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 Nota Editorial  

 

 

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

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

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

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

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

comprovada e avalizada pelo mérito dos seus autores.  

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

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

páginas), com artigos científicos, working-papers, recensões ou comentários de jurisprudência 

(1 a 20 páginas), bem como com noticias,  anúncios de conferências ou cursos de formações, 

entre outros eventos, que nos enviem estas informações até ao dia 25 de cada mês para o e-

mail: nrdcadvogados@gmail.com  

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

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

(Doutorado)) e atividade profissional (v.g., Advogado, Professor Universitário, Jurista, etc), 

título do artigo, bem como deve ser escrito com o tipo de letra Bodoni MT, tamanho 11, 

espaçamento 1, 15. Todas as margens das páginas devem ter 3 cm.  Os textos propostos devem 

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

nrdcadvogados@gmail.com 

 Dito isso, desejamos a todos uma boa leitura, caso queira consultar todas as newsletters 

clique aqui 

 

 

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

 

 

FERNANDA MARQUES 
Assessora Jurídica no Conselho 

Regional dos Açores da Ordem dos 

Advogados  

 

"Uma vida dedicada ao 

Conselho Regional dos Açores 

da Ordem dos Advogados " 
 
 
 A Drª Fernanda Marques fala-nos, hoje, da 

sua longa experiência como assessora jurídica 

do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos 

Advogados. 

 

NRDC@ Decorridos vinte e três anos após ter 

iniciado o exercício de funções no Conselho 

Regional dos Açores, como avalia a evolução da 

advocacia e da Ordem dos Advogados até à 

atualidade?  

  

 O Sr. Presidente do CRA, Dr. Vitor Borges 

da Ponte conseguiu arranjar as instalações, 

onde o Conselho se manteve durante 20 anos. O 

número de Advogados nessa altura era de cerca 

de 80 a nível da RAA.  

  

 A 1 Outubro de 1993 foi criado o Gabinete 

de Consultas Jurídicas gratuitas, que passou a 

ter mais de 400 utentes carenciados 

economicamente, por ano. As consultas eram 

asseguradas pelos Advogados, acompanhados 

de Estagiários. 

 

 Quer os Advogados quer os Estagiários 

recebiam muito pouco por cada consulta que 

era paga pelo Ministério da Justiça. Foi pena 

terem encerrado os gabinetes em 2008, porque 

era aí que os estagiários começavam a ter os 

primeiros contatos com os temas jurídicos, o 

que os obrigava a estudarem as questões para 

poderem elucidar os utentes. 

  

 Em 1994 abriu o Centro de Estágio na RAA. 

Iniciou-se o 1º curso de estágio, com aulas, 

exames escritos e orais e já contou com a 

presença de 15 Estagiários. E desde essa altura 

houve anos em que chegou a haver 2 cursos de 

Estágio, outros anos juntaram-se 2 cursos de 

Estágio num só, para evitar que os jovens 

Estagiários se deslocassem para o continente 

para ter aulas. As aulas eram asseguradas por 

Advogados mais velhos que com a vasta 

experiência e sabedoria transmitiam o 

conhecimento aos mais novos, o que ainda 

acontece, com a boa vontade de todos.  

  

 Passaram pelo centro de Estágio desde então 

cerca de 300 Advogados, mas muitos 

suspenderam a Advocacia, para exercerem 

outros cargos. De todos guardo um carinho 

muito especial, mesmo daqueles que já 

partiram…. 

 

NRDC@ Como avalia a passagem das diferentes 

personalidades que marcaram o Conselho 

Regional dos Açores? 

  

 Tive o privilégio de ter iniciado o trabalho 

no Conselho com o Sr. Presidente Dr. Vitor 
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Borges da Ponte desde 1993 a 2001, a quem 

tenho de agradecer tudo o que com ele aprendi, 

os valores de responsabilidade, honestidade, 

respeito, assim como aos restantes membros 

com quem trabalhei ao longo dos seus 

mandatos. 

  

 Comecei em 2002 a trabalhar com um novo 

Presidente, o Sr. Dr. Eduardo Vieira durante 12 

anos, de quem guardo excelentes recordações, 

da confiança que depositou em mim dos seus 

momentos de humor, da força de vontade, e da 

coragem de dizer a um Bastonário quando 

faltava o dinheiro no Conselho,” não espere que 

eu seja o coveiro do Conselho dos Açores….” e 

lá vinha o subsidio… 

  

 Nestes tempos foram criados os Conselhos de 

Deontologia, a quem louvo a coragem de todos 

os Presidentes e Conselheiros, porque não é fácil 

apreciar e decidir a conduta dos Colegas. 

  

 No atual mandato do Sr. Presidente Dr. 

Elias Pereira, pessoa afável, e amistosa, iniciou-

se uma nova era na Advocacia nos Açores que é 

marcada pela formação contínua dos 

Advogados uma vez que conseguiu trazer aos 

Açores inúmeras pessoas bastante qualificadas 

para darem formação aos nossos advogados. 

 

NRDC@ Recentemente surgiu a necessidade de 

se alterarem as instalações da Ordem. Quais as 

dificuldades em arranjar um novo espaço e quais 

as melhorias registadas? 

  

 Custou-me bastante sair das instalações 

antigas, estavam muito degradadas, mas foi ali 

que comecei, e não gosto muito de mudanças... 

  

 O Sr. Presidente Dr. Eduardo Vieira e o 

atual Presidente Dr. Elias Pereira, Vogal do 

Conselho na altura entendiam, com a 

concordância do C. Geral que se devia 

aproveitar, que as instalações já não 

dignificavam quem lá trabalhava e quem nos 

visitava. 

  

 Deram-me liberdade para escolher o local, 

assim como ao meu colega Estevão. Sentimo-

nos um pouco constrangidos, era uma grande 

responsabilidade… A resposta que nos deram 

foi a de que quem ia trabalhar para o novo sítio 

éramos nós, o que nos deu uma enorme 

liberdade de escolha e demonstrou o voto de 

confiança depositado em nós, pelo qual estou 

muito grata. 

  

 E se me permitirem gostaria de deixar aqui 

uma palavra de agradecimento aos “meus” 

Advogados e Estagiários de todas as Ilhas, que 

muitas vezes são tão tolerantes comigo, quando 

o mau génio ataca! 

