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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 todos os interessados em temáticas e 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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 Artigo Científico

 

 

FERNANDO HORTA 

TAVARES 
Pós-Doutoramento em Direito 

Constitucional pela Faculdade de 

Direito da Universidade Nova de 

Lisboa, Doutor e Mestre Direito pela 

Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais -PUCMINAS 

 

 

 
 

ZAMIRA DE ASSIS  
Doutora em Direito pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais- 

PUC Minas, Professora Adjunta IV da 

Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais - PUCMINAS 

 

 

"Algumas notas acerca do 

cumprimento forçado da 

obrigação de prestar 

alimentos no novo Código de 

Processo Civil Brasileiro "1 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Código de Processo Civil Brasileiro, que 

entrou em vigor em março de 2016, trouxe 

algumas inovações corajosas na disciplina do 

cumprimento da obrigação de prestar 

“alimentos” - a exemplo de uma melhor 

adequação dos critérios de competência 

territorial às Convenções Internacionais 

adotadas internamente. Por outro lado, 

manteve mecanismos de coação ao devedor 

inadimplente de questionável efetividade - 

como a prisão civil -, notadamente porque a 

maior incidência do dever alimentar encontra-

se no meio familiar. Dada a importância de 

haver equilíbrio normativo entre a proteção 

legal à sobrevivência da pessoa que recebe os 

alimentos, notadamente quando se tratar de 

filhos menores, e a proteção dos direitos 

constitucionais fundamentais da pessoa 

obrigada ao pagamento, conjuntamente com a 

previsão constitucional de proteção à família 

                                                           
1
 Os autores são Professores Universitários no Brasil 

e Docentes Convidados da Faculdade de Direito da 

Universidade Nova de Lisboa. Em plataforma lattes 

do Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil podem 

ser encontrados os respectivos currículos 

académicos<http://cnpq.br>  

http://cnpq.br/
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(Constituição Federal da República Federativa 

do Brasil de 1988, Artigo 226), é importante 

expor criticamente a nova e atual sistemática. 

Em outras palavras, cabe questionar a razão de 

ainda não se ter conseguido abandonar a 

restrição da liberdade como meio de motivar o 

devedor de alimentos a cumprir com a sua 

obrigação. A questão é mesmo tormentosa pois, 

como nenhum outro, o direito a “alimentos” é o 

que mais põe em xeque os pilares económicos 

das sociedades ocidentais, dentre os quais, o 

emprego, a moradia, a educação, a saúde e as 

políticas públicas assistencialistas. 

 

 Este artigo pretende apresentar este e alguns 

outros pontos da disciplina do adimplemento 

forçado da prestação de alimentos na forma 

como restou aprovada sua redação na Lei 

13.105/2015 de 16 de março (Código de Processo 

Civil do Brasil), pincelando notas do 

tratamento da matéria no Código Civil, além de 

alguma comparação com a lei processual civil 

revogada. 

 

 A leitura do tratamento legal desse assunto 

na sociedade brasileira há de servir para 

mostrar que o problema não é exclusivo de 

nenhum país, podendo variar em grau ou 

intensidade mas apresentando-se como um dos 

grandes desafios de toda comunidade, em 

particular a jurídica. Basta ter conta a 

variedade de Convenções, Tratados e 

Protocolos internacionais acerca da 

determinação e sobretudo da execução da 

prestação alimentar. 

 

2. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO 

DAS AÇÕES DE ALIMENTOS 

 

O Novo Código de Processo Civil cuida de 

atribuir competência à autoridade judiciária 

brasileira para processar e julgar ações de 

alimentos quando o credor tiver domicílio ou 

residência no Brasil - como regra geral de 

competência - , e também quando o réu 

mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou 

propriedade de bens, recebimento de renda ou 

obtenção de benefícios económicos, nos termos 

da alínea ‘b’ do artigo 22. 

 

 A inclusão no Código de Processo Civil desse 

especial critério de determinação da 

competência vem bem a propósito da 

necessidade de harmonização da lei 

procedimental interna com instrumentos 

internacionais em matéria de alimentos 

ratificados pelo Brasil. Com efeito, o artigo 8° 

da Convenção Interamericana sobre Obrigação 

Alimentar, concluída em Montevidéu em 15 de 

Julho 1989 e ratificada internamente pelo 

Decreto 2428 de 1997, já fixava a competência 

na esfera internacional para conhecer das 

reclamações de alimentos (a critério do credor): 

a) do juiz ou autoridade do Estado de domicílio 

ou residência habitual do credor; b) do juiz ou 

autoridade do Estado de domicílio ou residência 

habitual do devedor e, c) do juiz ou autoridade 

do Estado com o qual o devedor mantiver 

vínculos pessoais, tais como posse de bens, 

recebimento de renda ou obtenção de benefícios 

económicos.  

 

 O Brasil é signatário também da Convenção 

sobre Prestação de Alimentos no Estrangeiro, a 

denominada “Convenção de Nova York”, de 20 

de junho de 1958, do âmbito da Organização 

das Nações Unidas (promulgada pelo Decreto 

nº 56.826, de 02 de setembro de 1965). Esse 
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instrumento, posto não empregar os precisos 

critérios de competência do congênere das 

Américas, possui a óbvia vantagem da maior 

abrangência de países signatários.   

 

 Já no que respeita à competência interna, 

manteve-se a possibilidade do credor de 

alimentos promover o cumprimento da 

sentença ou decisão que condena ao pagamento 

de prestação alimentícia no juízo de seu 

domicílio como já previa o parágrafo único do 

artigo 475-P do Código de Processo Civil 

revogado e passa a prever o parágrafo único ao 

artigo 516 do Código vigente. 

 

3. A ORGANIZAÇÃO DA TEMÁTICA DOS 

“ALIMENTOS” NO PLANO JURÍDICO NO 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

BRASILEIRO 

 

 A questão dos alimentos mereceu dois 

capítulos específicos na nova lei processual civil 

ambos insertos no Título II da Parte Especial 

sendo, no Livro I o Capítulo IV tratando “Do 

Cumprimento da Sentença que Reconheça a 

Exigibilidade de Obrigação de Prestar 

Alimentos”, e no Livro II, o Capítulo VI  

tratando “Da Execução de Alimentos” quando 

esta estiver fundada em título executivo 

extrajudicial. 

 

 O cumprimento de sentença havia sido 

introduzido no ordenamento jurídico brasileiro 

no ano de 2005 pela Lei 11.232 de 22 de 

Dezembro como substituto da ‘execução de 

sentença’. A execução de sentença, por sua vez, 

constituía-se em um procedimento a ser 

necessariamente instaurado visando o 

cumprimento forçado de uma obrigação 

reconhecida por sentença em processo de 

conhecimento, assim como poderia ter como 

base um título executivo extrajudicial. Como 

significava a instauração um ‘novo 

procedimento’ após o processo de 

conhecimento, a prática acabava por acarretar 

um entrave à efetivação do direito já 

reconhecido, abrindo-se ao vencido a 

oportunidades de protelar no tempo a 

satisfação do direito do vencedor. A nova lei 

processual, como se vê, privilegiou a conquista 

do seguimento no mesmo procedimento do 

cumprimento de sentença das diversas 

modalidades de obrigações. 

 

 No que respeita à obrigação alimentar, 

referidos capítulos disciplinam os 

procedimentos referentes, tanto a obrigação 

alimentar fundada no vínculo parental quanto 

aquela fundada em um negócio jurídico ou 

proveniente de um ato ilícito. Vale notar que a 

distinção entre um e outro fundamento do 

dever alimentar tem maior importância do que 

apenas a diversidade de origem2, resultando daí 

que sendo essencialmente diferentes reclamam 

tratamento diferenciado.  

 

 Tenha-se em conta que nas relações 

familiares o dever alimentar é pautado pela 

reciprocidade estampada desde a Constituição 

Federal (art. 229), ao impor aos pais o dever de 

assistir, criar e educar os filhos menores, e aos 

                                                           
2 A obrigação de prestar alimentos pode resultar dos 

vínculos de parentesco, pode ser derivada da 

vontade daquele que alimenta, por ato intervivos 

(doação sob a forma de subvenção periódica), ou a 

causa da morte (previsão testamentária), ou ainda, 

ser resultante da prática de um ato ilícito cujo dano 

causado impossibilitou o alimentante de prover seu 

próprio sustento. 
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filhos maiores o dever de ajudar e amparar os 

pais na velhice, carência ou enfermidade. E o 

direito infra-constitucional, amplia 

significativamente o rol dos responsáveis por 

prover alimentos no âmbito familiar ao dispor 

no artigo 1.694 do Código Civil que, podem ‘os 

parentes’, cônjuges ou companheiros pedir uns 

aos outros os alimentos de que necessitem para 

viver3. 

 

 Além disso, com a disciplina dos alimentos 

no âmbito familiar, nos termos do vigente 

Código Civil Brasileiro, abandonou-se o rígido 

critério da mera garantia de meios de 

subsistência para reconhecimento do direito, 

passando a lei a indicar que a prestação 

(observado o equilíbrio da possibilidade de 

quem paga com a necessidade de quem recebe), 

deve ser suficiente para o alimentando “viver 

de modo compatível com sua condição social, 

inclusive para atender às necessidades de sua 

educação”. 

 

 Já obrigação alimentar como forma de 

indenização de danos causados pela prática de 

ato ilícito não torna recíproca nem permanente 

                                                           
3 A rigor a expressão “os parentes” desse artigo 

1.694 do Cód. Civ. Brasileiro alcança os irmãos do 

alimentando, entretanto, recentemente houve 

determinação judicial em primeira instância para 

que o tio passe a pagar alimentos ao sobrinho que 

possui a Síndrome de Asperger, face o abandono por 

parte do pai do alimentando e a insuficiência de 

recursos por parte da avó paterna. O debate sobre 

esse alcance da responsabilização deverá passar 

ainda pelo crivo dos tribunais superiores. Notícia 

veicula pelo sítio oficial do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo disponível em 

<http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Imprensa/Not

icias/Noticia.aspx?Id=36483&f=3128> acesso em 

25.09.2016. 

qualquer relacionamento entre os envolvidos. 

Por aqui já se tem uma boa dimensão da 

dificuldade de elaborar uma legislação 

processual (procedimental) apta a conduzir 

(forçar o cumprimento) de um dever nascido da 

relação parental (notadamente entre pais e 

filhos), relação que não se esgota nesse encontro 

jurídico, estendendo-se, na maioria dos casos 

para até o fim da vida desses atores, e uma 

previsão legal simultânea e concomitantemente 

apta a produzir o mesmo efeito de uma 

obrigação originada de uma ação ou omissão 

voluntária causadora de dano, ou do contrato 

de doação ou do ato do testamento, que 

encerram o encontro das partes envolvidas em 

um momento ímpar. 

 

 É dizer, a proteção devida ao cumprimento 

da obrigação alimentar deve ser abrangente da 

proteção devida à continuidade da relação 

familiar, o que não se aplica às outras 

modalidades, facto que não  pode ser ignorado 

na regulamentação legal do instituto. 

 

 Além disso a fixação dos alimentos 

voluntários obedecem o critério do artigo 1.920 

do Código Civil Brasileiro de onde se extrai que 

‘o legado de alimentos abrange o sustento, a 

cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário 

viver, além da educação, se ele for menor’, e a 

fixação dos alimentos devidos em razão da 

prática de um ato ilícito, com caráter 

indenizatório, seguem os critérios previstos no 

inciso II, do artigo 948 e no artigo 950 ambos 

do mesmo diploma legal, que referem 

basicamente ‘à importância do trabalho para 

que se inabilitou, ou da depreciação que ele 

sofreu “ (a vítima do dano), ou a importância 

http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Imprensa/Noticias/Noticia.aspx?Id=36483&f=3128
http://www.tjsp.jus.br/Institucional/Imprensa/Noticias/Noticia.aspx?Id=36483&f=3128
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da qual sua família se verá privada de obter 

com sua morte. 

 

 Já os alimentos derivados da relação de 

parentesco apontam para o atendimento das 

necessidades “para viver de modo compatível 

com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação” (CCB, 

Art. 1.694), e devem ser fixados “na proporção 

das necessidades do reclamante e dos recursos 

da pessoa obrigada”. 

 

 O Novo Código de Processo Civil Brasileiro, 

entretanto, mantém amalgamada a disciplina 

do cumprimento da obrigação de prestar 

alimentos, quer se trate do cumprimento da 

sentença quer se trate do processo de execução4. 

Essa prática não é saudável na medida em que 

impede que se dê clareza de entendimento 

acerca, por exemplo, da possibilidade de 

constituição de capital cuja renda assegure o 

pagamento do valor mensal da pensão fundada 

no vínculo familiar. A propósito convém dizer 

que no Novo Código de Processo Civil Brasileiro 

passa a endereçar ao Exequente o requerimento 

dessa providência (Art.533), ao passo que na lei 

revogada cabia ao juiz ordenar ao devedor 

constituição de capital, independentemente de 

                                                           
4 O Código Civil Português (Decreto-Lei n°47 

344/1966 com a reforma dada pelo Decreto-Lei 

496/1977 de 25-11) contém ao menos um dispositivo 

voltado ao reconhecimento da diferenciação da 

obrigação alimentar nascida fora do âmbito 

familiar/parental. Com efeito, o artigo 2014° refere-

se às “outras obrigações alimentares” onde, ainda 

que em tom de cláusula aberta, a lei “não esquece, 

nem subestima, o primado da autonomia privada” 

(PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código 

Civil Anotado, volume V, 1a. edição Fevereiro de 

2011 (Reimpressão)Coimbra Editora, Coimbra, pp. 

605-606). 

requerimento do interessado, nos termos do que 

dispunha do Artigo 475-Q da Lei nº 

11.232/2005. 

 

 A distinção é ainda de grande importância 

quando se trata da aplicabilidade ou não da 

coação pessoal (prisão civil) para o devedor de 

alimentos, quer seja a obrigação derivada do 

vínculo familiar quer tenha outra origem. Essa 

questão, por ser a hipótese de fundo deste 

artigo será melhor destrinçada adiante em o 

número 4. Antes, uma nota sobre as 

modalidades do cumprimento da sentença. 

 

3.1. Os modos do cumprimento forçado da 

obrigação de prestar alimentos 

 

 Tanto no Cumprimento de Sentença que 

reconheça a exigibilidade da obrigação de 

prestar alimentos, quanto na ‘Execução’ 

fundada em título executivo extrajudicial que 

contenha obrigação alimentar, em obediência 

ao devido processo legal constitucionalmente 

garantido, o primeiro passo é providenciar a 

ciência do devedor. No primeiro caso 

(cumprimento de sentença), diz a lei processual 

(art. 528) “o juiz, a requerimento do exequente, 

mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetua-lo”. No segundo caso, (execução de título 

extrajudicial) diz a lei processual (art. )”o juiz 

mandará citar o executado para, em 3 (três) 

dias, efetuar o pagamento das parcelas 

anteriores ao início da execução e das que se 

vencerem no seu curso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo”. 
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 A diferença na redação dos dispositivos 

(precisamente no emprego das expressões 

‘intimar o executado pessoalmente’ no artigo 

528, e ‘citar o executado’ no artigo 911) que 

tem o mesmo objetivo - dar ciência ao devedor - 

objetiva apenas para reforçar que, mesmo em se 

tratando de cumprimento de sentença essa 

ciência não será feita por intermédio do 

defensor constituído, mediante publicação em 

Diário oficial, mas pessoalmente ao devedor e 

por ‘pessoalmente’ entende-se o envio de Carta 

com Aviso de Recebimento por meio do serviço 

oficial dos correios. 

 

 Ao credor de alimentos que possui um título 

executivo judicial ou extrajudicial abre-se a 

possibilidade de forçar a satisfação do seu 

direito recorrendo à expropriação diretamente 

nos vencimentos laborais do devedor, a 

expropriação de outros bens do devedor ou ao 

pedido de prisão do devedor. A opção por uma 

dessas modalidades deve-se atender ao critério 

de adequabilidade constitucional da medida, é 

dizer, sendo possível o desconto em folha de 

pagamento desnecessária a restrição da 

liberdade do devedor, entendendo-se com isso 

que o princípio da dignidade da pessoa humana 

como direito fundamental individual e 

indisponível estará preservado.  

 

 Convém dizer que “o débito alimentar que 

autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende até as 3 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução e as que se 

vencerem no curso do processo” (§ 7° do artigo 

528, do Código de Processo Civil), de modo que 

se houver remanescente do crédito alimentar 

outro procedimento deverá ser desencadeado; e 

que quando se trata do cumprimento de 

sentença que imponha  à Fazenda Pública o 

dever de pagar quantia certa, não tendo sido 

impugnada a execução ou tendo sido rejeitadas 

as arguições da executada, o pagamento se faz 

mediante a expedição de precatório em favor do 

exequente5, exceto quando se trata de 

“obrigação de pequeno valor”, quando o 

pagamento deve ser realizado no prazo de 2 

(dois) meses contados da entrega de uma 

requisição para depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do 

exequente. 

 

 E dito isso podemos aqui centrar nossa 

atenção à dimensão coatora mais grave e 

exclusiva do descumprimento de ‘obrigação’ 

alimentar, qual seja, a prisão civil do devedor, 

com atenção à possibilidade da aplicabilidade 

da sanção ao devedor idoso que não seja o 

devedor primário. 

 

4. A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CIVIL COMO 

COAÇÃO AO INADIMPLENTE 

 

 A questão da manutenção, no ordenamento 

jurídico brasileiro, da prisão civil como forma 

                                                           
5 O precatório é o procedimento, de cariz 

administrativo-orçamentário sob direção judiciária, 

utilizado para pagamento das obrigações a que 

foram condenados judicialmente os entes da 

Federação brasileira: União, Estados, Municípios, 

Distrito Federal. A hipótese é prevista no Art. 100 

da Constituição Federal, segundo o qual “os 

pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em 

virtude de sentença judiciária, far-se-ão 

exclusivamente na ordem cronológica de 

apresentação dos precatórios e à conta dos créditos 

respectivos, proibida a designação de casos ou de 

pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim”. 
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de coação ao devedor inadimplente de 

prestação alimentar, enquanto e até que efetue 

o pagamento, não tendo justificativa aceitável 

para não tê-lo feito, está a merecer reflexão 

desde um ponto de vista jurídico-

principiológico sem descuidar dos aspectos 

económicos, políticos e sociais do país. 

 

 Em princípio a possibilidade de restringir a 

liberdade do responsável pelo inadimplemento 

de obrigação alimentícia é respaldada pela 

Constituição Federal em o inciso LXVII do 

artigo 5º, que ao elencar os direitos e deveres 

individuais e coletivos, direitos e garantias 

fundamentais excepciona, ela mesma 

Constituição, a possibilidade da prisão por um 

ilícito que considera ser de natureza civil e não 

penal (diferentemente do Direito Português que 

entende que a violação da obrigação de 

alimentos configura um crime contra a família  

- Código Penal Português artigo 250° - ) 

 

 Não se trata de uma pena no sentido de 

reprimenda pela ação, trata-se, isso sim, de 

motivar o devedor a cumprir o dever que lhe 

compete, tanto que, uma vez paga a prestação 

alimentícia devida, o juiz deve suspender o 

cumprimento da ordem de prisão. 

 

 Nos precisos termos do texto constitucional, 

é somente o inadimplemento voluntário e 

inescusável que autoriza a prisão. