que o 

ano zero da nova estrutura judiciária, 

relativamente ao qual não há sequer dados 

estatísticos fiáveis para fazer uma avaliação 

séria do desempenho. Não obstante tratou-se de 

um período importante para a estruturação 

local do novo Tribunal: pusemos a funcionar os 

órgãos de gestão; promovemos a eleição dos 

membros do conselho consultivo; produzimos o 

regulamento interno; diagnosticámos os 

problemas, estruturámos um plano de 

objetivos; etc. 

Pergunta: Mas já passou mais um 

semestre depois daquele primeiro 

ano… 

Resposta: É verdade. O primeiro semestre 

do ano judicial em curso iniciou-se no dia 1 de 

setembro de 2015 e terminou no dia 29 de 

fevereiro de 2016. O balanço que objetivamente 

se pode fazer é francamente positivo. Antes de 

avançar queria lembrar que nem o Tribunal 

Administrativo de Ponta Delgada nem o 

Ministério Público integram o Tribunal a que 

presido, cada uma dessas entidades tem a sua 

própria organização e coordenação, não 

integrando portanto as minhas considerações. 

Conseguimos uma melhoria significativa 

no desempenho do Tribunal e da qualidade do 

serviço prestado à comunidade, medida essa 

pelos indicadores quantitativos registados e 

traduzidos nas taxas de congestão, de 

resolução, de recuperação e de produtividade. 

Diminuímos a pendência geral em 10% apesar 

de termos neste semestre, em comparação com 

o anterior, um aumento de entradas de 

processos na ordem dos 29%. Estes são dados 

gerais. Mas uma análise mais fina permite 

verificar que recuperámos atrasos crónicos 

muito significativos em todas as Secções do 

Tribunal, o que nos permite programar 

prioridades e projetar uma recuperação total no 

médio prazo. 

Pergunta: O que é que permitiu esse 

resultado? 

 Resposta: O dado objetivo mais relevante 

que alavanca a referida performance é, 

evidentemente, o reforço do quadro de oficiais 

de justiça em setembro de 2015. Dos 55 novos 

contratados que vieram para o sistema de 

justiça nos Açores, 44 foram integrados nos 

serviços judiciais. Apesar de muito jovens e 

todos da categoria de entrada, possuem em 

geral uma formação de base que lhes permitiu 

uma evolução muito rápida e o seu desempenho 

fez-se bem notar. Para além disso os objetivos 

traçados para este ano, construídos de modo 

participado e maioritariamente fixados em 

aspetos da qualidade ou num mix 

qualitativo/quantitativo, vem cumprindo a sua 

função, no sentido de orientar o serviço para as 

áreas em que é preciso melhorar. E uma delas é 

a das execuções, onde se vêm ensaiando 

medidas (propostas e encetadas por alguns 

juízes) que se espera adiante se possam 

generalizar por todos os juízos.  

Pergunta: Que papel teve a gestão? 

 Resposta: A gestão funcionou como deve: 

ouvindo, mobilizando, fazendo participar, 

programando, monitorizando, informando, 

apoiando e propondo aos órgãos de governo 
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central as medidas necessárias e ajustadas. Foi 

nesse quadro que se conseguiu o recrutamento 

dos referidos funcionários, que se estabilizou o 

quadro de juízes, que se orientaram os objetivos 

para as execuções. E foi também nesse contexto 

que se fizeram propostas de alteração à 

estrutura do Tribunal (criação da Secção de 

Família-Menores-Trabalho na ilha Terceira; 

especialização da Instância Local da Horta; 

alargamento da competência material e 

territorial da Secção de Instrução Criminal de 

Ponta Delgada; e alargamento do quadro da 

Secção Criminal da Instância Local de Ponta 

Delgada), as primeiras três já apresentadas e 

detalhadas perante os órgãos de governo 

central. Estando em curso a última referida e, 

mais adiantada, a proposta de criação de um 

tribunal de execução de penas nos Açores, para 

também nesta área melhorarmos a tutela 

jurisdicional efetiva dos condenados.  

Pergunta: Referiu-se sempre a 

dados gerais, mas se detalharmos a 

análise dos resultados não 

encontraremos problemas de mau 

desempenho?  

Resposta: Sim. Encontrar-se-ão. O 

relatório semestral, que já enviei para o 

Conselho Superior da Magistratura, faz uma 

análise geral dos resultados, mas também uma 

análise detalhada juízo a juízo. E mostra 

desempenhos excelentes, como sucede por 

exemplo nos juízos de trabalho, de instrução 

criminal e de família e menores de Ponta 

Delgada, ou no juízo cível da Praia da Vitória, 

ou na instância local de São Roque do Pico, 

como evidencia os atrasos muito significativos - 

e injustificados - na prolação de sentenças no 1.º 

juízo cível da Ribeira Grande e no 2.º juízo cível 

de Ponta Delgada Essas situações foram já 

comunicadas – várias vezes - ao órgão 

competente para a intervenção necessária, que 

é o Conselho Superior da Magistratura, 

aguardando-se a sua intervenção. Não 

obstante, convirá reduzir as coisas à sua real 

dimensão: tais atrasos ocorrem em 35 processos, 

sendo que neste semestre os juízes dos Açores 

tramitaram quase 40 000 processos (uma parte 

dos quais já depois da sentença) tendo 

terminado mais de 12 000. 

Pergunta: Está otimista quanto à 

evolução positiva do desempenho do 

Tribunal da Comarca dos Açores?  

Resposta: Moderadamente otimista. Sei 

que o cumprimento satisfatório da missão do 

Tribunal, que constitui uma obrigação do 

Estado perante a comunidade, na qual todos 

nos empenhamos, depende em significativa 

medida do ajustamento da estrutura do 

tribunal, da modernização e estabilização 

estatutária e do reforço do (ainda) depauperado 

quadro de funcionários (oficiais de justiça e 

outros técnicos). Confio que a seu tempo - no 

médio prazo - tudo isso se fará. A nós cabe-nos 

cumprir a nossa parte. Sendo-nos garantidos os 

meios indispensáveis não tenho dúvidas que 

seremos capazes de cumprir, cabalmente, a 

nossa missão.    
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 Artigos Científicos 

 

 

LEONARDO SILVA 

NUNES
   

Doutor em Direito 

Professor Adjunto de Direito 

Processual Civil e Coletivo  

                                                           
 Doutor, Mestre e Graduado em Direito pela 

Universidade Federal de Minas Gerais. Professor 

Adjunto de Direito Processual Civil e Coletivo da 

Universidade Federal de Ouro Preto. Membro 

convidado do Conselho Editorial do Centro de 

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais. Membro do 

Instituto Brasileiro de Direito Processual, do 

Instituto dos Advogados de Minas Gerais e do 

Instituto de Direito Processual. Advogado. 

msleonunes@gmail.com 

"AS AÇÕES COLETIVAS EM 

PORTUGAL: 

ENSAIO DE COMPARAÇÃO 

COM O SISTEMA 

BRASILEIRO DE TUTELA 

JURISDICIONAL DE 

DIREITOS COLETIVOS." 

 

SUMÁRIO: Prólogo. 1. Evolução histórica do 

Estado e do Direito de Portugal. 2. Sistema 

jurídico vigente. 3. Estrutura do Poder 

Judiciário e o Ministério Público. 4. 

Mecanismos de Tutela Coletiva. 4.1 Regime 

constitucional. 4.2 Legislação ordinária. 5. 

Conclusão. Referências Bibliográficas. 

 

PRÓLOGO 

 

Trata-se de artigo produzido como fruto dos 

debates desenvolvidos no âmbito do programa 

de pós-graduação em Direito da Universidade 

Federal de Minas Gerais, com o objetivo de 

apenas apresentar o que existe de mais 

relevante acerca da tutela jurisdicional de 

direitos coletivos em Portugal. 

mailto:msleonunes@gmail.com
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Delimitado o objeto de estudo, antes de se 

adentrar no tema específico, procurou-se 

estabelecer, em síntese, o contexto histórico e 

político desse país, pois se acredita que a forma 

como a tutela de direitos é exercida em cada 

ordenamento jurídico é influenciada 

diretamente por esses elementos. 

 

Portanto, sem a pretensão de esgotar o 

assunto, com este ensaio, espera-se despertar no 

leitor o interesse para o aprofundamento do 

tema, sobretudo diante da relevância do estudo 

comparado ao desenvolvimento do direito 

interno. 

 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ESTADO E 

DO DIREITO DE PORTUGAL 

 

Para que o autor não seja acusado da herege 

ao tentar resumir a riquíssima história de 

Portugal neste modesto ensaio, preciso é 

sublinhar que este não é o objetivo primário. 

Busca-se, ao contrário, elementos da história 

portuguesa que possam, de algum modo, 

viabilizar a compreensão do atual sistema de 

proteção estatal dos direitos coletivos nesse 

país. 

 

Dito isso, talvez seja possível afirmar que a 

história e a identidade de Portugal foram 

marcadas, decisivamente, pela sua posição 

atlântica, prolongada, desde o século XV, pelos 

dois arquipélagos descobertos e povoados por 

portugueses, o dos Açores e o da Madeira 

(WIKIPEDIA, 2010, on line).1 

                                                           
1 Registro aqui, a propósito, minhas homenagens a 

todos os colegas advogados e magistrados 

portugueses, de Coimbra, Porto, Évora, Lisboa, e 

especialmente os açorianos, que tive oportunidade 

de conhecer durante o Encontro Internacional dos 

Açores, realizado entre os dias 6 a 9 de abril de 2016, 

quando proferi conferência sobre “O Regime do 

Novo Processo Civil do Brasil” (Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=GogyUMq0L

I0>. Acessado em 25 abr. 2016). 

 

Encravado entre um poderoso vizinho 

(Espanha, com território cinco vezes maior) e o 

mar, os portugueses logo utilizaram de sua 

situação estratégica, construindo no mar um 

poderoso aparato militar e aliando-se à 

potência naval dominante (Inglaterra), para 

garantir-se frente as demais nações europeias. 

 

No entanto, vários fatos registram a transição 

portuguesa do apogeu ao declínio, alguns deles 

coincidentes com o período de colonização 

brasileira, que teve início com o fim de sua 

dinastia2, e, em razão disso, a sua 

independência política, quando se uniu à 

Espanha (dinastia filipina: 1580-1640). Em 

seguida, fatos como o terremoto de 1755, que 

destruiu quase que por completo a cidade de 

Lisboa; as invasões francesas (guerras 

napoleônicas); e a independência do Brasil, em 

1822, culminaram com a “decadência” de 

Portugal. 

 

A Revolução Republicana, de 1910, originou 

um regime parlamentar instável, o que deu azo 

à Revolução militar de 1926 (Salazarismo), 

inaugurando um regime ditatorial que durou 

surpreendentes 48 anos. Graças ao longo 

período de ditadura, as colônias portuguesas na 

África foram as que mais tardiamente 

conquistaram sua independência (Angola, 

Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde). 

Além disso, durante esse período o país se 

manteve distante dos avanços econômicos, 

políticos e sociais (VICENTINO, 1997, p. 445). 

 

Com a derrubata do regime fascista, em 1974, 

pelo Movimento das Forças Armadas 

(Revolução dos Cravos), foi instalado no país 

um regime democrático parlamentar, ao mesmo 

tempo em que se procedia à descolonização de 

todas as suas colônias. Fruto desse movimento, 

a atual Constituição da República Portuguesa 

está em vigor desde o dia 25 de Abril de 1976, 

                                                           
2 Ocasionada pela morte do Rei-Cardeal D. 

Henrique, dando origem à crise de sucessão de 1580. 

https://www.youtube.com/watch?v=GogyUMq0LI0
https://www.youtube.com/watch?v=GogyUMq0LI0
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sendo este um dos principais textos sob análise 

neste ensaio. 

 

Mais tarde, em 1986, Portugal reforça a sua 

modernização com a adesão à Comunidade 

Econômica Europeia (atual União Européia). 

 

No plano jurídico, apesar dos avanços 

proporcionados pela constituição democrática3, 

é possível dizer que Portugal enfrenta uma crise 

na concretização jurisdicional da justiça 

(OTERO, 2005, p. 209-222), algo também 

experimentado pelo Brasil. Tal enredo vem 

originando inúmeras discussões doutrinárias e 

proposições legislativas, todas elas apontando 

as supostas falhas do sistema, bem como as 

sugestões para o seu aprimoramento. No campo 

legislativo de ambos os países, os exemplos mais 

emblemáticos são o Código de Processo Civil 

português, editado pela Lei 41, de 2013, e o 

Código de Processo Civil brasileiro, editado pela 

Lei 13.105, de 2015. 

 

Paulo Otero (2005, 209-222) aponta 

fenômenos responsáveis pela anunciada crise na 

concretização jurisdiconal da justiça, 

agrupando-os em três fatores: jurídicos, 

políticos e sociais. Um dos pontos arrolados 

pelo citado autor, que interessa a este estudo, é 

assim descrito: 

 

[...] a crescente tendência ampliativa dos 

direitos fundamentais de índole processual e 

de posições jurídicas substantivas não 

reconduzíveis a direitos subjectivos, 

designadamente o alargamento da 

legitimidade processual através da acção 

popular e a pulverização de interesses 

difusos, permitem hoje muito mais gente vir 

                                                           
3 A constituição de 1976 é o reflexo da preocupação 

dos portugueses na busca de soluções que realizem a 

justiça material. A história do direito português é 

estudada com profundidade na obra de Mário Júlio 

de Almeida Costa (História do direito português. 3ª 

ed. 7ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2005). 

 

a juízo defender interesses próprios e, 

principalmente, interesses sem um vínculo 

directo e pessoal. 

 

É a partir do contexto anunciado que se passa 

a estudar, comparativamente, as ações 

coletivas em Portugal. 

 

2. SISTEMA JURÍDICO VIGENTE 

 

Segundo os arts. 1º e 2º da Constituição da 

República Portuguesa, Portugal é uma 

República soberana, presidencialista, 

constituída por um Estado de direito 

democrático. O Estado é unitário 

descentralizado, caracterizado pela autonomia 

das autarquias locais (municípios e freguesias) e 

descentralização democrática da administração 

pública (art. 6º). 

 

Quanto à organização do poder político, o art. 

110º define serem órgãos de soberania o 

Presidente da República (representa a 

República Portuguesa), a Assembleia da 

República (representativa de todos os cidadãos 

portugueses – art. 147º), o Governo (órgão de 

condução da política geral do país e o órgão 

superior da administração pública – art. 182º) e 

os Tribunais. 

 

O Direito português adota a concepção 

jurídica característica da família romano-

germânica, sendo a lei, considerada lato sensu, 

“a fonte primordial, quase exclusiva, do 

direito” (DAVID, 2002, p. 111), muito embora 

não possam os juristas portugueses olvidar da 

forte presença do direito comunitário bem como 

das incursões de outras “famílias jurídicas”, 

como é o caso do common law. 

 

3. ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO E 

O MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

São considerados Tribunais todos os órgãos de 

soberania, independentes, com competência 
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para administrar a justiça em nome do povo 

(art. 202º). 

 

O art. 209º da Constituição portuguesa prevê 

a seguinte estrutura organizacional dos 

tribunais em geral: 

 

a) Tribunal Constitucional, como órgão de 

cúpula, competente para matérias jurídico-

constitucionais. É órgão composto de treze 

juízes, sendo seis escolhidos dentre juízes 

dos demais tribunais, e o restante dentre 

juristas, todos para um único mandato de 

nove anos4; 

 

b) Supremo Tribunal de Justiça e os tribunais 

judiciais de primeira e de segunda 

instância. O primeiro é o órgão superior da 

hierarquia dos tribunais, competentes em 

matéria cível e criminal; 

 

c) O Supremo Tribunal Administrativo e os 

demais tribunais administrativos e fiscais; 

 

d) O Tribunal de Contas. 

 

O mesmo dispositivo constitucional prevê a 

possibilidade de criação de tribunais marítimos, 

arbitrais e julgados de paz. 

 

Os tribunais judiciais de primeira instância 

são órgãos singulares instalados nas comarcas. 

As Relações são tribunais judiciais de segunda 

instância, competentes para o conhecimento de 

recursos interpostos das decisões proferidas 

pelos tribunais de 1ª instância, bem como para 

as causas que por lei sejam de sua competência 

originária.5 

                                                           
4 Art. 222º da Constituição da República Portuguesa 

– CRP. 

 
5 Art. 68º, da Lei 41/2013 (Código de Processo Civil 

português). Apenas para registro histórico, a 

primeira sede do Tribunal da Relação de Minas 

Gerais, cujo nome é de notória influência 

portuguesa, se localizava na cidade de Ouro Preto, 

No que se refere ao funcionamento do 

Ministério Público, o art. 219º da Constituição 

portuguesa prevê a sua atuação, reservando-lhe 

competência para representar o Estado e 

defender os interesses que a lei determinar. A 

curiosidade da função ministerial reside no fato 

de ter o legislador constituinte português 

denominado seus agentes de “magistrados”, 

diferente do que se passa no Brasil, onde esta 

denominação é atribuída àqueles que seguem as 

carreiras das magistraturas do Poder 

Judiciário. No Brasil, ainda, os membros do 

Ministério Público são denominados 

promotores ou procuradores de justiça, a 

depender da instância de sua atuação. 

 

No âmbito do processo civil, sujeitam-se os 

magistrados6 do Ministério Público às mesmas 

regras de impedimento aplicáveis aos juízes,7 

sendo a sua atuação como parte, ou como fiscal 

da lei, semelhante à que se dá no sistema 

jurídico brasileiro. 

 

4. MECANISMOS DE TUTELA COLETIVA 

 

Antes de se adentrar no estudo da tutela 

jurisdicional coletiva em Portugal, 

imprescindível apontar, ainda que em apertada 

síntese, aspecto substancial que diferencia o 

entendimento consolidado acerca do que vem a 

ser reconhecido como direitos ou interesses 

coletivos lato sensu naquele país. 

 

No Brasil, coube à doutrina desenvolver, sob 

forte influência da doutrina italiana, a partir da 

década de 1970, as definições dos direitos ou 

                                                                                         
ali permanecendo desde a sua criação, em 1873, até a 

sua transferência para a nova capital, Belo 

Horizonte, em 1897. 

 
6 Usa-se no texto a terminologia portuguesa, que 

denomina “magistrados” os membros do Ministério 

Público. 

 
7 Arts. 115º e 118º do CPC português. 
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interesses coletivos lato sensu.8 Essas definições 

foram posteriormente sedimentadas pelo 

legislador ordinário por meio da Lei 8.078/1990 

(Código de Defesa do Consumidor – CDC). 

Assim é que, no ordenamento jurídico 

brasileiro, os direitos ou interesses coletivos lato 

sensu podem ser categorizados da seguinte 

maneira: 

 

I - Direitos ou interesses difusos – “os 

transindividuais, de natureza indivisível, 

de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato”; 

II - Direitos ou interesses coletivos, em sentido 

estrito – “os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre 

si ou com a parte contrária por uma 

relação jurídica base”; 

III  - Direitos ou interesses individuais 

homogêneos – aqueles “decorrentes de 

origem comum”.9 

 

Em Portugal, ao contrário, embora haja o 

reconhecimento dos chamados direitos de 

massa, a sua categorização foi feita de modo 

diverso. A Lei n.º 24/96, de 31 de julho, que 

regula a Defesa dos Consumidores portugueses, 

ao tratar da legitimidade ativa para a 

propositura de ações coletivas, também 

menciona a classificação tripartite10, utilizada 

                                                           
8 Sobre o desenvolvimento do sistema de tutela 

jurisdicional coletiva no Brasil, cf.: NUNES, 

Leonardo Silva. Mandado de Segurança Coletivo: 

tutela de direitos difusos e legitimidade ativa 

expansiva. Belo Horizonte: D’Plácido, 2015 

(disponível em: 

<http://www.livrariadplacido.com.br/mandado-de-

seguranca-coletivo-tutela-de-direitos-e-legitimidade-

ativa-expansiva.html>). 

 
9 Art. 81, parágrafo único, CDC. 

 
10 Art. 13º: “Têm legitimidade para intentar as 

acções previstas nos artigos anteriores: [...] c): O 

Ministério Público e o Instituto do Consumidor 

pelo CDC brasileiro. Ocorre que, diferentemente 

do que se passa no Brasil, o legislador 

portugues não cuidou de definir as espécies de 

direitos ou interesses coletivos lato sensu, de 

modo que o sentido conferido pela doutrina 

portuguesa a cada um dos termos não coincide 

com as definições que lhes são dadas pelo 

regramento brasileiro. Da mesma forma, 

quando menciona expressamente a proteção a 

“interesses colectivos ou difusos”, o 

constituinte português não se preocupou em 

diferenciá-los.11 

 

Resultado disso é que a doutrina portuguesa 

passou a denominar genericamente tais direitos 

ou interesses como difusos. É o que faz, por 

exemplo, Miguel Teixeira de Sousa (2010, on 

line), para quem “os interesses difusos podem 

ser definidos como aqueles que pertencem a 

todos e a cada um dos membros de uma 

comunidade, de um grupo ou de uma classe, 

sendo, no entanto, insusceptíveis de 

apropriação individual por qualquer desses 

sujeitos.” 

 

As diferenças vão além. Segundo o 

mencionado autor: 

 

A consideração de que os interesses difusos 

possuem uma dupla dimensão supra-

individual e individual é importante para 

delimitar os interesses individuais 

homogéneos: – os interesses difusos stricto 

sensu e os interesses colectivos são o reflexo 

da dimensão supra-individual dos interesses 

difusos, isto é, são os interesses difusos 

                                                                                         
quando estejam em causa interesses individuais 

homogéneos, colectivos ou difusos.” 

 
11 CRP/1976, art. 60º, n.º 3: “As associações de 

consumidores e as cooperativas de consumo têm 

direito, nos termos da lei, ao apoio do Estado e a ser 

ouvidas sobre as questões que digam respeito à 

defesa dos consumidores, sendo-lhes reconhecida 

legitimidade processual para defesa dos seus 

associados ou de interesses colectivos ou difusos.” 
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considerados na sua dimensão supra-

individual; – os interesses individuais 

homogéneos são a refracção daqueles na 

esfera de cada um dos seus titulares, ou seja, 

são a concretização dos interesses difusos 

stricto sensu e dos interesses colectivos na 

esfera dos indivíduos. Do exposto resulta 

que os interesses individuais homogéneos 

não são algo de diferente dos interesses 

difusos stricto sensu ou dos interesses 

colectivos, mas estes mesmos interesses 

considerados na sua dimensão individual. 

Sendo assim, os interesses individuais 

homogéneos podem ser definidos como os 

interesses que cabem a cada um dos titulares 

de um interesse difuso stricto sensu ou de um 

interesse colectivo. Por exemplo: o interesse 

na qualidade do ar é um interesse difuso 

stricto sensu, mas o interesse de cada um dos 

habitantes de uma região naquela qualidade 

é um interesse individual homogéneo. Em 

contrapartida, os lesados pelo consumo de 

um produto nocivo à saúde são titulares de 

um interesse colectivo, sendo o interesse de 

cada um desses prejudicados igualmente um 

interesse individual homogéneo. (SOUSA, 

2010, on line). 

 

Diante do exposto, é possível concluir que, 

para o direito português, o gênero seria 

“direitos ou interesses difusos”, ao passo que as 

espécies seriam: a) direitos difusos stricto sensu; 

b) direitos coletivos; e c) direitos individuais 

homogêneos.12 

                                                           
12 A concepção e classificação apontadas teriam sido 

confirmadas pelo legislador ordinário português 

tendo em vista a rubrica do art. 31, do Código de 

Processo Civil, intitulada “Ações para a tutela de 

interesses difusos.” (Nesse sentido, cf.: MENDES, 

Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no 

direito comparado e nacional. (Temas atuais de 

direito processual civil. V. 4) 2ª ed. rev., atual e 

ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2010, p. 130). 

 

Feito o registro quanto à distinção 

terminológica entre os ordenamentos jurídicos 

brasileiro e português, no que toca ao objeto 

material, passa-se, pois, ao estudo comparado 

da tutela jurisdicional coletiva em Portugal. 

 

4.1 Regime constitucional 

 

A Constituição da República Portuguesa, de 

1976, inspirada na ideia de participação 

democrática e de acesso à justiça, estabelece 

uma solução original para a tutela jurisdicional 

dos interesses difusos.13 Em 1989, a Lei 

Constitucional n.º 1/89 aditou o preceito 

contido no art. 52º, n.º 3 (que versa sobre o 

direito de acção popular), revisto pela Lei 

Constitucional n.º 1/97, que contem o seguinte 

teor: 

 

Art. 52º, n.º 3. É conferido a todos, 

pessoalmente ou através de associações de 

defesa dos interesses em causa, o direito de 

acção popular nos casos e termos previstos 

na lei, incluindo o direito de requerer para o 

lesado ou lesados a correspondente 

indemnização, nomeadamente para: (grifo 

nosso) 

a) Promover a prevenção, a cessação ou a 

perseguição judicial das infracções contra a 

saúde pública, os direitos dos consumidores, 

a qualidade de vida, a preservação do 

ambiente e do património cultural;  

b) Assegurar a defesa dos bens do Estado, 

das regiões autónomas e das autarquias 

locais. 

  

Na ação popular, a legitimidade do cidadão é, 

pois, “configurada como uma manifestação de 

cidadania” (GRINOVER; WATANABE; 

MULLENIX, 2008, p. 38). Atribuir a qualquer 

                                                           
13 Vale lembrar que o sistema jurídico português 

trata a expressão interesses difusos como gênero, do 

qual decorrem as espécies difusos stricto sensu, 

coletivos e individuais homogêneos. 
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cidadão a legitimidade para defender em juízo, 

por meio da ação popular, os interesses gerais 

da polis, não é uma novidade, já que o mesmo 

se deu em Roma, com a actio pro popolo. Porém, 

demonstra, de maneira inequívoca, grande 

avanço em relação ao ordenamento jurídico 

brasileiro. Isso porque, embora também seja 

conferida ao cidadão, a ação popular brasileira 

tem contornos muito limitados, notadamente 

quanto ao seu objeto material14, diferentemente 

da ação popular portuguesa, cujo objeto de 

tutela é arrolado de forma meramente 

“enunciativa”, segundo afirma a doutrina 

daquele país.15 

 

Interessante notar a não-inclusão do 

Ministério Público, pelo legislador constituinte 

português, no rol de legitimados para a ação 

popular, de índole declaradamente coletiva. A 

presença dos “magistrados do Ministério 

Público” será admitida em casos específicos, 

conforme se verá adiante. 

 

Além da consideração feita acima em relação 

à legitimação para agir, o art. 52º, n.º 3 da 

Constituição portuguesa acaba por declarar a 

ação popular como o meio judicial adequado 

para a tutela dos direitos ou interesses difusos, 

em sua acepção ampla, conforme mencionado. 

E mais: indica a finalidade da tutela 

jurisdicional pretendida, que pode ter feição 

preventiva ou repressiva contra ofensas aos 

direitos ou interesses difusos lato sensu. Esta 

dupla finalidade da ação popular do Direito 

                                                           
14 CRB/1988, art. 5º, LXXIII: “qualquer cidadão é 

parte legítima para propor ação popular que vise a 

anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 

ônus da sucumbência.” Conf., também, a Lei 

4.717/1965, que regula a ação popular brasileira. 

 
15 Por todos, SOUSA, Miguel Teixeira. Op. Cit. 

português é uma de suas características mais 

relevantes. 

 

Vale, ainda, fazer o registro de outro 

dispositivo constitucional que trata 

expressamente da proteção a direitos 

transindividuais. Trata-se do art. 60º (direitos 

dos consumidores), inserido no Capítulo I 

(direitos e deveres econômicos), Título III 

(direitos e deveres econômicos, sociais e 

culturais), que assim dispõe: 

 

1. Os consumidores têm direito à qualidade 

dos bens e serviços consumidos, à formação e 

à informação, à protecção da saúde, da 

segurança e dos seus interesses económicos, 

bem como à reparação de danos.  

2. A publicidade é disciplinada por lei, sendo 

proibidas todas as formas de publicidade 

oculta, indirecta ou dolosa.  

3. As associações de consumidores e as 

cooperativas de consumo têm direito, nos 

termos da lei, ao apoio do Estado e a ser 

ouvidas sobre as questões que digam 

respeito à defesa dos consumidores, sendo-

lhes reconhecida legitimidade processual para 

defesa dos seus associados ou de interesses 

colectivos ou difusos. (grifo nosso) 

 

Como se vê, o interesse do legislador pelos 

temas relativos ao consumo e à proteção do 

consumidor é destacado na Constituição, 

inspirando, mais tarde, a edição de regramento 

com esta finalidade específica (Lei 24/96, de 31 

de Julho – Lei de Defesa dos Consumidores). 

 

4.2 Legislação ordinária 

 

Uma vez que a Constituição portuguesa 

mencionou expressamente a necessidade de lei 

que estabelecesse os casos e condições para o 

manejo da ação popular, levou algum tempo 

para que o instrumento processual pudesse, 

enfim, ser viabilizado. 
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No plano infraconstitucional, a ação popular 

somente veio a ser regulamentada em 1995, 

pela Lei 83/95. Aluisio Gonçalves de Castro 

Mendes equipara a Lei da Ação Popular 

portuguesa à Lei 7.347/1985, que no Brasil 

regula a Lei da Ação Civil Pública.16 No mesmo 

sentido, mas pontuando a amplitude do sistema 

criado pela lei da ação popular de Portugal, 

Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e 

Linda Mullenix afirmam que “a Lei 83/95 de 

31.08.1995 regulamentou a ação popular de 

uma forma detalhada, criando um verdadeiro 

sistema de processos coletivos” (2008, p. 36).17 

 

Além dos cidadãos no gozo de seus direitos 

civis e políticos, a Lei da Ação Popular 

portuguesa confere titularidade para a sua 

propositura às associações e fundações 

defensoras dos interesses previstos na 

Constituição e na Lei, independentemente de 

terem ou não interesse direto na demanda, bem 

como às autarquias locais18 em relação aos 

                                                           
16 “Caberia, talvez, dizer que a ação pública [sic] 

portuguesa equivaleria, no Brasil, a um modelo que 

unificasse, em termos processuais e procedimentais, 

as ações populares, previstas na Lei 4.717/65, a civil 

pública, estatuída na Lei 7.347/85, a do consumidor 

(Lei 8.078/90) e, last but not least, as ações coletivas, 

firmadas nos arts. 5º, XXI, LXX e LXXIII, e 8º, 

III, da Constituição da República.” (2010, p. 133-

137). 

 
17 Mais adiante os autores vão além, observando que 

“a LAP é, de algum modo, um Código de Processos 

Colectivos[sic].” (2008, p. 44). 

 
18 As autarquias locais fazem parte da organização 

política do Estado português, englobando os 

municípios e as frequesias. Segundo o art. 235º, n.º 2, 

da Constituição da República de Portugal, “as 

autarquias locais são pessoas colectivas territoriais 

dotadas de órgãos representativos, que visam a 

prossecução de interesses próprios das populações 

respectivas.” O que se visa, portanto, “é a defesa de 

direitos desses residentes em face de violações 

potenciais ou ocorridas dentro da área da 

circunscrição” (GRINOVER et al., 2008, p. 38). 

 

interesses de que sejam titulares residentes na 

área da respectiva circunscrição.19 Quanto às 

associações e fundações, o art. 3º da lei 

estabelece os requisitos para a legitimidade 

ativa: a) a personalidade jurídica; b) incluírem 

entre suas atribuições ou objetivos estatutários 

a defesa dos interesses em causa (pertinência 

temática); e c) não exercerem qualquer tipo de 

atividade profissional concorrente com 

empresas ou profissionais liberais. 

 

A par do preenchimento de requisitos para a 

viabilização da legitimidade destas 

organizações, importa evidenciar que a sua 

representação não está adstrita aos interesses 

de seus fundadores e constituintes, mas de 

todos aqueles interessados na defesa de um 

determinado interesse difuso. “Quer dizer: o 

próprio interesse difuso é subjectivamente mais 

amplo do que a representação que essas 

organizações possuem em relação aos seus 

membros ou fundadores” (SOUSA, 2010, on 

line). 

 

Ainda no que se refere à legitimidade na ação 

popular, o art. 14º da Lei 83/95 prevê um 

regime especial de representação processual, em 

que o autor representa por iniciativa própria, 

com dispensa de mandato ou autorização 

expressa, todos os demais titulares dos direitos 

ou interesses em causa que não tenham 

exercido o direito de auto-exclusão (opt-out), 

previsto no art. 15º. Segundo este dispositivo, 

para que a coisa julgada20 alcance a todos os 

interessados que não figurem como parte no 

processo, ou, ao contrário, para se garantir o 

                                                           
19 Lei 83/95, art. 2º, n.º 2. 

 
20 Sobre o regime de coisa julgada no sistema 

brasileiro de tutela jurisdicional coletiva, cf.: 

NUNES, Bruno José Silva. Coisa Julgada nas Ações 

Coletivas. Belo Horizonte: D’Plácido, 2015 

(disponível em: 

<http://www.livrariadplacido.com.br/coisa-julgada-

nas-acoes-coletivas.html>). 
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direito de exclusão, há a necessidade de 

comunicação prévia aos interessados, por meio 

de citação.21 Apesar da denominação 

aparentemente equivocada, se considerado o 

conceito de citação no Direito brasileiro, 

pretende o legislador que a comunicação seja 

efetiva, seja por meio de intimações, por 

comunicados, ou veiculação nos meios de 

comunicação. É essa publicidade que legitima o 

alcance dos efeitos da coisa julgada aos titulares 

dos direitos que não figuram no polo ativo da 

ação.22 

 

A propositura de qualquer ação popular 

portuguesa será, ao longo de todo o processo, 

alvo de controle pelo Poder Judiciário (regime 

especial de indeferimento da petição inicial, 

previsto no art. 13º, da Lei 83/95, e peculiar 

limitação quanto aos efeitos da coisa julgada, 

prevista no art. 19º, n.º 1 da Lei 83/9523 – uma 

                                                           
21 A denominação legal para o ato de comunicação 

prévia aos interessados seria atécnica, no entender 

de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (2010, p. 

140), o que parece fazer sentido, pelo menos ao se 

comparar a citação como ato processual no direito 

brasileiro. Confira-se o procedimento previsto no 

art. 15º, n.º 2 da Lei 83/95. 

 
22 Citando F. Nicolau Santos Silva, Ada Pellegrini 

Grinover, Kazuo Watanabe e Linda Mullenix 

observam que, “com o regime de citações da LAP, o 

legislador permite salvaguardar o contraditório e 

abre as portas ao efeito erga omnes da decisão final 

da causa.” (2008, p. 43). 

 
23 Art. 19º, n.º 1: “As sentenças transitadas em 

julgado proferidas em acções ou recursos 

administrativos ou em acções cíveis, salvo quando 

julgadas improcedentes por insuficiência de provas, 

ou quando o julgador deva decidir por forma diversa 

fundado em motivações próprias do caso concreto, têm 

eficácia geral, não abrangendo, contudo, os titulares 

dos direitos ou interesses que tiverem exercido o 

direito de se auto-excluírem da representação” (grifo 

nosso). Assim, de acordo com Miguel Teixeira de 

Sousa, “o tribunal pode controlar a justificação e a 

adequação da acção popular no momento do 

despacho liminar, mas também pode "desqualificar" 

espécie de modulação judicial dos efeitos da 

sentença) e de fiscalização por parte do 

Ministério Público, a fim de se evitar o 

processamento de demandas temerárias, em que 

a procedência do pedido é manifestamente 

improvável. 

 

A atuação dos “magistrados ministeriais” se 

daria, predominantemente, como fiscal da lei, 

segundo redação original do art. 16º da Lei 

83/95. Porém, a redação desse dispositivo foi 

alterada pelo DL n.º 214-G/2015, de 02 de 

outubro, de modo a ampliar a sua atuação, 

conferindo-se ao Ministério Público, no âmbito 

das ações populares, legitimidade ativa e 

poderes de representação e intervenção 

processual, nos termos previstos em lei, 

podendo substituir-se ao autor em caso de 

desistência da lide, bem como de transação ou 

de comportamentos lesivos dos interesses em 

causa.24 A parte final do enunciado demonstra a 

preocupação do legislador quanto à atuação do 

autor que age de má-fé, para prejudicar os 

interesses da coletividade, o que representa, 

sem dúvida, grande avanço. Antes dessa 

alteração legislativa era possível afirmar que, 

“em regra, o direito português desconhece uma 

acção popular pública” (SOUSA, 2010, on line). 

A tendência que se apresenta é de mudança 

nesse quadro. 

                                                                                         
essa acção quando do proferimento da sentença final 

através da substituição da sua vinculatividade geral 

por uma restrição subjectiva dos seus efeitos” (2010, 

on line). 

 
24 Confira-se, por exemplo, a respeito das ações para 

a tutela de interesses difusos, o art. 31º do CPC 

português, que prevê: “Têm legitimidade para 

propor e intervir nas ações e procedimentos 

cautelares destinados, designadamente, à defesa da 

saúde pública, do ambiente, da qualidade de vida, 

do património cultural e do domínio público, bem 

como à proteção do consumo de bens e serviços, 

qualquer cidadão no gozo dos seus direitos civis e 

políticos, as associações e fundações defensoras dos 

interesses em causa, as autarquias locais e o 

Ministério Público, nos termos previstos na lei.” 
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O art. 12º, n.º 2 da Lei 83/95 revela 

importante disposição que prevê a possibilidade 

da ação popular se revestir de qualquer das 

formas previstas no Código de Processo Civil, o 

que abre grande margem para a eleição do 

procedimento que seja mais adequado para a 

efetividade do direito objeto de proteção 

jurisdicional. Significa dizer que haverá a 

possibilidade de quaisquer tipos de 

procedimentos e pedidos previstos no CPC 

português, como os de natureza acautelatória 

ou antecipatória da tutela pretendida, 

preventiva ou inibitória.25 Apesar da diferença 

formal, no que respeita à finalidade o 

dispositivo se aproxima, e muito, do 

regramento previsto no art. 83 do CDC 

brasileiro.26 

 

Além da Lei 83/95, que estabelece de forma 

genérica o acesso à justiça de demandas de 

índole coletiva, há no sistema jurídico 

português a previsão de ações inibitórias, 

previstas na Lei 24/96 (Lei de Defesa dos 

Consumidores) e no Decreto-Lei 446/85 

(Regime Jurídico das Cláusulas Contratuais 

Gerais).27 O art. 10º, n.º 1, da Lei 24/9628 prevê 

                                                           
25 Sobre a tutela inibitória coletiva no sistema 

jurídico brasileiro, cf.: NUNES, Leonardo Silva. 

Tutela Inibitória Coletiva. Belo Horizonte: 

D’Plácido, 2013 (disponível em: 

<http://www.livrariadplacido.com.br/tutela-

inibitoria-coletiva.html>). 

 
26 Art. 83: “Para a defesa dos direitos e interesses 

protegidos por este Código são admissíveis todas as 

espécies de ações capazes de propiciar sua adequada 

e efetiva tutela.” 

 
27 Além da legislação em destaque neste estudo, que 

formam a base do sistema de tutela jurisdicional 

coletiva em Portugal, e mais frequentemente citadas 

pela doutrina, é possível indicar outras leis que, 

embora de menor envergadura, são também 

importantes para a defesa de direitos ou interesses 

de índole coletiva. Ex.: Lei 107/2001, que prevê a 

utilização da ação popular para proteção de bens 

culturais ou outros valores integrantes do 

uma ação inibitória para a defesa dos interesses 

dos consumidores e o art. 25º do Decreto-Lei nº 

446/8529 regula, quanto às chamadas cláusulas 

contratuais gerais, uma ação inibitória 

destinada a obter a condenação na abstenção 

do uso ou da recomendação de cláusulas nulas. 

 

Miguel Teixeira de Sousa adverte que a 

legitimidade para a ação inibitória prevista na 

Lei 24/96 é conferida aos consumidores e às 

associações de consumidores, sendo, portanto, a 

toda evidência, coincidente em parte com a 

legitimação definida pela Lei 83/95 (ação 

popular). Desse modo, pode-se concluir que a 

ação inibitória prevista na Lei 24/96 “é, quando 

seja proposta por um consumidor ou por uma 

associação de consumidores, uma acção 

popular” (SOUSA, 2010, on line). O mesmo se 

dá, segundo o mencionado autor, quando a 

ação inibitória destinada a proibir o uso ou a 

recomendação de cláusulas contratuais gerais é 

proposta por um consumidor ou por uma 

associação de defesa dos consumidores. 

Também esta ação, instaurada por entidades às 

quais é reconhecida uma legitimidade popular 

(conforme artº 2º, n.º 1, da Lei nº 83/95), é, 

necessariamente, uma ação popular. Ambas as 

leis estabelecem legitimidade ao Ministério 

Público para a propositura da ação inibitória 

                                                                                         
patrimônio cultural, e a Lei 11/87, que estabelece as 

bases da política de ambiente. 

 
28 Art. 10º, n.º 1: “É assegurado o direito de acção 

inibitória destinada a prevenir, corrigir ou fazer 

cessar práticas lesivas dos direitos do consumidor 

consignados na presente lei, que, nomeadamente: a) 

Atentem contra a sua saúde e segurança física; b) Se 

traduzam no uso de cláusulas gerais proibidas; c) 

Consistam em práticas comerciais expressamente 

proibidas por lei.” 

 
29 Art. 25º: “As cláusulas contratuais gerais, 

elaboradas para utilização futura, quando 

contrariem o disposto nos artigos 15.º, 16.º, 18.º, 

19.º, 21.º e 22.º podem ser proibidas por decisão 

judicial, independentemente da sua inclusão efectiva 

em contratos singulares.” 
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(art. 10º, n.º 1, da Lei 24/96 e art. 25º do Dec-

Lei 446/85). Por isso, com a alteração 

redacional do art. 16º da Lei 83/95, teríamos, 

nessa hipótese, uma ação inibitória de cunho 

popular. 

 

Finalmente, o Código de Processo Civil 

português contem dispositivo específico sobre 

as ações para a tutela de interesses difusos, na 

sua acepção ampla. Trata-se do art. 31, com a 

seguinte redação: 

 

Têm legitimidade para propor e intervir nas 

ações e procedimentos cautelares destinados, 

designadamente, à defesa da saúde pública, 

do ambiente, da qualidade de vida, do 

património cultural e do domínio público, 

bem como à proteção do consumo de bens e 

serviços, qualquer cidadão no gozo dos seus 

direitos civis e políticos, as associações e 

fundações defensoras dos interesses em 

causa, as autarquias locais e 

o Ministério Público, nos termos previstos 

na lei. 

 

Da regra é possível inferir a proteção ampla a 

“interesses difusos” (conforme acepção 

portuguesa), de modo semelhante ao que se 

encontra no art. 52º da Constituição 

portuguesa, ratificando o legislador lusitano a 

importância da tutela jurisdicional a direitos ou 

interesses dessa natureza, que será viabilizada 

nos casos e condições previstas na lei. 

Finalmente, interessante notar a expressa 

inclusão, pelo CPC português, do Ministério 

Público como legitimado a propor e a intervir 

nas ações e procedimentos destinados à tutela 

de bens jurídicos de natureza “difusa”, cujo rol 

se aproxima da enumeração exemplificativa 

constante na Constituição portuguesa (art. 52º, 

n.3). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Sob o ponto de vista das ações coletivas, 

afirmar a preferência de um ou outro sistema 

jurídico seria promover uma redução simplista 

e injustificada dos dois sistemas, brasileiro e 

português. Ambos, cada um a seu modo, são 

ricos em mecanismos e soluções para a 

adequada tutela jurisdicional coletiva, 

apresentando, todavia, peculiaridades que se 

desenvolveram em razão da história e do 

contexto social e político de cada país. 

 

Percebe-se que, apesar das semelhanças com o 

Brasil, Portugal aparenta ter um sistema de 

tutela jurisdiconal mais simplificado, o que não 

significa, repita-se, seja este o melhor. 

 

Há traços de notável relevo, como, por 

exemplo, a atuação ampliada do cidadão para a 

defesa dos interesses difusos, assim 

considerados na sua acepção ampla, o que 

denota inegável abertura democrática e 

facilitação do acesso à justiça, como 

manifestação de cidadania. Tal preceito, 

resguardada a necessidade de adaptação ao 

sistema jurisdicional vigente, acaso 

transplantado ao direito brasileiro, traria 

enormes ganhos em prol da concretização – 

efetividade – de direitos coletivos. 

 

Aspecto que diferencia os sistemas, 

entretanto, é a atribuição de legitimidade ativa 

ao Ministério Público para as ações populares, 

resguardada à lei a definição das hipóteses. O 

sistema jurídico brasileiro, embora não admita 

a legitimidade do MP para as ações populares, 

exclusivas do cidadão, reforça a atuação 

ministerial mediante as denominadas ações 

civis públicas, que ocupam, muito bem, a 

função da tutela de direitos coletivos lato sensu. 

 

Destaca-se, finalmente, ponto sensível 

encontrado no sistema português, no que se 

refere ao controle e fiscalização da 

representatividade adequada, que influencia em 

aspectos decisivos do processo como a 

legitimidade e os efeitos da coisa julgada. 

Embora este estudo encontre limites na 

ausência de dados estatísticos detalhados sobre 
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as demandas de índole coletiva que tramitam 

nos tribunais portugueses, tal modo de ser do 

direito português parece inadequado em relação 

ao direito brasileiro, sobretudo por motivos 

culturais. 

 

Por fim, se não é razoável apontar este ou 

aquele sistema como o melhor, mas, antes, 

extrair de ambos aspectos positivos e negativos, 

é possível concluir que o sistema brasileiro de 

tutela jurisdicional coletiva parece estar, neste 

momento, mais bem estruturado, uma vez que 

a sua origem é mais remota se comparada com 

o início do seu desenvolvimento em Portugal. 
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"O ORÇAMENTO DE ESTADO 

PARA 2016 E AS 

GARANTIAS DOS 

CONTRIBUINTES" 
 

 Foi publicada na passada semana a Lei nº 7-

A/2016, de 30 de março de 2016, que aprova o  

Orçamento de Estado para 2016 (LOE 

2016). Destacamos em seguida as suas 

principais alterações em matéria de garantias 

dos contribuintes. 

  

 A LOE 2016 introduz alterações à Lei Geral 

Tributária (LGT), ao Código de Procedimento e 

de Processo Tributário (CPPT) e ao Regime 

Geral das Infrações Tributárias (RGIT). 

 

Lei Geral Tributária   

  

 No artigo 173.º da Lei n.º 7-A/2016, o 

legislador altera os artigos 49.º, 63.º-A e 68.º-B 

da LGT. Relativamente ao artigo 49.º, 

introduz-se uma nova causa de suspensão da 

prescrição das dívidas fiscais: a pendência de 

ação de impugnação pauliana intentada pelo 

Ministério Público. Diz-se depois no artigo 174.º 

da LOE que esta alteração tem aplicação 

imediata em todos os processos de execução 

fiscal que se encontrem pendentes mas que a 

suspensão do prazo de prescrição apenas se 

inicia nessa data. 

 

 No artigo 63.º-A alarga-se o âmbito 

subjetivo das entidades previstas nos n.ºs 3 e 4, 

que têm o dever de comunicar à Autoridade 



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 

18 

 

Tributária e Aduaneira o valor dos fluxos de 

pagamentos com cartões de crédito e de débito 

ou outros meios de pagamento eletrónico, 

efetuados por seu intermédio. Além das 

instituições de crédito e sociedades financeiras 

passam a estar abrangidas por esse dever “as 

demais entidades que prestem serviços de 

pagamento”.  

 

 Relativamente ao artigo 68.º-B, determina-

se que a ATA pode classificar como “grandes 

contribuintes”, sujeitos a acompanhamento 

permanente, as pessoas singulares com 

rendimentos e património superiores a 

montantes a definir em portaria do Governo, ou 

que se encontrem em especial relação com 

outros grandes contribuintes. 

 

 No artigo 215.º da LOE 2016 revoga-se 

depois o n.º 2 do artigo 78.º da LGT, que 

pressupõe a diminuição do recurso a um 

importante meio processual tributário pelos 

contribuintes. Até aqui, em caso de erro na 

autoliquidação (que ocorre por ex.º no IRC e no 

IVA) podia-se utilizar o pedido de revisão da 

matéria tributável. A partir de agora, com a 

revogação do n.º 2 do art.º 78.º, deixa de ser 

possível a revisão dos atos tributários em caso 

de autoliquidação (ficando os meios de defesa 

confinados aos previstos no art.º 131.º CPPT). 

  
Código de Procedimento e Processo 

Tributário 
 

 Relativamente ao Código de Procedimento e 

de Processo Tributário, são mais amplas as 

alterações introduzidas pela LOE 2016, e 

abrangem os artigos 7.º, 75.º, 177.º-A, 190.º, 

191.º, 210.º, 215.º, 223.º, 227.º e 269.º. 

 

 Além disso é aditado o artigo 199.º-A e são 

revogados os números 3 e 4 do artigo 75.º. A 

alteração do art.º 7.º é, a nosso ver, um lapso, 

devendo ser objeto de declaração de retificação. 

O que devia ter sido alterado não era o art.º 7.º 

do CPPT (sobre curador especial ou provisório) 

mas o artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 433/99 de 26 

de outubro, que aprovou o CPPT, que se refere 

aos tributos administrados por autarquias 

locais. Segundo a nova LOE a competência 

para cobrança coerciva de impostos e outros 

tributos administrados por autarquias locais 

pode ser atribuído à administração tributária 

mediante protocolo. 

 

 Na reclamação graciosa, os serviços de 

finanças perdem competências - deixam de 

poder decidir as reclamações quando o valor do 

processo não exceda a alçada do tribunal 

tributário (como resulta da alteração ao art.º 

75.º n.º 1, e da revogação do seu n.º 3). 

 

 No artigo 177.º-A passa a dizer-se que se 

considera que o contribuinte tem a situação 

tributária regularizada “quando tenha 

pendente meio de contencioso adequado à 

discussão da legalidade ou exigibilidade da 

dívida exequenda e o processo de execução 

fiscal tenha garantia constituída, nos termos 

legais;”. A redação anterior apenas mencionava 

os processos adequados à discussão da 

legalidade e foi alargado a meios contenciosos 

como a oposição à execução. 

  

 A alteração ao artigo 190.º do CPPT pode 

revelar-se gravosa para os contribuintes na 

medida em que simplifica o conteúdo das 

citações em matéria fiscal. Diz-se agora que:   

“7 - Nos casos de dívidas cobradas no mesmo 

processo de execução fiscal, os elementos da 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não 
substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base para qualquer tomada de 
decisão sem assistência profissional qualificada.  Os artigos científicos e de opinião  publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O 
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso 
deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o 
nosso site www.nrdc-advogados.com. 

 
© NRDC - Escritório de Advogados 2016 

19 

 

citação previstos no n.º 1 podem referir-se à 

globalidade das dívidas, indicando a sua 

natureza, o ano ou período a que se reportam e 

o seu montante global” 

  

 Há assim um menor grau de detalhe na 

informação que consta da citação, o que pode 

ser muito gravoso para o contribuinte, que terá 

que aceder ao portal das finanças para conhecer 

o detalhe das dívidas. Caso não tenha caixa 

postal eletrónica e senha de acesso ao portal das 

finanças, o contribuinte terá que se deslocar a 

um serviço de finanças para conhecer que 

dívidas lhe estão a ser imputadas. Nestes casos 

de citação só com indicação do montante 

global, há uma dilação de cinco dias na data da 

citação.  

  

 As restantes alterações (190.º, 191.º, 210.º, 

215.º, 223.º, 227.º e 269.º) são a aspetos 

pontuais da execução fiscal, merecendo 

referência a do artigo 269.º que prevê a 

extinção da execução quando, após o 

pagamento voluntário da totalidade da dívida 

exequenda e acrescido, se verifique serem 

devidos juros de mora ou custas até € 10. 

  

 Um artigo muito relevante da LOE 2016 é o 

que regulamenta a avaliação de garantias na 

execução fiscal. Até aqui a avaliação das 

garantias era feita de acordo com ofícios-

circulados, muitas vezes em contradição direta 

com a jurisprudência de tribunais superiores. 

Agora, passa a ser o CPPT a regular como se 

processa essa avaliação, remetendo para as 

regras de avaliação previstas no Código do 

imposto de Selo, mas criando algumas 

especificidades na execução fiscal.  

  

 Com a LOE 2016, o novo artigo 199.º-A do 

CPPT dispõe que:  

  

“1 - Na avaliação da garantia, com exceção de 

garantia bancária, caução e seguro-caução, 

deve atender-se ao valor dos bens ou do 

património do garante apurado nos termos dos 

artigos 13.º a 17.º do Código do Imposto do 

Selo, com as necessárias adaptações, deduzido 

dos seguintes montantes:  

 

a) Garantias concedidas e outras obrigações 

extrapatrimoniais assumidas;  

 

b) Partes de capital do executado que sejam 

detidas, direta ou indiretamente, pelo garante;  

 

c) Passivos contingentes;  

 

d) Quaisquer créditos do garante sobre o 

executado.”  

 

 Acrescenta-se depois no n.º 2 que “sendo o 

garante uma sociedade, o valor do seu 

património corresponde ao valor da totalidade 

dos títulos representativos do seu capital social 

determinado nos termos do artigo 15.º do 

Código do Imposto do Selo, deduzido dos 

montantes referidos nas alíneas do número 

anterior”. Já se o garante for uma pessoa 

singular, deve atender-se ao património 

desonerado e aos rendimentos suscetíveis de 

gerar meios para cumprir a obrigação, 

deduzidos dos montantes referidos nas alíneas 

do n.º 1. 

 

 Segundo o artigo 177.º da LOE 2016 “o 

artigo 199.º-A (…)  tem aplicação imediata às 

garantias que tenham sido aceites até à data da 

entrada em vigor da presente lei, mas esta 
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avaliação só determina o reforço ou a 

substituição dessas garantias quando o valor 

apurado seja inferior a 80 % do valor resultante 

da aplicação do n.º 6 do mesmo artigo”.  

  

 No art.º 178.º da LOE 2016 cria-se um 

regime transitório de dispensa de prestação de 

garantia em pagamentos até 12 prestações, 

para pedidos apresentados até 31 de dezembro 

de 2016. 

 

 Segundo a lei, “é dispensada a prestação de 

garantia nos pagamentos em prestações a que 

se refere o artigo 196.º do CPPT, quando, à 

data do pedido, o devedor tenha dívidas 

exigíveis em execução fiscal, legalmente não 

suspensas, desde que o requerimento de 

dispensa seja apresentado pelo executado 

juntamente com o pedido de pagamento em 

prestações, o plano de pagamento seja 

autorizado com o máximo de 12 prestações”, e 

se, durante o período da sua vigência, o 

executado, cumulativamente proceder ao 

pagamento atempado das prestações, não ceder 

nem onerar o seu património e regularizar as 

novas dívidas no prazo máximo de 90 dias.  

 

 Durante o período de vigência da dispensa 

de garantia, a taxa dos juros de mora aplicáveis 

às dívidas tributárias corresponde ao dobro da 

taxa legal (prevista no n.º 1 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 73/99, de 16 de março). Por sua 

vez o incumprimento de qualquer das condições 

referidas na lei determina a revogação da 

dispensa de prestação de garantia aí prevista 

(n.º 3). 

 

 Acrescenta o legislador no n.º 5 que “a 

dispensa de prestação de garantia prevista 

neste regime determina a suspensão da 

execução fiscal das dívidas abrangidas pelo 

plano de pagamento em prestações, 

considerando-se que o devedor tem a situação 

tributária regularizada relativamente às 

mesmas dívidas, enquanto estiver vigente o 

plano prestacional”.  

  
Regime Geral das Infrações 

Tributárias: 
 

 No Regime Geral das Infrações Tributárias 

a única alteração consta do artigo 180.º da Lei 

n.º 7-A/2016 é ao n.º 6 do artigo 117.º, e cria 

uma nova contraordenação. A falta da 

declaração de informação financeira e fiscal por 

país ou jurisdição relativa às entidades de um 

grupo multinacional, passa a ser punível com 

coima de 500 a 10.000 euros para as pessoas 

singulares (e de 1.000 a 20.000 euros para 

pessoas coletivas). 

 

 A Lei n.º 7-A/2016 contém também algumas 

autorizações legislativas em matéria de 

inspeção tributária e de custas. 

 

 No artigo 181.º, fica o Governo autorizado a 

alterar os artigos 13.º, 38.º e 43.º do Regime 

Complementar do Procedimento de Inspeção 

Tributária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

413/98, de 31 de dezembro, e republicado pela 

Lei n.º 50/2005, de 30 de agosto. Entre outras 

coisas a autorização prevê a desmaterialização 

do procedimento de inspeção e a generalização 

da notificação por caixa postal eletrónica. 

  

Por sua vez, o artigo 182.º da LOE 2016 

autoriza o Governo a alterar os artigos 14.º, 

17.º, 18.º, 19.º, 20.º e a tabela a que se refere o 

n.º 4 do artigo 9.º do Regulamento das Custas 

dos Processos Tributários (RCPT).
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Hamilton S. S.De Carvalho 
Jurisconsulto 

Professor universitário na Faculdade 

de Direito e de Ética da Universidade 

São Tomás de Moçambique (USTM) 

 

"O "paradoxo" do ARTIGO 22, 

na prática democrática 

global". A regra do Artigo 22, 

visto de hoje...!!! 
 

Muitos de nós levar-se-ão a questionar: 

Regra do Artigo 22? Que será isso?? Pois bem, 

eu explico. Não se trata de uma regra lendária. 

Não se trata sequer do Artigo 22 da 

Constituição da República de Moçambique nem 

da Portuguesa (…) – que emite normas 

constitucionais de carácter geral e 

programático. Descartem igualmente a hipótese 

de puder vir a ser o Artigo 22 do Livro I do 

Código Civil Moçambicano – que descreve as 

regras básicas (técnica) do Direito e da 

emancipação e interpretação do Direito 

Internacional; nem do Código Comercial 

moçambicano – que regimenta as atividades 

das empresas comerciais e dos empresários 

comerciais, não só, como também os famosos 

actos identificados como comerciais; nem do 

Código da Família Moçambicana – que regula 

as relações jurídico-familiares e parafamiliares 

como sejam, o parentesco, a afinidade e o 

casamento- entendendo este como um dos seus 

maiores institutos, sem ainda esquecer a 

adopção e deixar escapar a união de facto; nem 

do Código dos Registos e Notariado – que 

sustenta boa parte da tese do Código da 

Família; nem do Código Criminal moçambicano 

– que penaliza os crimes previstos e praticados 

pela população moçambicana (…) ou seja, não 

se trata de nenhum artigo de codificação cível 

nem forense. Nem de ordem disciplinada pelo 

direito material moçambicano e nem pelo 

direito supra-estadual.  

 

Do que se trata então?? Bom, assim 

funcionam os castigos psicológicos e não 

pretendo castigar o estimado leitor mais 

abalizado, considerando que haverá sempre 

(nesta nota preliminar) certo interesse de 

aprendizagem por parte dos aspirantes a 

juristas pelo que, entendo que estes últimos não 

se sintam castigados. Portanto, sem mais 

rodeios explique-se parafraseando Warburton – 

numa tradução feita por Vítor Guerreiro. Para 

quem nunca ouviu falar, Warburton doutorou-

se em Cambridge e pertence, desde 1994, aos 

quadros da Open University onde trabalha em 

part-time, autor e escritor de vasta obra 

publicada na área da filosofia (…) etc. O Artigo 

22 em referência, merece explicação pelo seu 
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episódio. Vamos a ela: “uma regra que não lhe 

permite qualquer saída, quando outra regra 

aparentemente lhe permite uma saída. A 

designação resulta do famoso romance de 

Joseph Heller, Catch-22, no original), que nos 

fala de pilotos em tempos de guerra ansiosos 

por serem dispensados, para não terem de voar 

em mais missões de combate perigosas. Há uma 

regra segundo a qual se alguém é louco tem de 

ser dispensado. Alguns declaram-se loucos para 

serem dispensados.”  

 

Era no mínimo de esperar que o fizessem, 

“contudo se alguém pede para ser dispensado, 

isso é tomado como indício conclusivo da sua 

sanidade: alguém que quer livrar-se do dever de 

combater não pode ser louco. Por outro lado, 

quem voar é seguramente louco. Isto é o Artigo 

22” que vos apresento. Em bom rigor, significa 

que «ninguém pode ser efetivamente dispensado.» 

Como Heller escreve no romance: “«Havia 

apenas um senão, o Artigo 22 (…) Se pilotasse 

(em muitas missões), era louco e não tinha de o 

fazer; mas se não queria pilotar, então não era 

louco e tinha de o fazer.» Há quem use a 

expressão «Artigo 22» num sentido mais lato 

para descrever, por exemplo, qualquer situação 

complicada. Todavia, aplica-se melhor a 

situações mais próximas da descrita por 

Heller.” 

  

Vivemos no mundo de dias difíceis, isto é, 

divergimos mais do que convergimos e não se 

pode negar a passagem humana de animal 

político para animal económico, de submissão, 

o de salve-se quem puder, o de cada um por si e 

Deus para todos. Eis um exemplo que podemos 

razoavelmente descrever como uma situação de 

Artigo 22. “Imagine que para obter qualquer 

emprego no ramo editorial o estimado leitor 

tem de ser capaz de demonstrar a sua 

adequação, tendo experiência de trabalho 

relevante numa editora. A menos que tenha 

esse género de experiência, não será 

entrevistado para o emprego em causa. 

Contudo, uma vez que o único modo de ter essa 

experiência é passar por um processo de seleção 

que lhe exige ter já trabalhado em edição, o 

leitor depara-se com uma situação de Artigo 22. 

Parece que só conseguiria um emprego no ramo 

editorial se pudesse obter a experiência 

relevante, mas obter a experiência relevante é 

um pré-requisito para trabalhar na edição. 

Logo, não pode iniciar-se no ramo editorial.”  

 

Bom, do que nos resta extrair do exposto é 

acentuar que tudo tende a funcionar assim, 

precisamos alterar esse quadro, principalmente 

no que se refere a guerra. Precisamos de nos 

reencontrar para encontrarmos a Paz social, 

pois, nossos irmãos que juraram defender a 

Pátria não tem escolha possível senão ver-lhes a 

vida reduzida por uma bala e por isso ceifada. 

Haja Paz e concórdia entre os irmãos de todas 

as Nações. Somos uma só Nação, uma só alma e 

um só coração. Todos juntos, resgatamos a 

esperança e construímos o futuro.  

 

Chamo a colação a doutrina de Santo 

Agostinho, em Confissões «tarde te amei» para 

que nos possa ajudar a refletir em conjunto. 

Pois, antes tarde do que nunca! A Paz vive 

dentro de nós, do que precisamos é exteriorizá-

la. Outrossim, a todos os estimados leitores que 

me acompanham (…), chegou a vez de vos 

endereçar o meu mais profundo e sincero 

agradecimento. (…) Este é o meu principal 

compromisso, com o ensino, a aprendizagem e 

investigação. Por conseguinte, não podia de 

estar tão agradecido, se o meu agradecimento 

não fosse traduzido pelo convite que vos ofereço 

de presente, relativo ao meu mais recente 

trabalho em livro intitulado, Estado Forte: 

Hobbesianismo e Maquiavelismo na Atualidade 

Político-Constitucional Global, lançado no 

domingo transato em Lisboa (…). Muito 

obrigado e que Deus nos abençoe. Viva a 

lusofonia, Viva a Democracia-Constitucional 

Global. Que a Ciência e a Justiça triunfem e o 

mal pereça, são os meus modestos e humildes 

votos. A todos os cristãos-católicos uma Santa 

Páscoa do Senhor.  



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e 
abstrata, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base 
para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Os artigos publicados são da exclusiva responsabilidade dos 
seus autores. O conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a 
expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa 

Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o nosso site www.nrdc-advogados.com. 

 
© NRDC - Escritório de Advogados 2016 

23 

 

 Artigos de Opinião

 

 

 

PAULO CUNHA  

Jurista 

Mestre em Direito 

 

"INTERNET E DIREITO DO 

TRABALHO - BREVES 

REFLEXÕES" 
 

 A partir dos anos 90 o desenvolvimento 

contínuo das novas tecnologias de informação e 

comunicação contribuiu para o 

desenvolvimento de uma Sociedade de 

Informação e Conhecimento à escala 

planetária. Concomitantemente, tais 

tecnologias foram absorvidas, adaptadas e 

convertidas em ferramentas de trabalho 

imprescindíveis. O acesso à internet e seus 

recursos tornou-se uma prática corrente.  

  

 No contexto empresarial assiste-se a uma 

alteração profunda das formas de organização, 

execução e avaliação do trabalho e à génese de 

um sector quaternário que se afirma no 

contexto sócio-laboral, por via do acesso em 

tempo real à informação, necessária a processos 

de tomada de decisão imediata, como sucede em 

sectores como a actividade seguradora, 

telecomunicações, actividade bancária, 

finanças, entre outras. Também na vida pessoal 

se assistiu a um incremento exponencial no 

número de utilizadores e volume de informação 

vertido na internet – potenciado pela utilização 

de smartphones ou tablets - criando novas 

oportunidades mas também… novos 

conflitos… novos riscos… 

 

 Quanto aos trabalhadores, o risco de 

controlo e intromissão na sua esfera de 

privacidade, é agravado pela flexibilização e 

maior grau de autonomia no desenvolvimento 

do trabalho acrescida de uma utilização pouco 

prudente e da dificuldade em seleccionar a 

qualidade e quantidade de informação 

disponível. Todo o trabalho desenvolvido com 

recurso às novas tecnologias e ferramentas 

disponíveis na internet - mesmo as operações 

aparentemente inócuas - pode ser monitorizado 

de forma invisível e criam um rasto electrónico 

passível de controlo.  

 

 O mesmo sucede quando o trabalhador 

navega na internet e utiliza as “redes”, fora do 

contexto laboral. A tecnologia permite a 

recolha contínua e armazenamento de grande e 

diversificada quantidade de informação pessoal 
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bem como a construção de perfis pessoais que 

podendo ser irrelevantes na aferição da aptidão 

do trabalhador para a ocupação de um 

determinado posto de trabalho, possibilitam a 

sua utilização para diversos fins, 

designadamente de selecção. As “redes sociais” 

constituem hoje novas praças, bolsas de 

recrutamento, onde os utilizadores se expõem 

publicamente, constituindo eles próprios, um 

dos factores de risco por não acautelarem a sua 

segurança e protecção. 

 

 O “Ambiente do trabalhador” - sem este 

verdadeiramente se aperceber (e acautelar) - 

deixou de se circunscrever ao local e tempo de 

trabalho para se expandir ao domicílio, família 

e tempo de lazer, proporcionando uma diluição 

das fronteiras da sua qualidade enquanto 

trabalhador, pessoa humana e cidadão, 

tornando mais vincado o envolvimento da sua 

personalidade no vínculo laboral. A 

possibilidade de ingerência do empregador na 

esfera pessoal do trabalhador, associada à 

posição de subordinação jurídica ocupada pelo 

trabalhador aumenta quando este utiliza as 

“redes sociais”. Esta inseparabilidade da 

atividade laboral, da pessoa do trabalhador, 

implica deste, um envolvimento pessoal e de 

personalidade, além da tradicional prestação de 

“dar” a que se encontrava obrigado. 

 

 Por seu turno, os meios de controlo e 

vigilância baseados no conhecimento e fluxo de 

informação, são de tal forma intrusivos que 

põem em causa o direito à privacidade dos 

trabalhadores. Por força das inovações 

tecnológicas, o empregador viu reforçado o seu 

poder de controlo e, os trabalhadores veem 

perigar os seus direitos fundamentais. A 

questão transcende, assim, o plano da mera 

relação laboral, para contender com o plano dos 

direitos fundamentais dos trabalhadores, 

particularmente do direito à privacidade e à 

colisão com vários direitos de personalidade.  

 

 Centrando-nos nas “redes sociais” verifica-se 

que estas abrangem uma variedade de 

funcionalidades, que dificultam a sua 

subsunção a uma só proposta de solução. De 

facto, a disponibilização simultânea de 

instrumentos como o instant messaging, chat, e-

mail, chat rooms abertos ou perfis de intervenção 

pública, condicionam uma única proposta 

unificada de solução. Não obstante, esta 

problemática merece a tutela do Direito, que 

deve criar mecanismos de conformação e 

regulação dos interesses em causa, 

desenvolvendo disposições que, de forma mais 

eficiente, protejam os legítimos interesses de 

ambas as partes. 

 

 O novo “ambiente de trabalho” coloca 

novos desafios para os quais ainda não foram 

construídas teorias sustentáveis ou respostas 

consensuais. Há quem reclame já a abertura de 

um novo campo ao Direito enquanto 

conformador das relações sócio-laborais. Têm 

vindo a surgir perspetivas únicas capazes de 

motivar uma verdadeira exigência de 

transformação no Direito do trabalho que 

podem originar, uma eventual 

“desnaturalização”, ou “crise de identidade de 

determinados institutos básicos”.  

 

 Os novos riscos suscitam novas questões tais 

como i) a forma de tratar juridicamente as 

questões relativas à utilização das diferentes 

funcionalidades das “redes sociais”; ii) a 

legitimidade de o trabalhador aceder às “redes 

sociais” no tempo e local de trabalho e do 

empregador recolher e tratar essa informação; 

iii) a legitimidade do empregador recolher 

informações dos candidatos a emprego; iv) a 

legitimidade do empregador, ao abrigo do seu 

poder de direção, estabelecer uma proibição 

total da utilização das redes sociais no local de 

trabalho para fins pessoais; v) os limites ao 

poder de controlo do empregador; vi) as 

implicações na esfera do empregador.  
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 À falta de um instituto que regule global e 

diretamente esta matéria somos remetidos, 

desde logo, para a Constituição da República 

Portuguesa e para alguns instrumentos 

legislativos internacionais e comunitários que, 

não versando diretamente a questão do uso das 

“redes sociais” em contexto laboral, permitem 

enquadrá-la à luz dos princípios vigentes.  

 

 Quanto às Convenções internacionais gerais, 

desde logo a “Declaração Universal dos Direitos 

Humanos”, designadamente o seu artigo 12.º; a 

“Convenção Europeia dos Direitos do Homem” 

- primeiro texto europeu que consagra a tutela 

da privacidade; o Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos, em particular o seu 

artigo 17.º n.º 1; o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Económicos, Sociais e Culturais; a 

Resolução n.º R (73) 22 sobre “protecção da 

vida privada das pessoas singulares face aos 

bancos de dados eletrónicos no sector privado”; 

a Resolução R (74) 29, relativa à protecção da 

vida privada das pessoas singulares perante os 

bancos de dados eletrónicos no sector público; a 

Convenção n.º 108 do Conselho da Europa; 

Recomendações complementares, sendo de 

realçar a Recomendação R (89) 2, de 18 de 

Janeiro, sobre a protecção de dados de carácter 

pessoal para fins de emprego; as Linhas 

Diretrizes da OCDE em matéria de protecção 

da vida privada e dos fluxos de dados pessoais; 

a Resolução n.º 45/95 da Assembleia Geral das 

Nações Unidas; a Recomendação do Conselho 

da Europa sobre o tratamento de Dados 

Pessoais no contexto do emprego CM/REC 

(2015)5) ou o Código de Boas Práticas aprovado 

pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) no âmbito de uma Reunião de Peritos 

sobre "Privacidade dos Trabalhadores” em 

Outubro de 1996. 

 

 Quanto aos comunitários, desde 1969, o 

Tribunal de Justiça das Comunidades tem 

vindo a reconhecer vários direitos fundamentais 

como o direito de propriedade, o direito à 

inviolabilidade do domicílio e da 

correspondência, o direito à liberdade de 

expressão, o direito à liberdade religiosa, o 

direito à vida privada. O Tribunal reconhece 

também a liberdade da vida privada; o Tratado 

da União Europeia em Maastricht permitiu 

incorporar, no Direito originário, a doutrina 

que tinha vindo a ser elaborada pelo Tribunal 

de Justiça e de acordo com a qual os direitos 

fundamentais formam parte do ordenamento 

comunitário como princípios gerais de Direito; 

o artigo 8.º da Carta Europeia dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia estabelece o 

direito de toda a pessoa à protecção dos dados 

de carácter pessoal que lhe digam respeito, 

devendo estes ser tratados de uma forma leal, 

somente para fins determinados e com o 

consentimento da pessoa em causa. Também 

este artigo se relaciona com o artigo 1.º que 

consagra a dignidade da pessoa humana, de 

onde derivam todos os direitos por ela 

protegidos, entre os quais se incluem o direito à 

vida privada e o direito à protecção de dados 

pessoais. Este é um dos direitos fundamentais 

que se explicita com maior amplitude e que 

aparece clarificado e distinto de outros, como o 

respeito pela vida privada e familiar.  

 

 A Carta consagrou, especificamente, desta 

forma, o direito à autodeterminação 

informativa, distinguindo melhor no seu artigo 

7.º os conceitos de vida privada, e no artigo 8.º, 

os conceitos de proteção de dados; com a 

aprovação do Tratado que estabelece a 

Constituição Europeia, foi dado o último passo 

para o reconhecimento do direito à proteção de 

dados pessoais - o Tratado, à margem da 

relevância que possui e dos novos aspectos que 

regula, revela uma enorme importância do 

ponto de vista da protecção de dados pessoais 

devido ao valor jurídico conferido à Carta, por 

via da sua integração; cientes de que a 

disparidade de legislações nacionais criava 

“distorções” relevantes da concorrência no 

mercado europeu foi aprovada a Diretiva 

95/46/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 24 de Julho de 1995, relativa à 
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protecção das pessoas singulares no que 

concerne ao tratamento de dados pessoais e da 

livre circulação desses dados; a Diretiva n.º 

97/66/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de Dezembro de 1997, relativa 

ao tratamento dos dados pessoais e da 

protecção da privacidade no sector das 

telecomunicações - derrogada pela Diretiva 

2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 12 de Julho de 2002 e alterada 

pela Diretiva 2006/24/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 15 de Março de 

2006. 

 

 Também o ordenamento jurídico português 

define algumas pistas na aproximação à 

questão da legitimidade do trabalhador usar as 

“redes sociais” no trabalho e a possibilidade do 

empregador sancionar disciplinarmente tal 

conduta. Devemos ter presente que, num 

contrato de trabalho, empregador e trabalhador 

não se apresentam num plano de igualdade, 

assumindo o primeiro, uma certa ascendência 

sobre o segundo. De facto, o empregador tem a 

faculdade de ditar ordens, instruções e 

directrizes, e de verificar o seu cumprimento, ou 

seja, a faculdade de vigilância e controlo. Mas, 

se por um lado, o empregador detém o poder de 

controlo, o direito à liberdade de iniciativa e de 

empresa e direito à propriedade privada, o 

trabalhador é, por seu turno, detentor de 

direitos.  

 

 Dos direitos legalmente conferidos ao 

trabalhador e com especial relevo para a 

presente análise realça-se o direito à 

privacidade no exercício dos seus direitos não 

especificamente laborais, isto é, os seus direitos 

enquanto pessoa e cidadão, designados por 

direitos laborais inespecíficos que estão na 

génese de um conflito de direitos. As matérias 

relativas à utilização e controlo das tecnologias 

de informação e comunicação, nomeadamente a 

Internet, o e-mail ou utilização das “redes 

sociais” no local de trabalho, além de 

encontrarem tutela constitucional, civil e penal, 

conhecem regulamentação específica no artigo 

22.º do Código do Trabalho. 

 

 Na Constituição da República Portuguesa, a 

protecção da vida privada está expressamente 

prevista no artigo 26.º n.º 1, beneficiando de 

aplicabilidade direta e valendo como direitos 

self executing, independentemente da mediação 

concretizadora ou densificadora dos poderes 

públicos. Sendo o seu conteúdo determinado 

(ou determinável), sempre haverá necessidade 

de recorrer a outros direitos fundamentais na 

senda da resposta às questões suscitadas. 

Assim, invocam-se o artigo 34.º: direito à 

inviolabilidade do domicílio e da 

correspondência; artigo 35.º n.º 3: proibição do 

tratamento informático de dados referentes à 

vida pessoal e artigo 32.º n.º 8: nulidade da 

prova mediante intromissão abusiva na vida 

privada, no domicílio, na correspondência ou 

nas telecomunicações por operarem como 

garantias do direito à privacidade, 

desenvolvendo-se, de seguida o direito ao sigilo 

da correspondência e outras comunicações 

privadas tutelado no artigo 34.º da Constituição 

da República Portuguesa e o direito à 

autodeterminação informativa tutelado no 

artigo 35.º da Constituição da República 

Portuguesa. 

 

 No Código Civil os direitos de personalidade 

encontram-se elencados a título meramente 

exemplificativo no artigo 70.º e ss., revestindo o 

direito à reserva da intimidade da vida privada 

previsto no artigo 80.º um valor acrescido para 

o tema em apreço. Não sendo fornecido um 

conceito preciso de “vida privada”, deverá ser 

aceite que integram este conceito a identidade 

de uma pessoa, dados pessoais como a filiação, 

residência, estado de saúde, comunicações por 

carta e telecomunicações, englobando o fluxo 

informacional vertido nas “redes sociais”. Este 

artigo proíbe a divulgação mas também o 

acesso a essas informações. Com a utilização 

massiva das “redes sociais”, a possibilidade de 

violação desta ordem de direitos aumentou 
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exponencialmente, incorrendo o autor da lesão 

em responsabilidade civil nos termos do artigo 

70.º n.º 2 do Código Civil. 

 

 O direito à privacidade é um direito que se 

encontra ligado à dignidade da pessoa humana 

e, por isso, justifica-se a sua consagração ao 

nível do Direito do trabalho. O contrato de 

trabalho pressupõe o reconhecimento da 

dignidade do trabalhador, sendo que a execução 

das obrigações que dele decorrem não pode 

traduzir-se num atentado à dignidade da pessoa 

do trabalhador, tendo o ordenamento jurídico 

que lhe garantir os direitos fundamentais que 

tem enquanto pessoa. A consagração de direitos 

fundamentais não especificamente laborais e a 

impregnação laboral de direitos de titularidade 

geral ou inespecífica pelo facto de serem 

utilizados por trabalhadores no âmbito de um 

contrato de trabalho, traduzem o 

reconhecimento ao trabalhador de um direito 

de cidadania na empresa. “São direitos 

atribuídos com carácter geral aos cidadãos, que são 

exercitados no seio de uma relação jurídica laboral 

por cidadãos que, ao mesmo tempo, são 

trabalhadores”.  

 

 Estes direitos convertem-se assim, em 

verdadeiros direitos laborais. São direitos 

laborais inespecíficos do cidadão-trabalhador 

que os exercita enquanto trabalhador-cidadão. 

O estatuto de trabalhador não implica a 

privação dos direitos que a Constituição da 

República Portuguesa lhe confere como cidadão 

e como pessoa. Os trabalhadores, para além dos 

direitos que têm enquanto tais, gozam dos 

direitos pessoais e de participação política que a 

todos os outros cidadãos são reconhecidos. 

Sendo assim, a preocupação essencial do Direito 

do trabalho deve ser a tutela dos direitos de 

cidadania no âmbito da relação de trabalho, 

assegurando que os direitos do trabalhador não 

serão sujeitos a formas de controlo contrárias à 

sua dignidade, ou à sua privacidade, à defesa da 

sua liberdade de expressão ou à sua liberdade 

ideológica. 

 A proteção dos direitos de personalidade 

prevista no Código do Trabalho visa consagrar 

um conjunto sistematizado de preceitos que 

garantem a defesa dos direitos de personalidade 

dos sujeitos laborais. Trata-se de um regime 

especial relativamente ao consagrado no Código 

Civil. Não era aceitável que o Direito do 

Trabalho permanecesse à margem desta lógica 

de proteção de pessoas e bens que diretamente 

lhe dizem respeito. O Direito do Trabalho não 

se podia alhear destas questões emergentes, 

tendo o Código do Trabalho consagrado 

expressamente direitos de personalidade 

especificamente aplicáveis à relação laboral, 

prescindindo-se por essa via da necessidade de 

recurso a eventuais esquemas de transposição 

directa ou indirecta de preceitos constitucionais 

e de regras ou princípios do Direito Civil.  

 

 De entre as situações jurídicas de vantagem 

que têm por escopo a tutela da situação do 

trabalhador e que constam do Código do 

Trabalho, destacam-se a reserva da intimidade 

da vida privada; a proteção de dados pessoais e 

a inviolabilidade da correspondência, direitos 

que encontram respaldo em disposições 

constitucionais mas a que a mediação 

legislativa por via do Código do trabalho 

confere a grande vantagem de facilitar a 

acessibilidade e clarificação do seu âmbito de 

aplicação, sobretudo quando a Constituição 

tende, frequentemente, a ser encarada como 

mero repositório programático, mesmo em 

matéria de direitos fundamentais. A proteção 

conferida no Código do Trabalho tem, ainda, o 

mérito sistemático de reunir num diploma de 

natureza especificamente laboral toda uma 

gama de direitos que se encontravam dispersos 

por outros diplomas, como nos artigos 70.º e ss. 

do Código Civil.  

 

 O regime dos direitos de personalidade no 

Código do Trabalho prevê um conjunto 

meramente indicativo de direitos. Com 

estatuição legal nos artigos 14.º e ss do Código 

do Trabalho consagra, entre outros, o direito de 
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reserva da intimidade da vida privada (artigo 

16.º); a proteção de dados pessoais (artigo 17.º); 

a proibição da utilização de meios tecnológicos 

de vigilância à distância com a finalidade de 

controlar o desempenho profissional do 

trabalhador (artigos 20.º e 21.º) e o direito e 

reserva e confidencialidade de mensagens e 

acesso à informação (artigo 22.º), preceitos que 

devem ser conjugados com os direitos de 

personalidade positivados na Constituição e no 

Código Civil. 

 

 Este regime visa garantir o equilíbrio entre a 

proteção dos direitos de personalidade do 

trabalhador (enquanto trabalhador e cidadão) e 

o princípio da gestão empresarial. É que tais 

direitos não são absolutos, podendo nalguns 

casos e segundo princípios de necessidade, 

adequação valorativa e proporcionalidade, ser 

limitados, nomeadamente quando contendam 

com o princípio da liberdade da gestão 

empresarial, desde que tal limitação cumpra 

determinados requisitos substantivos: tal só é 

possível nalguns casos excecionais e segundo 

princípios de necessidade, proporcionalidade e 

adequação; requisitos formais (v.g. a entrega da 

respetiva fundamentação ao trabalhador, por 

escrito); e requisitos procedimentais (exigindo-

se, nalguns casos, a intervenção de um médico 

e, noutros, quanto ao tratamento de dados 

pessoais, a intervenção da Comissão Nacional 

de Proteção de Dados). 

 

 É um regime simultaneamente especial e 

abrangente. Especial, relativamente ao regime 

constitucional e civil dos direitos de 

personalidade, na medida em que procura 

adaptar-se às especificidades próprias do 

Direito do Trabalho. Abrangente, no sentido 

em que se aplica quer aos preliminares da 

formação do contrato (artigos 17.º, 19.º), quer 

ainda à execução do contrato (artigos 14.º a 

22.º) quer à própria cessação do contrato, no 

domínio da ilicitude do despedimento (artigos 

381.º alínea a) e 392.º n.º 2). 

 

 A privacidade goza, por fim, de tutela penal 

sendo criminalizadas condutas como a 

interceção, gravação, registo, utilização, 

transmissão ou divulgação de conversa ou 

comunicação telefónica, mensagens de correio 

electrónico ou facturação detalhada; a criação, 

manutenção ou utilização de ficheiro 

automatizado de dados individualmente 

identificável e referente à vida privada. É, por 

fim, criminalizada a violação de 

correspondência ou de telecomunicações. A 

referência explícita do artigo 192.º n.º 1, alínea 

a) a mensagens de correio electrónica não 

parece querer reduzir o âmbito de aplicação 

deste regime ao tradicional e-mail, mas abarcar 

todas as formas de comunicação electrónica, 

abrangendo, assim, as “redes sociais”. De facto, 

o artigo 194.º n.º 2 refere-se já ao “conteúdo de 

telecomunicação”, parecendo entender esta 

expressão como “comunicações electrónicas” 

entre pessoas determinadas, redacção mais 

consentânea com a evolução das tecnologias de 

comunicação. 

 

 O acentuar do pendor personalista no 

Direito do trabalho, vinca a ideia de que os 

direitos inespecíficos do trabalhador são 

merecedores de tutela jurídica. O trabalhador é 

simultaneamente cidadão e a sua relação com o 

empregador deve ser encarada em termos de 

conciliação entre interesses teoricamente 

conflituantes, mas que a prática e a evolução 

tecnológica fizeram evoluir de tal forma que o 

Direito não pode ou deve alhear-se desta 

realidade. Parece dever admitir-se, hoje, um 

certo uso social das “redes sociais”, temperada 

pelos princípios da proporcionalidade e 

adequação e pelo enquadramento dos direitos e 

deveres contratuais numa relação de trabalho. 

O trabalhador cidadão deve ser titular de um 

espaço de liberdade virtual, sendo a sua 

utilização passível de sancionamento disciplinar 

apenas e quando perante uma violação 

grosseira dos seus deveres enquanto 

trabalhador que deverá ser, no entanto, objeto 
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de analise cuidada e casuística sob pena de 

ilícita.  

 

 O recurso intensivo a novas tecnologias de 

informação e comunicação no ambiente de 

trabalho evidenciou também a existência de 

interesses e direitos antagónicos: por parte do 

empregador, à propriedade privada, à liberdade 

de iniciativa e de empresa, à segurança, à 

produtividade da empresa e, por parte do 

trabalhador, à reserva e confidencialidade. O 

poder de controlo e vigilância realizado pelo 

empregador, podendo não colidir propriamente 

com os direitos “tradicionais” do trabalhador 

enquanto tal pode, eventualmente, conflituar 

com os seus direitos inespecíficos, conduzindo a 

um conflito entre a “liberdade de empresa e a 

liberdade na empresa”, reclamando a sua 

concordância prática, de acordo com o princípio 

da proporcionalidade.  

 

 A ideia de concordância prática entre 

direitos apela ao conceito de ponderação, como 

forma de colmatar a necessidade de “encontrar 

o direito” para resolver “casos de tensão” entre 

bens juridicamente protegidos. O relevo deste 

método, há muito conhecido pela ciência 

jurídica, tem sido sobretudo reconhecido no 

direito constitucional, como forma de obter 

uma norma de decisão situativa, isto é, uma 

norma de decisão adotada às circunstâncias do 

caso ou, em caso de colisão, tarefas de 

concordância, balanceamento e ponderação 

típicas dos modos de solução de conflitos entre 

princípios.  

 

 O recurso a tal método não deve ser 

encarado como uma prerrogativa exclusiva do 

Direito constitucional. Também no Direito do 

trabalho, em particular na utilização das “redes 

sociais” em contexto de trabalho, torna-se 

premente conciliar a defesa dos direitos 

fundamentais do trabalhador com os direitos, 

também eles fundamentais, do empregador. 

Exige-se aqui, que as medidas de controlo 

implementadas pelo empregador, além de 

necessárias, respeitem os princípios da 

proporcionalidade e adequação. No mesmo 

sentido, e a propósito da utilização do e-mail e 

internet, Júlio Gomes defende, a elaboração do 

que designa por “carta das tecnologias da 

informação”, ao menos nas empresas de certa 

dimensão, em que se definam, com exatidão as 

modalidades de utilização autorizadas dos 

sistemas de informação e de comunicação da 

empresa, mormente a Internet e o correio 

eletrónico, estabelecendo, designadamente, se 

proíbe ou admite a sua utilização e, em que 

termos, para conexões pessoais. 

 

 Resta saber como se alcança o ponto de 

equilíbrio, tarefa a que o Código do Trabalho 

procura dar resposta nos artigos 14.º a 22.º, 

optando por uma perspetiva “paritária”, não 

parecendo uma opção viável, por tender a 

omitir o problema da extensão, da intensidade e 

dos limites dos poderes patronais. Ao direito do 

trabalho compete a garantia de que os “homens 

e mulheres, no tempo e no local de trabalho, não 

abandonam a sua qualidade de cidadãos nem se 

despem dos atributos jurídicos da humanidade” 

 

 Se ao empregador cabe o direito de controlar 

a prestação de trabalho dos trabalhadores, 

impõe-se-lhe também o dever de assegurar a 

maior transparência possível no seu exercício, 

assim como a proporcionalidade do método 

utilizado e a adequabilidade do controlo. Este 

ponto de equilíbrio apela aos princípios da 

proporcionalidade e da adequação. Teresa 

Moreira defende que “as razões para limitar o 

direito à privacidade dos trabalhadores através do 

exercício do poder de controlo têm de ter por base 

um direito ou necessidade do empregador em 

controlar a prestação do trabalhador e no direito ou 

necessidade de tratar os seus dados pessoais”. A 

limitação dos direitos do trabalhador só deve 

ser possível quando estritamente necessária e 

não exista uma possibilidade menos restritiva 

quanto aos direitos do trabalhador e para 

satisfazer um interesse legítimo do empregador, 

um fim lícito de natureza profissional.   
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 Apela-se à conciliação dos diferentes 

interesses das partes, muitas vezes 

contrapostos. Designadamente, quando estão 

em causa questões relacionadas com a 

propriedade, a segurança, a rentabilidade, a 

produtividade da empresa e a possibilidade de 

responsabilização do empregador por factos 

cometidos pelos seus trabalhadores, podendo 

fundamentar e legitimar um certo controlo por 

parte dos empregadores. E quando, os 

trabalhadores pretendem, também 

legitimamente preservar os seus direitos 

fundamentais, principalmente o seu direito à 

privacidade no próprio local de trabalho. 

 

 Tem-se assistido a uma preocupação em 

compatibilizar os legítimos interesses e poderes 

da entidade empregadora com uma certa 

autonomia, iniciativa e prudente utilização dos 

meios da empresa por parte dos trabalhadores. 

Neste contexto, os códigos de conduta tornam-

se incontornáveis por fornecerem mecanismos 

de tornar as novas tecnologias compatíveis com 

os direitos dos trabalhadores. São um 

expediente de se assegurar um equilíbrio entre o 

direito à privacidade dos trabalhadores e a 

imprescindibilidade dos empregadores obterem 

informações sobre os trabalhadores e a 

atividade por eles desenvolvida.  

 

 A crescente utilização das tecnologias de 

comunicação, designadamente o acesso e 

utilização das “redes sociais” por trabalhadores 

(no local de trabalho ou fora dele, mas 

referindo-se a trabalho) e por empregadores 

(para efeito de contratação ou controlo da 

atividade desenvolvida pelos trabalhadores) 

alterou a conceção clássica de relação de 

trabalho e suscita inúmeras questões com que o 

Direito atualmente se debate. Em Portugal, os 

primeiros Acórdãos proferidos pelos Tribunais 

em matéria de utilização da internet datam da 

primeira década deste Século e versam quase 

exclusivamente questões atinentes à 

privacidade do conteúdo dos e-mails. As 

decisões proferidas na segunda década do 

Século versam já a utilização das “redes 

sociais”30.  

  

 Contrariando a tendência de maior proteção 

dos direitos de privacidade dos trabalhadores 

que se vinha consolidando, o Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem publicou em 12 de 

janeiro de 2016 uma decisão – polémica - onde 

conclui pela licitude da monitorização do chat 

de um trabalhador romeno.  

 

 Propõe-se, em jeito de conclusão, as 

seguintes reflexões: 

 

i) A disponibilização nas “redes sociais” de 

instrumentos de comunicação privada como o 

instant messaging, chat, e-mail, em simultâneo 

com chat rooms abertos ou perfis de intervenção 

pública impossibilitam a sua subsunção a uma 

só proposta de tratamento jurídico. Uma via 

possível será a de distinguir os serviços privados 

de comunicação dos restantes serviços que 

possibilitam uma partilha pública, conferindo 

aos primeiros a proteção própria do direito 

fundamental do sigilo de correspondência, 

acautelando assim a legitima expectativa de 

privacidade. As segundas convocam a 

conciliação entre o direito de privacidade dos 

trabalhadores e o poder de controlo do 

empregador. 

 

ii) As mudanças ao nível do local e tempo de 

trabalho introduzidas pela alteração das 

relações de trabalho criaram as condições de 

expansão do trabalho ao domicílio e tempo de 

                                                           
30 Ac. Supremo Tribunal de Justiça de 05-07-2007; 

Ac. Tribunal da Relação do Porto de 26-06-2006; 

Ac. Tribunal da Relação de Lisboa de 05-06-2008; 

Ac. Tribunal da Relação do Porto de 08-02-2010 e 

mais recentemente os Ac. Tribunal da Relação de 

Lisboa de 24-09-2014 e Ac. Tribunal da Relação do 

Porto de 09-09-2014 que versam a questão específica 

da confidencialidade das mensagens na utilização da 

“rede social” facebook. 
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lazer diluindo as fronteiras espácio-temporais 

entre vida profissional e pessoal e promovendo 

uma flexibilização funcional e horária, sem 

precedentes, facultando aos trabalhadores a 

possibilidade de trabalhar a partir de casa, 

aceder a plataformas da empresa ou 

institucionais, ao e-mail profissional e até 

frequentar cursos de formação profissional on-

line. Este maior grau de liberdade (e 

responsabilidade) justifica que ao alargamento 

do espaço e tempo dedicados ao trabalho, deve 

corresponder um alargamento do período em 

que o trabalhador no seu local de trabalho 

dedica à sua vida privada, designadamente no 

acesso e utilização das “redes sociais” – A este 

propósito defende Teresa Moreira que “a 

flexibilidade das relações laborais tem de ser aceite 

como uma via de dois sentidos”.  

 

Nesta matéria segue-se, de perto, Monteiro 

Fernandes quando apela a elementos “meta-

contratuais”, respeitantes à tutela da 

personalidade dos trabalhadores, numa 

perspetiva de cidadania. No caso da utilização 

das “redes sociais” em ambiente de trabalho 

deve privilegiar-se uma abordagem holística, 

como única possível para uma resposta 

adequada à questão. Esta é uma área em que os 

direitos e deveres dos trabalhadores devem ser 

apreciados à luz dos preceitos constitucionais 

relativos aos direitos, liberdades e garantias das 

pessoas, enquanto cidadãos - a celebração de 

um contrato de trabalho não implica, de modo 

algum a privação dos direitos 

constitucionalmente consagrados ao 

trabalhador enquanto cidadão. O trabalhador 

mantém todos os direitos de que são titulares 

todas as outras pessoas, enquanto pessoas 

humanas e cidadãos. As novas tecnologias de 

comunicação devem ser encaradas como 

instrumentos capazes de potenciar o 

desenvolvimento e a expansão da 

personalidade, comportando um certo uso 

social que merece ser salvaguardado. Pode-se 

assim afirmar, como Manuel Alonso Olea, que 

“são direitos do «cidadão-trabalhador», que os 

exerce enquanto «trabalhador-cidadão».”. 

 

iii) O candidato a emprego encontra-se 

abrangido pelo direito de sigilo quanto a 

informações do foro privado ou pessoal previsto 

no Código do Trabalho, que simultaneamente 

estabelece limites às informações que o 

empregador pode exigir em matéria de dados 

pessoais. Estes dados só não estarão 

salvaguardados quando o empregador, de 

forma lícita, tenha acesso a informações 

tornadas públicas pelo próprio candidato, por 

sua livre iniciativa, nas “redes sociais” em 

chatrooms abertos ou perfis públicos.  

 

Nesta situação o empregador não infringe as 

normas de acesso ou tratamento irregular de 

dados pessoais. Situação distinta dos casos em 

que o empregador usa de má fé na obtenção de 

dados relativos a candidatos a emprego: É o 

caso em que o empregador recorre à criação de 

perfis fictícios para obtenção de informação a 

que, de outra forma, não teria acesso, 

incorrendo em responsabilidade pré-contratual, 

nos termos do artigo 102.º do Código do 

Trabalho ou, quando o empregador procede a 

uma recolha oculta e ilícita de dados em que 

incorre num ilícito laboral, civil e criminal 

(artigo 193.º Código Penal “delito de devassa 

por meio informático” e artigo 6.º e 7.º da Lei 

n.º 109/2009, de 15 de Setembro “de acesso 

ilegítimo ou de interceção ilegítima de sistema 

informático”).  

 

iv) A tutela jurídica do acesso e utilização 

pelos trabalhadores das “redes sociais” deve 

privilegiar uma abordagem holística como 

única forma de encontrar uma resposta 

adequada à questão. Esta é uma área em que os 

direitos e deveres dos trabalhadores devem ser 

apreciados à luz dos preceitos constitucionais 

relativos aos direitos, liberdades e garantias das 

pessoas, enquanto cidadãos mas também da 

evolução da tecnologia e alteração da 

organização do trabalho. Esta abordagem 
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implica que se aceite um certo uso social da 

internet e, por ela, das “redes sociais” que 

merece ser salvaguardado. Defende-se como 

adequado, a criação de códigos de conduta v.g. 

através do regulamento interno, para a 

utilização deste meio e onde se faculte um 

acesso razoável para fins extra-laborais desde 

que não se coloque em causa a segurança do 

sistema, a atividade laboral, bem como o nome 

e a imagem da empresa. 

 

v) O empregador não pode, em caso algum, 

ler os e-mails pessoais do trabalhador ou 

mensagens de cariz particular trocadas nas 

“redes sociais”. A nossa lei garante, sem mais, o 

direito à reserva e à confidencialidade de 

quaisquer mensagens de natureza pessoal que o 

trabalhador envie ou receba no local de 

trabalho, ainda que utilizando meios de 

comunicação pertencentes ao empregador. Esta 

garantia não cede nem nas situações em que a 

receção ou envio de mensagens, ou o acesso a 

informação não profissional contrarie regras 

definidas pelo empregador quanto à utilização 

de meios de comunicação e de tecnologias de 

informação, e constitua infração disciplinar.  

 

No entanto, o empregador pode estabelecer 

regras quanto à utilização de meios de 

comunicação consubstanciando o seu 

desrespeito infração disciplinar. O que não pode 

é determinar uma proibição tout court de 

utilização das “redes sociais”, em virtude das 

funcionalidades comunicacionais oferecidas e a 

nova forma de organização do trabalho que 

apela a uma flexibilização sem precedentes, 

alterando por completo, os conceitos 

tradicionais de tempo e local de trabalho e 

passando o controlo a visar preferencialmente 

os resultados e não o controlo da atividade. 

 

vi) Os empregadores não ficam imunes aos 

riscos decorrentes da utilização abusiva das 

“redes sociais”. Quando o espaço é utilizado 

para divulgação de informações de natureza 

confidencial da empresa, o trabalhador incorre 

na violação de um dever, passível de infração 

disciplinar. Quando são tecidos comentários 

suscetíveis de afetar a imagem da empresa, a 

resposta resulta da ponderação que in casu for 

feita dos valores da liberdade de expressão do 

trabalhador e do direito ao bom nome da 

empresa. Situação diversa é a de um uso 

indevido das “redes sociais” pelos trabalhadores 

causar algum prejuízo para o empregador, caso 

em que este se poderá eximir da 

responsabilidade, principalmente se tiver 

adoptado um regulamento interno que 

discipline a utilização das tecnologias de 

comunicação. 

 

vii) O poder privado que o empregador 

exerce terá sempre por limite os direitos 

fundamentais dos trabalhadores. As suas 

eventuais compressões, para serem admitidas, 

terão de ser indispensáveis e estritamente 

necessárias para satisfazer um interesse do 

empregador que seja merecedor de tutela e de 

proteção, respeitando sempre o princípio da 

proporcionalidade. O poder de controlo do 

empregador não pode atingir uma dimensão 

que ofenda a dignidade da pessoa humana e o 

pleno gozo dos direitos fundamentais previstos 

constitucionalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

33 

 

 Artigos de Opinião

 

 

 

Virgílio De Carvalho 
Mestre em Direito 

Doutorando em Direito pela 

Universidade Autónoma de Lisboa  
 

"O SISTEMA DE SEGURANÇA 

NO DIREITO 

INTERNACIONAL E 

DOMÉSTICO: TERRORISMO 

E OUTROS ALIADOS" 

 
 O Sistema de segurança, é desde logo, um 

denominador comum no grosso dos Estados do 

mundo. Motivo pelo qual estão plasmados nas 

suas constituições esse direito, sendo certo que o 

conceito de segurança acaba por ser um dos 

princípios fundamentais do Direito e impõe-se 

para qualquer Estado de Direito, pois, 

parafraseando Aristóteles, a concepção de 

segurança está intrínsecamente eclipsada à 

organização jurídica, bem como, ao direito, 

desde o início da civilização, buscando garantir 

uma boa convivência (Vide ARISTÓTLES, em 

A Política). 

 

 A par do que se disse podemos, com toda 

certeza, encontrar inúmeros exemplos em 

disposições constitucionais ou em instrumentos 

internacionais. A Constituição moçambicana, 

ainda que em moldes de processo criminal, no 

art. 59.º, n.º 1 vai ao encalce desta realidade, ao 

afirmar-se que “na República de Moçambique, 

todos têm direito à segurança…”. (Vide CRM 

de 2004). Aliás, é por isso mesmo que no 

domínio da defesa nacional e da ordem pública 

é da competência do Presidente da República 

“…presidir ao Conselho Nacional de Defesa e 

Segurança…”. (Vide d), do art. 161.º da CRM). 

Portanto, essa competência se estende à 

Assembleia da República, pois, é ela quem faz a 

“…definição da política de defesa e 

segurança…”, não obstante ter sido “…ouvido 

o Conselho Nacional de Defesa e Segurança…” 

(Vide art. 179º, n.º2, n) da CRM). 

 

 No que se disse, em última instância, cabe 

ao Conselho de Ministros assegurar a 

administração do país, garantir a integridade 

territorial, velar pela ordem pública e pela 

segurança e estabilidade dos cidadãos, 

promover o desenvolvimento económico, 

implementar a acção social do Estado, 

desenvolver e consolidar a legalidade e realizar 

a política externa do País. Com efeito, o grosso 

dos órgãos estaduais têm uma função premente 

no concernente a defesa e segurança da ordem 
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pública. Entretanto, o Estado Português, por 

exemplo, de igual modo aprimora os direitos, 

deveres e liberdades fundamentais ao estatuir, 

no art. 27.º relativamente aos direitos, deveres, 

liberdade e segurança o seguinte: “ Todos têm 

direito à liberdade e à segurança…” (Vide n.º 

1). E, em função dessa protecção, “ninguém 

pode ser total ou parcialmente privado da 

liberdade…”. (Vide nº 2). Aliás, há uma 

disposição, também, chamada à colação, sob os 

moldes da segurança social, segundo o adestrito 

no art. 63.º, em que todos os cidadão têm 

direito à segurança social e a essa função cabe 

ao Estado subsidiar (Vide n.ºs 1, 2 e 3).  

 

 A discussão da segurança, como um ponto 

nevrálgico para manutenção e garantia da 

ordem internacional e nacional é uma conditio 

sine qua non para que os direitos, as liberdade 

básicas sejam garantidos e, acaba sendo um 

tema relevante na actualidade, haja visto a 

necessidade de se aprimorar, de um modo 

acentuado, o espírito de paz, de harmonia social 

e de justiça, princípio a que se almeja. Com 

efeito, a par do que assistimos em diferentes 

partes do mundo diferentes grupos violentos, 

com pendor ao radicaismo, juntam-se no 

fenômeno a que chamamos de religião tendo 

como finalidade a reivindicação dos seus 

desejos, muitas vezes, não materializados à 

nível social. Temos como exemplo o grupo 

extremista Boko Haram que causa terror no 

norte da Nigéria e países vizinhos. 

 

 O recém Estado Islâmico (EI) que tende a 

propagar-se é um dos grupos radicais que, nos 

últimos anos, tem dado mostras que a 

crueldade e arbitrariedade, em nome da 

religião, é um marco de irreversível luta. Sendo 

um grupo que reivindica por um califado e 

querendo expandi-lo ao mundo, como outrora o 

fizera, ataques sucessivos têm acontecido um 

pouco pela África (Burquina Faso, Quénia, etc), 

Europa (França, Bélgica), Ásia (Síria, 

Paquistão, etc). Os atentados à escala europeia, 

muito próximo ao Parlamento europeu, em 

Bruxela vieram mostrar que as guerras em 

nome da religião estão muito longe de ter o seu 

têrmino. Outrossim, a hegemonia europeia face 

aos outros continentes e Estados 

economicamente mais fracos reluzem o facto de 

as políticas europeias actuais estarem em 

colapso e agirem egocentricamente, aliás 

inúmeras são as críticas face aos milhares de 

refugiados que não param de entrar no velho 

continente, situação que devia merecer uma 

resposta célere e unânime o que significa que as 

instituições da União europeia devem 

restruturar o seu modus operandi. 

 

 O novo cenário traz novos desafios, desde já 

uma aposta endogénica e exogénica no sistema 

de segurança na União Europeia, nos EUA, em 

África e Ásia, ou seja, em todos os países cujas 

vítimas tem sido uma constante. Mas essa 

solução, de per si, sustenta-se? A resposta na 

minha modesta opinião não é positiva, no todo, 

pois, a política do combate ao crime 

organizado, como o terrorismo deve ser uma 

luta de todos os Estados cujas constituições 

pautam pelo princípios de um Estado de 

Direito e democrático, pois, nesse modelo 

ninguém se augura estar acima da lei. Ademais, 

a solidariedade entre os povos e a não 

subjugação dos interesses económicos tendo em 

conta uma visão e distribuição equitativa pode 

resultar numa solução. A problemática do 

terrorismo passa pelas justificações atrás 

urdidas, ou seja, pelo facto dos adeptos deste 

crime hediondo, muitos deles amantes da 

deliquência, darem a entender como 

justificação mais generalizada, que o fazem por 

fins econômicos ou por motivos de credo 

religioso, ou até mesmo por verem as suas 

culturas e crenças ofuscada sendo os mesmos 

resolvidos, com facilidade, através de 

conquistas territoriais e patrocínios de alguns 

Estados coniventes desta barbárie. Se se 

sobrepõe tais justificações uma guerra tão 

sangrenta é, racional, ética e juridicamente, 

legitima? 
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 Sabia que...?  
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 UNIÃO EUROPEIA 

 Decisão (UE, Euratom) 2016/640 do Conselho, de 21 de abril de 2016, que nomeia cinco 

membros do Tribunal de Contas. 

 

 Decisão (UE) 2016/661 do Banco Central Europeu, de 15 de abril de 2016, relativa ao valor 

total das taxas de supervisão anuais respeitantes a 2016 (BCE/2016/7). 

 

 CONSELHO EUROPEU 

 UE reforça direitos dos menores em processos penais. Em 21 de abril de 2016, o Conselho 

adotou o texto final da diretiva sobre as garantias processuais para os menores suspeitos ou 

arguidos em processo penal. 

 

 Conselho adota Diretiva da UE relativa ao Registo de Identificação de Passageiros (PNR). Em 

21 de abril de 2016, o Conselho adotou uma diretiva relativa à utilização dos dados dos registos 

de identificação dos passageiros (PNR) para efeitos de prevenção, deteção, investigação e 

repressão das infrações terroristas e da criminalidade grave. 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

Iniciativas Legislativas 

 

 Projeto de Lei 178/XIII 

      Salvaguarda a pensão de alimentos enquanto direito da criança no cálculo de rendimentos. 

 

 Projeto de Lei 177/XIII 

              Reforço dos Direitos de Maternidade e de Paternidade. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.108.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2016:108:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.108.01.0032.01.POR&toc=OJ:L:2016:108:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.114.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:114:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.114.01.0014.01.POR&toc=OJ:L:2016:114:TOC
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/04/21-eu-strengthens-rights-children-criminal-proceedings/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/04/21-council-adopts-eu-pnr-directive/
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40252
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40252
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40252
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40247
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40247
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40247
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 Projeto de Lei 176/XIII 

     Alarga a licença parental inicial e o período de dispensa para aleitação. 

 

 Projeto de Lei 174/XIII 

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

Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de Abril, reforçando o regime de protecção na parentalidade. 

 

 Projeto de Lei 173/XIII 

Reforça o regime sancionatório aplicável aos animais (altera o Código Penal). 

 

 Projeto de Lei 172/XIII 

Possibilidade de Permissão de Animais em Estabelecimentos Comerciais (altera o DL n.º 10/2015, 

de 16 de Janeiro). 

 

 Projeto de Lei 171/XIII 

Alteração ao Código Civil reconhecendo os animais como seres sensíveis. 

 

 Projeto de Lei 170/XIII 

Reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores, 

procedendo à 10.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova o Código do Trabalho. 

 

 Projeto de Lei 169/XIII 

Repõe o princípio do tratamento mais favorável e regula a sucessão de convenções coletivas de 

trabalho, procedendo à 9.ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro. 

 

 Projeto de Lei 168/XIII 

Revisão da Lei n.º 28/98, de 26 de junho, que aprova o Regime Jurídico do Contrato de Trabalho 

do praticante desportivo e do contrato de formação desportiva. 

 

 Projeto de Lei 167/XIII 

Altera a Lei n.º 17/2003, de 4 de junho, que regula a Iniciativa Legislativa de Cidadãos (segunda 

alteração à Lei n.º 17/2003, de 4 de junho). 

 

 Projeto de Lei 165/XIII 

Procede à 1.ª alteração da Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, modificando o regime jurídico do 

associativismo jovem. 

 

 Projeto de Lei 164/XIII 

Altera o Código Civil, estabelecendo um estatuto jurídico dos animais. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40242
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40242
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40242
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40239
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40239
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40239
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40239
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40239
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40239
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40237
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40236
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40235
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40235
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40235
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40234
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40234
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40234
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40234
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40233
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40233
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40233
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40233
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40233
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40232
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40232
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40232
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40232
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40230
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40230
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40230
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40232
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40225
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40225
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40225


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 

38 

 

 Projeto de Lei 163/XIII 

Repõe o princípio do tratamento mais favorável. 

 

 Projeto de Lei 162/XIII 

Procede à terceira alteração à Lei dos Baldios, aprovada pela Lei n.º 68/93, de 4 de setembro, 

assegurando a sua fruição às comunidades locais que historicamente e segundo os usos e costumes a 

ela têm direito. 

 

 Projeto de Lei 161/XIII 

Reconhece o direito a 25 dias de férias no setor privado. 

 

Diplomas Aprovados 

 

 Decreto da Assembleia 21/XIII 

Altera o Código de Procedimento e de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, 

de 26 de outubro, e a Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de 

dezembro, e protege a casa de morada de família no âmbito de processos de execução fiscal. 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º8/2016 – Diário da República n.º 74/2016, 

Série I de 2016-04-15 - Supremo Tribunal de Justiça 

Os imóveis construídos por empresa de construção civil, destinados a comercialização, estão 

excluídos da garantia do privilégio imobiliário especial previsto no art. 377.º, n.º 1, al. b), do 

Código do Trabalho de 2003. 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º2/2016 – Diário da República n.º 68/2016, 

Série I de 2016-04-07 - Supremo Tribunal Administrativo 

Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: A circunstância do processo disciplinar 

movido a uma funcionária da Caixa Geral de Depósitos ter seguido as normas do direito 

privado, e culminado na aplicação de um despedimento, em vez do devido regime de direito 

público, não é abstractamente causal da ilegalidade do acto sancionatório, só em concreto, 

através da comparação do que se fez e do que deveria ter sido feito, se poderá avaliar da 

legalidade desse acto punitivo. 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º59/2016 – Diário da República n.º 66/2016, Série I de 

2016-04-05 - Assembleia da República 

Recomenda ao Governo uma avaliação rigorosa do impacto do novo Regulamento da Caixa de 

Previdência dos Advogados e Solicitadores. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40219
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40219
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40219
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40215
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40215
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40215
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40215
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40215
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40214
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40214
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40214
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19268
https://dre.pt/application/file/74164391
https://dre.pt/application/file/74164391
https://dre.pt/application/file/74073944
https://dre.pt/application/file/74073944
https://dre.pt/application/file/74050388
https://dre.pt/application/file/74050388


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 

39 

 

 Lei n.º8/2016 - Diário da República n.º64/2016, Série I de 2016-04-01 - Assembleia da República 

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

fevereiro, restabelecendo feriados nacionais. 

 

 Portaria n.º67//2016 – Diário da República n.º 64/2016, Série I de 2016-04-01 -Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social 

Define a idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral da segurança social em 

2017 e o fator de sustentabilidade para 2016 e revoga a Portaria n.º 277/2014, de 26 de 

dezembro. 

 

 Declaração de retificação n.º4/2016 – Diário da República n.º76/2016, Série I de 2016-04-19 - 

Assembleia da República 

Declaração de retificação à Lei n.º 5/2016, de 29 de fevereiro, que «Altera o Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de 

novembro, transpondo a Diretiva 2015/121/UE, do Conselho, de 27 de janeiro de 2015». 

 

 Declaração de retificação n.º5/2016 – Diário da República n.º76/2016, Série I de 2016-04-21 - 

Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica o Decreto-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril, das Finanças, que estabelece as normas de 

execução do Orçamento do Estado para 2016, publicado no Diário da República, n.º 72, 1.ª 

série, de 13 de abril de 2016. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º8/2016/A – Diário da República n.º 80/2016, Série I de 

2016-04-26 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 23/2006/A, de 12 de junho, que 

estabelece o regime jurídico do transporte coletivo de crianças. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º7/2016/A – Diário da República n.º 69/2016, Série I de 

2016-04-08 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Estabelece o regime que enquadra a responsabilidade financeira da Região na prestação de 

cuidados de saúde aos utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pelo Serviço Regional de 

Saúde (SRS), e consagra, nesse domínio, o princípio da reciprocidade. 

 

 Decreto Regulamentar Regional n.º11/2016/M – Diário da República n.º 67/2016, Série I de 

2016-04-06 - Região Autónoma da Madeira - Presidência do Governo 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 7/2015/M, de 13 de julho, que aprova 

a orgânica da Presidência do Governo Regional da Madeira. 
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https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/65990733/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74183235
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/73740378/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/519003/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?15L0121
https://dre.pt/application/file/74226657
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/74126124/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74243671
https://dre.pt/application/file/74243671
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA 

DOS AÇORES  

 Vice-Presidência do Governo, Emprego e Competitividade Empresarial 

Declaração N.º 2/2016 de 29 de Abril 

Publica as alterações orçamentais efetuadas até 31 de março, respeitantes ao Orçamento da 

Região Autónoma dos Açores para 2016. 

 

 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Prática de acto fora de prazo; Justo Impedimento; Multa; Mandatário – Acórdão de 07-04-2016 

“I - Esgotado o prazo para a prática de um ato processual tal implica a extinção do direito de o 

praticar. Todavia, a lei permite a prática de tal ato processual, mesmo após o decurso do prazo para a 

sua prática, ou, nas palavras daquela «fora do prazo», em caso de justo impedimento (artigo 139º, nº 4 

do CPC) e independentemente deste pode o ato ainda ser praticado dentro dos três primeiros dias úteis 

subsequentes ao termo do prazo, ficando a sua validade dependente do pagamento imediato de uma 

multa, fixada nos termos das alíneas a) a c) do nº 5 do aludido normativo legal. II - A invocação do 

justo impedimento por parte da Ré na apresentação fora de prazo da contestação levou a uma espécie 

de suspensão ou letargia deste pagamento imediato da multa para a prática do ato. Procedente o 

mesmo, o ato seria praticado sem necessidade de pagamento de qualquer multa; mas indeferido aquele, 

tudo se passa como a contestação tivesse sido naquele momento apresentada, devendo a recorrente 

proceder ao pagamento imediato da aludida multa. III - Este pagamento imediato não depende de 

qualquer despacho judicial, nem da secretaria, sendo um encargo que impende sobre a parte que 

pretende ver praticado e validado o ato processual apresentado fora do prazo legal para o efeito. IV- A 

secretaria só tem intervenção no caso de a multa não ser paga de imediato, caso em que procede à 

notificação do interessado para pagar a multa, acrescida de uma penalização de 25 % do valor desta. Se 

só nesta fase a secretaria intervém é porque antes não tem qualquer intervenção. Mas mais, esta 

intervenção da secretaria, nos termos acima aludidos, apenas tem lugar nas situações em que se trate de 

ato praticado por mandatário (parte final do nº 6 do artigo 139º), pois, se o ato for praticado 

diretamente pela parte, em ação que não importe a constituição de mandatário, o pagamento da multa 

só é devido após notificação efetuada pela secretaria, na qual se prevê um prazo de 10 dias para o 

referido pagamento (nº 7 do artigo 139º). A diferença de tratamento resulta do facto de o mandatário 

ser um profissional do foro, licenciado em direito, que percebe de leis, sabe qual a quantia a pagar e, 

como tal, reúne qualidade e condições que em princípio a parte não reúne, nem possui. V- A Portaria n.º 

419-A/2009, de 17 de Abril, que regula o modo de elaboração, contabilização, liquidação, pagamento, 

processamento e destino das custas processuais, multas e outras penalidades, dispõe no artigo 25º da 
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que «[n]os casos legalmente previstos de pagamento imediato de multa consentâneo com a prática de 

ato processual, o montante devido deve ser autoliquidado juntamente com a taxa de justiça devida, 

utilizando para cada um dos pagamentos o correspondente DUC» (nº 1), incumbindo «ao apresentante, 

quando representado por mandatário, o pagamento por autoliquidação, de modo autónomo, das multas 

previstas nos artigos 139.º do CPC e 107.º-A do CPP» (nº 2). Só «[n]os restantes casos de aplicação de 

multas e penalidades, são emitidas guias pelo tribunal e remetidas à parte ou partes responsáveis» (nº 

3). VI - Assim, no caso em apreço, prevendo o artigo 139º, nº 5 do CPC o pagamento imediato de multa 

consentâneo com a prática do ato processual, o montante devido deveria ter sido autoliquidado através 

do DUC, sendo que, estando a apresentante representada por mandatária, incumbe-lhe o pagamento 

por autoliquidação, não sendo à secretaria que incumbe liquidar o montante da multa e emitir as guias 

e muito menos enviá-las à parte. Não o tendo feito a consequência daí adveniente não poderia de ser a 

prevista no nº 6 do artigo 139º do CPC.” 

 

 Pena de Substituição; Omissão de pronúncia – Acórdão de 07-04-2016 

“I - O legislador não estabeleceu uma hierarquia de penas de substituição: é uma função dos critérios de 

adequação e suficiência da pena, das necessidades de prevenção especial (positiva) de reinserção social e 

tendo presente o comando ínsito no art. 18.º, n.º 1, da CRP (principio da proporcionalidade e da menor 

restrição) que deve ser escolhida a pena de substituição. II - Assim, justificada a aplicação de uma pena 

de substituição entende-se que com essa opção se excluiu a aplicação de todas as outras.” 

 

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

Inconstitucionalidade – Acórdão de 07-04-2016 

 “I - O princípio da igualdade, consagrado no art.º 13.º da CRP, postula que se dê tratamento igual a 

situações de facto essencialmente iguais e tratamento desigual para as situações de facto desiguais. II -

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

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

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

princípio da igualdade.” 

 

 Prova documental; Parecer médico – Acórdão de 07-04-2016 

“I - Os documentos têm uma função representativa ou reconstitutiva do objecto, destinando-se a servir 

como meio de prova real de determinados factos. II - Os pareceres representam, apenas, a opinião dos 

jurisconsultos ou técnicos que os subscrevem, sobre a solução de determinado problema, e destinam-se a 

elucidar o tribunal sobre o significado e alcance de factos de natureza técnica, cuja interpretação 

demanda conhecimentos especiais. III - Se as opiniões dos técnicos forem expressas em diligência 

judicial, valem como meio de prova pericial; se forem expressas por via extrajudicial, valem como 

pareceres, representam apenas uma opinião sobre a situação e têm a autoridade que o seu autor lhes 

confere, isto é, são meros documentos particulares para efeitos probatórios. IV - Os pareceres técnicos, 

não constituindo prova documental com força probatória plena, não permitem, por si só, alterar a 

decisão de facto da 1.ª instância, nos termos do artigo 662.º, n.º 1, do CPC.” 
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 Despedimento ilícito; Resolução do contrato de trabalho pelo trabalhador; Caducidade; 

Indemnização – Acórdão de 07-04-2016 

“Tendo sido solicitada a condenação da empregadora em indemnização por despedimento ilícito e 

concluindo-se que ocorreu declaração de resolução do contrato de trabalho a termo certo por 

caducidade, deve conhecer-se de tal pedido como de indemnização nos termos do art. 344º, nº 2, do 

Código do Trabalho.” 

 

 Transporte internacional de mercadorias por estrada – TIR; Descanso compensatório; Trabalho 

Suplementar – Acórdão de 07-04-2016 

“I - A não coincidência total da natureza do repouso instituído pelo Regulamento (CE) 521/2006 com o 

descanso compensatório previsto na cláusula 41ª/6 do CCTV entre a ANTRAM e a FECTRANS impede 

que tais descansos possam ser gozados em concomitância. II - No cálculo do valor do trabalho 

suplementar prestado pelo trabalhador motorista TIR não deve ser incluído o montante auferido pelo 

mesmo a título de cláusula 74.ª, n.º 7 e de prémio TIR, pois a base de cálculo daquele é composta 

apenas pela retribuição base e diuturnidades, se for caso disso.” 

 

 Transferência de local de trabalho; Transportes públicos; Compensação – Acórdão de 07-04-2016 

 “I - No caso de transferência do local de trabalho do trabalhador por decisão unilateral do empregador, 

este é obrigado a compensar o acréscimo de despesas de transportes que o trabalhador passou a 

suportar por causa daquela transferência, devendo para o efeito considerar-se, apenas, aquelas que um 

bom pai de família razoavelmente faria nas circunstâncias e, existindo várias alternativas, todas elas 

compatíveis com a inexistência de prejuízo sério, a mais económica de entre elas, incluindo a 

proporcionada pelos transportes públicos. II - O que releva para efeitos da quantificação da 

compensação a suportar pelo empregador que muda unilateralmente o local de trabalho do 

trabalhador, não é a distância percorrida entre a residência do trabalhador e o seu novo posto de 

trabalho e o custo a suportar por essa deslocação, mas sim a diferença entre aquela distância (e 

respectivo custo de deslocação) e a outra que o trabalhador já percorria para o seu originário posto de 

trabalho (e correspondente custo).” 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 Processo especial de revitalização; Inaplicável; Devedores singulares – Acórdão de 21-04-2016 

“Sumário  (art.º 663º nº 7 do CPC):As normas que regem o Processo Especial de Revitalização devem 

ser interpretadas restritivamente, no sentido de que esse processo não é aplicável às pessoas singulares 

que não sejam comerciantes ou empresários, nem exerçam, por si mesmos, qualquer actividade 

económica autónoma e por conta própria.” 

 

 Alimentos provisórios; Alimentos entre cônjuges – Acórdão de 21-04-2016 

“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- Não se tendo reproduzido, no artigo 384º do 
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novo Código de Processo Civil, a norma do artigo 399º, n.º 2 do anterior Código de Processo Civil, valem 

agora, em matéria de âmbito da prestação alimentícia provisória, apenas os critérios definidos na lei 

substantiva. II- A obrigação alimentar “definitiva” dos cônjuges, aproxima-se, na separação de facto, 

do dever sub-rogado de contribuição para os encargos da vida familiar. III- Por isso a medida dos 

alimentos conjugais é, nessa situação, diversa da medida dos alimentos gerais, não se circunscrevendo 

àquilo que seja indispensável ao sustento, habitação e vestuário, antes compreendendo tudo o que 

esteja de acordo com aquela que era a condição económica e social do agregado familiar, antes da 

separação. IV- Nada impede que no procedimento cautelar de alimentos provisórios, e designadamente 

para os efeitos de avaliação da situação económica e financeira da Requerente, se tenha em 

consideração a natureza – “comum” ou da responsabilidade exclusiva da Requerente – das dívidas a 

cujo pagamento aquela vem fazendo face, por si só. V- Tal apreciação não opera caso julgado em futura 

liquidação e partilha do património conjugal.” 

 

 Nomeação de patrono; Prazo; Dedução; Embargos – Acórdão de 21-04-2016 

“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:  “No caso de o pedido de patrocínio judiciário 

formulado na pendência de processo judicial, a Lei do Apoio Judiciário contempla, implicitamente, a 

eventualidade de a notificação ao patrono nomeado e ao requerente do patrocínio judiciário, da 

designação daquele, se efetivar em datas distintas, optando por consagrar como dies a quo da contagem 

do prazo reiniciado, a data da notificação ao patrono nomeado.”.” 

 

 Marcas; Registo de Marca – Acórdão de 21-04-2016 

“I- Não preenche o requisito previsto da alínea b) do n.º 1 do art.º 245º do CPI, a marca destinada a 

assinalar serviços de aluguer de alojamento temporário, casas de turismo, na classe 43 da Classificação 

Internacional de Nice em confronto com marcas destinadas a assinalar vinhos da região do Dão na 

classe 33 da referida Classificação, por nos produtos de uma e outras não serem idênticos e também não 

existir afinidade entre aquela actividade e a produção e comercialização de vinhos de modo a criar 

confusão no consumidor. II- Não releva para efeitos dos artºs 239º e 245º do CPI o facto de o titular 

primeira marca referida no ponto anterior se dedicar à actividade de vitivinicultura e produção de 

vinhos e que não está abrangida pela marca em causa.” 

 

 Proibição de conduzir veículo motorizado; Pena acessória; Suspensão provisória do processo – 

Acórdão de 21-04-2016 

“I- A proibição de conduzir veículos motorizados assume a natureza de verdadeira pena acessória, pois 

que indissoluvelmente ligada ao facto praticado e à culpa do agente, desempenha uma função 

adjuvante da pena principal, reforçando e diversificando o conteúdo sancionatório da condenação. II- A 

medida de inibição, dentro da moldura geral abstracta, obedece aos mesmos critérios legais de fixação 

da medida concreta da pena, isto é, relevando-se a culpa e a prevenção e ponderando-se as 

circunstâncias enunciadas no n.º 2 do art.º 71.º do Cód. Penal. III- A proibição de conduzir veículos com 

motor é, inequivocamente, uma verdadeira pena, de execução efectiva, de tal modo que até nos casos 
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de suspensão provisória do processo a mesma haverá de ser imposta, necessariamente. IV- Imposta e 

cumprida pelo arguido esta pena de proibição de conduzir, não pode a mesma, em qualquer 

circunstância, ser repetida, sob pena de se violar o princípio ne bis in idem.” 

 

 Incompetência em razão da matéria – Acórdão de 21-04-2016 

“Sumário  (art.º 663.º n.º 7 do CPC): I- Compete aos tribunais judiciais julgar a impugnação de 

deliberação de assembleia de proprietários e comproprietários que aprovou um projeto de divisão de 

prédios integrantes em área urbana de génese ilegal (AUGI). II- Se o autor formular o petitório 

requerendo o reconhecimento da totalidade dos fundamentos apresentados para a obtenção da 

declaração de invalidade da deliberação impugnada, deverá aquele ser alvo de adequada interpretação, 

ou seja, a consideração de um único pedido (declaração de invalidade da deliberação impugnada), 

assente em vários fundamentos (entre os quais a invalidade da atuação da Câmara Municipal em que 

assentou a deliberação impugnada). III- Se entre os fundamentos alegados para sustentar a invalidade 

da deliberação impugnada se contar a invalidade de atos praticados por Câmara Municipal, cuja 

apreciação cabe aos tribunais administrativos, o juiz do tribunal judicial deverá, nos termos do art.º 

92.º do CPC, optar ou por sobrestar na decisão, a fim de que essa questão seja julgada pelo tribunal 

administrativo competente, ou prosseguir a ação, julgando essa questão com efeitos circunscritos ao 

processo.” 

 

 Crédito ao consumo; Nulidade – Acórdão de 21-04-2016 

“Sumário (art.º 663.º n.º 7 do CPC): I- A obrigatoriedade de entrega de um exemplar do contrato ao 

mutuário-consumidor na altura da sua assinatura do contrato aplica-se também aos casos em que o 

credor e o devedor não contactaram diretamente tendo em vista o aperfeiçoamento do negócio, tendo-o 

feito através da intermediação do fornecedor do bem cuja aquisição foi alvo do financiamento. II- 

Sendo a nulidade um vício cognoscível a todo o tempo, em que a passagem do tempo não interfere com 

a operatividade da omissão ocorrida (falta de entrega de um exemplar do contrato de mútuo ao 

mutuário), e emergindo a nulidade de atuação imputável ao financiador, cujo investimento no negócio 

é, afinal, contemporâneo da nulidade, dificilmente se poderá encontrar, da parte do financiador, um 

“investimento de confiança”, decorrente da inércia da contraparte na arguição da nulidade, que 

justifique a proteção do financiador (com invocação do abuso de direito), em detrimento do 

consumidor, derrogando-se os mecanismos de proteção do consumidor à luz do padrão da boa-fé. III- 

Declarada a nulidade do contrato de mútuo, deverá ser ordenada a restituição do que foi 

reciprocamente prestado entre mutuante e mutuário, fazendo-se o respetivo encontro de contas e 

condenando-se o mutuário na entrega ao mutuante do saldo respetivo, com juros legais desde a data da 

citação.” 

 

 Execução de sentença; Entrega de coisa certa; Oposição à execução – Acórdão de 14-04-2016 

“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 - A ausência de formal enunciado autónomo 

das questões a “solucionar”, não implica nem se equipara a efetiva omissão de pronúncia, nem esta 
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queda impossibilitada na ausência daquele. II - Na acção executiva a indagação a fazer quanto à 

legitimidade, resolve-se no confronto entre as partes e o título executivo: têm legitimidade como 

exequente e executado, respetivamente, quem no título figura como credor e como devedor. III - À 

execução de uma sentença para entrega de coisa certa, estranha a consideração de hipotéticas 

consequências na circulação viária, que a efetivação de tal entrega possa acarretar. IV- Mostrando-se 

identificado na sentença exequenda o prédio a restituir à A., com referência à sua denominação, 

localização, inscrição na matriz e descrição no Registo Predial, e requerendo a exequente a entrega do 

prédio identificado nesses mesmos exatos termos, irrelevam, em sede de oposição à execução, as 

“dúvidas” ou “incertezas” que o executado Município – ele próprio assumindo haver incluído “o terreno 

reclamado pela Exequente em planta anexa à declaração de utilidade pública – manifeste quanto à 

“exata localização e composição” do prédio.”.” 

 

 Pena de expulsão; Audição do arguido; Menor; Tribunal de execução das penas; Competência do 

tribunal – Acórdão de 14-04-2016 

“I - Nos casos em que a execução da pena acessória de expulsão coincide com os limites temporais 

indicados na lei, sendo obrigatória, não é necessário obter o consentimento do recluso, nem ouvir o 

conselho técnico ou o Ministério Público. II - O procedimento constante do art. 188.º-B do CEPMPL só 

tem cabimento legal quando esteja em causa a prolação de uma decisão de eventual antecipação da 

execução da pena de expulsão, na sequência da possibilidade prevista nos n.ºs 2 e 3 do art. 188.º-A 

daquele diploma, uma vez que, nesse caso, a lei exige uma análise das necessidades de prevenção, geral 

e especial, que se apresenta semelhante à que se impõe para a concessão da liberdade condicional 

facultativa quando se encontra cumprida metade da pena (cf. art. 61.º, n.º 2, do CP), e ainda que 

obtenha o consentimento do condenado, sendo a diligência prevista no aludido art. 188.º-B 

imprescindível para a obtenção de tais elementos (com produção de prova, se necessário) e a garantia 

do contraditório.” 

 

 Liberdade condicional; Relatório social; Notificação do arguido; Admissão do recurso – Acórdão 

de 14-04-2016 

“I -O relatório integrado elaborado pelos Serviços Prisionais e Reinserção Social, para a decisão sobre a 

liberdade condicional, não tem que ser notificado nem ao Recluso nem so seu Defensor, mas pode por 

estes ser consultado nos autos; II -A decisão sobre liberdade condicional deve obedecer aos requisitos 

previstos no art.º 374º/2 do CPP; III-Não há recurso da matéria de facto da decisão sobre liberdade 

condicional, mas é-lhe aplicável o disposto no art.º 410º/2/3 do CPP.” 

 

 Extradição; Princípio da especialidade; Tratados; Acordo internacional; Prescrição – Acórdão de 

14-04-2016  

“I- O princípio ou regra da especialidade, mormente, como previsto no Tratado de Extradição entre 

Portugal e Brasil restringe o poder do Estado requerente de deter ou julgar, ou sujeitar a pessoa 

extraditada a qualquer outra restrição da sua liberdade pessoal. II - Os actos praticados no processo, 

após a extradição do arguido e antes do deferimento da ampliação do pedido de extradição que não 
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envolvam a perda da sua liberdade, não diminuam ou cerceiem de algum modo os seus direitos de 

defesa, nem o submetam a julgamento, não violam o princípio da especialidade. III - A mera 

notificação da acusação não implica a obrigação de comparência do interessado em qualquer ato 

processual, nem envolve para ele qualquer restrição da sua liberdade pessoal, tanto assim que o Estado 

português poderia tê-la tornado efetiva, independentemente da extradição, nomeadamente através de 

uma carta rogatória.” 

 

 Arquivamento dos autos; Acusação particular; Abertura de instrução; Despacho de pronúncia; 

Factos relevantes – Acórdão de 14-04-2016 

“I - Os actos decisórios são sempre fundamentados devendo ser especificados os motivos de facto e de 

direito da decisão. II - Um despacho de não pronúncia terá de observar o mesmo rigor da 

fundamentação do despacho de pronúncia. A lei não faz qualquer distinção, e, como decorre do disposto 

no artº 308º, nº 2 do CPP que: “É correspondentemente aplicável ao despacho referido no número 

anterior (que se reporta expressamente ao despacho de pronúncia e não pronúncia), o disposto nos nºs. 

