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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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 Artigos de Opinião 

 

SUSANA FERNANDES DA 

COSTA  
Professora Universitária (Ph.D), 

Advogada especialista em Direito 

Fiscal 

“A IMPORTÂNCIA DA 

ANTECIPAÇÃO FISCAL” 

  

 Sempre que se aproxima o fim do ano, é 

tempo de antecipar algumas decisões em 

matéria fiscal. Ainda que a Lei do 

Orçamento possa este ano sair mais tarde, é 

importante para uma gestão eficaz da nossa 

fiscalidade, conhecer as previsíveis 

alterações e decidir quando efetuar algumas 

operações. 

 

 Os contratos e operações que se efetuem 

ainda em 2015, têm um prazo de 

caducidade da liquidação de quatro anos, a 

contar do final do ano (para os impostos 

periódicos), do facto tributário ou 

exigibilidade, (para os impostos de 

obrigação única, excetuando o IMT e o 

imposto de Selo das Transmissões Gratuitas 

de Imóveis), e de 01 de janeiro do ano 

seguinte, para o IVA e retenções na fonte 

definitivas (art.º 45.º, 1 e 4 Lei Geral 

Tributária). Significa isto que, em regra, o 

Estado tem quatro anos para fazer 

correções aos valores declarados. 

 

 Para efeitos de IMI, é muito importante 

a propriedade do imóvel em 31 de 

Dezembro – quem efetue uma operação de 

compra ainda em 2015 ficará responsável 

pelo imposto. 

 

 No próximo ano são expectáveis 

algumas alterações fiscais que poderão 

condicionar a celebração antecipada de 

alguns negócios, a saber: 

 

 Reintrodução do imposto sucessório; 

pese embora não se conheça ainda o 

texto definitivo da lei, poderá justificar-
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se efetuar doações a favor de filhos 

aproveitando a atual isenção legal. 

 

 Alterações dos escalões do IRS – a 

anunciada introdução de maior número 

de escalões em IRS poderá justificar o 

adiamento de certas operações para 

2016, que possam beneficiar de 

englobamento a taxas inferiores do que 

as aplicáveis neste momento. 

 

 Diminuição da taxa do iva na 

restauração – caso o Orçamento saia em 

2015, poderá ficar mais barato a uma 

empresa, a título de exemplo, fazer a 

festa de Natal nos Reis, pois a taxa de 

IVA da fatura será reduzida. 

 

 Alterações ao Sistema de Normalização 

Contabilística – as alterações ao SNC 

entram em vigor em 01/01/2016, 

condicionando o IRC e a categoria do 

IRS. 

 

 O ano de 2016 trará também a primeira 

aplicação do CIRS e é expectável que nos 

primeiros meses do ano os contribuintes se 

confrontem com questões como a validação 

das faturas lançadas eletronicamente e a 

“desaparição” de despesas que julgavam ser 

dedutíveis.    

 

 Com a divulgação do projeto de 

Orçamento para 2016 será possível tomar 

algumas decisões relevantes em matéria 

fiscal, a efetuar antes da entrada em vigor 

da lei que venha a ser aplicada. 

 

 Importa, desde já, refletir sobre as 

potenciais alterações e verificar se é 

justificável a antecipação de operações com 

relevância fiscal. 

 

 

 

 

 

Consulte e faça Download aqui. 

 

 
 

file:///C:/Users/Jos%25C3%25A9/Downloads/NA0115038PTC_002.pdf
file:///C:/Users/Jos%C3%A9/Downloads/NA0115038PTC_002.pdf
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 Artigos de Opinião 

 
 

 

CARLOS PADRÃO 

RIBEIRO 
Advogado 

Mestrando em Fiscalidade 

 

"RECIBOS ELETRÓNICOS - SEUS 

ASPETOS ESSENCIAIS "  

  

 Com a entrada em vigor da Lei n.º 82-

E/2014, de 31 de Dezembro que 

implementou a reforma do código do IRS, 

foram introduzidas algumas alterações 

importantes no que toca aos rendimentos 

prediais (categoria F), nomeadamente, às 

rendas recebidas. 

 

 Nesse domínio, foi introduzida uma nova 

obrigação (declarativa) para o sujeito 

passivo/senhorio relacionada com a emissão 

de recibos eletrónicos, e que tem 

constituído, pelo menos desde 1 de Maio de 

2015. 

  

 Neste âmbito, os recibos (eletrónicos) de 

quitação de rendas são obrigatórios a partir 

de 1 de Janeiro de 2015, e obrigatoriamente 

emitidos no portal das finanças pelo 

senhorio, sendo que o primeiro recibo a ser 

emitido seria no passado mês Maio de 2015 

e faria menção às rendas de Janeiro, 

Fevereiro, Março e Abril de 2015, uma vez 

que a plataforma informática da AT só 

esteve disponível posteriormente.  

 

 Uma vez emitido o primeiro recibo 

eletrónico, o senhorio está obrigado a 

remeter por via eletrónica todos os recibos 

de renda, deixando de utilizar o até aqui 

comum recibo em papel. 

 

 De referir que, nos casos em que o 

senhorio tem idade igual ou superior a 65 

anos, ou o valor de rendas recebido no ano 

anterior seja inferior a € 838,44 (que 

equivale a uma renda mensal de € 69,87), 

estão dispensados de emitir recibo 
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eletrónico no portal das finanças devendo, 

no entanto, emitir recibos em papel. 

 

 Nestes casos, o senhorio está obrigado a 

preencher uma declaração anual (modelo 

44) relativa às rendas obtidas no ano 

anterior, e deve fazê-lo até ao próximo dia 

31 de Janeiro de 2016. 

 

 A declaração será entregue com a 

informação sobre os valores anuais 

recebidos, individualizados com a 

identificação do imóvel e o número de 

contribuinte dos inquilinos. 

 

 Os modelos de recibo eletrónico e da 

declaração anual e respetivas instruções de 

preenchimento estão disponíveis na 

Portaria n.º 98-A/2015, de 31 de março 

(entretanto alterada pela Portaria n.º 

414/2015 de 30 de Novembro), a qual veio 

trazer um conjunto de disposições legais 

que regulam a emissão e funcionamento dos 

recibos eletrónicos. 

 

 Sobre esta temática aconselhamos a 

consulta do ofício-circulado n.º 20.177 de 

30-04-2015, o qual apenas vincula os 

trabalhadores da AT, mas que contém um 

conjunto de respostas a perguntas 

frequentes, vulgo “faq’s”, efetuadas pelos 

contribuintes no âmbito dos recibos 

eletrónicos e que se traduzem numa 

importante ajuda ao esclarecimento de 

várias questões. 

 

 Acrescente-se que foi emitido pelo Sr. 

Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais o 

Despacho com o n.º 101/2015.XIX de 30-

04-2015, pelo qual a mencionada obrigação 

de emissão de recibos eletrónicos referentes 

às rendas a partir de Janeiro de 2015 

poderá ser efetuada durante o mês de 

Dezembro de 2015 com dispensa de coima 

(nos termos do art. 32º do RGIT), 

permitindo, neste pressuposto, um período 

adaptação aos agentes económicos no 

mercado de arrendamento. 

 Ou seja, ao invés de emitir cinco recibos 

eletrónicos no decurso do mês de Maio, o 

senhorio terá que emitir doze recibos 

eletrónicos no decurso do presente mês de 

Dezembro. 

  

 

 

 

 

 

Consulte no portal das finanças aqui 

 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/menu.action?pai=740


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 

6 

 

 

 Artigos de Opinião

 

 

 

 

Hamilton S. S.De Carvalho 
Jurisconsulto 

Professor universitário na Faculdade 

de Direito e de Ética da Universidade 

São Tomás de Moçambique (USTM) 

 

"CAMINHOS PARA A 

RESPONSABILIZAÇÃO DO 

"ESTADO RÉU"" 

 

"Caso, "dívida oculta" do 

Governo: Vale invocar a 

doutrina «In dúbio pro reo»?"  
 

Tempos difíceis em Moçambique: o 

“Governo” acaba de “sequestrar o Estado.” 

A pergunta que fica é bem simples? Quem 

vai pagar o resgate? Qualificam tal 

“sequestro” por, dívida soberana, por isso, 

pública. Quando é que a dívida é soberana e 

pública? Há uma série de absurdos 

burocráticos que passam à margem de 

qualquer direito sancionatório – por 

exemplo: são formados contratos públicos 

sem qualquer fiscalização concreta por 

parte da entidade competente, no caso, o 

Tribunal Administrativo, inexistindo o 

Tribunal de Contas (caso de Moçambique, 

onde tem vindo a responder o Tribunal 

Administrativo por “sonegação” de criação 

por parte do Tribunal Supremo) sobre a 

existência da chamada cláusula 

anticorrupção que basicamente se encerra no 

seguinte teor: «as partes comprometem-se a 

não oferecer, direta ou indiretamente, 

vantagens a terceiros, e nem solicitar, 

prometer ou aceitar, para benefício próprio 

ou de outrem, ofertas com o propósito de 

obter julgamento favorável sobre os 

serviços a prestar», sendo que a omissão 

dessa cláusula determinaria a nulidade 

desses contratos. O governo – ente público 

– produz atos de natureza administrativa 

cuja consecução mostram-se conformes à 

atos de natureza privada, e, por isso, 

disciplinados pelo direito privado – para 

serem (a posterior) restituídos 

solidariamente por todos. 
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Meus caros, JEAN RIVERO explanou 

claramente sobre a sua distinção: “por um 

lado, as normas do direito administrativo 

diferenciam-se das normas do direito privado 

enquanto conferem aos órgãos públicos 

poderes que não existiam nas relações entre 

particulares: é o conjunto das prerrogativas 

do poder público (por exemplo, o privilégio 

de execução prévia). Mas, ao contrário, o 

direito administrativo impõe amiúde à 

Administração obrigações muito mais 

estreitas do que ao do direito privado faz 

pesar sobre os particulares. Estes, por 

exemplo, escolhem livremente o fim das 

suas atividades, enquanto a Administração 

está adstrita à prossecução exclusiva do 

interesse geral; eles escolhem livremente os 

seus contraentes, enquanto para à 

Administração esta escolha resulta em 

grande parte de processos de designação 

automática. Poder-se-iam multiplicar os 

exemplos destas derrogações ao direito 

comum que tornam a Administração não 

mais poderosa, mas sim vinculada, que os 

particulares entre si. A quase totalidade das 

normas de direito administrativo pode 

reconduzir-se a uma ou a outra destas 

derrogações do direito privado – 

derrogações para mais e derrogações para 

menos – umas e outras explicáveis pelas 

necessidades do interesse geral e por vezes 

pelas do serviço público” contudo, mais do 

omissão da dívida em si, está a questão da 

gestão ter-se revelado danosa o que implica 

imputabilidade ao agentes do Estado por 

Gestão Danosa. 

 

Teríamos, para isso de chamar a 

colação por «concomitância» à falta de um 

Regime Jurídico que regule o preceituado 

no Artigo 58º da Constituição da 

República, no caso, o Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do 

Estado e demais Entidades Públicas. Em boa 

verdade, não devemos nos esquecer; 

tratam-se, de atos praticados no exercício 

das suas funções, pelo que, a 

responsabilidade recaí sobre o Estado. E eu 

volto a perguntar: Qual Estado? Eu? O 

Machava? O Nhantumbo? (…) Ou melhor: 

Eu, Tu, Nós? Ou Eles? Eles (os 

saqueadores) invocam a doutrina in dúbio 

pro reo. Essa doutrina não corrobora com os 

atos de gestão danosa prestados à 

administração pública, sendo por isso, 

improcedente que se tente usar da esperteza 

para distrair à atenção ou camuflar a 

ignorância. 

 

Tecnicamente falando, a princípio essa 

dívida (de domínio público/oculta) devia de 

ser redimida exclusivamente por uma parte 

integrante do Estado, ou seja, pelo Governo 

(o executivo que as criou e as omitiu). A luz 

do quadro jurídico-constitucional tratam-se 

de dívidas comunicáveis. Portanto, a nível 

da organização política, o Estado 

compreende igualmente o legislativo (AR 

que ao abrigo do Artigo 179, da CRM não 

foi comunicada). O Estado compreende 

ainda o Judiciário. Vivemos num Estado de 

Direito. Portanto, só resta uma única via 

(judiciária) que pode “suavizar os 

sacrifícios fiscais” dos contribuintes que 

verão a sua e as futuras gerações 

predestinadas a viver sem qualquer 

dignidade. Se vamos todos saldar por 

“solidariedade”, também teremos de ser 

solidários em reunir esforços para levar os 

agentes corruptos e de gestão danosa à 

barra da justiça, por forma a arcarem com 

as consequências. Quando a poucos anos se 

anunciava que Moçambique estava 

economicamente a crescer na ordem de 7%. 
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És que de noite para dia vivenciamos uma 

realidade totalmente contrária. Isso faz 

desacreditar a governança. Por conseguinte, 

quando não se sabe onde estamos e o que 

fazemos, das duas uma: ou perdemos a 

bússola ou fizemo-nos a estrada da qual 

desconhecíamos por completo. O que resta? 

Se não sabe onde está nem o que anda a 

fazer, o que é eticamente mais sensato é 

demitir-se; deixe para quem saiba cuidar do 

assunto. Administrar um Estado, envolve 

conhecimento, investigação, ética, bom 

senso, transparência, reconhecimento e 

convivência com as forças vivas, grupos de 

pressão, tolerância, mas acima de tudo, 

inteligência e virtude para que se saiba 

partilhar o poder à colaboração de todos, 

sendo para isso condition sine qua non 

respeitar aquilo com que o Estado 

democraticamente se define. Senão fica 

difícil perceber os limites entre ESTADO e 

PARTIDOS POLÍTICOS, se estamos em 

face do GOVERNO-ESTADO RÉU, ou 

PARTIDO-GOVERNO RÉU. 

 

Lembrem-se: já não estamos na era da 

chamada «THE KING CAN NOT 

WRONG» muito menos na era da 

PARÁBOLA DO FILHO PRÓDIGO. 

Quando se trata de Gestão Danosa 

decorrente de atos designados funcionais 

que sejam (atos ilícitos culposos, grave 

prejuízo, nexo de causalidade) como por 

caso fortuito (decorrente de fatos casuais-

risco) deve ser chamada a Administração 

pública à responsabilidade administrativa. 

Estes atos jurídicos que violem normas 

legais constitucionais e regulamentares ou 

princípios gerais aplicáveis, como os atos 

materiais que infrinjam as normas legais e 

regulamentares ou princípios gerais 

aplicáveis ou ainda as regras de ordem 

técnica e de prudência comum que devem 

ser tidas em consideração no exercício da 

atividade de gestão pública em causa, são, 

por fim, passiveis de responsabilidade civil, 

quer se trate de erros de ofício ou se trate de 

abusos de poder. 

 

Aliás, como encerra MARCELO 

CAETANO, “são atos funcionais todos 

aqueles que, embora ilícitos, sejam 

praticados durante o exercício das funções 

do seu autor e por causa desses exercícios; 

pelos danos que produzirem é responsável a 

pessoa coletiva de direito público a que 

pertence o órgão ou agente” uma vez 

constatados duas variantes de danos, à 

saber: prejuízos traduzidos, quer na ofensa 

dos direitos de terceiro (povo) quer na ofensa 

de disposições legais (Constituição) 

destinadas a proteger os seus interesses 

como seja: (i) a maior das garantias de 

igualdade dos cidadãos e; (ii) de defesa do 

interesse geral, uma vez, que mesmo que 

cheguemos a conclusão inconclusiva de que 

estamos em face de fatos lícitos iníquos, 

existe a possibilidade de responsabilidade 

administrativa por medidas de ordem 

económica ou social impostas há 

determinadas empresas no interesse geral. 

Bom, fico por aqui, alimentando esperança 

de vir ser feita jurisprudência nesta matéria 

sem prejuízo do direito de regresso. A Justiça 

é aquela que se deve fazer sentir!   
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 Artigos de Opinião

 

 

CONCEIÇÃO SOARES 

Advogada  
Mestranda em Direito Laboral  

 

"O CHEQUE FORMAÇÃO - 

CONDIÇÕES E APOIO" 
 

 A medida cheque-formação foi criada 

pela Portaria n.º 229/2015 de 03 de Agosto e 

entrou em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação, embora só a partir do dia 06 de 

Outubro tenha ficado disponível a 

apresentação das candidaturas que estava 

dependente da aprovação do respetivo 

Regulamento Específico por parte do 

IEFP, IP, ocorrida no passado dia 02-10-

2015. 

 

 O cheque formação tem como objetivo 

essencial o incentivo à formação 

profissional e visa reforçar a qualificação e 

a empregabilidade, através da concessão de 

um apoio financeiro pelo Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (IEFP, 

I.P) às entidades empregadoras, aos ativos 

empregados e aos desempregados. 

 

 Podem ser beneficiários da formação 

apoiada pelo cheque formação, os ativos 

empregados com idade igual ou superior a 

16 anos, independentemente do respetivo 

nível de qualificação, assim como os 

desempregados que estejam inscritos no 

Centro de Emprego há pelo menos noventa 

dias consecutivos, que tenham pelo menos 

16 anos de idade e que detenham uma 

qualificação de ensino secundário ou 

licenciatura. 

 

 O apoio a atribuir no âmbito desta 

medida para os ativos empregados 

contempla um limite máximo de cinquenta 

horas de formação no período de dois anos e 

um valor/hora de € 4,00 com o limite 

máximo de € 175,00, não devendo o apoio a 
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atribuir exceder 90% do valor total da ação 

de formação comprovadamente pago. 

 

 No caso dos desempregados que 

frequentem formação com uma duração 

máxima de cento e cinquenta horas no 

período de dois anos, o apoio a atribuir no 

âmbito desta medida corresponde ao valor 

global da ação de formação, 

comprovadamente pago, até ao montante 

máximo de € 500,00, podendo ainda haver 

lugar à atribuição de bolsa de formação, 

subsídio de alimentação e despesas de 

transporte desde que não atribuídos pela 

entidade responsável por ministrar a 

formação. 

 A apresentação das candidaturas deve 

ser efetuada através do portal Netemprego, 

em www.netemprego.gov.pt, mediante o 

registo prévio do candidato no portal.  

 

 Podem apresentar as candidaturas a esta 

medida os próprios beneficiários (ativos 

empregados ou desempregados que reúnam 

as condições que já identificamos), bem 

como as entidades empregadoras 

relativamente aos seus trabalhadores e 

desde que preencham os requisitos previstos 

no artigo 5.º da Portaria n.º 229/2015 de 03 

de Agosto. 

 

A instrução, análise e decisão dos processos 

de candidatura apresentados compete às 

Delegações Regionais do IEFP, IP. 

 

 Consulte aqui 

 

 

http://www.netemprego.gov.pt/
https://www.iefp.pt/en/cheque-formacao
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 Artigos de Opinião

 

 

 

  

ANA PAULA C.M. SOUSA 

Advogada estagiária 

Mestre em Direito Criminal  
 

"OS CRIMES DE COAÇÃO 

SEXUAL E DE VIOLAÇÃO DA 

LEI nº 83/2015 

 
Foi publicada em Diário da República, 

no dia 05 de Agosto de 2015, a Lei nº 

83/2015 que procede à trigésima oitava 

alteração ao Código Penal, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro. 

 

Em obediência ao estabelecido na 

Convenção de Istambul, a lei agora 

publicada autonomiza o crime de mutilação 

genital feminina, cria os crimes de 

perseguição e casamento forçado e altera os 

crimes de violação, coação sexual e 

importunação sexual. 

 

A coação sexual e a violação (artigos 

163º e 164º do CP, respetivamente), 

caraterizavam-se por serem crimes de 

execução vinculada, já que o tipo objetivo 

de ilícito só se preencheria caso o agente 

recorresse aos meios típicos de ação. Desta 

forma, não bastaria que o ato tivesse lugar 

contra a vontade da vítima; era ainda 

necessário que o agente utilizasse violência, 

ameaça grave ou colocasse a vítima na 

impossibilidade de resistir. 

 

A redação anterior dos artigos 163º e 

164º do CP era bastante criticada por 

algumas penalistas de reconhecido mérito, 

tais como Clara Sottomayor e Conceição 

Cunha. De facto, se é o bem jurídico da 

liberdade e autodeterminação sexual, e, em 

última análise, a própria dignidade humana 
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que estes crimes visam tutelar, não faz 

sentido que não se dê relevo à falta de 

consentimento da vítima. 

 

A Convenção de Istambul entrou em 

vigor no ordenamento jurídico português 

em Agosto de 2014. Uma das suas 

imposições, constante do artigo 36º, tinha a 

ver precisamente com a obrigatoriedade de 

os países signatários criminalizarem a 

prática de atos sexuais contra a vontade 

das vítimas. No entanto, não foi 

exatamente essa a fórmula utilizada na 

nova redação dos crimes de coação sexual e 

violação. O legislador limita-se a afirmar 

que quem, por meio não compreendido no 

número anterior, constranger outra pessoa a 

praticar ato sexual de relevo “simples” ou 

“qualificado”, consoante estejamos no 

domínio do artigo 163º ou do artigo 164º do 

CP, será punido com pena de prisão até 5 

anos ou de 1 a 6 anos, respetivamente. 

 

Em bom rigor, a Lei nº 83/2015 

criminalizou a prática de atos sexuais 

contra a vontade da vítima, representando 

um avanço significativo na tutela do direito 

à liberdade e autodeterminação sexual, o 

que muito aplaudimos. 

 

Estas alterações entraram em vigor no 

passado dia 5 de Setembro. 

 

    Consulte aqui  

 

 
 

http://www.apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_Relatorio_Anual_2015.pdf
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 Artigos de Opinião

 

 

 

 

José Noronha Rodrigues 

Professor Universitário   (Ph.D) 

Advogado 

 

"O "BREXIT" A 5ª 

HESITAÇÃO DA EUROPA"   
 

O "Brexit" não é mais do que a junção de 

duas palavras inglesas "britain" e "exit", ou 

seja, "Reino Unido" e "saída". No referendo 

proposto pelo primeiro-ministro britânico, 

David Cameron, votaram em prol do Brexit 

51,9% dos britânicos. E, agora, quais são as 

consequências desta saída para a UE? Para 

os eurocéticos é o fim do mundo, é o pânico 

dos mercados, é a perda de emprego e 

queda de investimentos, é a desagregação 

total do projeto europeu, é a abertura de 

um precedente, que culminará com a saída 

de outros Estados-membros da UE, é o 

pronúncio da independência da Escócia e 

da Irlanda do Norte e o rastilho para outros 

projetos independentistas na UE. 

 

Para os europeístas convictos, grupo no 

qual me incluo, é apenas uma nova etapa 

da vida europeia, um compasso de espera 

ou, somente, a 5ª hesitação da Europa. Não 

sei quantas mais hesitações identitárias a 

Europa terá, mas como referiu Jean 

Monnet, a Europa far-se-á "passo a passo e 

com avanços e recuos". Neste âmbito, não 

podemos esquecer que a 1ª hesitação da 

Europa aconteceu, precisamente, com o fim 

da 2º Guerra Mundial, especificamente, no 

Congresso de Haia de 1948. Nesta altura, 

houve também este sentimento de 

indecisão: Para onde íamos? Para onde 

queríamos ir? E/ou qual o caminho que 

deveríamos seguir? O Congresso de Haia 

face a este cenário de indecisão ou de 

hesitação apresentou duas saídas que ainda 

hoje perduram: a) a corrente pragmática 

que deu lugar à fase da cooperação (militar, 

económica e política), onde os Estados 

Membros não perdem a sua soberania, 

vigorando o direito internacional; b) a 
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corrente federalista, que culminou com a 

fase de integração e com a criação do 

projeto europeu (CE/UE), onde os Estados-

membros perdem parcelas das suas 

soberanias em prol desta CE/UE, vigorando 

o Direito da União Europeia. Este projeto 

europeu foi de facto um sucesso durante 

largos anos. 

 

Todavia, em 1992, temos o 2º momento 

de hesitação na UE, nomeadamente, com a 

assinatura do Tratado de Maastricht a 7 de 

Fevereiro de 1992. Este Tratado criou as 

metas da livre circulação de pessoas, 

serviços, capitais e mercadorias e almejou 

implementar uma integração política, bem 

como uma união monetária. Contudo, como 

sabemos, infelizmente, dos 28 Estados-

membros da União Europeia, apenas 19 

Estados-membros aderiram ao Euro. E, o 

Reino Unido é um dos Estados-membros da 

UE que não aderiu ao Euro. Alguns anos 

mais tarde, dá-se o 3º momento de 

hesitação no projeto europeu com a 

assinatura do Tratado de Amesterdão em 

1997 e, em concreto, com a inclusão na 

legislação europeia das cláusulas de opting-

out e opting-in. Estas cláusulas permitiram 

que os Estados-membros da União 

Europeia tivessem a faculdade de escolher 

se aderiam ou não a determinadas políticas 

europeias. Nesta altura, consagrou-se, 

também, no texto do Tratado a 

possibilidade de se implementar as 

cooperações reforçadas entre os diversos 

Estados-membros, permitindo, 

concomitantemente, uma Europa a la Carte, 

de geometria variável ou a várias 

velocidades. 

Em 2004, com a assinatura a 29 de 

Outubro do Tratado que estabelece uma 

Constituição para a Europa deu-se o 4º 

momento de hesitação do projeto europeu. 

Este Tratado Constitucional assentou, 

essencialmente, em princípios federalistas. 

Contudo, curiosamente, nesta altura, 

também, foi por referendo que dois 

Estados-membros da União Europeia se 

pronunciaram contra o texto do Tratado 

Constitucional: a França e a Holanda 

impedindo que este Tratado entrasse em 

vigor. Nesta altura, uma vez mais, os 

velhos do Restelo profetizaram a 

desagregação total do projeto europeu. No 

entanto, três anos mais tarde, em 2007, foi 

assinado o Tratado de Lisboa, que entrou 

em vigor a 1 de Dezembro de 2009. O 

Tratado de Lisboa, no essencial, 

reincorporou todas as normas do Tratado 

que estabelece uma Constituição para a 

Europa, exceto as normas de cariz 

federalista. Neste âmbito, reintegrou 

também ipsis verbis mas sob outra 

numeração o artigo I-60º do Tratado 

Constitucional que previa o seguinte: 

"Qualquer Estado-Membro pode decidir, 

em conformidade com as respectivas 

normas constitucionais, retirar-se da 

União." Assim sendo, o 5º momento de 

hesitação Europeu assente no Brexit tem 

sustentação legal no nº 1 do artigo 50º do 

Tratado sobre o Funcionamento da UE. 

Mas, questiono-me: Qual é o drama de 

sermos indecisos ou hesitantes neste 

grandioso projeto europeu? Nenhum! Aliás, 

tal com referiu Robert Schumann " [a] 

Europa não se fará de uma só vez, nem 

numa construção de conjunto: far-se-á por 

meio de realizações concretas" e, neste 

âmbito, os europeus saberão encontrar uma 

solução para este novo impasse europeu.
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 Artigos de Opinião

 

 

  

ANA PAULA C.M. SOUSA 

Advogada estagiária 

Mestre em Direito Criminal  
 

"BREVES CONSIDERAÇÕES 

SOBRE O ACÓRDÃO DO 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL Nº 

408/2015 DE 2015-10-14" 
 

Foi publicado, no Diário da República 

n.º 201/2015, Série I de 2015-10-14, o 

Acórdão do Tribunal Constitucional 

408/2015, de 14 de Outubro. 

 

O acórdão em apreciação declara, com 

força obrigatória geral, a 

inconstitucionalidade da norma que aplica 

o artigo 703.º do Código de Processo Civil, 

aprovado em anexo à Lei n.º 41/2013, de 26 

de junho, a documentos particulares 

emitidos em data anterior à sua entrada em 

vigor, então exequíveis por força do artigo 

46.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo 

Civil de 1961, constante dos artigos 703.º do 

Código de Processo Civil e 6.º, n.º 3, da Lei 

n.º 41/2013, de 26 de junho. 

 

O novo CPC eliminou do elenco dos 

títulos executivos os «documentos 

particulares, assinados pelo devedor, que 

importem constituição ou reconhecimento 

de obrigações pecuniárias, cujo montante 

seja determinado ou determinável por 

simples cálculo aritmético de acordo com as 

cláusulas deles constantes, ou de obrigação 

de entrega de coisa ou de prestação de 

facto». Esta opção do legislador teve a ver 

com o facto de os documentos particulares 

oferecerem um diminuto grau de segurança, 

o que tinha como consequência que fossem 

sempre alvo de oposição à execução, 

tornando os processos mais lentos. 

Contudo, a alteração da lei implica um 

recurso prévio à ação declarativa, com as 

conhecidas desvantagens associadas, 

nomeadamente, a morosidade e o aumento 

do custo do processo. Talvez a intenção do 
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legislador passe pela utilização, nestes 

casos, do mecanismo da injunção. 

 

O pedido de fiscalização incide 

precisamente sobre a supressão do valor de 

título executivo de documentos particulares 

que já o possuíam aquando da entrada em 

vigor do novo CPC – problema da sucessão 

no tempo das leis processuais. 

 

Não estamos perante uma aplicação 

retroativa de lei restritiva do direito ao 

acesso aos tribunais, já que a alteração 

apenas se aplica aos processos de execução 

iniciados após a sua entrada em vigor. Não 

obstante, o artigo 703º do NCPC viola o 

princípio da proteção da confiança dos 

cidadãos, uma vez que afeta situações 

passadas, recusando o reconhecimento da 

força executiva a documentos particulares que 

antes a tinham, desta forma desvalorizando a 

posição do credor de modo com que este não 

podia contar. Com efeito, se a lei nova 

estivesse vigente ao tempo em que se produziu 

o facto a provar, poderiam os credores ter 

adotado outras diligências ou precauções no 

sentido de se munirem de um título executivo, 

o que significa que a base da confiança gerou, 

nesta hipótese, uma situação de "uso da 

confiança" por inatividade. 

 

Afigura-se, pois, certíssima, a pronúncia 

de inconstitucionalidade da norma feita 

pelo Tribunal Constitucional, por violação 

do princípio da proteção da confiança.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulte aqui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/content/files/tc_ebook_30anos/index.html#ebook30anos
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 Sabia que...?  
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Global to Local Law News  

 UNIÃO EUROPEIA 

 Retificação da Diretiva 91/533/CEE do Conselho, de 14 de outubro de 1991, relativa à 

obrigação de a entidade patronal informar o trabalhador sobre as condições aplicáveis ao contrato 

ou à relação de trabalho.  

 

 Decisão (UE) 2016/920 do Conselho, de 20 de maio de 2016, relativa à assinatura, em nome da 

União Europeia, do acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a 

proteção dos dados pessoais no âmbito da prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações 

penais. 

 

 Diretiva (UE) 2016/943 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2016, relativa 

à proteção deknow-how e de informações comerciais confidenciais (segredos comerciais) contra a 

sua aquisição, utilização e divulgação ilegais.  

 

 Decisão (UE, Euratom) 2016/981 do Conselho, de 16 de junho de 2016, que nomeia um membro 

do Tribunal de Contas. 

 

 CONSELHO EUROPEU 

 Luta contra as atividades criminosas no ciberespaço: Conselho chega a acordo sobre medidas 

práticas e próximas etapas. O Conselho debateu e adotou conclusões sobre a melhoria da justiça 

penal no ciberespaço. 

 

 Conselho aprova regras do IVA aplicáveis aos vales. O Conselho adotou uma diretiva que visa 

aumentar a segurança jurídica das operações que envolvam vales, harmonizando as regras 

nacionais do IVA neste domínio. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.148.01.0009.01.POR&toc=OJ:L:2016:148:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.154.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:154:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.161.01.0039.01.POR&toc=OJ:L:2016:161:TOC
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/06/09-criminal-activities-cyberspace/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/06/09-criminal-activities-cyberspace/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/06/27-agri-vat-rules/
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 Declaração dos dirigentes da UE e da Presidência neerlandesa sobre o resultado do referendo no 

Reino Unido. Declaração conjunta de Donald Tusk, Presidente do Conselho Europeu, Martin 

Schulz, Presidente do Parlamento Europeu, Mark Rutte, Presidência rotativa do Conselho da UE, 

e Jean-Claude Juncker, Presidente da Comissão Europeia, sobre o resultado do referendo realizado 

no Reino Unido. 

 

 Declaração à imprensa do Presidente Donald Tusk sobre o resultado do referendo no Reino 

Unido.O Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, comentou o resultado do referendo no 

Reino Unido. 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

Iniciativas Legislativas 

 

 Projeto de Lei 264/XIII 

Altera a Lei n.º 23/2007, de 04 de julho, que estabelece o regime jurídico de entrada, permanência, 

saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. 

 

 Projeto de Lei 255/XIII 

Estabelece medidas de reforço ao combate à criminalidade económica e financeira, proibindo ou 

limitando relações comerciais ou profissionais ou transações ocasionais com entidades sedeadas em 

centros off-shore ou centros off-shore não cooperantes. 

 

 Proposta de Lei 25/XIII 

Procede à alteração do Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo decreto-lei n.º 215/89, de 1 

de julho e à alteração do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro. 

 

 Proposta de Lei 22/XIII 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e rege 

a sua emissão e utilização, à primeira alteração à Lei n.º 37/2014, de 26 de junho, que estabelece 

um sistema alternativo e voluntário de autenticação dos cidadãos nos portais e sítios na Internet 

da Administração Pública denominado Chave Móvel Digital e à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 

83/2000, de 11 de maio, que aprova o regime legal da concessão e emissão de passaportes. 

 

 Proposta de Resolução 13/XIII 

Aprova o Protocolo n.º 15 que altera a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das 

Liberdades Fundamentais, aberto à assinatura em Estrasburgo, a 24 de junho de 2013. 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/06/24-joint-statement-uk-referendum/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/06/24-joint-statement-uk-referendum/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/06/24-tusk-statement-uk-referendum/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/06/24-tusk-statement-uk-referendum/
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40457
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40457
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40457
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40442
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40442
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40442
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40442
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40442
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40442
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40442
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40485
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40485
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40485
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40452
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40475
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40475
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40475
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Diplomas Aprovados 

 

 Decreto da Assembleia 28/XIII 

Estabelece as 35 horas como período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas, 

procedendo à segunda alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo 

à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

 Decreto da Assembleia 27/XIII 

Regula o acesso à gestação de substituição, procedendo à terceira alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 

de julho (procriação medicamente assistida). 

 

 Decreto da Assembleia 26/XIII 

Alarga o âmbito dos beneficiários das técnicas de procriação medicamente assistida, procedendo à 

segunda alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (procriação medicamente assistida). 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º10/2016 – Diário da República n.º 112/2016, Série I 

de 2016-06-14 - Supremo Tribunal de Justiça 

«As alterações introduzidas pela Lei n.º 23/2012 de 25 de Junho ao Código do Trabalho, que 

determinaram a redução do valor do trabalho suplementar e suspenderam pelo período de 2 

anos a vigência da cláusula 40.ª do CCTV do setor dos transportes rodoviários de mercadorias, 

publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 9 de 8/03/1980, com as sucessivas alterações, 

não se repercutem no valor mensal atribuído à retribuição prevista na Cláusula 74.ª n.º 7 do 

mesmo CCTV, não determinando a sua redução em função do valor atribuído ao trabalho 

suplementar». 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º9/2016 – Diário da República n.º111/2016, Série I 

de 2016-06-09 - Supremo Tribunal de Justiça 

O momento temporal a ter em conta para a verificação dos pressupostos do concurso de crimes, 

com conhecimento superveniente, é o do trânsito em julgado da primeira condenação por 

qualquer dos crimes em concurso. 

 

 Lei n.º18/2016 – Diário da República n.º116/2016, Série I de 2016-06-20 -Assembleia da 

República 

Estabelece as 35 horas como período normal de trabalho dos trabalhadores em funções 

públicas, procedendo à segunda alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19328
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19328
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19328
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19328
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19328
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19326
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19326
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19326
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19325
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19325
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19325
https://dre.pt/application/file/74674112
https://dre.pt/application/file/74674112
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/178501/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74608060
https://dre.pt/application/file/74608060
https://dre.pt/application/file/74738566
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25676932/details/normal?l=1
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 Lei n.º15/2016 – Diário da República n.º115/2016, Série I de 2016-06-17 -Assembleia da 

República 

Reforça a proteção dos consumidores nos contratos de prestação de serviços de comunicações 

eletrónicas com período de fidelização (décima segunda alteração à Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro, Lei das Comunicações Eletrónicas). 

 

 Lei n.º14/2016 – Diário da República n.º 111/2016, Série I de 2016-06-09 -Assembleia da 

República 

Segunda alteração à Lei n.º 28/2000, de 29 de novembro, que define e regula as honras do 

Panteão Nacional, e quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 411/98, de 30 de dezembro. 

 

 Portaria n.º 156-A/2016 – Diário da República n.º106/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-06-

02 -Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças e da Administração 

Interna 

Alteração à Portaria n.º 407/2015, de 24 de novembro, que define as condições de acesso e as 

regras gerais de cofinanciamento comunitário aos projetos apresentados ao abrigo do Fundo 

para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). 

 

 Decreto do Presidente da República n.º30/2016 – Diário da República n.º 124/2016, Série I de 

2016-06-30 - Presidência da República 

É fixado, de harmonia com o artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 267/80, de 8 de agosto, o dia 16 de 

outubro de 2016 para a eleição dos deputados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores. 

 

 Decreto Regional n.º 10/2016/A – Diário da República n.º114/2016, Série I de 2016-06-16 - 

Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Estabelece as normas e os critérios para a delimitação de perímetros de proteção de captações 

de águas superficiais e subterrâneas destinadas ao abastecimento público para consumo 

humano na Região Autónoma dos Açores. 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 111/2016 – Diário da República n.º 118/2016, Série I 

de 2016-06-22 - Assembleia da República 

Adoção de medidas integradas de incentivo à natalidade e de proteção da parentalidade. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 27/2016/M – Diário 

da República n.º123/2016, Série I de 2016-06-29 -Região Autónoma da Madeira - Assembleia 

Legislativa 

Apresenta à Assembleia da República a proposta de lei que altera a Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro, que aprova a revisão do Código do Trabalho. 

 

https://dre.pt/application/file/74721389
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/581061/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74608051
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/599718/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/286106/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74597995
https://dre.pt/application/file/74597995
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/71092182/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74842301
https://dre.pt/application/file/74842301
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/470458/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/74708619
https://dre.pt/application/file/74763247
https://dre.pt/application/file/74763247
https://dre.pt/application/file/74814534
https://dre.pt/application/file/74814534
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1


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 

22 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA 

DOS AÇORES  

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 10/2016/A de 20 de 

Junho - Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Resolve pronunciar-se por iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores sobre a construção do novo estabelecimento prisional de Ponta Delgada. 

 

 Decreto Regulamentar Regional n.º 3/2016/A de 16 de Junho - Governo Regional dos Açores 

Primeira alteração ao Decreto Regulamentar Regional n.º 15/2015/A, de 12 de agosto, que 

regulamenta o Decreto Legislativo Regional n.º 23/2009/A, de 16 de dezembro, alterado pelo 

Decreto Legislativo Regional n.º 16/2014/A, de 1 de setembro, que aprova o regime de apoio à 

habitação pela via do arrendamento, designado por Programa Famílias com Futuro. 

 

 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Trabalho em dia feriado; Lei aplicável – Acórdão de 20-06-2016 

“I - Para impugnar um documento não basta à parte dizer que o impugna, sendo necessário que indique 

um fundamento concreto que justifique pôr em causa esse meio de prova apesentado pela parte 

contrária.II - O registo de trabalho suplementar e a relação nominal dos trabalhadores que o prestaram, 

a que se referem, respectivamente, os n.ºs 1 e 8 do art.º 231.º C, são coisas bem diferentes. O dever de 

manutenção durante cinco anos apenas é imposto relativamente a esta última e não quanto ao 

primeiro. III - A prova não é apreciada isoladamente, isto é, testemunho a testemunho ou documento a 

documento, mas antes ponderada numa leitura conjugada de tudo o que resultou dos diversos meios de 

prova produzidos. IV - Os feriados obrigatórios, indicados no artigo 234.º do CT, são dias em que por 

força da lei deve ser normalmente suspensa a laboração nas empresas (art.º 236.º n.º1, CT). Portanto, a 

regra é a da suspensão do trabalho. V - Com o Código do Trabalho 03 o trabalho prestado em dia 

feriado passou a estar sujeito a dois regimes distintos (art.º 259.º): um aplicável às empresas legalmente 

não dispensadas de suspenderem o trabalho em dia feriado, isto é, o regime regra (n.º1); um outro 

aplicável às empresas legalmente dispensadas de suspender o trabalho em dia feriado obrigatório, ou 

seja, o regime especial (n.º2). O Código do Trabalho aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro, 

acolheu aqueles regimes - o regra e o especial – relativamente à prestação de trabalho em dia feriado 

(art.º 269.º). VI - Não resultando destas normas, nomeadamente do art.º 269.º, o contrário, as mesmas 

podiam ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho (art.º 3.º /1 do CT 09). 

VII - Sustentando a recorrente a aplicação da norma do n.º4 al. b), do art.º 7.º da Lei 23/2012, que 

determinou a suspensão até 31 dezembro de 2014, das disposições de instrumentos de regulamentação 

coletiva de trabalho e as cláusulas de contratos de trabalho, que tenham entrado em vigor antes de 1 de 

http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+75+de+21+de+Junho+de+2016/Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+Legislativa+da+Regi%C3%A3o+Aut%C3%B3noma+dos+A%C3%A7ores+N+10+de+2016_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+75+de+21+de+Junho+de+2016/Resolu%C3%A7%C3%A3o+da+Assembleia+Legislativa+da+Regi%C3%A3o+Aut%C3%B3noma+dos+A%C3%A7ores+N+10+de+2016_A.htm
http://www.azores.gov.pt/JO/Serie+I/2016/S%C3%A9rie+I+N%C2%BA+74+de+17+de+Junho+de+2016/Decreto+Regulamentar+Regional+N+3+de+2016_A.htm
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agosto de 2012, e que disponham sobre [b] “Retribuição do trabalho normal prestado em dia feriado, ou 

descanso compensatório por essa mesma prestação, em empresa não obrigada a suspender o funcionamento 

nesse dia”, para ficar arredada a aplicação das cláusulas 25.º e 26.º do CCT no que respeita ao trabalho 

prestado em dia feriado, ou em dia compensatório pela prestação daquele, fazendo-o no pressuposto de 

ser uma empresa não obrigada a suspender o funcionamento no dia feriado em que o trabalho foi 

prestado, sobre ela recaía o ónus de alegação e prova dos factos necessários para o Tribunal a 

quo concluir pela verificação desse pressuposto. VIII - Como não estão demonstrados factos que 

permitam formar esse juízo conclusivo, tanto mais que nem foram alegados, é forçoso concluir que o 

recurso sucumbe também nesta vertente de alegado erro de aplicação do direito aos factos.” 

 

 Pena de multa; Prescrição da pena; Pagamento em prestações; Suspensão da pena – Acórdão 

de 15-06-2016 

“I-O prazo de prescrição da pena de multa inicia-se com o trânsito em julgado da decisão e não com o 

termo do prazo legal para pagamento voluntário da multa. II-O conceito de dilação do pagamento da 

multa do artº 125º 1 al. d) CP consiste apenas no alargamento do prazo inicial até um ano e no 

deferimento do pagamento em prestações até ao máximo de 2 anos ( artº 47º3 CP), em que a prescrição 

está suspensa. III-A partir do momento em que o arguido deixe de pagar uma das prestações dentro do 

prazo que lhe foi concedido, cessa a dilação para pagamento da multa e por isso a causa de suspensão, 

retomando-se a contagem do prazo de prescrição. IV-E isto porque a falta de pagamento de uma 

prestação implica ope legis o vencimento imediato de todas.” 

 

 Recolha do perfil de adn; Base de dados; Fundamentação – Acórdão de 15-06-2016 

“I-A necessidade de recolha, nos termos da Lei nº5/2008 de 12/2, do perfil de ADN, deve ser objecto de 

fundamentação específica, e justificada á luz dos critérios de culpa, necessidade e proporcionalidade, 

gerando nulidade a omissão de tal fundamentação. II- Se dos factos e da personalidade do arguido não 

se vislumbram indícios de perigo de continuação de actividade criminosa nem de uma tendência 

criminosa, nem se vislumbram outros receios que permitam inferir a necessidade de recolha e 

conservação desses dados de ADN, a mesma não é justificada pelo que não deve ser ordenada." 

 

 Primeiro interrogatório judicial; Comunicação; Factos; Recurso; Matéria de direito – Acórdão de 

15-06-2016 

“I - A comunicação dos factos prevista no artº 141º4 CPP aquando do primeiro interrogatório judicial, 

deve ser feita com a concretização necessária a que um inocente possa ficar ciente dos comportamentos 

materiais que lhe são imputados e da sua relevância jurídico criminal, por forma a que lhe seja dada “ 

oportunidade de defesa”. II - Versando o recurso matéria de direito, sobre o recorrente impende o ónus 

de indicar o sentido com o tribunal interpretou a norma ou com que a aplicou e o sentido em que ela 

devia ser interpretada ou com que devia ser aplicada (artº 412º2 CPP), sob pena de não se conhecer 

dessa questão, por omitir as razões de discordância. III - É justificada a medida de coação consistente 

na suspensão do exercício de funções como farmacêutica, a suspensão do exercício de funções como 

gerente da sociedade dona da farmácia e a proibição de contactar com os funcionários da farmácia e de 

frequentar as mesmas instalações, a arguida que é diretora técnico da farmácia propriedade da 
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sociedade de que é socia gerente por estarem em causa os crimes de burla qualificada, falsificação de 

documento, corrupção activa para acto ilícito agravada e crime de falsidade informática, tudo relativo 

à actividade desenvolvida na farmácia em prejuízo do SNS.” 

 

 Contrato de trabalho; Ctt; Acto administrativo; Prescrição de crédito; Juros de mora – Acórdão de 

06-06-2016 

“I - Os actos de processamento dos vencimentos dos trabalhadores dos CTT vencidos entre 1985 e 19 de 

Maio de 1992 não constituem actos administrativos. II -À prescrição dos créditos dos trabalhadores dos 

CTT vencidos nesse período aplica-se, por analogia, o regime prescricional do direito laboral comum. 

III- Os juros de mora relativos a crédito laboral, consubstanciam créditos emergentes da violação do 

contrato de trabalho, sendo-lhes aplicável o regime especial de prescrição previsto na lei laboral e não o 

regime geral que decorre da alínea d) do artigo 310.º do Código Civil. IV-O início da contagem de tais 

juros coincide com o vencimento de cada uma das prestações sobre que incidem. V- A compensação 

especial que constitui pagamento da linha telefónica residencial e é paga ao trabalhador 12 vezes ao ano 

tem natureza retributiva. VI- Os abonos para falhas não têm carácter de retribuição.” 

 

 Contrato de arrendamento; Obras no locado; Caso julgado; Autoridade de caso julgado; Limites 

objectivos – Acórdão de 06-06-2016 

“I - O instituto do caso julgado material é analisado numa dupla perspectiva: como excepção de caso 

julgado e como autoridade de caso julgado. II - A economia processual, o prestígio das instituições 

judiciárias, reportado à coerência das decisões que proferem, e o prosseguido fim de estabilidade e 

certeza das relações jurídicas, são melhor servidos por aquele critério eclético, que sem tornar extensiva 

a eficácia do caso julgado a todos os motivos objectivos da sentença, reconhece todavia essa autoridade 

à decisão daquelas questões preliminares que forem antecedente lógico indispensável à emissão da parte 

dispositiva do julgado. III - A autoridade do caso julgado não se verifica relativamente a matéria de 

facto considerada não provada noutro processo.” 

 

 Embargos de executado; Alteração anormal das circunstâncias; Crise do subprime; Contrato de 

mútuo; Livrança – Acórdão de 06-06-2016 

“I - No instituto de resolução ou modificação do contrato, previsto no artigo 437.º do Código Civil, 

baseado na alteração anómala das circunstâncias, confrontam-se dois princípios: o da autonomia 

privada, que impõe o cumprimento pontual do contrato, e o da boa fé, que visa assegurar o equilíbrio 

das prestações de modo a que a uma das partes não seja imposta uma desvantagem desproporcionada 

que favoreça a contraparte. II - A crise económica e financeira dos anos de 2008 e 2009, desencadeada 

pela chamada crise do subprime, iniciada em 24 de julho de 2007 com a queda abrupta do índice Dow 

Jones, poderá representar uma alteração anormal das circunstâncias presentes ao tempo da conclusão 

dos diversos contratos celebrados, como tem sido defendido por alguma doutrina e jurisprudência. III - 

Provando-se que entre o exequente (entidade bancária) e os executados, existem relações contratuais 

desde 2007, ano em que celebraram um “Contrato de Empréstimo sob a Forma de Abertura de 

Crédito”, com conta corrente caucionada, que em novembro de 2012 as partes celebraram um novo 

contrato, denominado “Contrato de Empréstimo sob a Forma de Mútuo com Aval”, nos termos do qual 
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o exequente concedeu à executada um “empréstimo no montante de € 500.000,00, sob a forma de 

mútuo, tendo por finalidade a liquidação, pagamento e respetivo cancelamento da Conta Corrente 

Caucionada”, que no âmbito deste último contrato foi emitida a livrança dada à execução, que as 

partes vieram a celebrar um aditamento ao novo contrato em abril de 2013 e que o incumprimento 

ocorreu em junho de 2013, deverá entender-se inaplicável à situação descrita, o instituto previsto no 

artigo 437.º do Código Civil, dado que o ambiente económico do ano de 2007 era muito diferente do que 

se vivia no final do ano de 2012 (ano da data de celebração do contrato no âmbito do qual foi assinada e 

entregue a livrança que constitui o título executivo).” 

 

 Retribuições intercalares; Subsídio de desemprego; Subsídio de férias – Acórdão de 06-06-2016 

“I - O desconto das quantias auferidas a título de subsídio de desemprego, nas retribuições intercalares, 

resulta directamente da lei, não precisando de ser declarado, não obstando à sua efectivação e posterior 

entrega, pelo empregador, à Segurança Social, o facto da condenação não o ter expressamente 

prevenido. II - Prolongando-se a acção de impugnação da regularidade e licitude do despedimento por 

mais de um ano em primeira instância, e sendo condenada a Segurança Social a pagar as retribuições 

intercalares após essa data, o pagamento de subsídio de férias que se tiver vencido no primeiro dia do 

ano em que tal ocorra, cabe por inteiro ao empregador.  III - Diferentemente, por força da data 

legalmente fixada de vencimento do subsídio de Natal, o pagamento deste pelo empregador só é devido 

em termos proporcionais, até ao momento em que se inicie a responsabilidade da Segurança Social.” 

 

 Sociedade comercial; Exclusão de sócio; Contrato de incentivos financeiros; Incumprimento; 

Resolução do contrato – Acórdão de 06-06-2016 

“I - Para a integração da previsão do n.º 1 do artigo 242.º do CSC, não basta que o comportamento do 

sócio seja desleal ou gravemente perturbador do funcionamento da sociedade, sendo ainda imprescindível 

que tenha causado ou possa vir a causar à sociedade prejuízos relevantes. II - A exclusão de sócio deverá 

ser entendida como ultima ratio, apenas sendo permitida quando se mostre necessária para que os 

restantes sócios prossigam normalmente a atividade social. III - Concluindo-se que o funcionamento 

normal da sociedade pode prosseguir com o sócio na sociedade mas fora da gerência, à qual o mesmo 

renunciou, não se justifica a sua exclusão. IV - Tendo o diretor do I.E.F.P., IP. proferido despacho a 

determinar a resolução do contrato de concessão de Incentivos Financeiros à sociedade e a consequente 

devolução do valor entregue, encontrando-se o ato administrativo em causa com os seus efeitos 

suspensos por decisão judicial, enquanto se aguarda o resultado da sua impugnação, não pode proceder 

o pedido de condenação do sócio no pagamento da quantia exigida pela referida entidade 

administrativa. V - A situação em apreço não é integrável na previsão legal do n.º 1 do art.º 610.º do 

CPC, porque o que está em causa não é meramente a inexigibilidade decorrente da falta de vencimento 

da obrigação (situação suscetível de integração na previsão legal do n.º 1 do art.º 610.º do CPC), mas a 

existência dessa obrigação (que apenas emergirá do ato administrativo, caso o mesmo se torne 

definitivo).” 
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 Ação de impugnação judicial da regularidade e licitude do despedimento; Liquidação da 

sociedade; Responsabilidade do sócio – Acórdão de 06-06-2016 

“Registado o encerramento da liquidação de uma sociedade unipessoal, com a consequente extinção da 

mesma e das correspondentes personalidades jurídica e judiciária, deve prosseguir contra a sua única 

sócia a acção de impugnação da regularidade e licitude do despedimento que já se encontrava pendente 

à data daquele registo.” 

 

 Crime de venda de produto contrafeito; Imagem da marca; Indemnização – Acórdão de 03-03-

2016 

“I- Não obstante o art. 338.º-L, do Cód. Prop. Industrial, aparentar trazer algo de novo ao regime geral 

da responsabilidade civil aquiliana, no fundo acaba por corroborar o fundamental de tal regime 

consagrado pelos art. 483.º e seguintes do Cód. Civil e os danos não patrimoniais continuam a ser 

indemnizáveis nos termos do art. 496.º, do Cód. Civil. II- Os danos não patrimoniais decorrentes da 

banalização e degradação da imagem da marca que merecem a tutela do direito. III- Fundando-se no 

dolo, não há fundamento legal para qualquer limitação da indemnização, sendo certo que esta cumpre 

aqui não só um função reparadora, como ainda uma função sancionatória da conduta do agente.” 

 

 Concurso aparente de crimes; Crime de condução do veículo em estado de embriaguez; Crime de 

desobediência; Principio ne bis in idem – Acórdão de 03-06-2016 

“I - A conduta do arguido que depois de fiscalizado e detido pelos agentes policiais por conduzir um 

veículo automóvel na via publica sob influência do álcool com uma TAS superior a 1,20g/l e de ter sido 

advertido de que não podia conduzir nas 12 horas imediatamente seguintes e vem a fazê-lo ainda com 

uma TAS superior a 1,20 g/l comete apenas um crime de condução de veículo em estado de embriaguez 

e um crime de desobediência. II - Tal conduta (não observância do dever de omitir a condução) é 

dominada por um único sentido de desvalor jurídico social, e ao conduzir novamente ainda com álcool é 

movido pelo propósito de não acatar a proibição temporária de conduzir. III- Ocorre por isso um 

concurso aparente de crimes, pois que autonomizar o conteúdo de ilícito desta (segunda) condução com 

álcool significaria uma dupla valoração do mesmo substrato de facto, em violação do artº 29º5 CRP: 

punir o arguido duas vezes mesmo facto.” 

 

 Processo especial de revitalização; Homologação do plano; Prorrogação do prazo – Acórdão de 

02-06-2016 

“I - No âmbito do processo especial de revitalização, o plano de recuperação da devedora requerente 

deve ser apresentado no prazo das negociações previsto no art. 17.º-F, n.º 1, do ClRE, que é um prazo 

de caducidade. II - Ultrapassado tal prazo não deve ser homologado o plano, nos termos do art. 215.º do 

ClRE, por a sua homologação, nesse caso, constituir violação não negligenciável de norma imperativa. 

III - O Tribunal não pode considerar, oficiosamente, a prorrogação do prazo judicial previsto no art. 

139.º, n.º 5, do CPC.».” 
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 Agente de execução; Remuneração adicional – Acórdão de 02-06-2016 

“I - O critério da constituição do direito à remuneração adicional é a obtenção de sucesso nas diligências 

executivas, o que se verifica sempre que na sequência das diligências do agente de execução se conseguir 

recuperar ou entregar dinheiro ao exequente, vender bens, fazer a adjudicação ou a consignação de 

rendimentos, ou ao menos, penhorar bens, obter a prestação de caução para garantia da quantia 

exequenda ou que seja firmado um acordo de pagamento. II - A remuneração adicional do agente de 

execução prevista na Portaria n.º 282/2013, de 29.08, é sempre devida desde que haja produto 

recuperado ou garantido, excepto, nos processos executivos para pagamento de quantia certa em que 

há lugar à citação prévia do executado, se este efectuar o pagamento integral da quantia em dívida até 

ao termo do prazo para se opor à execução. III - O artigo 50.º, n.º 5, em conjugação com a tabela VIII, 

da Portaria n.º 282/2013, interpretado no sentido de permitir que o agente de execução possa pedir de 

remuneração variável mais de €73.000,00 quando apenas procedeu à penhora de quatro imóveis 

indicados pelo exequente e hipotecados para garantia do crédito exequendo e, por sua iniciativa, à 

penhora de um crédito, após o que a execução se extinguiu por acordo de pagamento entre exequente e 

executado, é inconstitucional por violação dos princípios da proporcionalidade e da proibição do 

excesso ínsitos no princípio do Estado de direito democrático consignado no artigo 2.º da Constituição. 

IV - É ainda inconstitucional por violação do direito de acesso à justiça e aos tribunais na medida em 

que da referida norma resulte responsabilidade para o próprio exequente, o qual, face ao custo 

desmesurado que poderá ter de suportar com o pagamento ao agente de execução nos casos em que o 

seu direito de crédito tenha um valor significativo, verá significativa e desproporcionadamente cerceado 

o seu direito de acesso à justiça sempre que for incerta a existência de bens cuja penhora e venda possa 

gerar um produto suficiente para aquele pagamento.” 

 

 Pena de multa; Pagamento em prestações; Prisão subsidiária – Acórdão de 01-06-2016 

“I - Se a arguida requereu o pagamento em prestações e escolheu o seu numero, tendo recebido a 

quantia necessária para a sua satisfação, e se desde que requereu o pagamento em prestações a sua 

situação financeira que lhe permitia pagar a multa não se alterou, a falta de pagamento é-lhe imputável 

não havendo lugar à suspensão da execução da prisão subsidiária. II- A pena de multa não deve ser 

encarada de ânimo leve pelos condenados pois se destina a satisfazer as finalidades da punição e não 

constitui uma mera despesa corrente do agregado familiar.” 

 

 Escutas telefónicas; Linguagem cifrada; Declarações do co-arguido –Acórdão de 01-06-2016 

“I - As escutas telefónicas são um meio de obtenção de prova, mas as conversações recolhidas através 

dessas interceções constituem meio de prova; transcrito e inserido no processo o conteúdo das gravações 

possa a constituir prova documental submetida ao princípio da livre apreciação da prova. II- Não 

sendo a paternidade ou origem das conversações e comunicações refutadas pelas pessoas a quem se 

atribuem cabe á defesa o ónus processual de impugnar a autenticidade ou a genuinidade dos fluxos 

comunicacionais. III- A ratio e a finalidade do artº 166º2 CPP tem em vista os documentos em sentido 

estrito pelo que âmbito da sua previsão não abrange as conversações ou respectivas transcrições. IV - 

Só releva para fins do artº 345º4 CPP a recusa a responder da qual resulte que ficaram sem resposta 
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perguntas solicitadas pelo mandatário do co arguido, e desde que seja observado o disposto nos nºs 1 e 2 

do artº 345º CPP sejam feitas pelo presidente a solicitação do mandatário do arguido ou co arguido. V- 

Se o co arguido confessa os factos admitindo a verdade auto-incriminadora e incriminadora de outro 

arguido e confirma sem discrepâncias a factualidade da acusação e depois responde a todos os pedidos 

de esclarecimento do MºPº, e dos mandatários dos co arguidos, a circunstância deste na ponta final do 

seu depoimento, dizer que não responde depois de varias vezes e a desproposito ter sido lembrado pelo 

mandatário do arguido incriminado, de que não é obrigado a falar, não se verifica a proibição de 

valoração do artº 345º4 CPP.” 

 

 Disciplina de audiência; Advogado; Sanções – Acórdão de 01-06-2016 

“Em face da regulamentação especifica, na audiência em processo criminal nos artºs 85º, 322,323 e 326 

CPP, dos actos e conduta dos advogados e defensores que não contempla a aplicação de multa aos 

advogados, não se verifica lacuna susceptivel de suportar a aplicação aos mesmos das sanções previstas 

no art.º 150º1 CPC.” 

 

 Sentença; Correcção; Nulidades; Modificação essencial; Inexistência – Acórdão de 01-06-2016 

“I - Proferida a sentença o tribunal recorrido ao abrigo dos artºs 380 e 379º do CPP antes de subir o 

recurso ao tribunal superior (artº 414º 4 CPP) em face da arguição do recorrente apenas pode proceder a 

correcção ou retificação de meros lapsos se apreciar nulidades que decorrem desse facto e não pode 

apreciar todas as que possam contender com o objecto já apreciados a final. II - Colidindo essa 

apreciação com o objecto do processo, tal acto constitui uma modificação essencial do decidido, o que 

implica a inexistência desse acto apreciativo, por se ter esgotado o seu poder jurisdicional.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 Justa causa de despedimento; Uso de mail pessoal – Acórdão de 15-06-2016 

“I-O envio de documentos por um trabalhador para um mail do próprio, num sábado, nas instalações 

da empregadora, em dia em que a mesma não permitia que os trabalhadores trabalhassem, para depois 

poder responder a uma questão colocada em serviço, encontra-se ao menos justificada. II-A justa causa 

para despedimento é uma noção complexa e para a averiguar deve-se recorrer ao entendimento de um 

“bonus pater famílias”, de um “empregador razoável”, segundo critérios de objectividade e 

razoabilidade (artº 487º, nº 2, do CC), em face do condicionalismo de cada caso concreto. III-E, para a 

impossibilidade prática e imediata da relação de trabalho como critério básico de “justa causa”, é 

necessário uma prognose sobre a inviabilidade das relações contratuais concluindo-se pela inidoneidade 

da relação para prosseguir a sua função típica. IV-Para graduar a indemnização em substituição da 

reintegração deve-se ter em conta a gravidade da conduta da entidade empregadora.” 
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 Sentença; Dever de fundamentação; Provas; Análise crítica – Acórdão de 15-06-2016 

“Nos termos do nº 4 do art. 607º do CPC, na fundamentação da sentença, o juiz declara quais os factos 

que julga provados e quais os que julga não provados, analisando criticamente as provas, indicando 

ilações tiradas dos factos instrumentais e especificando os demais fundamentos que foram decisivos 

para a sua convicção. Não cumpre esse desiderato a simples transcrição da nota de culpa e da decisão 

do processo disciplinar.” 

 

 Complemento de pensão; Acordo de empresa; Orçamento do estado; Inconstitucionalidade;Valor 

da causa – Acórdão de 15-06-2016 

“I-A norma do art. 75º da LOE para 2014, ao fazer cessar a eficácia do conteúdo de uma norma da 

convenção colectiva de trabalho livremente negociada no âmbito da autonomia colectiva (se bem que 

temporariamente, com a condição da cessação da suspensão que a torna praticamente definitiva no 

horizonte de cada um dos ex-trabalhadores reformados atingidos), viola a garantia da contratação 

colectiva referida na parte final do nº 3 do art. 56º da Constituição. II-Embora seja indiscutível que é o 

interesse público (na redução da despesa com pessoal nas empresas do sector empresarial do Estado, 

com vista à redução do défice e do endividamento públicos) que subjaz à estipulação dessa norma, 

sendo a estimativa da diminuição dos encargos das empresas públicas reclassificadas no ano de 2014 

resultante da medida de suspensão dos complementos de pensões integralmente suportados pelas 

próprias empresas, de 11,3 milhões de euros, há que reconhecer que é muito pouco significativo, no 

contexto geral do Orçamento de Estado, quando ponderado - cada um à sua escala, evidentemente - 

com o corte que representa para cada um dos ex-trabalhadores reformados a supressão do complemento 

de pensão que vinha a ser pago pela R. e com o qual, juntamente com a reforma paga pela Segurança 

Social, fazem face às despesas do dia a dia, pela sobrevivência em condições de dignidade, numa fase 

das respectivas vidas em que não é expectável que consigam obter novas fontes de rendimento e em que 

as despesas, em especial com a saúde, em geral aumentam significativamente. III-Como direito 

emergente dos instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho, reconhecido há mais de 40 anos, 

o enorme grau de confiança que essa circunstância lhe confere foi seguramente determinante para levar 

os trabalhadores a passarem à situação de reformados, passando o direito ao complemento, à medida 

que cada um deles foi passando à reforma, a integrar a respectiva esfera jurídica, conferindo-lhes a 

legítima expectativa de continuarem a dela beneficiar e permitindo-lhes assumirem compromissos e 

responsabilidades que não assumiriam se não contassem com essa prestação.  IV-A medida orçamental 

de suspensão dos complementos de pensão (exceptuados aquelas cujo valor, juntamente com a pensão, 

seja igual ou inferior a € 600 mensais) dos ex- trabalhadores das empresas do sector empresarial do 

Estado que apresentem resultados líquidos negativos nos últimos três anos apurados, que não sejam 

integralmente financiados pelas contribuições ou quotizações dos trabalhadores, só sendo retomado o 

respectivo pagamento após verificação de três anos consecutivos de resultados líquidos positivos, não 

observa a “justa medida” na restrição da garantia constitucional do direito à contratação colectiva, 

ferindo o princípio da confiança inerente ao Estado de Direito Democrático, desrespeita a garantia da 

efectivação dos direitos e mostra-se excessiva e desproporcionada no sacrifício imposto aos ex-

trabalhadores reformados por ele atingidos, quando balanceado com o diminuto valor de poupança na 
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despesa pública que tal medida permite (segundo o cálculo dos recorrentes, cerca de 0,007 ou 0,008 do 

PIB). Viola, pois, o princípio de proporcionalidade ou da proibição do excesso consagrado no art. 18º nº 

2. V-Embora a questão essencial que integra o objecto do processo seja a discussão da questão de 

direito que consiste em saber se deveria ser rejeitada a aplicação das normas contidas no art. 75º da 

LOE de 2014 que determinaram que a R. deixasse, a partir de Janeiro de 2014, de pagar aos AA. o 

complemento de reforma, por serem desconformes a diversas normas constitucionais, porque nos 

encontramos perante a dedução de vários pedidos respeitantes aos vários AA., sendo a causa de pedir 

constituída pelos factos que individualizam o interesse de cada um dos AA. na causa, ou seja, os 

relativos à repercussão da decisão da R. de, em obediência às mencionadas normas da LOE, deixar de 

pagar os complementos de pensão, nas relações existentes entre ela e cada um dos AA. (relações que 

emergem da passagem dos mesmos à situação de reforma bem como do estabelecido, em matéria de 

complementos de pensão, nos instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho que vigoraram no 

decurso das extintas relações laborais entre a R. e cada um dos AA.), são tantas quanto o número de 

AA. as relações materiais controvertidas, pelo que o caso dos autos configura uma situação de coligação 

de AA. e não de litisconsórcio voluntário. VI- Na fixação do valor da causa há que atender à utilidade 

económica imediata dos diversos pedidos. Sendo um dos pedidos deduzidos o de pagamento dos 

complementos de pensão vencidos e vincendos até à sentença, não pode ter-se por arbitrário considerar 

para o efeito o valor correspondente a 30 meses de complemento devido a cada um dos AA.” 

 

 Pré-reforma; Acordo de actualização de pensão; Inflação – Acórdão de 15-06-2016 

“Tendo os trabalhadores e a empregadora acordado a suspensão do contrato de trabalho e, em 

simultâneo, a pré-reforma daqueles, regulando o modo de actualização futura das prestações de pré-

reforma (que seria em função da percentagem do aumento da retribuição dos trabalhadores no activo), 

fica excluída a aplicação do regime supletivo previsto no art.º 359.º, n.º 2 do CT/2003 (segundo o qual a 

actualização é feita com base na percentagem igual à do aumento de retribuição de que o trabalhador 

beneficiaria se estivesse no pleno exercício das suas funções ou, não havendo tal aumento, à taxa de 

inflação).” 

 

 Opc - orgão de polícia criminal; Competência – Acórdão de 09-06-2016 

“I- Os OPCs exercem uma função de ajuda ao Mº.Pº. e Autoridades judiciárias, mas os actos 

determinados são sempre da Autoridade Coadjuvada, actuando os OPCs na sua dependência funcional 

(legislação acima citada), o que, naturalmente não significa uma dependência hierárquica. II- Embora a 

PJ tenha competência exclusiva para a investigação criminal relativamente aos crimes de catálogo, nos 

termos da Lei especial LOIC, na verdade, nada proíbe que o Mº.Pº. enquanto detentor originário da 

investigação, entenda e ordene a realização de diligências de investigação desses crimes de área 

reservada, a OPCs diferentes, uma vez que a própria Lei Penal não faz qualquer distinção entre os 

OPCs.” 
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 Reclamação para o presidente; Justo impedimento; Notificação ao mandatário; Presunção de 

notificação – Acórdão de 07-06-2016 

“I-A invocação pelo arguido da necessidade de acesso às comunicações feitas pelo titular do inquérito 

ao seu superior hierárquico para a elaboração de recurso, cujo objeto é constituído pela ultrapassagem 

dos prazos do inquérito criminal, pela ausência de indícios suficientes da verificação de qualquer crime 

ou de quem foram os seus agentes e pelo consequente arquivamento do inquérito criminal, facto 

negativo que não tem que provar, à revelia dos princípios da presunção de inocência e do acusatório, 

que impõem ao titular da ação penal a prova do facto positivo – fortes indícios do crime e dos seus 

agentes - na ausência de acesso a concretos elementos indiciários dos autos de inquérito, apresenta-se 

como verosimilhante porque, de forma indireta, permitirá corroborar, ou não, o expendido pelo arguido 

no seu recurso, com as correspondentes consequências na prova de justo impedimento na apresentação 

do recurso, o qual se deve ter por verificado, nos termos e para os efeitos do disposto nos art.ºs 140.º, 

n.ºs 1 e 2, do C. P. Civil e 107.º, n.º 2, do C. P. Penal. II-A presunção de notificação no 3.º dia útil 

posterior ao do envio estabelecida pelo n.º 2 do art.º 113.º, do C. P. Penal para as notificações efetuadas 

por via postal registada é aplicável à notificação por telecópia, prevista no art.º 113.º, n.º 11, in fine, do 

C. P. Penal, uma vez que, nos termos do disposto nos art.ºs 4.º, n.º 1, primeira parte, do C. P. Penal e 

10.º, n.ºs 1 e 2, do C. Civil, procedem em relação a esta forma de notificação as mesmas razões que 

levam ao estabelecimento da presunção para a notificação por via postal registada.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 Não transcrição da sentença no certificado de registo criminal; Trânsito em julgado da sentença 

condenatória – Acórdão de 15-06-2016 

“I - Perante o disposto no artigo 13.º da Lei n.º 37/2015, de 05-05, com a decisão condenatória e a 

ordem de remessa do boletim ao registo criminal não fica esgotado o poder jurisdicional do juiz sobre a 

matéria naquela norma visada. II - Ainda que a decisão condenatória haja sido proferida quando ainda 

estava em vigor a Lei n.º 57/98, de 18-08, e não obstante o trânsito em julgado da mesma, na vigência 

da Lei n.º 37/2015 o tribunal não está impedido de ordenar a não transcrição da sentença nos 

certificados a que se referem os n.ºs 5 e 6 do artigo 10.º da Lei n.º 37/2015, se verificados os pressupostos 

previstos no artigo 13.º do mesmo diploma.” 

 

 Tir; Julgamento na ausência do arguido; Irregularidade na notificação; Nulidade do ato; Termos 

posteriores – Acórdão de 15-06-2016 

“I - A legitimação da sentença proferida na ausência da arguida naturalmente pressupõe a regular e 

correlata notificação e a presumivelmente voluntária opção pessoal de incomparência. II - A 

irregularidade procedimental na realização de tal projectada notificação ocasiona incomportabilidade 

da presunção legal da efectiva existência. III - Haver-se-á inexoravelmente de concluir pelo 

comprometimento da validade do próprio acto jurídico e de todos os subsequentes consigo 

correlacionados, incluindo, obviamente, a realização do julgamento e a enunciada sentença.” 
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 Prescrição; Sentença não notificada ao arguido – Acórdão de 15-06-2016  

“Sendo a prescrição do procedimento criminal um instituto também de natureza substantiva, não 

prevendo a lei qualquer limite máximo para a suspensão do procedimento criminal, no caso da alínea d) 

do n.º 1 do artigo 120.º do CP, não se pode fazer uma interpretação de forma a colmatar lacunas, sob 

pena de violação do princípio da legalidade.” 

 

 Prescrição da pena; Contumácia – Acórdão de 15-06-2016 

“I - A revogação do artigo 476.º do CPP não significa a invalidade dos actos praticados na sua vigência. 

II - Não obstante a lei atribuir agora ao tribunal de execução das penas a competência para proferir a 

declaração de contumácia, o acto praticado (declaração de contumácia) a coberto da lei antecedente e 

em consonância com esta, é um acto inteiramente válido e eficaz, em consonância com o 

princípio tempus regit actum, sob pena de, assim não se entendendo, ocorrer quebra de harmonia e 

unidade dos vários actos do processo, óbice à imediata aplicabilidade da lei processual nova – cfr. artigo 

5.º do Código de Processo Penal. III - Nos casos das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 125.º do Código 

Penal não há prazo máximo para a suspensão da prescrição pelo que, verificando-se o facto suspensivo, 

a pena permanece indefinidamente suspensa até que cesse o facto suspensivo, não funcionando o limite 

do artigo 126.º, n.º 3. IV - Enquanto durar a situação de contumácia, mantém-se a suspensão da 

prescrição, ou seja, o prazo de prescrição não corre até à cessação desse facto suspensivo.” 

 

 Depoimento não audível; Nulidade; Exame crítico da prova; Vício de insuficiência; Elemento 

subjetivo do tipo de crime – Acórdão de 15-06-2016 

“I - No que respeita à nulidade previsto no art. 363.º do CPP, há a considerar o Ac. do STJ n.º 13/2014 

de 3/7/2014 publicado no DR, I série, de 23/09/2014, que fixou jurisprudência: “A nulidade previsto no 

artº 363º do CPP deve ser arguida perante o Tribunal da 1ª instância, em requerimento autónomo, no prazo 

de 10 dias, a contar da data da sessão da audiência em que tiver ocorrido a omissão da documentação ou a 

deficiente documentação das declarações orais, acrescido do período de tempo que mediar entre o requerimento 

da cópia da gravação, acompanhado o necessário suporte técnico, e a efectiva satisfação desse pedido pelo 

funcionário, nos termos do nº 3 do artº 101º do mesmo diploma, sob pena de dever considerar-se sanada”. 

II - O exame crítico da prova deve indicar no mínimo e não tem que ser de forma exaustiva, as razões 

de ciência e demais elementos que tenham na perspectiva do tribunal sido relevantes, para assim se 

poder conhecer o processo de formação da convicção do tribunal. III - O tribunal na fundamentação 

deve expor de forma global as provas em que se baseou e as razões de ciência e elementos que foram 

relevantes. Não tem necessariamente que o fazer ponto por ponto, sob pena de se tornar repetitivo 

violando, assim, o princípio da economia processual. IV- Tendo o Sr. juiz enumerado as provas que teve 

ao seu dispor, indicando o essencial do seu conteúdo e, portanto, o modo como formou o juízo da sua 

veracidade, cumpriu com o dever de fundamentação contido no art 374 n.º 2 do CPP. V - O vício da 

insuficiência resulta de o tribunal não ter esgotado os seus poderes de indagação relativamente ao 

apuramento da matéria de facto essencial; no cumprimento do dever da descoberta da verdade 

material, o tribunal podia e devia ter ido mais longe; não o tendo feito, ficaram por investigar factos 

essenciais, cujo apuramento permitiriam alcançar a solução legal e justa(Ver Acs. S.T.J., de 18.11. 
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1998, no processo n.º855/98 e de 14.11.1998, no processo n.º588/98). VI - A partir de determinados 

factos e à luz das regras da experiência podemos concluir pela intencionalidade pela forma como agiu o 

arguido. Portanto, a intenção com que o recorrente agiu retira-se, extrai-se, da matéria de facto. É 

através da realidade factual que lhe está subjacente que o Tribunal e recorrendo às regras da 

experiência tem de concluir pela intencionalidade ou não do agente.” 

 

 Competência; Tribunal; Balcão nacional de arrendamento; Contrato de arrendamento; Resolução 

do contrato; Indemnização; Interesse em agir; Procedimento especial de despejo – Acórdão de 14-

06-2016 

“I- Os Tribunais judiciais são competentes para conhecer de uma acção em que, além de indemnização 

por danos causados, é pedida a resolução de um contrato de arrendamento com base em diversos 

fundamentos (designadamente em mora no pagamento de rendas), sendo certo que o Balcão Nacional 

de Arrendamento, além de não dispor de competência para apreciar pedidos de indemnização por danos 

causados, também não tem competência para declarar a resolução do contrato; o BNA apenas tem 

competência, no âmbito do procedimento especial de despejo, para executar e tornar efectivo o despejo 

na sequência de cessação do contrato que (alegadamente) já tenha operado extrajudicialmente, nos 

casos em que a cessação do contrato opera sem necessidade de intervenção judicial. II-Assim, se o 

senhorio não procedeu à resolução extrajudicial do contrato de arrendamento (ainda que, com 

fundamento na falta de pagamento de rendas, tal lhe fosse permitido), optando por intentar uma acção 

judicial com vista a obter e ver declarada tal resolução, são os tribunais judiciais – e não o BNA – os 

competentes para a sua apreciação, apenas se podendo questionar se o senhorio tem ou não um 

interesse processual relevante (interesse em agir) no que toca ao pedido de resolução com base em falta 

de pagamento de rendas em virtude de a lei determinar que a resolução do contrato com esse 

fundamento opera por comunicação à contraparte sem necessidade de intervenção judicial. III- 

Todavia, pretendendo o senhorio obter a resolução do contrato por diversos fundamentos e sendo certo 

que a resolução com base em alguns desses fundamentos apenas poderia ser decretada pelo Tribunal, 

impõe-se reconhecer que tem um interesse processual relevante em pedir ao Tribunal a resolução do 

contrato com base em todos esses fundamentos e que, como tal, dispõe de interesse em agir no que toca 

ao pedido de resolução com base em falta de pagamento de rendas ainda que, com este específico 

fundamento, pudesse ter resolvido o contrato de forma extrajudicial e mediante comunicação a efectuar 

ao arrendatário, nos termos previstos na lei.” 

 

 Deserção da Instância; Acção executiva; Pressupostos; Negligência – Acórdão de 14-06-2016 

“I-Ainda que, no domínio do processo executivo, a deserção da instância opere automaticamente – 

independentemente, portanto, de qualquer decisão judicial que a declare – ela não se basta com a mera 

circunstância de o processo estar parado ou não apresentar qualquer movimento processual durante 

mais de seis meses; para que tal deserção se tenha por verificada, será ainda necessário que essa 

circunstância se deva a uma falta de impulso processual que possa ser imputada a negligência das 

partes, sendo irrelevante, para esse efeito, a falta de impulso processual que apenas é imputável ao 

agente de execução. II- Estando o processo a aguardar, há mais de seis meses, a realização de diligências 

que são da competência do agente de execução, não poderá concluir-se, sem mais, que a falta de 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

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

 
© NRDC - Escritório de Advogados 2016 

34 

 

movimento processual é imputável a negligência do exequente, sem que exista, pelo menos, uma 

notificação que transfira para este o ónus de reagir e tomar posição sobre a inércia e o incumprimento 

do agente de execução. III- Assim, constatando-se que o processo não apresenta movimento durante 

um período temporal significativo que seja bastante para concluir que o agente de execução não está a 

cumprir os deveres inerentes ao cargo, deverá o Tribunal notificar o exequente para requerer o que tiver 

por conveniente em face desse incumprimento; só a partir desse momento se poderá considerar que o 

exequente tem a obrigação e o ónus de tomar posição sobre esse incumprimento e que o processo 

aguarda o seu impulso processual, considerando-se deserta a instância se nada requerer nos seis meses 

subsequentes.” 

 

 Período experimental; Tempo de formação do trabalhador – Acórdão de 09-06-2016 

“I-A formação do trabalhador só deve contar para a contagem do período experimental, para além dos 

casos em que é determinada pelo empregador previamente à celebração do contrato de trabalho, 

quando se tenha já iniciado a execução do contrato de trabalho. II- Compreende-se que assim seja, 

porque na formação anterior ao início do contrato o trabalhador/formando não está sob o poder de 

direcção da futura entidade empregadora. III- Salvo situações pontuais, a avaliação do interesse da 

manutenção do vínculo laboral só poderá ocorrer quando o empregador possa exercer o seu poder de 

direção, de conhecimento sobre as aptidões técnicas do trabalhador e da sua valorização pelo 

empregador, o que na grande maioria das vezes só poderá acontecer após o início de execução da relação 

laboral.” 

 

 Insolvência; Encerramento do processo; Bens; Exoneração do passivo; Liquidação – Acórdão de 

07-06-2016 

“Só se deve declarar o encerramento do processo de insolvência no despacho liminar de deferimento do 

pedido de exoneração do passivo restante, se inexistirem bens a liquidar; existindo estes e não estando 

concluída a respectiva liquidação, não se pode declarar o encerramento do processo de insolvência, 

antes de concluída a liquidação.” 

 

 Deserção da instância; Impugnação de Paternidade; Meios de Prova; Poderes do Tribunal; -

Oficiosidade – Acórdão de 07-06-2016 

“I- A falta de impulso processual da acção declarativa de impugnação da paternidade que se encontra 

sem andamento objectivo há mais de seis meses após o último impulso consubstanciado no despacho 

judicial que ordenou a notificação da ré para a realização, oficiosamente determinada, de testes de 

ADN (exames hematológicos) não pode ser imputada a negligência do autor. II- Estamos em face de 

meio de prova cuja realização foi oficiosamente determinada pelo tribunal, cabendo a este a realização 

de todas as diligências necessárias à respectiva concretização, não se podendo responsabilizar o autor 

pela falta de colaboração de uma das partes, a que ele é, absolutamente, alheio.” 
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 Interpretação da declaração negocial; Prestação de facto; Incumprimento definitivo – Acórdão de 

07-06-2016 

“I- Para determinar o conteúdo das cláusulas da transação, de acordo com as regras sobre a 

interpretação da declaração negocial, importa distinguir se estamos perante um caso de indagação da 

vontade real ou antes perante uma interpretação da declaração negocial segundo critérios normativos. 

II- Sendo imperfeita a exteriorização da declaração, a vontade real do declarante só prevalece sobre a 

impressão do declaratário se estiverem reunidos os factos que revelem tal vontade real. III- Tendo os 

executados sido, por diversas vezes, impedidos de realizarem as obras em causa, pelos próprios 

exequentes, sem razão válida para tal, a falta de cumprimento não procede de culpa sua, em função do 

que não podem ser sancionados/responsabilizados por isso.” 

 

 Cúmulo Jurídico; Crime de trato sucessivo; Crime exaurido – Acórdão de 07-06-2016 

“I - Havendo uma pluralidade de crimes da autoria do mesmo agente e praticados num determinado 

período de tempo limitado pela data do trânsito em julgado mais antiga, haverá necessariamente a 

aplicação de uma pena única, independentemente do momento em que seja conhecida a situação de 

concurso. II - O crime de tráfico de estupefacientes, previsto e punido pelo art. 21.º, n.º 1, do Decreto-

Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, é o que vem sendo denominado de crime exaurido, ou seja, um crime 

que se consuma através da comissão de um primeiro ato de execução, que não corresponde a uma 

execução completa mas que se irá aperfeiçoando com a prática de novos factos, cada um integrando um 

hipotético novo crime do mesmo tipo matricial mas que é imputado à ação inicial. III - No caso em 

apreciação, o crime pelo qual o recorrente foi condenado consumou-se com a prática dos factos do dia 

27 de fevereiro de 2011 (embora se fosse aperfeiçoando com os factos que foram cometidos até 27 de 

junho de 2012).” 

 

 Condução de veículo em estado de embriaguez; Veículo com ou sem motor; Acusação; Matéria de 

facto provada – Acórdão de 01-06-2016 

“I - Tendo sido dado como provado que o arguido conduzia um veículo com determinada matrícula, a 

viatura em causa só pode ser com motor, tendo em conta o disposto no n.º 1 do artigo 117.º do Código 

da Estrada. II - Ainda que a acusação tivesse omitido as demais características do veículo, não estava o 

tribunal a quo inibido de recorrer ao auto de notícia - base da sua convicção -, onde consta tratar-se de 

um “veículo ligeiro, de mercadorias, da marca Mitsubishi, modelo L200, de cor branco”. III - Sendo 

irrelevante, à estrutura normativa do artigo 292.º, n.º 1, do CP, que o veículo possua (ou não) motor, a 

factualidade assim descrita na acusação, dada como provada na sentença, é suficiente, na referida 

dimensão, à perfectibilização do crime de condução de veículo em estado de embriaguez.” 

 

 Dever de fundamentação; Vício de contradição; Apreciação da prova; Perturbação da vida 

privada; Concurso de crimes; Crime continuado; Medida da pena – Acórdão de 01-06-2016 

“ I - Com este dever [dever de fundamentação das decisões judiciais] pretende-se assegurar a total 

transparência da decisão, através da plena compreensão dos juízos de facto e de direito que contém 

pelos seus destinatários directos, em primeira linha, e pela própria comunidade. Simultaneamente, por 

via dele, é assegurado o autocontrolo de quem proferiu a decisão e a fiscalização da actividade decisória 



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 

36 

 

pelo tribunal de recurso.  II - A exposição dos motivos de facto que fundamentam a decisão deve 

conter, de modo completo e conciso, a enunciação das provas que serviram para fundar a convicção do 

tribunal, e a análise crítica de tais provas, entendendo-se por esta, a explicitação do processo de 

formação da convicção do julgador, concretizada na indicação dos motivos e critérios lógicos e racionais 

que conduziram à credibilização de certos meios de prova e à desconsideração de outros. III - No 

âmbito da revista alargada [comum designação do regime dos vícios da decisão] o tribunal de recurso 

não conhece da matéria de facto [no sentido da reapreciação da prova], limitando a sua actuação à 

detecção dos vícios que a sentença, por si só e nos seus precisos termos, evidencia e, não podendo saná-

los, determina o reenvio do processo para novo julgamento. IV - O vício da contradição insanável da 

fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão consiste, basicamente, numa oposição na matéria de 

facto provada, numa oposição entre a matéria de facto provada e a matéria de facto não provada, 

numa incoerência da fundamentação probatória da matéria de facto, ou ainda quando existe oposição 

entre a fundamentação e a decisão. V - A apreciação da prova é, nos termos da lei, tarefa exclusiva do 

julgador. Mas a livre convicção que a fundamenta não tem o sentido de o juiz a poder valorar conduzido 

por um convencimento exclusivamente subjectivo, pois ela não significa arbítrio ou decisão irracional, 

bem pelo contrário. VI - A valoração da prova impõe ao julgador uma apreciação crítica e racional, 

fundada nas regras da experiência, da lógica e da ciência e na percepção [no que respeita à prova por 

declarações] da personalidade dos depoentes, tendo sempre como horizonte a dúvida inultrapassável 

que conduz ao princípio in dubio pro reo. VII - O crime de perturbação da vida privada previsto no n.º 2 

do art. 190.º do CP, tutela os bens jurídicos vida privada, paz esossego (Costa Andrade, Comentário 

Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo I, 2º Edição, 2012, Coimbra Editora, pág. 1005 e 

ss.). VIII - Realizando o agente a acção típica, telefonando para o telemóvel do ofendido, não pode ter-

se como também praticado, através da mesma concreta conduta, um outro crime, agora em relação à 

ofendida, ainda que pudesse ser essa a intenção da arguida, sob pena de violação do princípio da 

tipicidade. IX - A pedra angular do crime continuado é a considerável diminuição da culpa do agente, 

não obstante a pluralidade de resoluções criminosas que assumiu, e que torna injustificada e excessiva a 

aplicação do concurso efectivo de infracções. X - O crime de perturbação da vida privada é punível com 

pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 240 dias. Não obstante a relativa sobreposição das 

circunstâncias agravantes às circunstâncias atenuantes, dadas as exigências de prevenção referidas, de 

média e baixa intensidade, afigura-se-nos que a pena de 80 dias de multa decretada pela 1ª instância 

para cada crime, situada um pouco acima do primeiro quarto das molduras abstractas aplicáveis, se 

crítica merece, será a da sua benevolência, pelo que são de manter as penas parcelares decretadas.” 

 

 Abuso de confiança contra a segurança social; Abuso de confiança fiscal; Crime continuado – 

Acórdão de 01-06-2016 

“I - O número de crimes de abuso de confiança contra a Segurança Social e de abuso de confiança fiscal 

ter-se-á necessariamente de aferir pelo equivalente número de prestações contributivas e tributárias 

intencionalmente (dolosamente) retidas pelo respectivo vinculado no termo final do prazo legal da 

respeitante entrega à Segurança Social e à Administração Tributária, e, no que concerne ao tipo-de-

ilícito de abuso de confiança fiscal, ainda pelo concreto valor pecuniário de cada uma das devidas 
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prestações tributárias (fiscais), por só para tanto relevarem as de montante superior a € 7.500,00. II - 

Apenas se legitimará juridicamente equacionar a sua unificação e subordinação à figura do concernente 

crime continuado caso na acusação se enuncie e em julgamento comprove a contemporânea – aquando 

de tais termos finais legais do cumprimento de cada uma das faltosas prestações contributivas e fiscais 

– existência dalgum específico, concreto e objectivo circunstancialismo fáctico externo/exógeno à 

pessoa do próprio obrigado cuja repetição ou manutenção reúna racional adequação à quebra do seu 

exigível sentido de atinente dever jurídico e cívico e ao comummente/empiricamente compreensível 

condicionamento da sua sucessiva queda em tentação de desobediência às correspectivas imposições 

legais e de indevida retenção/apropriação dos montantes pecuniários correspondentes a cada uma das 

devidas prestações, decorrentemente justificativa da simétrica redução da carga da respeitante 

censurabilidade. III - O sentimento de impunidade do vinculado prestacional eventualmente emergente 

de percepcionada infiscalização da própria contabilidade pelos competentes órgãos administrativos, e a 

associada reiteração comportamental delitiva, ao invés de razoavelmente justificar a desculpabilização 

da correspectiva atitude, antes incontornavelmente representa da sua reprovável incivilidade, má-

formação, desinibição criminógena, persistência infraccional e perigosidade para os interesses público-

securitários e tributários, logicamente postulante, pois, de juízo de elevada censurabilidade, conducente 

precisamente à conclusão jurídica inversa da imanente ao crime continuado.” 

 

 Processo contraordenacional; Notificação da sentença – Acórdão de 01-06-2016 

“I - No âmbito da fase jurisdicional do processo contra-ordenacional, caso o julgador tal não considere 

necessário, o arguido não é obrigado a comparecer à audiência, podendo-se nela fazer representar por 

advogado. II - Neste caso, se na respectiva sessão o representante advogado tomar conhecimento da 

judicial anunciação de data para publicação da pertinente sentença e optar por ao respectivo acto não 

comparecer, dever-se-á para todos os efeitos legais considerar presente e logo na ocasião tido por 

notificado do publicado acto decisório. III - Por conseguinte, o prazo legal de concernente recurso – de 

10 (dez) dias – computar-se-á a partir de então, absolutamente para o efeito irrelevando a sua 

(advogado) posterior e cortês notificação pela secretaria.” 

 

 Prazo razoável; Pagamento da coima em prestações – Acórdão de 01-06-2016 

“I - A determinação da razoabilidade do prazo requer o exame da situação concreta, designadamente a 

questão de facto e de direito. II - A existência de um prazo máximo de 2 anos sobre a data do trânsito 

em julgado da condenação, visa impedir que o pagamento da coima (art.88.º, n.º 5 do RGCO), ou da 

multa (art.47.º, n.º 3 do Código Penal), se prolongue de tal modo no tempo que o efeito preventivo da 

sanção se perca. III - O prazo de 2 anos é perentório, um limite máximo até ao qual todas as prestações 

têm de estar pagas, independentemente da data da decisão que defere o pagamento em prestações, pelo 

que, em face da letra e do espírito da lei, o condenado não pode ter qualquer expetativa jurídica de que 

tal prazo se conta a partir da data do deferimento. IV - A interpretação do art.88.º, n.º 5 do RGCO 

realizada no douto despacho recorrido, no sentido de que no pagamento da coima em prestações, a 

última delas não pode ir além dos dois anos subsequentes ao carácter definitivo ou ao trânsito em 
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julgado da decisão, respeita a letra e o espírito da norma e não viola os artigos 20.º, n.º 4 da 

Constituição da Republica Portuguesa e 6.º, n.º 1, da Convenção Europeia dos Direitos do Homem.” 

 

 Depoimento da testemunha de ouvir dizer ao arguido valoração probatória – Acórdão de 01-06-

2016 

“ I - O depoimento de ouvir dizer a arguido, que, estando presente em audiência de julgamento, ainda que 

se remetendo ao silêncio, tem toda a possibilidade de exercer o contraditório, é susceptível de ser 

valorado, de acordo com os princípios gerais de liberdade de prova e de livre valoração da prova. II - 

Todavia, a valoração do depoimento de ouvir dizer requer alguma prudência, devendo, sempre que 

possível, encontrar sustentação noutros meios de prova, sejam directos ou indirectos.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 Acusação; Rejeição; Narração de factos por remissão; Difamação – Acórdão de 13-06-2016 

“I- Ao contrário do que acontece com outras peças processuais, a lei não permite que a narração dos 

factos da acusação seja feita por mera remissão para outras peças ou documentos do processo. II- 

Estando em causa um texto com conteúdo difamatório, a acusação tem que transcrever as passagens do 

texto consideradas difamatórias. Se o não fizer, a acusação tem de ser rejeitada, por manifestamente 

improcedente, nos termos dos artº s 311º, nºs 2 al. a) e 3 al. a), b) e d), do CPP.” 

 

 Descaminho; Elementos típicos – Acórdão de 13-06-2016 

“Não constituem elementos típicos do crime de descaminho: a) a qualidade específica do agente de fiel 

depositário, b) a advertência para a possibilidade da prática do crime,, c) a prévia notificação do 

depositário para proceder à entrega dos bens e d) a notificação da apreensão sob a forma de uma 

comunicação regularmente emanada de autoridade ou funcionário competente.” 

 

 Escusa; Fundamentos legais; Juíza filha de testemunha; Deferimento do pedido – Acórdão de 13-

06-2016 

“A proximidade da Senhora Juiz a uma testemunha de acusação, decorrente da relação filial, inculca no 

cidadão (homem médio), sérias dúvidas sobre a posição de equidistância e imparcialidade do julgador 

na boa administração da justiça, verificando-se, assim, legítimo fundamento para a escusa requerida 

nos termos do artigo 43.º, nº, 4, do Código de Processo Penal.” 

 

 Nulidade do despacho; Fundamentação; Sentença; trânsito em julgado; taxa de justiça – Acórdão 

de 13-06-2016 

“I - Proferida uma decisão, ainda que legalmente irrecorrível para o tribunal superior, a mesma não 

pode considerar-se transitada em julgado na data da sua notificação, pois a mesma, independentemente 

de não ser susceptível de recurso ordinário, pode ser objecto de reclamação. Há, assim, que distinguir 

duas situações: a) se a decisão admitir recurso transita em julgado decorrido o prazo de recurso; b) se a 

decisão não admitir recurso, transita em julgado, depois de decorrido o prazo normal e legal da 
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respectiva possibilidade de reclamação. II - Existem, assim, duas formas processuais que visam a 

reapreciação/reparação da sentença impugnada: o recurso e a reclamação (cf. artigo 628º, do Código de 

Processo Civil, ex vi artigo 4º, do Código de Processo Penal). III - A fase de recurso, cuja tramitação 

está prevista nos artigos 399º e seguintes do Código de Processo Penal, inclui, no artigo 405º, um 

procedimento, designado por «reclamação contra despacho que não admitir ou que retiver o recurso». 

IV - A reclamação contra o despacho que não admitir o recurso ou que o retiver constitui parte 

integrante da fase de recurso (artigo 628º, primeira parte, do CPC), não se confundindo, nem quanto 

âmbito, nem quanto à natureza ou finalidade, com a fase da reclamação a que alude o artigo 628º, do 

CPC, in fine. V - Como o arguido não impugnou a sentença dentro dos 30 dias seguintes contados desde 

a notificação/depósito da mesma – prazo durante o qual lhe era facultada a interposição do recurso - , a 

sentença consolidou-se no dia dia 19 de Janeiro de 2015, momento a partir da qual deixou de ser 

passível de recurso ordinário ou qualquer reclamação a que alude o artigo 628º do CPC citado.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 Acidente de viação; Seguro automóvel; Reenvio prejudicial – Acórdão de 16-06-2016 

“I - A questão de saber se as companhias de seguro são responsáveis pelas indemnizações devidas aos 

lesados pela circulação de veículos automóveis quando o sinistro tenha sido «dolosamente provocado» 

nem sempre obteve solução semelhante ao nível da jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. 