 

NRDC@ Temos a certeza que a Drª Fernanda é 

a pessoa que melhor conhece o Conselho 

Regional dos Açores, conte-nos um pouco mais 

sobre si. 

 

 Vim de Coimbra em 1992 para os Açores e 

iniciei cá o estágio de advocacia, sendo que 

quando o terminei já estava a trabalhar no 

CRA.  

 

 Na altura todos os estagiários (éramos cerca 

de 18), fomos convocados para uma reunião 

com o Sr. Presidente, onde fomos convidados 

para trabalhar no Conselho sendo que acabei 

por ser a única a aceitar a proposta uma vez 

que mais ninguém quis e porque na altura 

estava grávida… (quem iria aceitar uma 

mulher grávida e continental para trabalhar na 

época em Ponta Delgada?).  

 

 O Sr. Presidente perguntou-me quando 

queria começar, eu respondi-lhe que 

imediatamente. 

  

 Deu-me a chaves e disse-me que podia 

começar, no início da semana seguinte. 

Segunda- feira lá estava sozinha no meio de um 

casarão sem estantes, caixas com papeis por 
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todo o lado, e com os mestres a construir as 

casas de banho! 

 

 Fui falar com o Senhor Secretário do 

Tribunal, Sr. Palma, a pedir-lhe que me 

emprestasse algumas estantes, secretárias e 

cadeiras que tivesse na arrecadação, ao que ele 

acedeu… E assim se começou a montar aos 

poucos o CRA, que inicialmente tinha apenas 

uma mesa de reunião, seis cadeiras e uma 

estante e neste processo também contamos com 

o apoio de alguns advogados que nos 

forneceram algum material…  

 

 Foram tempos difíceis a nível económico 

para o CRA… faltava dinheiro para tudo, 

desde canetas e papel. As dificuldades 

económicas eram enormes. Depois lá vinha a 

conta gotas do Conselho Geral um pequeno 

subsídio… prefiro não me alongar mais, porque 

o problema deste Conselho sempre foi a parte 

económica. 

 

 Os Senhores Presidentes lá iam escrevendo 

ao longo dos mandatos aos Senhores 

Bastonários, que não iam às reuniões porque 

não havia dinheiro. 

 

 Começou a haver uma maior colaboração 

entre o Continente e a RAA, a partir de 2000, 

com a informatização do Conselho começou a 

trabalhar-se em rede com Lisboa, e as coisas 

começaram a melhorar. O Conselho só pode 

funcionar, se for subsidiado pelo Conselho 

Geral, o que tem acontecido até ao momento. 

 

 A nível pessoal, coloquei sempre a Ordem 

em primeiro lugar, e depois a família, o “meu 

primeiro filho” foi a construção física do 

Conselho, de quem tenho muito orgulho, ao 

meu marido e filhas devo-lhes um pedido de 

desculpas por nem sempre estar disponível, e 

um agradecimento, por me terem dado forças 

para continuar este trabalho, que não se esgota 

neste espaço físico: damos informações quer aos 

utentes das outras Ilhas que quanto mais 

distantes menos informação lhes chega, aos 

estagiários aos advogados, aos emigrantes quer 

do Canadá, EUA, Bermudas. É um trabalho 

cansativo, mas enriquecedor a nível humano. 

 

NRDC@ Como prespetiva o Conselho Regional 

dos Açores daqui a 20 anos? 

 

 Mais dinâmico com maior atividade entre 

todos os Advogados e Estagiários, maior 

interação com os Advogados das outras Ilhas e 

com os outros Órgãos continentais da Ordem 

dos Advogados. 

 

NRDC@ Recorda-se de algum episódio caricato 

durante estes 23 anos que a tenha marcado? 

 

 Por ocasião de umas eleições para a OA, 

deslocaram-se candidatos do Continente ao 

Conselho para falarem aos Advogados. Uma 

sessão, nada de anormal sucedeu. Na semana 

seguinte tínhamos de receber outro candidato, 

escusado será dizer que nem O Sr. Presidente 

nem nenhum membro da Ordem estavam 

presentes. 

 

 Preparei a sala no dia anterior á visita e não 

voltei lá. Houve um temporal de vento e chuva 

durante a noite. O Senhor chegou, encaminhei-

o para a sala e vim receber os Senhores 

advogados que estavam a chegar. Fui chamada 

pelo Sr. candidato a Bastonário, reclamando 

que a sala estava encharcada bem como a mesa, 

e a água corria por todo o lado. Lá pedi 

desculpas por as instalações serem velhas e lá 

culpei o clima açoreano que nos pregava destas 

partidas. Encaminhei-o para a sala de reuniões. 

Tinha caído um pedaço do tecto…de mal a 

pior. Antes que houvesse mais desastres pedi 

novamente desculpa e foram para a nossa sala 

de trabalho. A palestra não durou muito, 

acabou com a promessa já tantas vezes ouvida, 

que iriam comprar uma sede digna para os 

Açores.  
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 Artigos de Opinião 

 

 

MARCO VIEIRA NUNES 
ADVOGADO 

Presidente do Instituto dos Advogados 

de Empresa da Ordem dos Advogados 

 

"DA RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA SUBSIDIÁRIA NO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL "  

 
 Em termos gerais, aos contribuintes impõe-

se o pagamento voluntário dos impostos pois 

que o seu incumprimento tem como 

consequência imediata a lesão do bem jurídico 

económico que é a receita do Estado e a 

necessidade da sua cobrança com vista a 

satisfazer as necessidades financeiras do Estado 

constituindo, desde logo, o património do 

devedor, a garantia geral de cobrança dos 

créditos tributários. 

 

 Sucede, porém, que mediante o 

cumprimento de determinados pressupostos, o 

Estado poderá, inclusive, reclamar o 

pagamento da dívida tributária a pessoa 

diversa do devedor ou sujeito passivo 

originário. 

 

 Com efeito, para além dos sujeitos passivos 

originários, a responsabilidade tributária 

poderá abranger solidária ou subsidiariamente 

outras pessoas. 

 

 Assim, no que concerne à responsabilidade 

tributária por dívidas de outrem, salvo 

determinação em contrário, será subsidiária 

(art.º 22.º n.º 3 da LGT).  

 

 Ou seja, a responsabilidade tributária que 

abrange o pagamento da dívida, juros e 

encargos legais não se aplica apenas aos 

devedores originários, mas também, por via 

subsidiária, aos gerentes e administradores, 

bem como aos responsáveis técnicos, como o são 

os Contabilistas Certificados, até recentemente 

designados por Técnicos Oficiais de Contas e 

aos Revisores Oficiais de Contas. 

 

 Quanto aos gerentes, preconizava Saldanha 

Sanches que “a razão porque a norma surge, 

particularmente no que diz respeito a 

administradores e gerentes, é bastante clara. É 

necessário garantir para estes um dever de 

conduta de modo a que não se verifique a 
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sistemática preterição das obrigações para com 

o Estado, a favor de outros credores com 

maiores possibilidades de pressionar a empresa 

no sentido do cumprimento (em especial, em 

impostos retidos na fonte ou cobrados pela 

empresa, como o IVA)”1. 

 

 Na mesma linha, no que concerne, por 

exemplo, aos Contabilistas Certificados, atentas 

as funções que lhe estão legalmente cometidas, 

conforme estatuído no art.º 10.º do respectivo 

Estatuto profissional, aprovado pelo Decreto- 

Lei 452/99, de 5 de Novembro, com as 

alterações decorrentes do Decreto- Lei 310/09, 

de 26 de Outubro e da Lei 139/2015, de 7 de 

Setembro, procura-se reprimir eventuais 

condutas dos profissionais que possam 

contribuir para a sonegação, omissão, viciação 

das informações e elementos constantes das 

declarações fiscais cuja execução lhes está 

confiada e relativamente aos quais resultará o 

apuramento da matéria colectável e a 

respectiva revelação ou exteriorização da 

situação financeira e patrimonial. 

 

 Assim, o sujeito passivo originário ao não 

cumprir a obrigação jurídica tributária, que 

constitui sua obrigação principal (art.º 31.º n.º 1 

da LGT), nem voluntária nem coercivamente, 

por inexistir ou ser insuficiente o seu 

património, pode dar origem à responsabilidade 

de pagamento do tributo por uma pessoa 

diversa que, no entender do legislador, por se 

encontrar numa posição de proximidade para 

com aquele lhe pode ser exigido o pagamento de 

dívida, independentemente da sua capacidade 

contributiva. 

 

 Ou seja, não é necessário, inclusive, a prévia 

excussão do património do devedor originário 

para que seja possível a reversão fiscal, basta 

que exista tão só uma fundada insuficiência de 

bens. 

                                                           
1 Sanches, J.L. Saldanha, Manual de Direito Fiscal, 

Ainda no entender de Saldanha Sanches, este é 

um regime cuja severidade coloca sérios 

problemas, entre outros, na aplicação do 

princípio da proporcionalidade nas relações 

entre o Estado e contribuinte” pois que “sanção 

terá uma relação directa com o imposto em 

dívida, mas nenhuma relação com a capacidade 

contributiva do contribuinte”.2 

 

 Assim, inexistindo o pagamento voluntário 

do tributo (art.º 84.º do CPPT), por regra, no 

prazo de 30 dias, surge então a execução fiscal 

tendente à cobrança das dívidas tributárias. 

 

 O processo de execução fiscal, de acordo com 

o art.º 148.º do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário (C.P.P.T.), abrange a 

cobrança coerciva das seguintes dívidas: 

 

 a)   Tributos, incluindo impostos aduaneiros, 

especiais e extrafiscais, taxas, demais 

contribuições financeiras a favor do Estado, 

adicionais cumulativamente cobrados, juros e 

outros encargos legais; 

 

 b)   Coimas e outras sanções pecuniárias 

fixadas em decisões, sentenças ou acórdãos 

relativos a contra-ordenações tributárias, salvo 

quando aplicadas pelos tribunais comuns. 

 

 c)   Coimas e outras sanções pecuniárias 

decorrentes da responsabilidade civil 

determinada nos termos do Regime Geral das 

Infracções Tributárias. [Aditada pela Lei n.º 3-

B/2010, de 28 de Abril - OE]. 

 

 Podem, para o efeito, ser  executados no 

processo de execução fiscal os devedores 

originários e seus sucessores dos tributos, bem 

como os garantes que se tenham obrigado como 

principais pagadores, até ao limite da garantia 

prestada, além dos responsáveis subsidiários em 

resultado de ter sido contra eles ordenada a 

                                                           
2 idem, pág.ª 277. 
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reversão da execução fiscal ou requerido 

qualquer providência cautelar de garantia dos 

créditos tributários. 

 

 Assim, o chamamento à execução dos 

responsáveis subsidiários dependerá da 

verificação de qualquer das seguintes 

circunstâncias: 

 

 a) Inexistência de bens penhoráveis do 

devedor e seus sucessores, 

 

 b) Fundada insuficiência, de acordo com os 

elementos constantes do auto de penhora e 

outros de que o órgão da execução fiscal 

disponha, do património do devedor para a 

satisfação da dívida exequenda e acrescido. Vd. 

artigos 153.º n.º 2 do CPPT conjugado com os 

artigos 23.º n.º 2 e requisitos, em especial, 

previstos nas situações a que alude o art.º 24.º 

da LGT. 

 

 Assim, no caso da responsabilidade 

tributária subsidiária, o devedor não originário 

constitui-se como um garante da dívida alheia. 

 

 Em termos procedimentais, o chamamento 

dos responsáveis subsidiários para o processo de 

execução fiscal, ocorrerá por via da chamada 

reversão fiscal. 

 

 Esta, por sua vez, deverá ser precedida da 

audição prévia do revertido que, para o efeito, 

deverá ser notificado pela Administração 

Tributária, por meio de carta registada para, 

querendo, exercer, por regra, no prazo de 15 

dias o direito de participação na decisão final. 

 

 A notificação dirigida ao contribuinte 

deverá incluir o projecto da decisão e a sua 

fundamentação, sendo certo que os elementos 

novos suscitados na audição dos contribuintes 

deverão ser tidos obrigatoriamente em 

consideração na fundamentação da decisão. 

 

Caso se conclua pela responsabilidade do 

revertido, será então ordenada a citação pessoal 

do responsável subsidiário. A citação pessoal é 

feita mediante a entrega ao citando de carta 

registada com aviso de recepção, contacto 

pessoal do funcionário do funcionário ou por 

transmissão electrónica de dados, esta última 

nos termos constantes nos artigos 191.º n.º 4 a 8 

e 192.º n.º 1, ambos do Código de Procedimento 

e de Processo Tributário. 

 

 O responsável subsidiário, confrontado com 

um processo de reversão da execução fiscal, 

sendo citado, poderá adoptar os seguintes 

comportamentos: 

 

 -Ou se conforma e paga, ficando isento de 

custas e juros se efectuar o pagamento 

voluntário no prazo da oposição (30 dias), paga 

faseadamente a dívida - o que pode ser 

requerido até à marcação da venda dos bens 

penhorados ou opta pela dação de bens em 

pagamento. 

 

 Se se opuser, fá-lo-á nos termos do 203.º e 

204.º CPPT, apresentado a respectiva oposição 

judicial. Sob este prisma, anota-se que a 

jurisprudência tem entendido que o meio 

processual próprio ou idóneo para a discussão 

em torno da legalidade do despacho que ordena 

a reversão fiscal, será a oposição à execução 

(Acórdão STA 0123/08, de 25/08/2008, Ac. 

057/10, 14/04/2010).  

 

 Se quiser discutir a legalidade concreta do 

acto de liquidação da dívida exequenda, a 

validade ou inexistência do acto tributário terá 

que apresentar uma impugnação judicial. 

 

 Quer a impugnação, quer a oposição judicial 

estão sujeitas ao pagamento da taxa de justiça 

prévia, sendo obrigatória fazerem-se 

representar por mandatário nas acções de valor 

superior a 10000 € (que corresponde ao dobro 

da alçada do Tribunal Tributário de I.ª 

Instância). A petição inicial de oposição à 
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execução deve ser dirigida ao juiz do Tribunal 

Tributário da área onde corre a execução fiscal, 

mas apresentada em triplicado junto do órgão 

de execução fiscal que fará posteriormente a 

sua remessa para o respectivo tribunal 

 

 A oposição deve ser deduzida no prazo de 30 

dias a contar da citação pessoal. Este prazo tem 

natureza judicial, para efeitos do disposto no 

artigo 20º, nº2 do CPPT, pelo que ao mesmo é 

aplicável o Código de Processo Civil (art.º 

144.º), correndo continuamente mas 

suspendendo-se em férias judiciais, 

transferindo-se o seu termo para o primeiro dia 

útil seguinte quando terminar em dia em que os 

tribunais estejam encerrados ou seja concedida 

tolerância de ponto (artigo 144º, nºs 1 a 3 do 

CPC). 

 

 No demais, adianta-se que, ainda que o 

sujeito passivo ainda que reclame 

graciosamente, impugne ou se oponha 

judicialmente, terá que prestar garantia de 

forma a suspender a execução do processo fiscal 

e assim evitar que sejam ordenadas penhoras 

sobre os respectivos bens. 

 

 Com efeito, decorre do art.º 52.º da Lei Geral 

Tributária que a cobrança da prestação 

tributária suspende-se no processo de execução 

fiscal em virtude de pagamento em prestações 

ou reclamação, recurso, impugnação e oposição 

à execução que tenham por objecto a 

ilegalidade ou inexigibilidade da dívida 

exequenda. Todavia, tal suspensão da execução 

dependerá da prestação de garantia idónea nos 

termos das leis tributárias. 

 

 Da lei resulta evidenciado que constitui 

garantia idónea, a garantia bancária, a caução, 

o seguro-caução ou qualquer meio susceptível 

de assegurar os créditos do exequente. A este 

propósito, Vd. o Ofício-circulado 60.076, de 

29/07/2010, DSGCT (Direcção de Serviços de 

Gestão dos Créditos Tributários). 

 

 Em todo o caso, a administração tributária 

pode, a requerimento do executado, isentá-lo da 

prestação de garantia nos casos da sua 

prestação lhe causar prejuízo irreparável ou 

seja manifesta a falta de meios económicos 

revelada pela insuficiência de bens penhoráveis 

para o pagamento da dívida exequenda e 

acrescido, insuficiência essa que não seja da 

responsabilidade do executado. 

 

 O montante da garantia  deverá 

corresponder ao valor da dívida exequenda, 

juros de mora contados até ao termo do prazo 

de pagamento voluntário ou à data do pedido, 

quando posterior, com o limite de cinco anos, e 

custas na totalidade, acrescida de 25% da soma 

daqueles valores. 
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 Artigos de Opinião

 

 

 

José Noronha Rodrigues 
Professor de Direito na UAç  

Advogado 

 

"RENTRÉE" POLÍTICA  

 O Decreto nº 30/2016 de Sua Excelência o 

Senhor Presidente da República fixou a data da 

eleição dos deputados à Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores para o dia 16 

de Outubro próximo. Portanto, vamos iniciar a 

"rentrée" político-partidária com promessas 

eleitorais, com criticas aos candidatos a 

deputados, com calúnias e elogios dissimulados, 

com beijos e abraços mas, acima de tudo, com o 

apelo ao VOTO. Cheguei à conclusão de que o 

mais importante, em política, não são os 

políticos mas as políticas por eles defendidas. 

Não basta persuadir a opinião pública de que a 

via que seguimos é justa e que a nossa visão é 

rica de sentido.  

 É necessário mais, muito mais, é necessário 

que as políticas defendidas salvaguardem os 

interesses e a autonomia regional e o bem-estar 

económico, social e cultural dos açorianos e de 

todos os que aqui residem. Independentemente, 

do político interessa discutir políticas, ou 

melhor, é fundamental centrar a "rentrée" 

político-partidária na discussão de alguns itens 

cruciais, de modo, a catapultar a Região 

Autónoma dos Açores para parâmetros 

económico-sociais e culturais europeus.  

 Assim sendo, relativamente à Europa ou à 

projeção externa da Região Autónoma dos 

Açores defendem os políticos e os partidos que 

os sustentam a manutenção dos Açores como 

uma Região Ultraperiférica (RUP) da União 

Europeia? Ou seja, uma Região cuja situação 

social e económica estrutural é agravada pelo 

grande afastamento, pela insularidade, pela 

pequena superfície, pelo relevo e clima difíceis e 

pela sua dependência económica em relação a 

um pequeno número de produtos, fatores estes 

cuja persistência e conjugação prejudicam 
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gravemente o seu desenvolvimento, pelo que, 

necessitam obrigatoriamente de ações 

específicas, nomeadamente, de auxílio estatal, 

fundos estruturais e políticas comuns da UE de 

modo a fomentar o seu progresso económico-

social.  

 Ou, pelo contrário, defendem os políticos a 

adoção gradual, de medidas e políticas, que 

possam colocar a Região Autónoma dos Açores 

como uma Região Euro-Atlântica e 

ultracentral da UE? Uma Região que seja a 

porta de entrada e saída da Europa e para o 

Continente Americano. Nesta campanha 

eleitoral, interessa discutir as eventuais 

medidas ou políticas a aplicar a curto e médio 

prazo, principalmente, porque decorrem as 

negociações para assinatura do Acordo de 

Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento entre os EUA e Europa. Por 

outro lado, não podemos esquecer que a 

Comissão Europeia está a trabalhar no sentido 

de definir o Mar Europeu. E, se esta proposta 

for avante Portugal perde a Plataforma 

Continental e os Açores perdem a mais valia da 

sua posição geoestratégia. 

É necessário, portanto, um debate partidário 

alargado sobre esta temática, de modo, a 

projetarmos o futuro dos Açores no século 

XXI. Para o efeito, precisamos definir 

iniciativas conjuntas a fim de otimizar os 

benefícios resultantes da nossa posição 

geoestratégia face a este novo Acordo de 

Comércio Transatlântico. A nossa localização 

geoestratégica permite-nos ser a verdadeira 

fronteira ativa da União Europeia a partir da 

qual esta pode desenvolver a sua ação externa. 

Temos que saber aproveitar politicamente esta 

posição geoestratégica para criar os alicerces de 

Região Euro-Atlântica e ultracentral da UE.  

Não podemos projetar externamente os Açores, 

enquanto não criarmos as condições estruturais 

para sairmos deste estatuto de Região 

Ultraperiferia da UE. Este Estatuto de 

Ultraperiferia apesar de ser, por enquanto, 

essencial para a coesão económico-social da 

RAA é limitativo num futuro próximo do nosso 

próprio desenvolvimento, em virtude, da 

globalização da economia. Estou certo que os 

políticos saberão discutir estas temáticas. Até 

lá, ficam as palavras de ordem que prometem 

muitas discussões para as próximas eleições: 

esperança, confiança, salvação, repartição, 

diferenciação, ideias, tradições e família. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Consulte aqui o Portal do Eleitor 

http://www.portaldoeleitor.pt/Paginas/RegA%C3%A7ores2016.aspx
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 Sabia que...?  

 

 

 

Consulte aqui a Estratégia da Europa 2020 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PT:PDF
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Global to Local Law News  

 

 UNIÃO EUROPEIA 

 Acordo entre a União Europeia e Tuvalu sobre a isenção de visto para as estadas de curta duração. 

 

 Retificação do Regulamento (UE) n.o 1387/2013 do Conselho, de 17 de dezembro de 2013, que 

suspende os direitos autónomos da pauta aduaneira comum para certos produtos agrícolas e industriais 

e que revoga o Regulamento (UE) n.o 1344/2011. 

 

 Alteração ao Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça. 

 

 Alteração ao Regulamento de Processo do Tribunal Geral. 

 

 Alterações às Disposições Práticas de Execução do Regulamento de Processo do Tribunal Geral. 

 

 

 CONSELHO EUROPEU 

 Procedimento relativo aos défices excessivos: Conselho chega a acordo sobre multas no valor de zero 

e novos prazos para Portugal e Espanha. O Conselho aplicou multas no valor de zero a Portugal e 

Espanha, definiu novos prazos para a correção dos seus défices e notificou das medidas a tomar. 

 

 Uma melhor qualidade do ar para os cidadãos europeus: passam a ter força de lei os limites de 

emissão mais rigorosos para os motores de combustão das máquinas móveis não rodoviárias. Em 18 de 

julho de 2016, o Conselho adotou um regulamento que fixa novos requisitos para a concessão da 

homologação UE com vista a reduzir as emissões de poluentes dos motores instalados em máquinas 

móveis não rodoviárias. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.213.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.213.01.0021.01.POR&toc=OJ:L:2016:213:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0069.01.POR&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0071.01.POR&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0078.01.POR&toc=OJ:L:2016:217:TOC
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/08/08-excessive-deficit-portugal-spain/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/08/08-excessive-deficit-portugal-spain/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/07/18-better-air-quality-stricter-emission-limits-become-law/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/07/18-better-air-quality-stricter-emission-limits-become-law/
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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

      Iniciativas Legislativas 

 

 Proposta de Lei 27/XIII 

Estabelece o regime jurídico da realização de testes, de exames médicos e de outros meios 

apropriados aos trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional com vista à deteção do consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas, consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e produtos 

análogos. 

 

 Apreciação Parlamentar 19/XIII 

Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto - "No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 

131.º, pelos n.ºs 3 e 4 do artigo 140.º e pelos artigos 148.º a 150.º, 156.º, 166.º e 169.º da Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março, altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o 

Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado, o Regime do IVA nas Transações Intracomunitárias, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 14 

de julho, o Código do Imposto do Selo, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código do 

Imposto Único de Circulação“. 

 

 Apreciação Parlamentar 18/XIII 

Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de Julho, que "procede à terceira alteração ao estatuto do gestor 

público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 

31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro". 

 

 

       Diplomas Aprovados 

 

 Decreto da Assembleia 45/XIII 

Elimina a obrigatoriedade de apresentação quinzenal dos desempregados (oitava alteração ao 

Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, que estabelece o regime jurídico de proteção social da 

eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem). 

 

 Decreto da Assembleia 44/XIII 

Combate as formas modernas de trabalho forçado, procedendo à décima primeira alteração ao 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, à quinta alteração ao regime 

jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, aprovado pela Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, e à terceira alteração ao regime jurídico do exercício e licenciamento das agências 

privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

260/2009, de 25 de setembro. 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40612
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40612
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40612
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40606
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 Decreto da Assembleia 43/XIII 

Alarga a oferta de serviços de programas na televisão digital terrestre (TDT), garantindo as 

condições técnicas adequadas e o controlo do preço. 

 

 Decreto da Assembleia 42/XIII 

Regime da restituição de bens culturais que tenham saído ilicitamente do território de um Estado 

membro da União Europeia (transpõe a Diretiva 2014/60/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 15 de maio de 2014). 

 

 Decreto da Assembleia 41/XIII 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 17/2003, de 4 de junho (Iniciativa legislativa de cidadãos), e 

à quinta alteração à Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do Regime do Referendo), 

reduzindo o número de assinaturas necessárias para desencadear iniciativas legislativas e 

referendárias por cidadãos eleitores. 

 

 Decreto da Assembleia 40/XIII 

Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos 

documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de novembro. 

 

 Decreto da Assembleia 39/XIII 

Terceira alteração à Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos 

hídricos. 

 

 Decreto da Assembleia38/XIII 

Regime de apoio à agricultura familiar nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 Decreto-Lei n.º56/2016-Diário da República n.º165/2016, Série I de 2016-08-29-Administração 

Interna 

Assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem jurídica interna, das obrigações 

decorrentes do Regulamento (UE) n.º 98/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

janeiro de 2013, sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos. 

 

 Decreto-Lei n.º49/2016- Diário da República n.º161/2016, Série I de 2016-08-23 –Saúde  

Estabelece o regime jurídico do Conselho Nacional de Saúde. 
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 Decreto-Lei n.º41/2016-Diário da República n.º146/2016, Série I de 2016-08-01-Finanças 

No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 131.º, pelos n.os 3 e 4 do artigo 140.º e pelos 

artigos 148.º a 150.º, 156.º, 166.º e 169.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, altera o Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas, o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime do IVA nas 

Transações Intracomunitárias, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 14 de julho, o Código do Imposto do 

Selo, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código do Imposto Único de Circulação. 

 

 Lei n.º28/2016- Diário da República n.º161/2016, Série I de 2016-08-23 - Assembleia da 

República 

Combate as formas modernas de trabalho forçado, procedendo à décima primeira alteração ao 

Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, à quinta alteração ao regime 

jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, aprovado pela Lei n.º 102/2009, de 10 de 

setembro, e à terceira alteração ao regime jurídico do exercício e licenciamento das agências 

privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

260/2009, de 25 de setembro. 

 

 Lei n.º23/2016-Diário da República n.º159/2016, Série I de 2016-08-19 - Assembleia da 

República 

Primeira alteração ao regime especial aplicável aos ativos por impostos diferidos, aprovado em 

anexo à Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto. 

 

 Lei orgânica n.º1/2016 – Diário da República n.º164/2016, Série I de 2016-08-26 -Assembleia da 

República 

Procede à segunda alteração à Lei n.º 17/2003, de 4 de junho (Iniciativa legislativa de cidadãos), e 

à quinta alteração à Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do Regime do Referendo), 

reduzindo o número de assinaturas necessárias para desencadear iniciativas legislativas e 

referendárias por cidadãos eleitores. 

 

 Portaria n.º222/2016 – Diário da República n.º154/2016, Série I de 2016-08-11-Economia e 

Ambiente 

Estabelece os termos aplicáveis às licenças de utilização privativa do domínio público, para a 

instalação de pontos de carregamento de baterias de veículos elétricos em local público de acesso 

público no domínio público. 

 

 Portaria n.º210/2016 – Diário da República n.º 147/2016, Série I de 2016-08-02 -Justiça 

Primeira alteração ao Regulamento do Fundo par. 
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 Resolução da Assembleia da República n.º179/2016 – Diário da República n.º149/2016, Série I 

de 2016-08-04 -Assembleia da República 

Propõe medidas de combate à pobreza infantil. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º13/2016/A – Diário da 

República n.º 146/2016, Série I de 2016-08-01 -Região Autónoma dos Açores - Assembleia 

Legislativa 

Conta da Região Autónoma dos Açores referente ao ano de 2014. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º14/2016/A – Diário da 

República n.º153/2016, Série I de 2016-08-10 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia 

Legislativa 

Pronúncia por iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre 

eventuais sanções a aplicar a Portugal pelas instituições europeias por incumprimento do pacto de 

estabilidade e crescimento no ano 2015. 

 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA 

DOS AÇORES  

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores N.º 13/2016/A de 1 de 

Agosto - Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Conta da Região Autónoma dos Açores referente ao ano de 2014. 

 

 

 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Burla; Prejuízo patrimonial – Acórdão de 13-07-2016 

“I- Quando não existe encenação com vista a levar a vítima a desejar fazer o negócio (pensando 

erradamente que está a fazer um bom negócio), o lucro assim obtido é legítimo, isto é, o vendedor 

aproveita as regras gerais da concorrência, as regras específicas do mercado de veículos usados e a 

necessidade do comprador, ganhando dinheiro legitimamente. Quando o lucro é obtido através 

de engano "astuciosamente provocado" pelo agente (p. ex., viciando o conta-quilómetros), esse lucro, 

mesmo pequeno, corresponde a um enriquecimento ilegítimo, sendo certo que a ilegitimidade não está em 

ter tido lucro, mas no modo como o obteve. II- No caso, o prejuízo patrimonial do ofendido traduz-se 

na diminuição do valor do seu património ao adquirir o veículo por um valor superior, devido à 
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adulteração da quilometragem: o ofendido sofreu com um prejuízo equivalente ao valor da diferença 

entre o que pagou e o valor do bem que recebeu em troca.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 Acidente de trabalho; Acordo na tentativa de conciliação; Trânsito em julgado; 

Danos não patrimoniais; Nova acção – Acórdão de 13-07-2016 

“I- Tem interesse em agir aquele que tem uma necessidade objectiva e justificada de socorrer-se do 

processo ou de fazer prosseguir a acção. II- Tendo as partes, na tentativa de conciliação, aceitado o 

acordo promovido pelo Ministério Público, que foi homologado pelo Juiz e já transitou em julgado, tal 

implica que ficaram definitivamente fixados os direitos e obrigações de cada uma, o que impede que o 

sinistrado, posteriormente, proponha acção a invocar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da 

empregadora e reclame indemnização por danos não patrimoniais, sem alegar a existência de 

fundamentos de anulação do acordo ou o conhecimento superveniente dos factos integradores da culpa 

da empregadora.” 