2, 3 e 4 do artº 283º, sem prejuízo do disposto na segunda parte do nº1 do artigo anterior”, sendo ainda 

uma decisão sobre o mérito da causa, o Tribunal de recurso só poderá apreciá-la se conhecer os factos 

que permitiram ao Tribunal acatar aquela decisão e não outra. III - O disposto no nº 3 do artigo 283 do 

C.P.P. que comina a nulidade para o despacho de acusação que não contenha “a narração, ainda que 

sintética, dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena ou de uma medida de 

segurança.”, aplicável por força do nº. 2 do artigo 308.º do C.P.P. será esta a consequência da 

inobservância ou omissão dos factos concretos que possibilitaram ao tribunal concluir pela insuficiência 

ou suficiência da prova indiciária.” 

 

 Crime de furto; Consumação; Co-autoria; GPS; Meio oculto de investigação – Acórdão de 13-04-

2016 

“I- O conceito de subtracção, elemento do tipo objectivo do furto, analisa-se em dois elementos: na 

perda de detenção por parte do detentor originário e na constituição de uma nova detenção por parte 

do agente. II- O momento da constituição da nova detenção divide, de há muito, a doutrina e a 

jurisprudência. Do simples contacto com a coisa (teoria da “contretação”, do latim “contrectatio”), 

passando pela colocação da coisa sob o controlo de facto e exclusivo do novo detentor (teoria da 

apreensão, do latim “amotio”) e pela deslocação da coisa do local de domínio do anterior detentor 

(teoria da ablação, do latim “ablatio”), até à exigência de que a coisa seja transferida para a esfera de 

domínio do novo detentor (teoria da ilação, do latim “illatio”), tudo são concepções que historicamente 

têm sido defendidas, se bem que as duas teorias intermédias sejam as preferidas, em geral, pelos autores 

e pela jurisprudência. III- O crime de furto é um daqueles em que a consumação formal, que ocorre no 

momento da subtracção, não coincide com a consumação material ou terminação, que apenas acontece 

quando o agente se apropria da coisa, quando ele alcança o seu objectivo último. Trata-se, portanto, de 

um crime de consumação antecipada. IV-Do ponto de vista subjectivo, o tipo, para além do dolo, que 

tem como referência os elementos do tipo objectivo e é admitido em qualquer das suas modalidades, 

exige a intenção de apropriação, elemento subjectivo que vai para além do tipo objectivo. V- O crime 
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de furto consuma-se, portanto, quando o agente subtrai dolosamente uma coisa móvel alheia com 

intenção de vir a apropriar-se dela. É um crime imperfeito de dois actos. Para a consumação basta a 

prática do primeiro (a subtracção) com a intenção de o próprio agente, num momento posterior, vir a 

praticar o segundo (a apropriação). VI- Entre o momento da consumação formal e o da consumação 

material, ou seja, entre a subtracção e a apropriação, existe um lapso de tempo, mais ou menos longo, 

tudo dependendo do caso concreto e da concepção que se adoptar quanto ao momento da subtracção. 

VII-A co-autoria exige que o contributo dado pelo agente se reflicta num momento situado entre o do 

início da tentativa e o da consumação do facto, não bastando para tal que o contributo se reporte à fase 

preparatória. VIII- Mesmo para quem sustente que o contributo dado por um terceiro entre a 

subtracção e a apropriação ainda pode ser qualificado como uma forma de comparticipação no crime de 

furto, o certo é que qualquer comportamento que venha a ter lugar para além do momento da 

apropriação apenas pode consubstanciar a prática de um outro tipo de crime, nomeadamente o de 

receptação. IX-Para que o Ministério Público tenha legitimidade para promover um processo por um 

crime semi-público, como é o furto simples, é necessário que o ofendido ou uma das outras pessoas para 

o efeito indicadas na lei lhe dêem conhecimento dos factos pelos quais pretendem que seja exercida a 

acção penal – artigo 49.º, n.º 1, do Código de Processo Penal – «no prazo de seis meses a contar da data em 

que o titular tiver tido conhecimento do facto e dos seus autores» – n.º 1 do artigo 115.º do Código Penal –, 

sob pena de esse direito se extinguir. X-Caso exista uma pluralidade de pessoas responsáveis pelo 

crime, «[a] apresentação da queixa contra um dos comparticipantes no crime torna o procedimento criminal 

extensivo aos restantes» – artigo 114.º do Código Penal –, assim como «[o] não exercício tempestivo do 

direito de queixa relativamente a um dos comparticipantes no crime aproveita aos restantes, nos casos em que 

também não puderem ser perseguidos sem queixa» – artigo 115, n.º 3, do mesmo diploma legal. XI-Da 

conjugação destas normas resulta que, no caso de existir uma pluralidade de pessoas responsáveis pela 

prática de um crime semi-público, o prazo de 6 meses para o exercício do direito de queixa se conta a 

partir do momento em que o titular desse direito tiver tido conhecimento do facto e, pelo menos, da 

identidade de um dos seus agentes. XII- Se, nesse prazo, o titular do direito de queixa não exercer esse 

direito, o mesmo extingue-se, não obstante apenas ter tido conhecimento da existência ou da identidade 

dos outros comparticipantes mais tarde ou de, no prazo de 6 meses, não ter mesmo chegado a conhecer 

a identidade dos restantes responsáveis. XIII-Extinto o direito de queixa quanto a um dos 

comparticipantes, extinto fica o direito quanto aos restantes. XIV- Se, pelo contrário, o titular tiver 

exercido o direito de queixa dentro do prazo de 6 meses, contado a partir do conhecimento do facto e da 

identidade de um dos comparticipantes, essa queixa estende-se aos restantes. XV- Um aparelho 

conhecido vulgarmente como “GPS tracker” contém, em geral, para além de um receptor de GPS, um 

módulo de comunicações que, através da utilização de uma diferente tecnologia (eventualmente 

GPRS), permite a transmissão dos dados obtidos pelo receptor para a empresa que instala e controla o 

aparelho, sendo os mesmos facultados, em tempo real, a quem contratou essa empresa através da 

utilização de um simples computador com ligação à internet, o que permite o acesso ao sítio da empresa 

e a obtenção dos dados que para ela vão sendo enviados. XVI-Estes aparelhos e as tecnologias que os 

mesmos utilizam permitem conhecer, pelo menos, a localização instantânea e precisa do veículo em que 

se encontram instalados, o percurso pelo mesmo efectuado, os tempos e locais de paragem, o período de 
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funcionamento do motor e a velocidade a que o automóvel circula, podendo propiciar ainda, se tal for 

pretendido, a obtenção de um leque muito mais alargado de dados, a transmissão de mensagens escritas 

e o bloqueio da circulação da viatura. XVII-Os dados obtidos por cada um destes aparelhos constitui 

prova documental, tal como ela é definida pelo artigo 164.º, n.º 1, do Código de Processo Penal. XVIII-

A questão que se coloca é a de saber se um meio de obtenção de prova com estas características, que 

não se confunde nem se equipara à intercepção das comunicações, é, entre nós, permitido, dada a 

ausência de lei que legitime a sua utilização, delimite os crimes que a admitem, estabeleça o 

procedimento a adoptar e fixe a competência para autorizar o seu uso e controlar todo o procedimento 

que tiver lugar. XIX- A resposta a esta questão deve ser negativa, em primeiro lugar porque um 

aparelho de geolocalização, no caso, um “GPS tracker”, é um meio oculto de investigação que, por isso 

mesmo, só poderia ser admitido se existisse lei que o consagrasse como um meio de obtenção de prova 

legítimo e regulasse todos os referidos aspectos do seu regime. XX- Não se compreenderia que a 

localização celular de um telemóvel estivesse sujeita aos apertados limites traçados pelos artigos 252.º-A 

e 189.º, n.º 2, do Código de Processo Penal e a geolocalização através de meios muito mais precisos fosse 

admitida sem qualquer limitação e sem controlo. XXI-A utilização destes aparelhos, pelo sistemático e 

permanente registo de dados que propicia, cujo tratamento permite, e pela natureza dos mesmos, é 

susceptível de violar a vida privada dos utilizadores dos veículos em que se encontrem instalados.XXII-

O conceito de vida privada é amplo e embora seja insusceptível de uma exaustiva definição, o seu 

conteúdo «vai para além dos estreitos limites inerentes à ideia anglo-americana de privacidade, que põe 

a ênfase no secretismo da informação pessoal e no recato do acto», abrangendo muitos âmbitos que 

extravasam a habitação e os domínios privados, atingindo mesmo «a zona de interacção de uma pessoa 

com os outros, mesmo num contexto público». XXIII-Para além da violação deste direito fundamental, 

protegido pelo n.º 1 do artigo 26.º da Constituição, o artigo 35.º, n.º 3, da Lei Fundamental impede que 

os dados obtidos através desses aparelhos sejam objecto de tratamento informático, a não ser nos casos 

ressalvados na parte final desse preceito, o que constitui uma forma indirecta de proteger a própria 

privacidade. XXIV-Por tudo isto, e não obstante o facto de a prova assim obtida não ter resultado da 

actividade dos órgãos de polícia criminal, deve entender-se que é proibida a valoração dos registos 

obtidos através dos dois geolocalizadores instalados pela assistente nos seus veículos sem consentimento 

os utilizadores dos mesmos, nem autorização da CNPD. É o que resulta do artigo 32.º, n.º 8, da 

Constituição e do artigo 126.º, n.º 3, do Código de Processo Penal. XXV-A utilização dos dois 

geolocalizadores nas indicadas condições determina, como se disse, a proibição de valoração dos registos 

através deles obtidos, podendo também «contaminar a restante prova se houver um nexo de 

dependência cronológica, lógica e valorativa entre a prova proibida e a restante prova». XXVI-Não 

implica, no entanto, como afirma o Tribunal Constitucional, «um ‘efeito dominó’ que arrasta todas as 

provas que, em quaisquer circunstâncias, apareçam em momento posterior à prova proibida e com ela 

possam, de alguma forma, ser relacionadas». XXVII-Para que possam ser valoradas «é necessário que 

exista um clean path, um caminho lícito, que conduza às provas secundárias», parecendo «que nada 

obsta, obviamente, a que as provas mediatas possam ser valoradas quando provenham de um processo 

de conhecimento independente e efectivo, uma vez que não há nestas situações qualquer relação de 

causalidade entre o comportamento ilícito inicial e a prova mediatamente obtida». XXVIII-Partindo 
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deste critério, a invalidade daquele meio de obtenção de prova impede, a nosso ver, a valoração dos 

registos obtidos pelos geolocalizadores e a valoração dos resultados das vigilâncias policiais efectuadas e 

das imagens recolhidas durante a sua realização uma vez que essas vigilâncias foram coordenadas com 

as informações sobre a localização dos veículos, obtidas através daqueles aparelhos. XXIX-Impede 

também a valoração das declarações de natureza confessória prestadas por um dos arguidos porque o 

mesmo, para além de não se encontrar assistido por advogado, foi confrontado com os dados obtidos 

através dos aparelhos de GPS. XXX-Se se aceitarem, para o efeito, raciocínios hipotéticos, poder-se-á 

entender que as buscas efectuadas aos locais que eram utilizados por três dos arguidos e as apreensões 

então efectuadas não são atingidas por esse efeito-à-distância uma vez que esses arguidos foram 

indicados como suspeitos do crime logo num momento inicial, muito anterior ao da instalação dos 

geolocalizadores nos veículos, sendo as buscas um acto normal de investigação do fundamento da 

denúncia que, com toda a probabilidade, viria a ter lugar.” 

 

 Responsabilidade; Herdeiro; Dívida; Herança - Acórdão de 07-04-2016 

“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 - No caso de herança indivisa, não podem os 

herdeiros ser condenados a pagar os encargos daquela, mas sim a reconhecer a existência dos 

correspondentes débitos e a vê-los satisfeitos pelas forças da herança. II - O objeto do pedido e o objeto 

da decisão devem coincidir, não podendo a sentença determinar efeitos jurídicos que as partes não 

abordaram no desenvolvimento da lide. III - Assim, pedida a condenação dos primitivos RR., enquanto 

herdeiros do de cujus, a pagar ao A., o montante de uma dívida, contraída por aquele, acrescida de 

juros, não podem aqueles ser condenados a reconhecerem a existência da dívida e a vê-la satisfeita pelos 

bens da mesma herança, devendo a ação improceder. IV – Porém, requerida a habilitação dos 

sucessores do primitivo Réu – enquanto herdeiros daquele – é de considerar estar implicada pela 

decorrente reconfiguração da titularidade da relação material controvertida, a reconformação do pedido 

inicial – de condenação do primitivo Réu no pagamento de dívida para com a A. – em função dessa 

nova vertente subjetiva. VI – Nesta hipótese, devem os sucessores/herdeiros habilitados, ser 

condenados a reconhecerem a existência da dívida e a vê-la satisfeita pelas forças da mesma herança.” 

 

 Honorários; Advogado – Acórdão de 07-04-2016 

“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 - Não há lugar ao recurso à equidade, na fixação 

do montante dos honorários devidos a sociedade de advogados, por serviços de assessoria prestados, 

quando no celebrado contrato de prestação de serviços se definiram os parâmetros da liquidação de tal 

montante. II – Reconhecido o direito da A. ao pagamento de honorários pelos serviços prestados, mas 

não tendo resultado provados todos os factos de que, nos termos convencionados dependia a liquidação 

do montante dos ditos honorários, é de condenar o R/Interveniente, no pagamento do que vier a ser 

liquidado. III – Nesta circunstância não há lugar à fixação de juros de mora desde a data do 

vencimento da fatura relativa a honorários, que a A. havia remetido ao R./interveniente.” 
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 Oposição à execução; Título; Actas; Condomínio – Acórdão de 07-04-2016 

“Sumário  (art.º 663º nº 7 do CPC): I- Não deixam de ser actas, nos termos e para os efeitos do nº 1 do 

artigo 6º do Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de Outubro, as actas das assembleias de condóminos ainda que 

não assinadas pelos condóminos presentes, podendo constituir títulos executivos. II- A falta de 

assinatura de intervenientes na assembleia de condóminos constitui uma irregularidade que o tribunal 

apreciará casuisticamente, com base na análise do documento e nos demais elementos pertinentes 

obtidos, nomeadamente outros elementos de prova, para dar ou não como demonstrada a situação 

factual que o documento se destina a comprovar. III- Por maioria de razão constituem títulos 

executivos as actas de condomínio em cujas Assembleias, os condóminos aprovam deferir ao Presidente 

da Mesa ou à pessoa que elegeram para proceder à elaboração da Acta, a assinatura da mesma. IV- Têm 

força executiva as actas da assembleia de condóminos que documentem deliberação onde sejam 

quantificados os valores em dívida pelo condómino devedor e as actas que contenham deliberação de 

assembleia de condóminos que aprovem as despesas que serão suportadas pelo condomínio e a quota 

parte que será suportada por cada condómino, por ser a interpretação que melhor se compatibiliza com 

a celeridade e a agilização do processo de cobrança das dívidas ao condomínio que o legislador 

pretendeu introduzir com o DL 268/94.V-A invocação da compensação de créditos como fundamento de 

oposição à execução pressupõe que o crédito apresentado pelo executado esteja judicialmente 

reconhecido, não podendo carecer de reconhecimento a ser efectuado nos próprios autos de oposição à 

execução.” 

 

 Suspensão execução pena prisão; Prorrogação – Acórdão de 06-04-2016 

“I-De acordo com o n.º 2 do artigo 57.º do Código Penal, o tribunal apenas pode revogar a suspensão da 

pena de prisão depois de ter decorrido o período por que esta foi estabelecida se, nessa altura, se 

encontrar pendente processo por crime que puder determinar essa revogação ou incidente por falta de 

cumprimento dos deveres, das regras de conduta ou do plano de reinserção. II- Não é, pelo menos, 

líquido que a actual falta de sintonia entre a parte final da alínea d) do artigo 55.º e o n.º 5 do artigo 

50.º do Código Penal (disposição que, depois de 2007, não estabelece qualquer prazo máximo 

improrrogável de suspensão da pena superior ao prazo máximo normal de suspensão desta) implique a 

impossibilidade de prorrogação do prazo de suspensão das penas de prisão superiores a 4 anos. III-Uma 

tal solução, para além de materialmente injustificada, redundaria na diminuição do leque de opções do 

juiz para responder às situações de incumprimento, alargando concomitantemente o âmbito dos casos 

em que não lhe restaria outra solução que não fosse a de determinar a revogação da suspensão, o que 

poderia implicar uma violação não consentida pela Constituição do princípio da legalidade.” 

 

  Omissão de pronúncia; Fundamentação da decisão; Alteração da qualificação jurídica; 

Contraditório; Proibição de prova; Depoimento indirecto – Acórdão de 05-04-2016 

“I-A omissão de pronúncia sobre um requerimento do arguido, formulado antes de iniciado o 

julgamento e em que aquele solicitava a realização de determinadas diligências de prova, constitui 

uma nulidade do procedimento e não da sentença, cujo conhecimento depende de arguição - pela parte 

interessada e perante o tribunal que deveria ter-se pronunciado sobre a questão -, até ao encerramento 
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da audiência de julgamento, sob pena de ficar sanada. II-Se é verdade que as exigências de 

fundamentação decorrentes do art. 374.º, n.º 2, do CPP, são incompatíveis com a enunciação dos factos 

provados e não provados por remissão para outras peças processuais, ou mesmo com a afirmação como 

não provados de “todos os restantes factos”, como vem salientando a jurisprudência dos nossos 

tribunais superiores e a própria doutrina, é, porém, compatível com o dever de fundamentação da 

sentença, «a enumeração de forma concisa dos factos não provados “em termos de se adquirir a certeza 

de que os factos alegados foram objecto de decisão”, ou a indicação dos factos não provados commenor 

minúcia do que os factos provados» - cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de 

Processo Penal, 2.ª edição, pag. 947. III-A nulidade prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 379.º, com 

referência ao art. 358.º, n.º 3, ambos do CPP, tem como pressuposto que o arguido seja surpreendido, na 

decisão final, com uma condenação por crime diverso daquele que lhe era imputado na acusação, 

relativamente ao qual não teve oportunidade de organizar a sua defesa. Ou seja, são visadas aquelas 

situações em que, após encerramento da audiência de julgamento, o tribunal profere uma decisão 

surpresa quanto à qualificação jurídica dos factos provados, condenando o arguido por um crime 

diferente do imputado.  IV-Se a mencionada alteração da qualificação jurídica dos factos imputados - 

com o aditamento de dois crimes de violação, aos de violência doméstica, que já constavam da acusação 

- teve lugar em 2/12/2013 e dela foi notificado o arguido, na pessoa do seu mandatário, nessa mesma 

data, e o respectivo julgamento decorreu entre 13/3/2014 e 12/6/2014, com a leitura da respectiva 

decisão final em 10/7/2014, o arguido teve tempo mais do que suficiente para se defender da nova 

incriminação, a qual foi objecto de prova e submetida ao contraditório no decurso do julgamento 

realizado, onde esteve presente o arguido e no qual prestou declarações sobre a matéria de todos os 

crimes, incluindo os novos crimes de violação, exercendo todos os direitos de defesa relativamente aos 

mesmos. V-A condenação do arguido pelos dois novos crimes de violação, nas condições referidas no 

parágrafo anterior, não constitui para o mesmo qualquer surpresa, o qual dispôs de vários meses para 

organizar a respectiva defesa, não padecendo a sentença da invocada nulidade do art. 379.º, n.º 1 al. b), 

do CPP. VI-Por imposição constitucional, a audiência de julgamento está subordinada ao princípio 

do contraditório (art. 32.º, n.º 5, da CRP) e, por força do disposto no art. 327.º, n.º 2, do CPP, «os meios 

de prova apresentados no decurso da audiência são submetidos ao princípio do contraditório, mesmo 

que tenham sido oficiosamente produzidos pelo tribunal». VII-A produção de prova durante o 

julgamento, sem possibilidade de contraditório, constitui nulidade dependente de arguição, na medida 

em que traduz a omissão de um acto essencial para a descoberta da verdade, se aquela for relevante 

para a decisão (art. 120.º, n.º 2, al. d), do CPP). VIII-Sendo nula a prova assim obtida, isso reflectir-se-á 

na própria sentença, que padecerá, igualmente, de nulidade, a arguir na motivação do recurso, ao 

abrigo do disposto nos arts. 410.º, n.º 3 e 379.º, n.º 2, do CPP. IX-Todavia, tratando-se de prova 

pessoal, se uma menor, filha do arguido, aceita prestar depoimento e presta-o durante algum tempo, 

respondendo às perguntas do colectivo, recusando continuar a prestá-lo a partir de certo momento, ao 

abrigo do art. 134.º, n. º 1, al. a), do CPP -, assim impossibilitando o MP e a defesa de pedirem 

quaisquer esclarecimentos e contra-interrogarem a menor sobre a matéria acerca da qual depôs -, não 

pode ser valorado o que a mesma afirmou perante o tribunal. X-A recusa em depor tem de respeitar a 

toda a matéria relacionada com o arguido relativamente ao qual existem laços familiares, não podendo 
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limitar-se a parte dessa matéria, ou apenas a pontos de facto concretamente escolhidos pela 

testemunha. XI- Ao exercer o direito de recusa a continuar a prestar declarações sobre a matéria em 

julgamento, direito que lhe foi prontamente reconhecido pelo tribunal, essa recusa tem necessariamente 

de produzir os seus efeitos desde o início do depoimento, devendo este ser considerado sem efeito, tudo 

se passando como se o depoimento não tivesse sido prestado, como se fosse inexistente, caso contrário 

não se estaria a respeitar a vontade da titular do direito ao silêncio, nem as garantias de defesa do 

arguido, que ficaria definitivamente impossibilitado de contraditar o que por aquela foi afirmado. 

XII-Estamos, pois, perante uma verdadeira proibição de valoração das declarações prestadas pela 

menor até à revogação do consentimento em depor, implicando esta revogação a anulação ou 

eliminação das ditas declarações de entre os meios de prova produzidos em julgamento. XIII-Uma 

diferente interpretação que acolhesse o entendimento seguido pelo tribunal recorrido, de que o 

depoimento daquela descendente do arguido poderia ser valorado, em prejuízo deste, seria 

necessariamente inconstitucional, por violação das aludidas garantias de defesa, consagradas no art. 

32.º, n.º 1, da CRP. XIV-A proibição de valoração do depoimento indirecto só ocorre quando a pessoa a 

quem se ouviu dizer não for chamada a depor ou, depondo, não confirmar o afirmado naquele 

depoimento. XV-Ainda que do depoimento das testemunhas resulte que estas falaram, para além de 

eventos de que directamente tomaram conhecimento, de acontecimentos que lhes foram relatados pela 

própria ofendida, não padecem tais depoimentos de qualquer invalidade se esta, sendo a fonte do 

conhecimento indirecto, depôs em julgamento sobre a mesma factualidade, confirmando-a, 

legitimando, nessa parte, os depoimentos das aludidas testemunhas, nos termos do disposto no art. 

129.º, n.º 1, do CPP.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 Conversão da multa em prisão; Prisão subsidiária; Audição do arguido; Audição do defensor; 

Audição prévia; Nulidade insanável – Acórdão de 20-04-2016 

“Enferma da nulidade insanável prevista no artigo 119.º, alínea c), do CPP, o despacho que converte a 

pena, principal, de multa em prisão subsidiária, sem a audição prévia do condenado e do seu defensor.” 

 

 Condução perigosa de veículo rodoviário; Atenuação especial da pena; Cancelamento; Registo 

criminal; Escolha da pena; Medida da pena; Pena acessória – Acórdão de 20-04-2016 

“I- O crime de condução perigosa de veículo rodoviário é um crime de perigo já que o artigo 291.º do CP 

não exige como elemento do tipo um dano ou lesão efectiva dos bens jurídicos que tutela, limitando-se a 

exigir a criação de um perigo para aqueles bens. II- Na subsunção da conduta do agente a qualquer das 

formas previstas no tipo legal do crime de condução perigosa de veículo rodoviário, haverá sempre que 

distinguir entre a intencionalidade da acção e a intencionalidade, ou falta dela, relativamente ao perigo. 

III- Como escreve o Prof. Figueiredo Dias, o princípio regulativo da aplicação do regime da atenuação 

especial é a diminuição acentuada não apenas da ilicitude do facto ou da culpa do agente, mas também 

da necessidade da pena e, portanto, das exigências da prevenção. IV- Nos termos do artigo 15.º, n.º 1, a) 
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da Lei n.º 57/98, de 18/08, são canceladas automaticamente, e de forma irrevogável, no registo criminal, 

as decisões que tenham aplicado pena de prisão ou medida de segurança, decorridos 5, 7 ou 10 anos 

sobre a extinção da pena ou medida de segurança, se a sua duração tiver sido inferior a 5 anos, entre 5 e 

8 anos ou superior a 8 anos, respectivamente, e desde que, entretanto, não tenha ocorrido nova 

condenação por crime [a Lei n.º 57/98, foi, entretanto, revogada pela Lei n.º 37/2015, de 05/05]. V- 

Perante a previsão abstracta de uma pena compósita alternativa, o tribunal deve dar preferência à 

multa sempre que formule um juízo positivo sobre a sua adequação e suficiência face às finalidades de 

prevenção geral positiva e de prevenção especial, nomeadamente de prevenção especial de socialização, 

preterindo-a a favor da prisão na hipótese inversa. VI- Importante na determinação concreta da pena 

conjunta será a averiguação sobre se ocorre ou não ligação ou conexão entre os factos em concurso, a 

existência ou não de qualquer relação entre uns e outros, bem como a indagação da natureza ou tipo de 

relação entre os factos, sem esquecer o número, a natureza e gravidade dos crimes praticados e das 

penas aplicadas, tudo ponderando em conjunto com a personalidade do agente referenciada aos factos, 

tendo em vista a obtenção de uma visão unitária do conjunto dos factos, que permita aferir se o ilícito 

global é ou não produto de tendência criminosa do agente, bem como fixar a medida concreta da pena 

dentro da moldura penal do concurso. VII- No sopesar de todas as circunstâncias, sendo o pendor 

claramente agravativo e elevadas as exigências de prevenção geral e especial, a decretada pena 

acessória de proibição de conduzir veículos com motor pelo período de catorze meses, situada 

ligeiramente abaixo do ponto intermédio entre o primeiro quarto e o meio da moldura aplicável, não 

merece censura posto que plenamente suportada pela medida da culpa do arguido.” 

 

 Omissão de dispositivo; Inimputabilidade; Suspensão da medida de internamento; Pedido cível; 

Equidade – Acórdão de 20-04-2016 

“I - O tribunal a quo, no dispositivo, relativamente à acusação limitou-se a declarar a arguida 

inimputável, nos termos do art. 20.º, do CP, em razão de anomalia psíquica, impondo-lhe ao abrigo do 

disposto nos artigos 40.º, 91.º, n.º 1, e 98.º, n.ºs 1, 3 e 4, do CP, a medida de internamento por um 

período mínimo de um ano, suspensa na sua execução, mediante regras de conduta. II - Nos termos do 

art. 374.º, n.º 3, al. b), do CPP, a sentença deveria, relativamente à matéria da acusação submetida à 

apreciação do tribunal, conter a decisão absolutória, sob pena de ser nula, de acordo com o disposto no 

art. 379.º, n.º 1, al. a), do CPP. III - Sendo a medida de segurança de internamento, uma privação da 

liberdade do arguido, o cumprimento efectivo, privando-o da convivência em sociedade, só deve ser 

decretado, como último recurso, à semelhança do que acontece com a pena de prisão, como resulta da 

leitura do art. 98.º, n.º 1, do CP. IV - A matéria relativa à aplicação de medidas de segurança deve 

subordinar-se estritamente ao princípio da subsidiariedade, isto é, uma medida de segurança não deve 

ser aplicada quando outras medidas menos onerosas constituam uma protecção adequada e suficiente 

dos bens jurídicos face à perigosidade do agente, conforme ensina o Prof. Figueiredo Dias, in Direito 

Penal Português, As consequências jurídicas do crime, pág. 446. V - O tribunal de julgamento tem o 

poder-dever de suspender a medida de segurança de internamento se for razoavelmente de esperar que 

assim se atinge a finalidade pretendida, isto é, a protecção dos bens jurídicos através da reintegração do 

agente na sociedade, curado no que se refere à eliminação da perigosidade. VI - Não existindo ninguém 
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que estivesse obrigado à vigilância tutelar da arguida de modo a poder ser responsabilizado pelos 

prejuízos causados à recorrente, o tribunal a quo ponderou se à assistente assistia o direito a 

indemnização com base no critério da equidade, ao abrigo do art. 489.º, do CC, tendo concluído pela 

negativa, com o fundamento de que resultou provado que a arguida não tem bens nem rendimentos, e 

que as condutas da mesma não são particularmente graves. VII - O tribunal deve recorrer à equidade 

desde que se mostrem reunidos os pressupostos previstos neste artigo e com ela se consiga o equilíbrio 

justo e adequado na protecção dos interesses da vítima que deve ter em linha de conta, já que visa a sua 

protecção, sem por em causa a subsistência da arguida inimputável.” 

 

 Acidente de trabalho; Pensão; Indemnização resultante do acidente de trabalho; Desoneração do 

cumprimento da obrigação; Prazo prescricional; Seguradora do acidente de trabalho – Acórdão 

de 20-04-2016 

“I- Ao direito de desoneração do cumprimento da obrigação previsto no artº 31º, nºs 2 e 3 da Lei nº 

100/97, de 13/09, não se aplica o prazo prescricional consagrado no artº 498º do C.Civil. II- A pensão 

atribuída no âmbito da reparação do acidente de trabalho visa indemnizar a perda ou diminuição da 

capacidade geral de ganho do sinistrado. III- Se o acidente de trabalho for simultaneamente acidente de 

viação e se o responsável pelos riscos de circulação causados a terceiros foi condenado no pagamento de 

uma indemnização por lucros cessantes, destinada a compensar a perda de capacidade geral de ganho 

do sinistrado, no âmbito da ação que conheceu da responsabilidade civil, verifica-se uma cumulação de 

indemnizações, sendo o responsável civil quem deve responder em primeira linha pelo ressarcimento do 

dano sofrido, justificando-se o reconhecimento do direito de desoneração peticionado ao abrigo do 

aludido artº 31º.” 

 

 Contrato de arrendamento urbano; Denúncia pelo senhorio; Alteração da causa de pedir; 

Articulado superveniente – Acórdão de 20-04-2016 

“I- O regime de recurso da decisão sobre a reclamação de bens, proferida após a entrada em vigor da Lei 

n.º 41/2013, de 26 de Junho (1/9/2013), em autos de inventário instaurados em 07/01/2013, é o 

estabelecido pelo novo Código de Processo Civil (NCPC), aprovado pela citada Lei. II- A decisão em 

causa, não cabendo no âmbito da previsão nem das alíneas do nº 1 do Artº 644º do NCPC - 

designadamente da alínea a)) -, nem de qualquer uma das alíneas do nº 2 desse artigo (v.g., na alínea 

h)), não poderá ser objecto de recurso autónomo, apenas podendo ser impugnada na ocasião a que se 

alude no nº 3 do artigo, ou seja, em princípio, “in casu”, com o recurso da sentença proferida quanto à 

partilha. III- Uma decisão que admitiu e recusou provas é uma decisão recorrível autonomamente, nos 

termos do artº 644º, nº 2, alínea d), do NCPC. IV- Situações há que, não obstante atinentes a bens e 

direitos já em poder de um herdeiro do “de cujus” (ou mesmo de um terceiro) à data do respectivo 

óbito, devem ser fielmente retratadas no inventário, já que susceptíveis de influenciar a partilha. V - É 

o caso de bens doados, designadamente, nas situações em que se apure a inoficiosidade dessas 

liberalidades, caso em que estas são redutíveis, a requerimento dos herdeiros legitimários ou dos seus 

sucessores, em tanto quanto for necessário para que a legítima seja preenchida (art.º 2169º do CC; art.ºs. 

2168º e 2162º, nº 1, do mesmo Código). VI- De outra banda, haverá a considerar, também, o específico 
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caso dos bens sonegados, com repercussões na partilha em virtude da sanção prevista no art.º 2096º, n.º 

1, do CC. VII- Tendo que se admitir que seja ao Tribunal que caiba aferir, fundamentadamente, da 

necessidade ou utilidade de lançar mão, ainda que a requerimento da parte, dos seus poderes oficiosos 

(v.g., ao abrigo dos artºs 7º, nº 4, 410º, 411º e 436º, nº 1, todos do NCPC), compreende-se que haja uma 

ampla latitude na apreciação do Tribunal desse requerimento, de modo a que este possa ser recusado se 

o Tribunal não estiver de acordo com a pertinência ou utilidade do que lhe é pedido, ou, se não estiver 

já no propósito do Tribunal proceder “ex officio” às diligências requeridas, se a parte não fornecer 

elementos concretos, objectivos, que habilitem ao Tribunal proceder à referida aferição. VIII- O 

“providenciar pela remoção do obstáculo” a que se refere o artº 7º, nº 4, do NCPC, não está apenas 

dependente da alegação justificada da dificuldade séria da parte em oferecer documento ou informação, 

tendo como pressuposto, também, que esse documento ou informação se assumam, em concreto, ao 

menos em termos plausíveis, como relevantes para o eficaz exercício de uma faculdade ou do 

cumprimento de um ónus ou dever processual, de modo a que a sua falta seja idónea a condicionar esse 

“eficaz exercício”.” 

 

 Ação de reconhecimento de paternidade; Caducidade da ação; Conhecimento no saneador – 

Acórdão de 20-04-2016 

“I- O despacho saneador, nos termos do artº 595º, nº 1, als. a) e b), do nCPC, destina-se a conhecer das 

exceções dilatórias e nulidades processuais...; e a conhecer imediatamente do mérito da causa, sempre 

que o estado do processo permitir, sem necessidade de mais provas, a apreciação, total ou parcial, do ou 

dos pedidos deduzidos ou de alguma exceção perentória. II- De entre as ditas exceções perentórias que 

podem ser objecto desse conhecimento, em sede de despacho saneador, conta-se a caducidade do direito 

do autor a propor a ação em discussão – caducidade do direito invocado pelo autor. III- 

Independentemente da discussão e da opção entre as (duas) teses que se têm perfilado acerca da 

constitucionalidade (ou não) do prazo do nº 1 do artº 1817º C. Civil (de 10 anos após a maioridade do 

investigante), ou mesmo independentemente da discussão acerca do modo de contagem desse prazo 

(desde a efectiva data da maioridade do investigante ou desde a data de entrada em vigor da Lei nº 

14/2009, de 01/04), o certo é que no nº 3 do artº 1817º também está previsto outro prazo legal de 

propositura deste tipo de ações – de 3 anos a contar de ... -, para além do prazo do seu nº 1, e 

independentemente do decurso daquele prazo de 10 anos a contar da maioridade do investigante. IV- 

Este prazo de 3 anos tem sido julgado constitucional, de forme uniforme e reiterada, e nem tal 

questão/discussão é posta em causa neste recurso, que não se reporta à sua eventual aplicação – tendo a 

ação prosseguido para efeitos dessa eventual aplicação. V- Se essa exceção se verifica com base no prazo 

do nº 1 ou no prazo do nº 3 do artº 1817º do CC não é relevante para efeitos do artº 595º, nº 1, al. b) do 

nCPC. O que é relevante é saber se, no estado dos autos, é possível e recomendável que se conheça da 

dita exceção de caducidade, sem mais e em definitivo. VI- Ora, tendo sido entendido que tal exceção 

seria apreciada em sede de sentença final, por efeitos do disposto no nº 3, al. b) do artº 1817º, tudo 

indica que também o conhecimento da mesma exceção, mas com base no prazo do nº 1 do mesmo 

preceito, deveria ser relegado para sentença final. VII- Só então será possível conhecer e decidir acerca 

dessa eventual e alegada caducidade do direito do autor a propor a presente ação. VIII- É que nem faz 
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sentido que assim não se proceda, sob pena de se estarem a praticar actos e a proferir decisões fora de 

tempo e de ocasião processual adequada, que apenas contribuem para de algum modo tornar mais 

complexo o processo e mesmo para atrasá-lo, em função da dedução de recursos inoportunos, e sem 

qualquer utilidade ou vantagem, já que em nada se prejudica o conhecimento da aplicabilidade do 

prazo do nº 1 do artº 1817º CC pelo facto de esse conhecimento ser relegado para decisão final, altura 

essa em que também se imporá a apreciação do prazo do nº 3 do mesmo preceito – ou seja, a verdadeira 

e plena apreciação da exceção invocada pelo Réu. IX- Aliás, a verificação, a suceder, da ocorrência de 

factos ou circunstâncias que integrem a previsão do nº 3 do artº 1817º até torna inútil a mesma 

apreciação em relação ao nº 1 desse preceito e da querela jurisprudencial e doutrinal que o mesmo 

suscita. X- Como refere o artº 6º do nCPC, cumpre ao juiz dirigir ativamente o processo e providenciar 

pelo seu andamento célere, ..., adotando mecanismos de simplificação e agilização processual que 

garantam a justa composição do litígio em prazo razoável.” 

 

 Protecção de testemunhas; Medidas de protecção; Processo penal; Teleconferência – Acórdão de 

07-04-2016 

“As medidas para protecção de testemunhas em processo penal, reguladas na Lei n.º 93/99, de 14-07, 

nomeadamente a prevista no artigo 5.º do referido diploma, têm por base uma pressão ou ameaça 

consistente, assente em dados reais, não bastando a verbalização de um mero sentimento de medo.”  

 

 Liberdade condicional – Acórdão de 07-04-2016 

“Não sendo possível afirmar ser previsível que o arguido, uma vez em liberdade, conduzirá a sua vida 

de modo responsável, afastado do mundo do crime, não sendo possível afirmar que a capacidade 

objectiva de readaptação se mostra superior aos riscos da comunidade com a antecipação da restituição 

à liberdade do condenado, não é possível tomar a decisão de o restituir, de imediato, à liberdade.” 

 

 Assistente; Bula – Acórdão de 07-04-2016 

“I - A norma da alínea a) do n.º 1 do artigo 68.º do CPP reserva o conceito de «ofendido» para o titular 

dos interesses «especialmente» protegidos pelo tipo legal incriminador, ou seja, dos direitos ou interesses 

que constituem a razão directa e imediata, situada em primeira linha, da infracção criminal. II - No 

crime de burla, ofendido é a pessoa cujo património ficou empobrecido, que pode não ser a mesma 

pessoa que é enganada. III - No caso, como o dos autos, em que o prejuízo ocorreu estritamente na 

esfera patrimonial dos pais do requerente, só aqueles, e não também este - que apenas detém uma 

expectativa de vir a suceder na totalidade ou numa quota do património dos seus progenitores -, são 

ofendidos, para efeito de constituição de assistentes.” 

 

 Busca domiciliária; Tempo de duração – Acórdão de 07-04-2016 

“A busca (domiciliária) não pode ser sujeita, no mandado judicial respectivo, a limite de duração que 

extravase o que a lei expressamente determina no artigo 177.º do CPP; de outro modo, em muitos 

casos, inviabilizar-se-ia o resultado visado com aquele meio de obtenção da prova.” 
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 Desobediência; Condutor; Recusa de subsmissão a provas para detecção de álcool – Acórdão de 

07-04-2016  

“I - É indispensável ao preenchimento do tipo legal de crime de desobediência, por recusa a provas para 

detecção de álcool, a atualidade da condução no momento da convocação do condutor para realização 

do exame de alcoolemia. II - Assim, para a perfectibilização do referido ilícito, a condução não será 

atual sempre que a fiscalização tenha sido efetuada em circunstâncias que não permitam concluir que a 

eventual ingestão de álcool foi anterior ou contemporânea da condução ou que a pessoa objeto de 

fiscalização conduziu efetivamente sob o efeito do álcool.” 

 

 Alteração substancial dos factos descritos na acusação; Alteração não substancial; Modalidade de 

dolo; Comissão por acção ou por omissão – Acórdão de 07-04-2016 

“I - A modalidade de dolo e a comissão por acção ou por omissão não integram o âmbito de protecção 

que o Código de Processo Penal pretende conceder ao arguido mediante a proibição de alteração 

substancial dos factos descritos na acusação. II - Efectivamente, das referidas situações não resulta a 

imputação de crime diverso ou o agravamento dos limites máximos das sanções aplicáveis. III - Assim, 

uma modificação dos factos nesses domínios consubstancia, tão só, alteração não substancial.” 

 

 Direito de propriedade; Imóvel; Acessão industrial; Edifício; Aquisição; Usucapião; Propriedade 

horizontal; Parte de edifício – Acórdão de 07-04-2016 

“I - Em face do regime geral do direito de propriedade sobre imóveis, qualquer edifício incorporado no 

solo só pode ser objecto de um único direito de domínio, o qual abrangerá toda a construção, o solo em 

que esta assenta e os terrenos que lhe servem de logradouro, como se infere das regras sobre acessão 

industrial imobiliária e do disposto no art.º 1344º do C. Civil, numa manifestação do princípio da 

especialidade ou da individualização que rege os direitos reais, na vertente segundo a qual, incidindo o 

direito de propriedade sobre a totalidade das coisas que constituem o seu objecto, não podem as suas 

partes integrantes ou componentes serem objecto de direito de propriedade de titular diferente, sendo o 

destino jurídico da coisa unitário. II - O regime da propriedade horizontal constitui uma das excepções 

a este princípio, uma vez que permite que sobre o mesmo edifício de estrutura unitária se constituam 

distintos direitos de propriedade, com diferentes titulares, que incidem sobre fracções independentes 

desse prédio - art.º 1414º e seg. do C. Civil. III - Daí que, tendo em consideração, por um lado, as 

limitações impostas pelo princípio da individualização e, por outro lado, o regime excepcional da 

propriedade horizontal, os tribunais têm vindo a afirmar que a posse, em termos de direito de 

propriedade, de parte de um prédio não sujeito ao regime da propriedade horizontal, não pode 

determinar a aquisição por usucapião dessa parte, sem a prévia ou, pelo menos, simultânea constituição 

do imóvel em propriedade horizontal, a qual pode ocorrer por usucapião. IV - Embora se admita que 

em determinados casos a simples posse de parte de um prédio possa conduzir à constituição indirecta da 

propriedade horizontal sobre todo o edifício, por usucapião, para que tal suceda é necessário 

demonstrar que dessa situação possessória resultou a divisão do prédio em fracções autónomas que 

sejam distintas e isoladas entre si, com saída própria para uma parte comum do prédio ou para a via 

pública e que cumpram os requisitos para a aprovação de tal divisão pela entidade pública 
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competente.V - Não se encontrando demonstrada uma prévia ou pelo menos simultânea constituição da 

propriedade horizontal do edifício em causa, a posse de parte desse edifício não pode determinar a 

aquisição por usucapião dessa parte, uma vez que não são susceptíveis de um domínio autónomo partes 

componentes de uma coisa.” 

 

 Exoneração do passivo restante; Cessação antecipada; Requisitos – Acórdão de 07-04-2016 

“I - O CIRE veio introduzir uma nova medida de protecção do devedor que seja uma pessoa singular, 

ao permitir que, caso este não satisfaça integralmente os créditos no processo de insolvência ou nos 

cinco anos posteriores ao seu encerramento, venha a ser exonerado do pagamento desses mesmos 

créditos, desde que satisfaça as condições fixadas no incidente de exoneração do passivo restante 

destinadas a assegurar a efectiva obtenção de rendimentos para cessão aos credores. II - O 

procedimento em questão tem dois momentos fundamentais: o despacho inicial e o despacho de 

exoneração. A libertação definitiva do devedor quanto ao passivo restante não é concedida – nem podia 

ser – logo no início do procedimento, quando é proferido o despacho inicial a que alude o n.º 1 do art.º 

239º do CIRE. III - Em consequência do despacho inicial da exoneração o insolvente fica adstrito ao 

cumprimento das obrigações enumeradas no art.º 239º do CIRE, podendo a violação dolosa das 

mesmas, entre outras, determinar a cessação antecipada do procedimento de exoneração. IV-A cessação 

antecipada da exoneração ocorre: - logo que se verifique a satisfação integral dos créditos da insolvência 

– art.º 243º, nº 4, do CIRE; – sempre que o procedimento venha a ser extinto antes de ser concedida ao 

devedor a exoneração do passivo restante; e – sempre que se verifique supervenientemente que o 

devedor não se mostra digno de obter a exoneração. V - Esta última situação ocorrerá a requerimento 

fundamentado de algum credor da insolvência, do administrador da insolvência se ainda se encontrar 

em funções, ou do fiduciário, caso este tenha sido incumbido de fiscalizar o cumprimento das obrigações 

do devedor, nos casos tipificados no nº 1 do art.º 243º do CIRE: a) se o devedor tiver dolosamente ou 

com grave negligência incumprido algumas das obrigações que lhe incumbem em relação à cessão do 

rendimento disponível – art.º 243º, n.º 1, a), e 239º; b) se vier a ser apurado supervenientemente algum 

dos fundamentos de indeferimento liminar previstos nas alíneas b), e) e f) do art.º 238º - art.º 243º, nº 1, 

b); c) quando a decisão do incidente de qualificação da insolvência tiver concluído pela culpa do 

devedor na criação ou agravamento da situação de insolvência – art.º 243º, nº 1, c). VI - A verificação 

da violação da condição prevista no artº 239º, nº 4, al. c), do CIRE – entrega ao fiduciário a parte dos 

rendimentos objecto de cessão - só por si não conduz ao preenchimento do requisito constante do nº 1, 

a), do art.º 243º do CIRE, pois é exigido que o devedor tenha actuado com dolo ou negligência grave e 

por esse facto tenha prejudicado a satisfação dos créditos sobre a insolvência.” 

 

 Pena acessória de proibição de conduzir; Desobediência por recusa de entrega de licença de 

condução; Princípio da territorialidade; Nacionalidade do agente – Acórdão de 07-04-2016 

“ Tendo os factos, determinantes da aplicação de pena acessória de proibição de conduzir veículo com 

motor, ocorrido em território português, independentemente da nacionalidade do visado, a não entrega 

da licença de condução, no prazo legal, em contrário da ordem, do Juiz, fixada na sentença 
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condenatória, consubstancia a prática do crime de desobediência, p. e p. no artigo 348.º, n.º 1, al. b), do 

CP.” 

 

 Revogação da suspensão da pena de prisão; Notificação do arguido; Audição do arguido – 

Acórdão de 07-04-2016 

“I - Tendo o arguido tomado conhecimento da promoção do Ministério Público, com o envio da 

notificação para a morada indicada no “auto de interrogatório”, e não tendo arguido a irregularidade 

da notificação no prazo concedido no art.123.º do C.P.P., a mesma considera-se sanada. II - No caso da 

revogação da suspensão da execução da pena se colocar por força do cometimento de um crime no 

decurso da suspensão (art.56.º, n.º 1, al. b) do Código Penal e n.º 3 do art.495.º do C.P.P.), não se 

colocam as questões de prova que se colocam no caso de da violação grosseira ou repetida dos deveres 

ou regras de conduta ou do plano de reinserção social ( art. 56.º, n.º 1, al. a) do Código Penal).III - Não 

há razão legal para na situação prevista no art.56.º, n.º 1, al. b), do Código Penal, se exigir que o 

arguido se tenha de explicar, presencialmente, perante o Juiz sobre as razões pelas quais praticou um 

crime no período de suspensão, como forma de decidir se o quadro em que o condenado voltou a 

delinquir e o seu impacto negativo na obtenção das finalidades que justificaram a suspensão da pena, 

podem ou não ainda ser alcançadas. IV - Se o Tribunal da segunda condenação entendeu ser suficiente 

suspender a pena, sem imposições, seria mais correto agora o Tribunal a quo, em vez de revogar a 

suspensão da pena, ter decidido prorrogar a suspensão da mesma, com a imposição de outras medidas, 

sujeitando-se o arguido a acompanhamento junto da Equipa de Reinserção Social. V - A doutrina 

maioritária continua a defender, quanto à revogação da suspensão da pena no caso da nova 

condenação, que só a condenação em pena efetiva é fundamento de revogação da suspensão, pois que a 

condenação numa pena de multa ou numa pena de substituição, como a pena suspensa, mostram que o 

Tribunal da nova condenação fez ainda um juízo de prognose favorável ao arguido.” 

 

 Recurso do Assistente; Legitimidade; Interesse em Agir; Decisão proferida contra o assistente – 

Acórdão de 07-04-2016  

“I - Uma condição de suspensão da execução da pena de prisão não é ou não representa qualquer direito 

do assistente. Logo, qualquer que seja o sentido da decisão, nunca poderá ser uma decisão proferida 

contra o assistente. II - É antes um dever que se impõe ao arguido e que se entende que o cumprimento 

desse dever é conveniente e adequado à realização das finalidades da punição. III - A suspensão da 

execução da pena é decretada ou não, apenas, tendo em vista o arguido e nunca os interesses da 

assistente. Basta analisar os fundamentos previstos no n.º 1 e n.º 2 do art. 50.º do C. Penal. IV - Os 

interesses do assistente não cabem na apreciação da eventual suspensão da execução da pena e muito 

menos nos casos de condição da mesma suspensão, assim como não cabem na revogação, ou não, da 

suspensão.” 

 

 

 



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 

60 

 

 Pena de substituição; Suspensão da execução da pena de prisão; Prestação de trabalho a favor da 

comunidade – Acórdão de 07-04-2016 

“I - São, razões de prevenção e não já de culpa, que podem determinar a opção pela suspensão da 

execução da pena, temos que no caso concreto tal necessidade de prevenção afasta a possibilidade da 

suspensão. II - Todo o factualismo provado, quer quanto aos seus antecedentes criminais, quer quanto 

às vezes que já lhe foi suspensa a execução da pena de prisão e ao cumprimento efetivo de outras penas 

igualmente de prisão, é revelador de que não pode o julgador formular qualquer juízo de prognose 

favorável no sentido de que a suspensão da pena bastará para afastar o recorrente de futura 

delinquência. III - A ideia e a filosofia de aplicação de penas de substituição em lugar da pena de prisão 

efetiva, sobretudo de penas curtas de prisão, é largamente defendida e fundamentada pelo Prof. 

Figueiredo Dias in Direito Penal Português – As Consequências Jurídicas do Crime, Editorial Notícias, 

Lisboa, 1993.” 

 

 Expropriação; Alteração; Classificação; Decisão administrativa; Cálculo da indemnização – 

Acórdão de 07-04-2016 

“O critério a utilizar para o cálculo do montante da indemnização a atribuir em consequência da 

expropriação de uma parcela que perdeu aptidão edificativa devido à alteração da sua classificação por 

decisão administrativa deve ser o plasmado no artigo 26.º, n.º 12 do Código das Expropriações.” 

 

 Competência material; Plano de insolvência; Per ; Ação de nulidade do acordo – Acórdão de 07-

04-2016  

“I - A competência material, como pressuposto processual, afere-se nos termos em que a acção é 

proposta (pedido e causa de pedir), ou seja pela relação jurídica tal como o autor a configura. II - O 

plano de insolvência e o plano de recuperação no PER têm a natureza de negócio processual, ou seja, de 

uma transacção. III - É da competência da instância central/secção cível, e não da secção de comércio, a 

ação de nulidade do acordo, por simulação, constante do plano de recuperação.” 

 

 Título executivo; Letra de câmbio; Relação subjacente – Acórdão de 07-04-2016 

“I- A letra de câmbio privada da sua eficácia cambiária por força da prescrição é válida como título 

executivo, caso os factos constitutivos da relação subjacente constem do próprio documento ou sejam 

pelo exequente alegados no requerimento executivo, consoante dispõe o art.º 703º, n.º 1, al. c) do nCPC. 

II- Tal título pode ainda valer como reconhecimento unilateral da dívida ou promessa de prestação, 

caso em que, por aplicação do regime do nº 1 do art.º 458º do CPC, é presumida a existência da relação 

fundamental, com a consequente dispensa por banda do credor do ónus da respectiva prova. III- Tal 

isenção, contudo, não abrange o ónus da alegação dos factos constitutivos da relação causal subjacente 

à emissão do título, da qual emerge o direito de crédito que o exequente pretende satisfazer, impondo-se 

que proceda à sua cabal identificação, de modo a permitir ao executado que se desincumba do ónus 

probatório que sobre ele recai. IV- Sendo o Banco exequente portador de uma letra de câmbio que lhe 

foi endossada pelo sacador no âmbito de um contrato de desconto bancário, encontrando-se extintas as 
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obrigações cartulares por ter operado a prescrição, não dispõe de título executivo contra o 

sacado/aceitante, que naquele contrato não interveio e por ele não se vinculou.” 

 

 Condenação em multa; Taxa sancionatória excepcional; Apelação autónoma; Prazo de 

interposição de recurso – Acórdão de 07-04-2016 

“I- De acordo com o disposto nos artºs 644º, nº 2, e), e 638º, nº 2 do nCPC, cabe apelação autónoma, a 

interpor no prazo de 15 dias, da decisão que condene em multa ou comine outra sanção processual. II- 

O Regulamento das Custas Processuais (RCP), aprovado pelo DL nº 34/2008, de 26/02, dispõe no nº 6 

do seu artº 27º: ‘da condenação em multa, penalidade ou taxa sancionatória excepcional fora dos casos 

legalmente admissíveis cabe sempre recurso, o qual, quando deduzido autonomamente, é apresentado nos 15 

dias após a notificação do despacho que condenou a parte em multa, penalidade ou taxa’. III - Esta norma 

não dá a quem é condenado ao seu abrigo a opção de recorrer autonomamente ou não, não lhe confere a 

possibilidade de só observar o prazo de 15 dias aí referido quando entenda recorrer autonomamente 

dessa condenação. IV- Se a aplicação da multa, penalidade ou taxa sancionatória excepcional é 

proferida no âmbito de despacho ou de sentença que, ‘per se’, independentemente dessa condenação, é 

desfavorável ao assim condenado e é recorrível – atentos os restantes pressupostos gerais de recurso, 

v.g., os do valor da causa e da sucumbência -, situação esta em que, sendo efectivamente interposto 

recurso dessa decisão, a impugnação da referida condenação integra-se no regime do recurso desse 

despacho ou sentença, não sendo, nessa ocasião, impugnável autonomamente e podendo, por isso, 

beneficiar de um prazo de recurso mais longo do que o previsto no nº 6 do seu atº 27º (é o caso, v.g., de a 

aplicação da multa ou taxa sancionatória excepcional ter lugar em sentença ou despacho que se 

moldem à previsão do nº 1 do artº 644º do nCPC). V- Sucedendo que a condenação em multa ou em 

taxa sancionatória excepcional seja proferida em despacho avulso, ou que, não obstante ter sido 

proferida em despacho em que foram decididas outras questões de modo desfavorável ao condenado, 

este, no que respeita à decisão dessas questões não possa interpor apelação autónoma – ou que não 

possa mesmo interpor recurso (por estar consagrada a sua irrecorribilidade, ... -, sendo nestas situações, 

em que a impugnação tem de se restringir à condenação em multa, penalidade ou taxa sancionatória 

excepcional, que o respectivo recurso é autónomo e que, por isso, deve ser interposto no prazo de 15 

dias, de acordo com o nº 6 do artº 27º do RCP e em consonância com o que preceitua a al. e) do nº 2 do 

artº 644º do nCPC.” 