Porém, sobretudo desde 2007, tem-se consolidado o entendimento que defende uma resposta afirmativa 

a tal questão.II - Não obstante, o caso dos autos encerra uma particularidade específica: a de saber se a 

precedente conclusão é aplicável ao caso em que o proprietário de um veículo automóvel e tomador do 

seguro é o lesado por danos que lhe foram causados pelo seu próprio veículo, conduzido por um terceiro 

que o furtara, e que com o mesmo, de forma intencional, o atropelou. III - Em matéria de seguro de 

responsabilidade civil automóvel as disposições legislativas nacionais, à luz das quais se determina a 

existência e extensão do direito de indemnização do lesado vítima de um acidente de viação, não podem 

comprometer a efectividade das disposições de Direito da União Europeia relativas a este tipo de 

seguro, não se podendo ignorar que a ideia fundamental subjacente à acção directa é, precisamente a 

garantia e a protecção do lesado. IV- Considerando que existem dúvidas fundadas quanto à 

conformidade dos artigos 14.º, n.º 2, alínea b), e 15.º, n.º 3, primeira parte do DL n.º 291/2007, de 21 de 

Agosto, com o direito comunitário, e que nos termos do considerando 20 da Directiva 2009/103/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Setembro de 2009, «deverá ser garantido que as vítimas 

de acidentes de veículos automóveis recebam tratamento idêntico, independentemente dos locais da 

Comunidade onde ocorram os acidentes», a fim de esclarecer estas dúvidas e assegurar o respeito pelos 

referidos princípios do Direito da União Europeia, entende este Tribunal ser conveniente suscitar, 

oficiosamente, o reenvio prejudicial previsto no artigo 267.º do Tratado de Funcionamento da União 

Europeia, previamente à decisão de mérito da causa, relativamente à questão que seguidamente se 

enuncia: Em caso de acidente de viação do qual resultaram danos corporais e materiais para um peão 

que foi intencionalmente atropelado pelo veículo automóvel de que era proprietário, que se encontrava 



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 

40 

 

a ser conduzido pelo autor do respectivo furto, o direito comunitário, designadamente os artigos 12.º, 

n.º 3, e 13.º, n.º 1, da Directiva 2009/103/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, opõe-se à exclusão 

pelo direito nacional de qualquer indemnização ao referido peão em virtude de o mesmo ter a qualidade 

de proprietário do veículo e tomador do seguro?” 

 

 Acidente de viação; Abandono de sinistrado; Direito de regresso da seguradora – Acórdão de 16-

06-2016 

“I - A questão de saber se a Companhia de Seguros tem direito a ser ressarcida da totalidade dos 

montantes por si pagos ao lesado em virtude de acidente de viação seguido de abandono do sinistrado, 

pelo qual o condutor do veículo segurado foi o único responsável, ou se apenas tem esse direito quando 

do abandono resultem danos específicos ou o agravamento dos danos decorrentes do acidente, tem sido 

objecto de diferentes entendimentos na doutrina e jurisprudência. II - Porém, o Supremo Tribunal de 

Justiça, pelo Acórdão n.º 11/2015, uniformizou jurisprudência, nos seguintes termos: “O direito de 

regresso da seguradora contra o condutor que haja abandonado dolosamente o sinistrado, previsto na parte 

final da alínea c) do artigo 19.º do DL n.º 522/85, de 31/12, não está limitado aos danos que tal abandono 

haja especificamente causado ou agravado, abrangendo toda a indemnização paga ao lesado com fundamento 

na responsabilidade civil resultante do acidente”. III - Tendo presentes os valores de segurança e certeza 

do direito e o princípio da igualdade que os Acórdãos de Uniformização de Jurisprudência visam 

potenciar, e apesar de no caso dos autos o acidente ter acontecido já após a vigência da alteração 

introduzida ao regime do sistema do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel pelo DL n.º 

291/2007, de 21 de Agosto, consideramos que o seu sentido uniformizador deverá aplicar-se nos mesmos 

termos ao artigo 27.º, n.º 1, alínea d) deste diploma, que tem a mesma exacta redacção daquele indicado 

normativo. IV - Porém, tratando-se da aplicação de uma clara sanção de natureza patrimonial ao 

condutor do veículo segurado, mesmo que situada no estrito domínio das relações civis, nunca poderá 

funcionar em termos puramente objectivos e automáticos pela mera verificação da factualidade objectiva 

resultante do referido artigo 27.º. V - É, portanto, indispensável que o condutor que se encontra 

vinculado à obrigação de regresso tenha dado causa ao acidente - em qualquer uma das modalidades de 

responsabilidade civil: por factos ilícitos ou objectiva -, ou seja, que se verifiquem os pressupostos para 

que exista obrigação por parte da seguradora de satisfazer uma indemnização ao lesado; e que o 

condutor tenha actuado censuravelmente na prática do acto em que a seguradora alicerça directamente 

o respectivo direito; finalmente, importa ainda apreciar da adequação e proporcionalidade das 

consequências do exercício do direito de regresso por parte da seguradora, à gravidade da infracção 

praticada pelo condutor.” 

 

 Ineptidão da petição inicial; Reconvenção; Causa de pedir; Aperfeiçoamento da petição – Acórdão 

de 16-06-2016 

“I- Não existe incompatibilidade (para efeitos de ineptidão da p.i.) entre os pedidos de reconhecimento 

do direito de compropriedade em comum e sem determinação de parte ou direito de uma fracção 

autónoma e o de inscrição registral como titular de metade desse direito; a solução passa por ordenar a 

inscrição dos termos do reconhecimento do direito. II- Se a causa de pedir do pedido reconvencional se 
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achar incompleta ou imperfeita, deve o tribunal convidar o reconvinte a apresentar novo articulado, 

nos termos do art.º 590.º, n.º 4, Cód. Proc. Civil.” 

 

 Reconhecimento da dívida; Presunção; Condição suspensiva – Acórdão de 16-06-2016 

“I- Sendo conhecida a relação fundamental a que alude o art.º 458.º, n.º 1, Cód. Civil, não há que fazer 

funcionar a presunção aí estabelecida. II- Num contrato sob condição suspensiva, e tendo-se esta por 

não verificada, as prestações realizadas devem ser devolvidas, nos termos do art.º 795.º do mesmo 

diploma legal.” 

 

 Competência; Acidente de viação; Auto-estrada – Acórdão de 16-06-2016 

“São os tribunais administrativos - e não os tribunais comuns - os competentes para julgar uma ação na 

qual se pede a condenação da sociedade concessionária da exploração e conservação de uma autoestrada 

em determinada quantia, por danos resultantes de um acidente de viação ocorrido nessa via, 

alegadamente provocado pelo embate num animal, causados pela omissão de cumprimento das regras 

de manutenção, vigilância e segurança que incumbiam à cessionária nos termos do contrato de 

concessão com o Estado.” 

 

 Caso julgado – Acórdão de 16-06-2016 

“I - Nas acções executivas para entrega de coisa certa, o direito de retenção da coisa traduz um ónus 

processual dos executados a exercer nos Embargos desde que já existentes à data e a falta de alegação 

nessa sede gera a sua preclusão. II - Se assim não fosse, assistiríamos a uma reversão da ordem de 

entrega que transitou em julgado, pondo em causa a sua autoridade com a invocação de fundamentos 

omitidos antes pelas partes e já invocáveis na altura e nunca se conseguindo alcançar a paz jurídica 

sobre a situação em causa.” 

 

 Execução por custas; Sigilo bancário – Acórdão de 16-06-2016 

“Não há lugar ao levantamento do sigilo profissional quando o que se pretende é obter informação 

sobre a existência de contas bancárias para posterior instauração de uma execução por custas.” 

 

 Competência; Gestor público – Acórdão de 16-06-2016 

“É da competência da jurisdição administrativa o conhecimento da acção onde o autor, gestor público 

de uma empresa municipal que foi demitido, pretende receber as remunerações que receberia até ao 

termo do seu mandato (art.º 26.º, n.º 3, Decreto-Lei n.º 71/2007).” 

 

 Locação; Indemnização; Prescrição – Acórdão de 16-06-2016 

“ I - Decorre do artigo 1045.º do Código Civil que a quantia correspondente à renda tem que continuar 

a ser satisfeita pelo arrendatário enquanto não efectuar a entrega do imóvel, sendo agora devida a 

título de compensação ao senhorio em valor que se mostra legalmente estabelecido: em singelo, se não 

houver mora, em dobro, se entretanto o arrendatário se tiver constituído em mora, como acontece no 

caso de resolução judicial do contrato de arrendamento. II - Assim, diferentemente do que se passa 
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quanto à indemnização nos termos gerais de direito, designadamente nos previstos para a 

responsabilidade extracontratual, no caso em apreço a indemnização é devida em montante legalmente 

tarifado. III - A indemnização pelo atraso na restituição da coisa prevista no artigo 1045.º do CC tem 

natureza contratual, não se lhe aplicando o prazo de prescrição de 3 anos a que alude o artigo 498.º do 

CC.” 

 

 Empreitada; Preço; Equidade; Juros – Acórdão de 16-06-2016 

“I - Existindo o reconhecimento pela ré na contestação de ter efectuado um acordo com a autora para a 

realização de trabalhos que consubstanciam um contrato de empreitada, o reconhecimento que a parte 

faz de um facto que lhe é desfavorável e favorece a parte contrária, constitui confissão judicial 

espontânea feita em articulado, com força probatória plena contra o confitente, não podendo 

consequentemente valorar-se depoimento de co-réu ou de testemunhas, em sentido contrário. II - Não 

existindo acordo quanto ao preço da empreitada, ou não se tendo apurado o mesmo, e mandando o 

artigo 1211.º, n.º. 1, do Código Civil aplicar à determinação do preço, com as necessárias adaptações, o 

disposto no artigo 883.º, tal não pode deixar de significar que o tribunal deverá atender aos critérios 

supletivos ali indicados, pelo que a referida fixação pelo tribunal não se enquadra numa espécie de 

poder discricionário do julgador. III - O regime supletivo resultante do n.º 1 do artigo 833.º do Código 

Civil, estabelece uma ordem de critérios que mandam atender, em primeiro lugar, ao preço do vendedor 

(o que normalmente praticar à data da conclusão do contrato); em segundo lugar, ao preço corrente ou 

de mercado; e por último, à fixação pelo tribunal segundo juízos de equidade. IV - Dizendo-se naquele 

preceito legal que o preço deve ser fixado mediante o processo que à data da entrada da acção se 

encontrava regulado no artigo 1429.º do CPC e actualmente se mostra previsto no artigo 1004.º, com o 

mesmo teor, no caso presente, a necessária adaptação ao disposto no artigo 833.º pode ser encontrada 

através da avaliação da viabilidade da condenação no que vier a ser liquidado, prevista no n.º 2 do 

artigo 609.º do CPC para os casos em que não existam elementos para fixar, no que ora importa, a 

quantidade. V - É entendimento pacífico que o n.º 2 do artigo 609.º do CPC se deve aplicar apenas 

quando a falta de elementos não é uma consequência do fracasso da prova, mas antes uma 

consequência de ainda não serem conhecidas, com exactidão, as unidades componentes da 

universalidade, no momento em que foi instaurada a acção[14].VI - No caso em apreço, tendo fracassado 

a prova de que os trabalhos realizados eram os correspondentes aos elencados nas facturas, veio a 

demonstrar-se a realização de trabalhos, cujo quantum não foi possível apurar em toda a sua extensão.  

VII - Não obstante, o mesmo ser passível de concretização, designadamente pela alegação dos critérios 

supletivos que o referido artigo 833.º prevê, a autora também não alegou quaisquer factos que 

permitissem à julgadora socorrer-se desses elementos, restando ao Tribunal socorrer-se do juízo de 

equidade fundado no que se apurou para encontrar quer a quantidade quer o preço que considerou 

justo. VIII - Nada sendo referido em contrário, o IVA integra-se no preço do bem ou serviço. 

IX - Tendo a decisão condenatória resultado da aplicação de juízos de equidade, os juros apenas são 

devidos desde a data da decisão em primeira instância porquanto só então a obrigação se tornou 

líquida.” 
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 Título executivo; Reconhecimento da dívida; Constituição; Dívida – Acórdão de 16-06-2016 

“O art.º 46.°, n.º 1, alínea c), do Cód. Proc. Civil anterior, não distingue entre títulos que reconheçam 

uma obrigação ou títulos que constituam uma obrigação, nem exige para o primeiro caso menos 

formalidades do que exige para o segundo.” 

 

 Competência; Serviço nacional de saúde; Acidente de trabalho – Acórdão de 16-06-2016 

“Os tribunais comuns são incompetentes em razão da matéria para julgar uma acção de 

responsabilidade por dívida a serviço integrado no Serviço Nacional de Saúde decorrente de serviços 

prestados a pessoa vítima de acidente de trabalho, que teve a sua génese em requerimento de injunção.” 

 

 Presunção; Contrato de mediação imobiliária – Acórdão de 16-06-2016 

“I - Um ou mais factos conhecidos podem ser utilizados para chegar a outro, servindo-se o julgador, 

para esse fim, de regras da experiência da vida, segundo o padrão do "homem médio", ou seja, valendo-

se de certo facto e de regras de experiência da vida chega a um outro facto. II - A existência de um 

contrato de mediação em regime de exclusividade autoriza a presunção (de facto) de que a actividade 

da empresa mediadora contribuiu para a aproximação entre o comitente e terceiros, facilitando o 

negócio e revertendo o ónus de prova para os mediados, ou seja, todos os contactos estabelecidos pelos 

interessados, mesmo quando estes contactam directamente o dono do negócio, presume-se que se deve a 

publicitação e divulgação levada a cabo no exercício da actividade da empresa de mediação, o que 

conduz à inversão do ónus da prova nos termos do n.º 1 do artigo 344.º do Código Civil, isto é, impende 

sobre o dono do negócio o ónus de alegar e provar que a celebração do contrato com o interessado nada 

teve a ver com a actividade do mediador. III - Se assim não fosse facilmente seria colocada em causa o 

contrato de mediação com exclusividade, sem que a imobiliária conseguisse provar que a sua actividade 

de divulgação teria levado à celebração do negócio, o que violaria o princípio da auto-responsabilidade 

das partes quando tomam decisões contratuais livres.” 

 

 Citação de pessoa colectiva; Falta de citação; Nulidade – Acórdão de 09-06-2016 

“I- Em processo laboral não se pode considerar a ré citada para contestar a ação, se a carta que lhe foi 

enviada, nos termos do art. 246º nº4 do CPC, se limitar apenas a citá-la para comparecer pessoalmente 

no tribunal a fim de se proceder a audiência de partes, não fazendo menção de que, caso a R. não 

compareça na referida diligência, nem se fizer representar, terá o prazo de 10 dias, a contar de tal data, 

para contestar a ação, apresentar o rol de testemunhas e requerer quaisquer outras provas, e ainda com 

a advertência de que caso não conteste fica notificada de que se consideram confessados os factos 

articulados pelo autor, e que será logo proferida sentença a julgar a causa conforme for de direito. II- 

Não tendo a ré sido citada para contestar é nulo tudo o que se processou depois da petição inicial, nos 

termos do art. 187º do CPC.” 
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 Contra-ordenação laboral; Elemento subjectivo; Negligência – Acórdão de 09-06-2016 

“I- Nos termos do art. 50º nº4 da Lei nº 107/2009, de 14/9, o recurso interposto para o tribunal da 

relação da decisão judicial que conheceu de uma impugnação judicial de decisão administrativa, 

referente a uma contraordenação laboral, segue a tramitação do recurso em processo penal, tendo em 

conta as especialidades que resultam da referida lei. II- Uma das especialidades a considerar é a que 

resulta do art. 35º da citada lei, ou seja a impugnação judicial, incluindo o recurso para a segunda 

instância, tem efeito meramente devolutivo, salvo se o recorrente depositar o valor da coima e das 

custas do processo, ou prestar garantia bancária, na modalidade à primeira solicitação, no prazo de 

vinte dias, em instituição bancária aderente, a favor da autoridade administrativa competente que 

proferiu a decisão de aplicação da coima. III- A imputação subjectiva do facto ao seu agente, na forma 

de dolo ou negligência, tem de ser encontrada perlo julgador no conjunto da factualidade consumada, 

com recurso às regras da experiência comum. IV- A negligência, nas contraordenações, reside na 

conduta do agente ao omitir um dever de cuidado a que estava obrigado por lei.V- Se constar da 

matéria de facto dada como provada que o condutor de um veículo de mercadorias, trabalhador por 

conta de outrem, não se fazia acompanhar do mapa de horário de trabalho, acordo de isenção de 

horário de trabalho ou livrete individual de controlo, é suficiente para imputar, a título de negligência, 

uma contraordenação à sua entidade patronal, pois a negligência está materializada nesses factos e 

resulta da inobservância pela entidade patronal do procedimento imposto pela lei de providenciar no 

sentido de que o seu trabalhador, no ato da condução, se faça acompanhar dos referidos documentos.” 

 
 Insolvência com carácter limitado; Efeitos; Execução – Acórdão de 09-06-2016 

“A declaração de insolvência com carácter limitado, nos termos previstos nos artigos 39.º e 191.º do 

CIRE, na qual não foi requerido o complemento da sentença, não determina a extinção da execução 

que corre contra o devedor/insolvente.” 

 

 Nulidade da sentença; Condenação em objecto diverso do pedido – Acórdão de 09-06-2016 

“I- Não se verifica nulidade da sentença, por condenação em objecto diverso do pedido, se tendo a 

Autora alegado, além do mais, ter sido despedida e que tal despedimento é ilícito, tendo pedido a final a 

condenação na indemnização prevista no artigo 391.º do Código do Trabalho pela ilicitude do 

despedimento, o tribunal vem a declarar a ilicitude do despedimento e a condenar o Réu na 

indemnização prevista no artigo 391.º do Código do Trabalho; II- Embora a Autora não tenha pedido 

expressamente, a final do petitório, a declaração de ilicitude do despedimento, tal constituía um 

pressuposto necessário do pedido de condenação na indemnização prevista no artigo 391.º do Código do 

Trabalho.”  

 

 Contra-ordenação laboral; Transporte rodoviário; Registo do tempo de trabalho – Acórdão de 09-

06-2016 

“I-O Decreto-Lei n.º 237/2007, de 19 de Junho, veio regular determinados aspectos da organização do 

tempo de trabalho dos trabalhadores móveis em actividade de transporte rodoviário efectuadas em 

território nacional e abrangidas pelo Regulamento. II- Trata-se de legislação específica, que prevê, além 

do mais, a obrigatoriedade do trabalhador móvel em actividade de transporte rodoviário não sujeito a 
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aparelho de controlo (tacógrafo) proceder ao registo dos números de horas de trabalho prestados, 

intervalos de descanso, etc., nos termos a definir por portaria. III- A portaria n.º 983/2007, de 27 de 

Agosto, veio precisamente a estabelecer-se a forma desse registo. IV- Em conformidade com as 

proposições anteriores, é de concluir que quer na vigência do Código do Trabalho de 2003 (aprovado 

pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto) quer na vigência do Código do Trabalho de 2009 (aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro) se mantém em vigor o estabelecido nos referidos Decreto-Lei e 

portaria.” 

 

 Acidente de trabalho; Incapacidade permanente parcial; Factor de bonificação 15 – Acórdão de 

09-06-2016 

“O n.º 5, alínea a), segunda parte, das Instruções Gerais do Anexo I, do Decreto-Lei n.º 352/2007, de 

23.10, que aprovou a tabela nacional de incapacidades por acidentes de trabalho ou doenças 

profissionais, visa concretizar o princípio da justa reparação dos acidentes de trabalho ou doenças 

profissionais e não discriminar seja quem for, pelo que não é inconstitucional, na parte em que manda 

aplicar o fator de bonificação de 1.5 aos sinistrados ou doentes profissionais com 50 ou mais anos de 

idade, desde que não tenham já antes beneficiado deste fator”.  

 

 Acidente de trabalho; Junta médica; Fundamentação deficiente – Acórdão de 09-06-2016 

“I-A sentença recorrida, ao reportar-se apenas à junta médica de otorrinolaringologia e ao laudo por 

esta emitido em 27 de outubro de 2015, fundamentando-se apenas no conteúdo desse laudo, deixou de 

se pronunciar sobre as lesões e sequelas de ortopedia e cardiovasculares que, ao que tudo indica, o 

sinistrado BB também sofreu em consequência do acidente de trabalho de que foi vítima, bem como 

quanto às incapacidades que delas possam ter advindo e de que o referido sinistrado possa ter ficado 

portador; II-Tal circunstância leva a que se considere que a sentença recorrida enferma de deficiência 

em termos de matéria de facto, para além de se mostrar obscura e ininteligível na sua própria 

fundamentação, enquanto reportada ao teor do referido laudo de otorrinolaringologia; III-Deste modo, 

não se pode deixar de anular a sentença recorrida, de forma que os autos sejam remetidos à 1ª instância 

para que seja convocada a inicial junta médica designada no processo, de forma que, mediante 

observação do sinistrado, se possa pronunciar quanto aos elementos clínicos que oportunamente 

solicitou, emitindo o correspondente laudo pericial devidamente fundamentado, proferindo-se depois 

sentença conhecendo, de forma cabal, do mérito da presente causa.” 

 

 Acção de impugnação judicial da regularidade e licitude do despedimento; Procedimento 

disciplinar; Suspensão de prazo – Acórdão de 09-06-2016 

“I- No âmbito duma ação de impugnação da regularidade e licitude do despedimento, a apresentação, 

pela parte empregadora, do articulado motivador, e a junção do processo disciplinar, configuram atos 

processuais distintos. II-Ainda que a parte disponha do mesmo prazo de 15 dias para praticar um e 

outro desses atos, não está processualmente obrigada a fazê-lo em simultâneo, podendo validamente 

praticá-los, em separado, enquanto o prazo para o efeito não estiver completado. III-Mesmo que a 

junção do processo disciplinar devesse ser feita em suporte físico, por a dimensão do respetivo ficheiro 
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eletrónico exceder 3 Mb, ao prazo que a parte dispunha para o efeito aproveita a suspensão 

determinada pelo Dec.-Lei nº 150/2014, de 13/10.” 

 

 Resolução do contrato de trabalho; Falta de pagamento pontual da retribuição;  Justa causa – 

Acórdão de 09-06-2016 

“I-A falta de pagamento de retribuições, que se prolongue por mais de 60 dias, presume-se culposa, não 

sendo ilidível essa presunção de culpa. II-Ao invés do que sucede com o despedimento, promovido pelo 

empregador com alegação de justa causa, que se insere num leque de sanções disciplinares, a aplicar de 

forma proporcionada à infração, a resolução do contrato, promovida pelo trabalhador por 

comportamento culposo do empregador, é a única reação contratual que ao mesmo a lei lhe permite. 

III-Nestas circunstâncias, só em casos de reduzida gravidade e diminutas consequências deverá ter-se 

por afastada a justa causa invocada para a resolução do contrato.” 

 

 Despedimento verbal; Forma de processo; Impugnação da matéria de facto – Acórdão de 09-06-

2016 

“I- A forma de processo especial prevista nos arts.º 98º-B e seguintes do Código de Processo do 

Trabalho é restrita aos casos em que o despedimento, por facto imputável ao trabalhador, por extinção 

do posto de trabalho, ou por inadaptação, é comunicado por documento escrito. II- A ação de 

impugnação judicial de um despedimento verbal deve por isso seguir a forma de processo comum. III- 

O ónus de impugnação, por via de recurso, da decisão sobre matéria de facto, a que se refere o art.º 

640º, nº 1, al. c), do código de Processo Civil, exige que a parte recorrente indique com clareza qual a 

decisão que deve ser proferida quanto a cada um dos pontos de facto que tiver impugnado.” 

 

 Crime de ofensa à integridade física; Alteração não substancial dos factos; Nulidade da sentença – 

Acórdão de 07-06-2016 

“I- Encontrando-se os arguidos acusados da prática, em autoria material e na forma consumada, de um 

crime de ofensa à integridade física simples, verifica-se alteração não substancial dos factos constantes 

da acusação se desta consta que os arguidos “atingiram o ofendido com vários murros e cotoveladas no 

peito e nos braços” e dos factos provados em julgamento consta que os arguidos “com movimentos rápidos 

e bruscos de seus braços, agarraram o ofendido… pelas mãos, puxando-o de encontro à porta do automóvel, 

com intenção de…o retirarem do interior do mesmo”, causando-lhe as lesões que vieram a ser dadas como 

provadas e que vinham descritas na acusação; II- Em tal situação, estando em causa matéria diversa – 

ainda que quanto ao modo de execução do mesmo crime – deveria o tribunal dar oportunamente aos 

arguidos de exercerem o seu direito de defesa em relação a estes factos; III- Como assim não procedeu, 

verifica-se a nulidade da sentença, nos termos previstos nas disposições conjugadas dos artigos 379.º, n.º 

1, alínea b) e 358.º, n.º 1, ambos do CPP.” 

 

 Ordenação; Infracção rodoviária; Direito à imagem – Acórdão de 07-06-2016 

“I-O controlo de condução automóvel na via pública através da utilização de um radar, por não se 

inserir no tratamento de dados pessoais, não tem que ser comunicado à Comissão Nacional de 
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Protecção de Dados (CNPD); II- O valor probatório do auto de notícia fundado na determinação, por 

aparelho de medição adequado, da velocidade de um veículo, não incide sobre a culpa ou a 

responsabilidade do transgressor, mas apenas sobre o facto concreto da medição de velocidade, não 

impedindo que o arguido continue a presumir-se incocente.” 

 

 Taxa de justiça; Cálculo; Dispensa; Pagamento; Remanescente – Acórdão de 02-06-2016 

“I- Tendo em conta princípios como os da lealdade e da cooperação processuais, afigura-se de toda a 

razoabilidade que seja reconhecida à parte responsável por custas a possibilidade de suscitar, em sede 

de reclamação da conta, a discussão sobre a exata quantificação da sua responsabilidade, já que só 

nessa conta se procede a tal quantificação. II- Essa será a interpretação mais coerente com aqueles 

princípios e a mesma conforma-se à literalidade abrangente do artº 31º do RCP, que contempla a 

possibilidade de «oficiosamente, a requerimento do Ministério Público ou dos interessados, o juiz 

mandará reformar a conta se esta não estiver de harmonia com as disposições legais».” 

 

 Impugnação da matéria de facto; Ónus de alegação – Acórdão de 02-06-2016 

“I - O art. 640 do Código de Processo Civil impõe ao recorrente que indique (concretamente) o porquê 

da discordância, e os concretos meios probatórios que contrariam a conclusão factual do Tribunal 

recorrido, por outras palavras, importa apontar a divergência concreta entre o decido e o que consta 

das provas produzidas. É exatamente esse o sentido da expressão legal “… os concretos meios 

probatórios constantes do processo ou de registo ou gravação nele realizada que impunham decisão, 

sobre os pontos da matéria de facto impugnados, diversa da recorrida.” II - Embora a reforma operada 

pela Lei 41/2013 de 26 de Junho imponha à Relação o dever (oficioso) da renovação da prova quando 

houver dúvidas sérias sobre a credibilidade do depoente ou sobre o sentido do seu depoimento, a 

impugnação da matéria de facto não importa a realização de um novo julgamento global, antes impõe 

ao recorrente, de harmonia com o disposto no art. 640 do Código de Processo Civil, que expresse o que 

abala o depoimento ou a convicção seguida pelo tribunal, sem se limitar a remeter-se para os 

“documentos dos autos” e a citar os registos dos depoimentos e/ou transcrevê-los, sem deles retirar 

qualquer motivação que ponha em crise a motivação seguida pelo tribunal recorrido.” 

 

 Escrita comercial; Exame; Segredo da escrituração comercial – Acórdão de 02-06-2016 

“I-O artigo 41º do Código Comercial consagra o princípio geral do carácter secreto da escrituração 

comercial. II - Porém, no que respeita às relações civis, os artigos 42º e 43º do referido diploma legal 

regulam as formas de aceder à escrituração mercantil, por remissão do artigo 435º do CPC. III-O artigo 

43º do Código Comercial admite um exame parcial da escrita mercantil, que pode ser requerido por 

qualquer uma das partes em litígio ou oficiosamente, relativamente à escrita na posse da outra ou de 

terceiro, desde que a pessoa a quem pertençam tenha interesse ou responsabilidade na questão em que 

tal apresentação for exigida. IV- O exame a realizar está relacionado com a prova por arbitramento ou 

inspeção judicial, diligências que permitem conciliar, de forma proporcional, os direitos ao segredo 

comercial e à descoberta da verdade material. V- Se o comerciante não autorizar outra forma de análise 

da escrita mercantil, esta só poderá ser feita nos termos específicos do artigo 43º do Código Comercial. 
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VI- Não podia, assim, a requerimento da autora, ter o tribunal ordenado à ré para juntar aos autos 

faturas emitidas por esta última relativas a fornecimentos efetuadas a determinadas empresas desde 

1996 até ao presente.” 

 

 Providência cautelar; Arbitramento de reparação provisória – Acórdão de 02-06-2016 

“I- Os requisitos cumulativos para o decretamento da providência cautelar de arbitramento de 

reparação provisória prevista no art.388º do C.P.C. são os seguintes: a) a existência de um direito de 

indemnização, já judicialmente reclamado ou a reclamar, pelos prejuízos resultantes da morte, lesão 

corporal ou dano susceptível de colocar seriamente em causa o sustento ou habitação do lesado; b) a 

existência de um estado de necessidade económica do lesado e de um nexo de causalidade entre aqueles 

danos e a situação de necessidade; c) a indiciação de uma obrigação de indemnizar a cargo do(a) 

requerido(a); II- No caso dos autos não ficou suficientemente apurada a existência de um estado de 

necessidade económica por parte dos lesados - cujo ónus de prova só a eles incumbia, por força do 

disposto no art.342º nº1 do Cód. Civil - sendo que a verificação de tal requisito era, de todo, essencial 

para a eventual procedência desta providência cautelar de arbitramento de reparação provisória.” 

 

 Responsabilidade extracontratual do estado; Função jurisdicional; Prisão preventiva – Acórdão 

de 02-06-2016 

“ I- O pedido de indemnização, com fundamento em responsabilidade civil do Estado, decorrente de 

prisão “preventiva injustificada”, por erro grosseiro na apreciação dos pressupostos de facto desta 

medida de coacção, deve ser apreciado à luz dos princípios consagrados nos arts.27º nº5 da CRP e 225º 

nºs 1 e 2 do CPP. II-Não emergindo, da discussão dos autos, factos susceptíveis de integrar o referido 

erro grosseiro, por parte do juiz que determinou e manteve a prisão preventiva - factualidade essa que 

só ao A. competia alegar e aprovar - o pedido indemnizatório por este formulado terá, forçosamente, de 

soçobrar.” 

 

 Impugnação da matéria de facto; Ónus de impugnação; Servidão de estilicídio – Acórdão de 02-

06-2016  

“I- Existindo servidão de estilicídio o titular do prédio serviente não pode impedir o escoamento normal 

da água pelo seu prédio. II- Tendo as águas pluviais caídas no telhado do prédio dominante deixado de 

serem escoadas pelo meio que vinha sendo usado, através do prédio serviente, passando agora a fazer-se 

pelo interior de uma parede comum, passando, previamente, por um carreiro o qual foi aberto um 

buraco que liga ao tubo instalado no interior da dita parede, foi posto em causa o conteúdo da servidão. 

III- Não tendo sido a mudança no modo de escoamento das águas previamente acordada entre os 

proprietários do prédio serviente e do prédio dominante, ou não sendo possível o acordo, não tendo sido 

solicitado perante o tribunal o reconhecimento do direito de mudança, com a consequente alegação e 

prova de factos da necessidade de mudança e bem assim das vantagens que para o proprietário do 

prédio serviente se apresentavam e da ausência de prejuízos para o proprietário do prédio dominante, a 

alteração efetuada não se pode ter por lícita.” 
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