 

 Acidente de trabalho; Exame por junta médica; Valor probatório; Esclarecimentos; 

Elementos auxiliares de diagnóstico – Acórdão de 13-07-2016 

“I- O exame por junta médica está sujeito à livre apreciação do julgador (artº 389º do CC e 489º do 

CPC). II- Esse exame colegial tem como pressuposto a aproximação máxima à inequivocidade da 

situação do sinistrado. III- Sendo livremente apreciada pelo juiz, em princípio leigo nas matérias 

observadas, deve reunir-se das mais variadas cautelas de modo a que essa inequivocidade seja tangível. 

IV- Para isso a lei prevê a solicitação de esclarecimentos aos senhores peritos por eficiência, obscuridade 

ou contradição do relatório pericial como modo de superação de dúvidas suscitáveis pelo mesmo (artºs 

1º, nºs 1 e 2, alª a), do CT e 413º e 485º do CPC). V- E podem ser requisitados elementos auxiliares de 

diagnóstico (artº 105º do CPT), determinar-se a realização de exames complementares e requisitados 

pareceres técnicos (artº 139º do CPT). Entre estes avultam os realizáveis nos termos dos artºs 21º, nº 4, 

da Lei nº 98/2009 de 04.09 e 2º do DL nº 352/2007, de 23.10.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 Condução sob o efeito de álcool; Condução sob efeito de estupefacientes; In dubio pro reo; Falta de 

teste qualitativo e quantitativo; Consunção de crimes; Nexo de causalidade; Acidente de viação; 

Consumo de estupefacientes; Exames; Instituto de medicina legal; EMA – Acórdão de 13-07-2016 

“I-A acusação deve indicar sempre a taxa de álcool no sangue concreta com que o arguido conduzia e 

não a taxa variável de acordo com o erro máximo admissível.  II- O EMA é aplicável pela autoridade de 

fiscalização nos termos do regulamento de controlo metrológico dos métodos e instrumentos de medição 

quando a infracção for aferida por aparelhos ou instrumentos aprovados nos termos legais e 

regulamentares, não se aplicando quanto a TAS é determinada por prova pericial, através da análise à 
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amostra de sangue. III- A entidade fiscalizadora não tem o poder discricionário para agir como lhe 

aprouver na pesquisa de álcool no sangue, pois o condutor que interveio em acidente de viação, deve em 

princípio ser submetido no mais curto espaço de tempo ao teste de pesquisa de álcool no sangue no ar 

expirado, através de analisador qualitativo e sendo este positivo deve ser submetido novamente a teste 

a realizar em analisador quantitativo. IV-A medição da TAS através de análise ao sangue, só deve ser 

feita quando o condutor requerer a contraprova, ou quando for impossível a realização do teste no ar 

expirado segundo o procedimento regulamentar do art. 4.º do Regulamento de Fiscalização, aprovado 

pela Lei 18/2007, de 17/5 ou quando as condições físicas do fiscalizado não o permitam. V- O arguido 

que conduza simultaneamente com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,20 g/l e sob a 

influência estupefacientes ou substâncias psicotrópicas, não pode ser pronunciado por dois crimes, mas 

apenas por um, sendo que para lhe ser imputável pelo n.º 2, do art. 292.º, do CP era necessário ainda 

que da acusação constasse que aquele não estava em condições de conduzir o veículo com segurança, 

por se encontrar perturbado na aptidão física, mental ou psicológica. VI-Não tendo sido realização o 

teste no ar expirado, a colheita de sangue deve ocorrer no mais curto prazo possível, após a ocorrência 

do acidente e ao condutor deve ser assegurado o transporte ao estabelecimento da rede pública de saúde 

mais próximo e a entidade fiscalizadora deve proceder ao controle de que aquele não ingeriu bebidas 

alcoólicas entre a ocorrência do acidente e a colheita da amostra de sangue.” 

 

 Erro; Erro de julgamento; Inibição da faculdade de conduzir; Cumprimento; Pena acessória; 

Início; apreensão; título; licença de condução – Acórdão de 13-07-2016 

“I - O erro notório na apreciação da prova, enquanto vício da decisão penal, não se confunde com o erro 

de julgamento em que se traduz a impugnação ampla da matéria de facto, essencialmente regulada no 

art. 412.º, n.ºs 3 e 4 do CPP, pois ali existe um vício da sentença e aqui ocorre um erro de julgamento da 

matéria de facto. II - A posição que melhor se harmoniza com o espírito da lei e unidade do sistema é a 

de que o cumprimento da pena acessória, em regra, só se inicia com a entrega voluntária do título 

habilitante ou com a sua apreensão forçada. III - O título de condução apreendido em processo comum 

singular não tem validade, enquanto tal, por ter sido emitida a segunda via do mesmo. IV - Se não 

existe título de condução válido apreendido, não se vê como possa ter-se iniciado o período de execução 

da pena acessória, que pressupõe a apreensão à ordem dos autos de título válido. V - Porque apenas em 

19 de Fevereiro de 2014 foi o arguido notificado de que a execução da pena acessória se havia iniciado 

em 20 de Dezembro de 2013, só na data da notificação se pode considerar eficazmente iniciada, 

relativamente ao condenado, aquela execução. VI - Assim, não pode ter o arguido, ao conduzir um 

veículo automóvel no dia 7 de Fevereiro de 2014, querido violar uma proibição imposta por sentença 

penal, pela simples e decisiva razão de que tal proibição, ainda não se tornara exequível em relação a 

si.” 

 

 Pena de multa; Não pagamento; Prisão subsidiária; Efeitos; Termo de identidade e residência – 

Acórdão de 13-07-2016 

“I - Como resulta do art. 49, n.º 3, do CP, o mero incumprimento não conduz logo e irremediavelmente 

à aplicação da prisão subsidiária, pois que o condenado pode provar que o não pagamento lhe não é 
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imputável. II - Recai sobre o arguido/condenado o dever de provar que o não pagamento da multa 

aconteceu por motivo que não lhe é imputável, não sendo ao tribunal que incumbe, em primeira linha, 

tal prova. III - As obrigações a que o arguido está sujeito com a aplicação do Termo de Identidade e 

Residência só se extinguirão com a extinção da pena. De tudo deve o mesmo ser devidamente 

notificado aquando da notificação a que alude o disposto nos arts. 196/2 e 277/3 do CPP. IV - Sendo 

notificada a promoção do Mº Pº em que requeria a aplicação da prisão subsidiária (fls. 85) e do 

despacho que a mandava notificar para conferir o contraditório (fls. 88), o que foi feito por via postal 

simples com prova de depósito, temos que o arguido/condenado foi corretamente notificado para, 

querendo “provar que a razão do não pagamento da multa não lhe é imputável”. 

 

 Revogação da suspensão da execução da pena; Cumprimento; Obrigações – Acórdãos de 02-09-

2016 

“I - Resultando demonstrado, por um lado, que o não cumprimento da condição não resultou de 

fatores imponderáveis posteriores à sentença condenatória, mas sim da resistência intencional ao 

ressarcimento dos prejuízos que causou ao ofendido e, por outro lado, que o arguido/condenado 

continua sem interiorizar o desvalor da ação que advém do cometimento de um crime de abuso de 

confiança. II - Violou de forma grosseira e continuada e em termos definitivos, a prognose favorável 

que está na base da suspensão da execução da pena de prisão.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 Encerramento de inquérito; Omissão de pronúncia; Crime semi-público; Nulidade; Remessa dos 

autos ao M.ºPº - Acórdão de 12-07-2016 

“I- Decorre do artº 48º do CPP que a legitimidade para promover o processo penal cabe ao Mº Pº, com 

as restrições dos artºs 49º a 52º, do mesmo diploma. O Mº Pº, titular da acção penal, promove-a, 

oficiosamente, (nos crimes públicos) mediante queixa (nos crimes semipúblicos) e constituição de 

assistente e dedução de acusação particular (nos crimes particulares). II- Havendo notícia e queixa por 

um crime de natureza semipública, o Mº Pº tem o poder-dever de determinar e dirigir o conjunto de 

diligências que visam investigar a existência desse crime e determinar os seus agentes. III- Terminado o 

inquérito, ao Mº Pº cabe, em exclusivo, a legitimidade exclusiva para tomar uma das posições previstas 

no artº 276º, nº 1 do CPP: o arquivamento (nas modalidades previstas no artº 277º, do CPP) ou de 

acusação. IV- In casu, é inequívoco que ao longo do inquérito e no despacho de encerramento de 

inquérito a que se reportam os presentes autos, houve absoluta omissão de pronúncia do magistrado do 

Mº Pº sobre um crime semipúblico que lhe tinha sido denunciado pelo ofendido.V- Nestes termos, 

verifica-se uma nulidade que afecta todos o acto processual de encerramento de inquérito, bem como os 

trâmites subsequentes dele dependentes (artº 122º, nº 1, do CPP) devendo o procedimento ser retomado 

pelo Mº Pº, nos termos em que o magistrado titular entender adequados.” 
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 Princípio da legalidade; Inobservância do estipulado no artº 243.º; Nº 1 c) do CPP – Acórdão de 

27-06-2016 

“I- Em matéria de nulidades vigora entre nós o princípio da legalidade (art.º 118.º do CPP), princípio 

segundo o qual a violação ou inobservância das disposições da lei do processo só determina a nulidade 

do acto quando for expressamente cominada na lei. II- A inobservância do estipulado no artº 243º, nº 1, 

c), do CPP e do artº 9º, da Portaria nº 1556/2007, de 10 de Dezembro, não configura nulidade, 

constituindo, antes, uma irregularidade, a cair na estatuição do art.º 123.º, do CPP. III- Tendo 

decorrido um tempo estimado de 1 hora e 19 minutos entre o teste quantitativo ao ar expirado e a 

recolha de sangue para análise (como contraprova), não pode esse prazo ser visto como desrespeitador do 

programático “curto prazo” a que fazem alusão quer o artigo 153º nº 3 do Código da Estrada quer o 

artigo 5º da Lei nº 18/2007, de 17 de Maio.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 Reenvio do processo; Tribunal competente; Nulidade insanável – Acórdão de 12-07-2016 

“I-A participação do Juiz em julgamento é causa de impedimento de intervenção no julgamento do 

reenvio decretado pelo tribunal da Relação. II - A realização do novo julgamento pelo mesmo colectivo 

que interveio no julgamento anterior, integra a nulidade insanável prevista no artigo 119.º, al. a) do 

CPP.” 

 Abuso sexual de crianças; Pornografia de menores; Coação agravada; Medida da pena – Acórdão de 

12-07-2016 

“I - A diversidade de idades e as diferenças verificadas entre as condutas do arguido perpetradas sobre 

cada um dos menores não implicam necessariamente penas de medida diferente, uma vez que os fatores 

de diferenciação não são de sentido unívoco, justificando conclusões similares do ponto de vista da 

relação entre a ilicitude e a culpa por um lado e as finalidades das penas por outro, nos termos do artigo 

71.º do C. Penal, sendo certo que a proximidade da pena de 1 ano e 10 meses ora em causa, com o limite 

mínimo de 1 ano e 6 meses de prisão, mais retira sentido à pretendida diferenciação.” 

 

 Violência doméstica; Crime de violação; Tentativa; Fortes indícios – Acórdão de 12-07-2016 

“I - «Fortes indícios» serão aqueles que, no contexto de um determinado estado de desenvolvimento da 

investigação se apresentem particularmente claros, inequívocos e fiáveis.” 

 Pessoa colectiva; Responsabilidade contraordenacional – Acórdão de 12-07-2016 

“I - Na falta de disposição semelhante à prevenida no artigo 12.º do Código Penal, é de concluir que, 

nos casos previstos no n.º 2 do art. 7.º do RGCO, as actuações dos «órgãos» da pessoa colectiva apenas 

responsabilizam esta e não as pessoas individuais intervenientes.” 
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