 

 Cessação do contrato de trabalho; Período experimental; Forma de declaração da cessação do 

contrato; Abuso de direito – Acórdão de 07-04-2016 

“I- O período experimental nos contratos de trabalho corresponde à fase inicial de execução do contrato 

e destina-se a que ambas as partes possam, nos primeiros tempos de execução contratual, perceber se a 

vinculação lhes interessa, seja ao trabalhador perceber se gosta do trabalho, ..., seja ao empregador 

perceber se o trabalhador tem potencialmente as qualidades que lhe são exigidas ou pretendidas para a 

realização da actividade que lhe é incumbida, em vista da inserção deste no processo produtivo que o 

empregador organizou. II - Nos termos do disposto no artº 114º, nº 1 do Código do Trabalho, qualquer 

das partes pode, no período experimental, denunciar o contrato sem aviso prévio e invocação de justa 
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causa, nem direito a indemnização. III- Durante o período experimental, o empregador poderá avaliar 

das qualidades e aptidões do trabalhador para a função que exerce, para a adequada integração na 

organização e para a prossecução dos seus fins; por sua vez, o trabalhador poderá avaliar do seu 

interesse na continuação da sua integração na estrutura organizativa do empregador. IV - A declaração 

da cessação do contrato no período experimental não está sujeita a forma, podendo ter lugar por meio 

não escrito, nem está sujeita a qualquer procedimento prévio.V - Traduz-se numa mera declaração de 

cessação do contrato, não tendo assim qualquer relevo modificativo da sua natureza quaisquer motivos 

invocados, formalismo adaptado ou qualificação técnica dada pata tal efeito extintivo. VI - Mas 

embora possa a denúncia do contrato de trabalho ocorrer no período experimental sem apelo a uma 

causa/motivo, facto é que esse direito não poderá ser exercido arbitrária ou abusivamente, sob pena de 

ser ilegal essa denúncia.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 Suspensão da execução da pena; Revogação; Parecer do Ministério Público; Ausência notificação 

ao arguido; Nulidade insanável – Acórdão de 18-04-2016 

“I- Uma interpretação da norma constante do artº 495º, nº 2, do CPP, à luz dos princípios 

constitucionais do contraditório e do processo leal e equitativo, pressupõe necessariamente a exigência 

de uma participação presencial e eficaz do arguido. II- A circunstância de a decisão final no incidente de 

revogação de suspensão da execução da pena ter sido proferida sem a prometida notificação e sem que 

tivesse sido concedido prazo ao arguido para se pronunciar em último lugar sobre o parecer do Mº Pº 

significa a ausência presencial do arguido, abrangida na alínea c) do artº 119º do CPP. III- Esta 

circunstância afecta os direitos de defesa do arguido e a dimensão constitucional do princípio do 

contraditório e constitui uma nulidade insanável que torna também insanavelmente nulo o despacho 

recorrido que revogou a suspensão da execução da pena de prisão (artº 122º, nº 1, do CPP).” 

 

 Abertura de instrução; Requerimento; Requisitos legais; Omissão de elemento subjectivo; 

Rejeição – Acórdão de 18-04-2016 

“I- O requerimento de abertura de instrução do assistente no caso de arquivamento deve conter o 

mesmo "formato" ou conteúdo que o legislador impõe para a acusação do Mº Pº, o que significa que 

deve descrever com o detalhe possível os factos ou eventos materiais que na sua perspectiva tenham 

acontecido, indicando "quem fez o quê, onde, sob que espécie de resolução ou vontade e com que 

consequências", quanto a todos e a cada um dos ofendidos. II- No caso dos autos, o requerimento de 

abertura de instrução em apreço é, pelo menos em relação aos elementos subjectivos totalmente omisso, 

o que torna a instrução inadmissível, por falta de objecto (artº 287º, nº 3 do CPP), impondo-se, pois, a 

sua rejeição.” 
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 Perigo de continuação da actividade criminosa; Obrigação de permanência na habitação; 

Vigilância electrónica; Rebus sic stantibus – Acórdão de 18-04-2016 

“I-O perigo de continuação da actividade criminosa há-de aferir-se em função das circunstâncias 

referentes ao crime indiciado em concreto e dos elementos da personalidade do arguido. II- Trata-se de 

ensaiar um juízo de prognose quanto ao comportamento futuro do arguido, conjugando elementos tão 

díspares como os sentimentos manifestados na prática dos factos indiciados, a preparação escolar, o 

relacionamento e estruturação familiar e afectiva, os meios económicos disponíveis, a existência e 

natureza de vínculos referentes à actividade profissional, os antecedentes por factos desta natureza. III- 

No caso dos autos, mantém-se incólume o juízo de prognose em relação ao futuro comportamento da 

arguida, com base na gravidade dos factos indiciados, na moldura penal abstractamente aplicável, na 

forma concreta de actuação e nos sentimentos indiciariamente revelados na conduta. IV- Neste quadro 

concreto, a obrigação de permanência na habitação com recurso a vigilância electrónica mantém-se 

como imprescindível para acautelar o concreto receio de prosseguimento da indiciada actividade 

criminosa e, por isso, que a decisão recorrida é de manter.” 

 

 Determinação da medida da pena; Ausência de elementos pessoais do arguido; Necessidade de 

relatório social; Reenvio – Acórdão de 18-04-2016 

“I- Perante a questão de escolha da pena e de saber da eventual substituição de uma pena de prisão de 

medida não superior a dois anos, assume particular relevo a recolha de todos os elementos possíveis que 

permitam ao tribunal saber do efeito previsível da pena sobre o comportamento futuro do agente. II- 

Na avaliação da personalidade expressa nos factos, deverão ser ponderados os elementos disponíveis da 

socialização e inserção do arguido na comunidade, assumindo importância não apenas a consideração 

dos antecedentes criminais, mas a personalidade expressa no conjunto dos factos e o comportamento 

posterior ao crime. III- In casu, a ausência desses elementos no processo, impõe a necessidade de 

realização de um relatório social para julgamento, elaborado por técnicos sociais habilitados (artº 370º 

do CPP), indispensável para habilitar o tribunal no conhecimento de factores actualizados, com 

particular incidência no juízo sobre a escolha e determinação da medida concreta da pena principal. IV- 

Verificando-se que a decisão recorrida padece do vício da insuficiência para a decisão da matéria de 

facto provada do artº 410º, nº 2, a), do CPP, quanto à globalidade da fundamentação de facto, de 

conhecimento oficioso, impõe-se o reenvio do processo, nos termos do artº 426º e 426º-A, do CPP.” 

 

 Violência doméstica; Natureza urgente do processo; Contagem dos prazos; Justo impedimento – 

Acórdão de 04-04-2016 

“I-Todos os prazos relativos aos processos por crimes de violência doméstica correm durante os fins-de-

semana, férias judiciais e feriados, sem necessidade de ser proferido qualquer despacho. II- O conceito 

normativo de justo impedimento pressupõe a reunião de dois elementos: a) a ocorrência de um evento 

não imputável ao agente a título de culpa ou negligência, no sentido de não se poder fazer incidir sobre 

o agente qualquer espécie de censura ético-jurídica por o evento ter ocorrido ou não ter sido evitado; b) 

que esse evento haja gerado um obstáculo à prática do acto dentro do prazo legal e, nas concretas 

circunstâncias do caso, não fosse adequado e razoável exigir ao agente que ainda assim praticasse o acto 
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no respectivo prazo. III- Não basta para preencher o conceito de justo impedimento alegar, como 

sucede, in casu, como único facto, que se está em convalescença de uma intervenção cirúrgica.” 

 

 Contra-ordenação; Objecto do recurso – Acórdão de 04-04-2016 

“O objecto do recurso jurisdicional não está limitado pelo conteúdo da decisão recorrida, podendo ser 

conhecidas questões que não foram apreciadas na decisão impugnada, com o limite previsto no artº 72º-

A do RGCO.” 

  

 Negligência médica; Nexo de causalidade; Dever objectivo de cuidado; Absolvição – Acórdão de 

04-04-2016 

“I- A comprovação da negligência tem de fazer-se tanto no tipo de ilícito, como no tipo de culpa. Trata-

se de uma análise em dois graus. Assim, num primeiro momento há que fixar uma relação entre a 

conduta do agente e o resultado concreto verificado. Num segundo momento, deverá estabelecer-se 

uma relação entre o dever objectivo de cuidado que racaia sobre o agente e o resultado concreto. II- 

Daqui resulta que pode haver nexo causal entre o comportamento do agente e o resultado concreto 

mas, mesmo assim, este último não pode ser imputado àquele dado ter-se demonstrado que tal 

resultado se teria produzido independentemente da observância ou não do dever de cuidado imposto ao 

agente. III- No caso dos autos, não se mostrando provada matéria factual susceptível de permitir o 

estabelecimento de um nexo causalidade entre a violação do dever objectivo de cuidado que racaía 

sobre os arguidos e as consequências sofridas pela paciente, nem mesmo entre o comportamento dos 

arguidos e um concreto resultado no corpo ou na saúde da ofendida/assistente, impõe-se concluir pela 

não verificação de todos os elementos do crime do artº 148º do Código Penal.” 

 

 Reapreciação da prova; Princípio da imediação; Princípio da oralidade – Acórdão de 04-04-2016 

“I- Como persistentemente se vem sublinhando na jurisprudência, o recurso vem concebido pela lei 

como remédio jurídico, que se destina a uma reapreciação autónoma da decisão tomada pelo tribunal a 

quo, circunscrita aos factos individualizados que o recorrente considere incorrectamente julgados. II- O 

contacto pessoal confere ao juiz em primeira instância os meios de apreciação da prova pessoal que o 

tribunal de recurso não dispõe. Na apreciação do depoimento das testemunhas e das declarações dos 

arguidos atribui-se relevância aos aspectos verbais, mas também se pode considerar a desenvoltura do 

depoimento, a comunicação gestual, o refazer do itinerário cognitivo, os olhares para os advogados e a 

partes, antes, durante e depois da resposta, os gestos, movimentos e toda uma série de circunstâncias 

insusceptíveis de capatação por um registo audio. III- Por isso, justificadamente se afirma que impor 

decisão diferente quanto à matéria de facto provada, para os efeitos do artº 412º, nº 3, alínea b), do 

CPP, não pode deixar de ter um significado mais exigente do que simplesmente admitir ou permitir 

uma decisão diversa da recorrida.” 

 

 Violência doméstica – Acórdão de 04-04-2016 

“I- A agravante constante do nº 2 do artº 152º, do Código Penal espelha a intenção do legislador de 

estender a tutela penal a pessoas de maior vulnerabilidade perante o perigo de se tornarem vítimas 
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"indirectas" dos maus tratos, inicialmente dirigidos a outras pessoas. II- No quadro situacional típico de 

violência doméstica, justifica-se a censura acrescida de quem se desinteressa, além de tudo o mais, pelo 

risco de a sua conduta afectar a saúde, a personalidade e o bem estar de uma criança ou de um 

adolescente”. 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 Insolvência; Má fé; Impugnação da matéria de facto – Acórdão de 21-04-2016 

“I- A utilização do processo de insolvência para cobrança de um só crédito não integra o dolo exigido 

pelo art.º 22.º, CIRE. II- O tribunal de recurso não pode alterar a matéria de facto se tal não lhe for 

pedido nos termos do art.º 640.º, n.º 1, Cód. Proc. Civil. III- Se o tribunal recorrido se pronunciou 

expressamente sobre determinados factos (dando-os por não provados), não pode o tribunal de recurso 

alterar tal resposta por inferência de outros factos que ficaram provados.” 

 

 Processo especial de revitalização; Aprovação; Prazo – Acórdão de 21-04-2016 

“O plano de revitalização, a que alude o art.º 17.º CIRE, tem de estar aprovado pelos credores no prazo 

máximo de três meses que se conta desde o termos do prazo para impugnar a lista provisória.” 

 

 Prova documental; Impugnação de documentos – Acórdão de 21-04-2016 

“A simples afirmação de que se impugna um documento apresentado pela parte não é impugnação da 

letra ou assinatura a que se refere o art.º 374.º nem arguição da falsidade do documento a que se refere o 

art.º 376.º, ambos do Cód. Civil.” 

 

 Garantia bancária; Devedor; Terceiro – Acórdão de 21-04-2016 

“O facto de o recorrido, sendo uma instituição bancária e por isso autorizada a conceder garantias 

bancárias, surgir como garante de uma obrigação de que é devedor em nada põe em causa a autonomia 

da garantia.” 

 

 Perícia; Laudo – Acórdão de 21-04-2016 

“No caso de perícia colegial, o tribunal deve aceitar o laudo maioritário desde logo quando, nesta 

maioria, se encontram os peritos designados pelo Tribunal.” 

 

 Processo especial de revitalização – Acórdão de 21-04-2016 

“I- O processo especial de revitalização tem mais que ver com as partes do que propriamente com o 

Tribunal, a este competindo mais uma função de defesa da legalidade. II- Na fase liminar do processo, o 

juiz não vai fazer uma avaliação completa da situação económico-financeira da entidade objecto da 

revitalização. III- Nesta fase, apenas lhe compete ver da verificação dos requisitos formais da 

apresentação à revitalização.” 
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 Exoneração do passivo restante; Sustento minimamente digno – Acórdão de 21-04-2016 

“No incidente de exoneração do passivo restante – e uma vez assente que tem que haver um custo 

visível no teor e qualidade de vida dos insolventes –, os valores do rendimento a ficarem disponíveis na 

sua esfera patrimonial serão os que forem razoavelmente necessários para o seu sustento minimamente 

digno, e do seu agregado familiar, não devendo exceder, salvo decisão fundamentada do juiz em 

contrário, três vezes o salário mínimo nacional (art.º 239.º, 3, i), CIRE).” 

 

 Competência material; Factoring – Acórdão de 21-04-2016 

“É da competência da jurisdição administrativa o julgamento de uma acção em que uma instituição 

financeira pede a condenação de um município a pagar-lhe créditos que foram cedidos nos termos de 

um contrato de factoring, quando esses créditos emergem de um contrato de empreitada de obras 

públicas.” 

 

 Contra-ordenação; Violação de disposição de instrumento de regulamentação colectiva de 

trabalho – Acórdão de 14-04-2016 

“I- Enquanto o artigo 558.º do CT se reporta a uma situação de violação de lei, o artigo 521.º do mesmo 

compêndio legal refere-se especificamente à violação de disposição de instrumento de regulamentação 

coletiva de trabalho; II- E no artigo 521.º está em causa apenas uma contra-ordenação, em que, 

todavia, o valor da coima aplicável é determinado em função do número de trabalhadores abrangidos, 

enquanto no artigo 558.º está em causa uma pluralidade de contra-ordenações; III- Por isso, estando em 

causa a violação de um instrumento de regulamentação colectiva, a situação enquadra-se no referido 

artigo 521.º, e tratando-se de um contra-ordenação leve, a coima aplicável é determinada em função do 

número de trabalhadores. IV- Daí que não seja de aplicar o disposto no artigo 558.º do CT, ou no artigo 

19.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27-10 (Regime Geral das Contra-Ordenações e Coimas) quanto a 

concurso de contra-ordenações; V- A interpretação do artigo 521.º do Código do Trabalho que 

determina o limite da coima aplicável em função do número de trabalhadores não viola os princípios 

constitucionais da igualdade e proporcionalidade.” 

 

 Caso julgado; Inutilidade superveniente da lide; Litigância de má fé – Acórdão de 14-04-2016 

“I-Tendo os Autores/trabalhadores interposto um processo de insolvência contra a Ré/empregadora, 

peticionando a insolvência desta, e verificando-se que no âmbito do referido processo as partes 

celebraram transacção, nos termos da qual, e entre o mais, aqueles desistiam do pedido de insolvência e 

esta reconhecia importâncias em dívida aos trabalhadores a título de salários, diuturnidades, prémios e 

subsídios de férias e de Natal, comprometendo-se a pagar as mesmas, mas nada se mencionando na 

referida transação quanto às indemnizações a título de resolução do contrato de trabalho com 

fundamento em justa causa que os Requerentes no aludido processo de insolvência e aqui 

Autores/apelantes ali também haviam invocado como créditos sobre a Requerida e ora Ré/apelada, não 

pode considerar-se que os mesmos abdicaram dessas indemnizações; II- E tendo a transacção no 

processo de insolvência sido efectuada em 04 de Março de 2013, transitada de imediato em julgado face 

à renúncia dos outorgantes à interposição de recurso sobre a mesma, e os Autores instaurado as 
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presentes acções em 04 e 05 de Outubro de 2013, ou seja, em datas posteriores àquela transacção, não 

pode afirmar-se que nestas se verifica a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide; III- 

Em conformidade com as proposições anteriores, não ocorre a excepção de caso julgado nas presentes 

acções em que cada um dos Autores peticiona a indemnização por resolução com justa causa do 

contrato de trabalho – uma vez que apenas se verifica a identidade dos sujeitos em relação ao processo 

de insolvência, mas já não do pedido e da causa de pedir –, assim como não pode concluir-se que os 

mesmos aqui litigaram de má-fé.” 

 

 Abuso de confiança contra a Segurança Social; Conflito de deveres; Admoestação – Acórdão de 

12-04-2016 

“I- Não se verifica conflito de deveres, e de direito ou de estado de necessidade, na circunstância em que 

o gerente e a entidade empregadora retêm os valos deduzidos a título de contribuição para a Segurança 

Social, utilizando-os para pagamento de salários e de fornecedores, vale dizer, para manter a empresa 

em funcionamento; II- O interesse, público, do Estado em arrecadar as contribuições para a Segurança 

Social releva sobre o interesse particular, da sociedade arguida, tendo em conta a força com a lei 

protege os bens jurídicos, critério este relacionado com o princípio ético-social vigente, no sentido da 

prevalência dos interesses de carácter público; III- Além disso, o interesse dos arguidos em pagar os 

salários aos seus trabalhadores, bem como em pagar aos fornecedores, emerge da satisfação, em 

primeiro plano, do interesse próprio em assegurar a colaboração daqueles, em suma, o funcionamento 

do negócio. IV- Nas circunstâncias descritas, dadas as necessidades de prevenção geral não se mostra 

adequada a aplicação da pena de admoestação.” 

 

 Crime de ameaças; Elementos essenciais do crime – Acórdão de 12-04-2016 

“I - Para o preenchimento do conceito de ameaça, perante uma expressão verbal anunciadora de um 

mal, não acompanhada de qualquer ato de execução, é futuro o tempo em que o agente permanece 

inativo, não obstante lhe ser possível a concretização do referido mal. II- O critério determinante, para 

aferição da incriminação autónoma da ameaça, é, pois, que da conduta global do agente, praticada em 

dado momento, resulte que o desvalor contido na ameaça não se esgota no desvalor do ilícito típico 

executado na mesma ocasião, aferida esta pelo critério da unidade de sentido do acontecimento ilícito-

global. III- A expressão proferida pela arguida, num bar, dirigindo-se ao ofendido, “cala-te ou levas um 

par de estalos”, na sequência de uma discussão entre ambos sobre a questão de a arguida ter ou não 

pedido uma bebida que este não lhe serviu, não assenta no incondicionado suposto de “facere”exigido 

pelo tipo objectivo de ilícito em causa, não podendo ademais, na perspectiva de um critério objectivo-

individual, do homem comum, tendo em conta as características individuais do ameaçado, ter-se como 

criminalmente relevante.” 

 

 Regulação das responsabilidades parentais; Interesse do menor – Acórdão de 07-04-2016 

“I- Num quadro de total desinteresse do progenitor pela menor, revelado pelo facto de do último 

contacto presencial com aquela ter ocorrido em Dezembro de 2013, limitando-se a enviar mensagens no 

aniversário da menor e no dia da mãe e sem contribuir para o seu sustento, apesar de auferir um 
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rendimento mensal de € 3.829,32, afigura-se-nos pouco curial que o progenitor seja chamado a 

pronunciar-se sobre questões de particular importância para a vida da menor. II- Deve, nesse caso, 

conferir-se à mãe da menor, em exclusividade, as responsabilidades parentais relativas a questões de 

particular importância para a menor.” 

 

 Adoção Plena; Cônjuge; Dever de gestão processual – Acórdão de 07-04-2016 

“I- Nada impede que uma vez instaurada ação de adopção sem que esteja junto aos autos o inquérito a 

que alude o n.º2 do art.º 1973º do Código Civil, o Tribunal possa sanar o vício, solicitando-o ao respetivo 

organismo da Segurança Social. II- O que deverá efetuar ao abrigo do disposto no n.º2 do art.º 6º do 

NCPC, sanando-se assim a falta de junção aos autos, com a petição inicial, do aludido 

inquérito, pressuposto do prosseguimento da ação para conhecimento do mérito da causa.” 

 

 Insolvência; Falta de fundamentação; Matéria de facto; Nulidade da decisão – Acórdão de 07-04-

2016 

“I- Atentos os citérios estabelecidos na al. b-i) do nº 3 do art. 239º do CIRE, relativos à fixação, no 

âmbito da exoneração do passivo restante, do valor destinado ao sustento do insolvente (a excluir do 

rendimento disponível a ceder ao fiduciário), para determinar tal valor, o tribunal terá que se basear em 

factos dados como provados, tendo-se por base a factualidade alegada pelo requerente e a prova por 

este oferecida. II- Não tendo sido especificados quais os factos provados (e/ou não provados), não podia 

o tribunal decidir sobre a fixação de tal valor, não bastando dizer-se sem mais que “o insolvente não tem 

qualquer dependente, nem invocou qualquer circunstância que justifique o afastamento dos critérios 

considerados para o homem médio comum”. III- Assim, atento o disposto na al. b) do nº 1 do art. 615º do 

CPC, é nula a decisão recorrida. IV- Não dispondo dos elementos necessários ao suprimento de tal 

omissão não pode a Relação substituir-se ao tribunal recorrido, nos termos do disposto no art. 665º, nº 1 

do CPC.” 

 

 Título executivo; Liquidação – Acórdão de 07-04-2016 

“I- Sendo necessário apurar qual o montante relativo a outros encargos contratualmente fixados, além 

de juros, a obrigação constante do título não é líquida. II- Assim sendo, estava o exequente obrigado a 

lançar mão do incidente de liquidação nos termos do disposto no art. 358.° CPC, não lhe assistindo a 

faculdade prevista nos n.ºs 4 e 5 do art. 716.°, CPC.” 

 

 Administrador da insolvência; Remuneração; Alçada; Admissibilidade do Recurso – Acórdão de 

07-04-2016 

“I- Não admite recurso o despacho que, na sequência da declaração de encerramento do processo de 

insolvência por insuficiência da massa insolvente, decidiu não haver lugar ao pagamento desta 

prestação, em conformidade com o disposto no artigo 29º, nº 2, do CIRE, atendendo a que o processo 

foi encerrado menos de seis meses após a nomeação do Administrador de Insolvência. 

II- Em tal situação não se está perante uma condenação em ulta, penalidade ou taxa, mas sim em face 

de um valor de remuneração, pelo que inexiste qualquer analogia com a previsão do artigo 27º, nº 6, do 
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Regulamento das Custas Processuais, sendo por isso der aplicar as normas legais insertas no CPC e que 

regulam a interposição dos recursos.” 

 

 Aval; Relação cambiária; Embargos de executado – Acórdão de 07-04-2016 

“I- O avalista embargante, não sendo sujeito da relação subjacente à subscrição de uma livrança, não 

pode deduzir defesa, ou oposição à execução com base na relação extracartular a que é alheio. II- O aval 

é um acto jurídico unilateral, não receptício, autónomo, independente e formal, que se constitui como 

uma garantia cambiária com as características imanentes às relações cartulares, donde, a eventual 

circunstância de ocorrerem vicissitudes na relação subjacente não captam a virtualidade de se 

transmitirem à obrigação cambiária, pelo que esta se mantém inalterada e plenamente eficaz.” 

 

 Procuração; Fiança; Benefício da excussão prévia – Acórdão de 07-04-2016 

“I- A expressão «nas condições que entendesse» aposta numa procuração, mesmo na esfera do 

conhecimento de um leigo, é esclarecedora quanto ao limite dos poderes de representação conferidos. II- 

O fiador não pode invocar o benefício da excussão prévia se houver renunciado ao mesmo e, em 

especial, se tiver assumido a obrigação de principal pagador.” 

 

 Documento particular; Título executivo – Acórdão de 07-04-2016 

“Os documentos particulares criados antes de 1 de Setembro de 2013 não perderam a qualidade de 

títulos executivos, face à previsão do art.º 703.° n.º 1, al. c) do C.P.C, por força do ac. n.º 408/2015 do 

Tribunal Constitucional.” 

 

 Partilha dos bens do casal; Licitações; Quinhão – Acórdão de 07-04-2016 

“I- A partilha deve ser igual, justa e não lesiva. II- Da aplicação da primeira parte da alínea b) do art. 

1374° do C.P.C. em ordem ao preenchimento do quinhão do Interessado não licitante não poderá 

resultar numa atribuição excedente do valor do referido quinhão. III- Se o quinhão do interessado não 

licitante não pode ser preenchido com as verbas não licitadas por tal implicar que o seu quinhão seja 

excedido, a solução há-de resultar dos princípios que dominam o inventário, não repugnando que, por 

determinação judicial, se estabeleça compropriedade entre os interessados.” 

 

 Liquidação; Condenação ultra petitum – Acórdão de 07-04-2016 

“I- Se o réu é absolvido do pedido de indemnização respeitantes a certas verbas mas condenado a 

indemnizar o que se liquidar posteriormente em relação a outras verbas, não pode o valor máximo da 

liquidação ser tal que englobe o das primeiras. II- É nula a sentença, por condenar além do pedido, que 

fixe aquele valor máximo. III- Não se tendo provado o valor concreto dos danos existentes, mesmo que 

alegados, não fica o lesado impedido de, em sede de liquidação, os concretizar de novo.” 
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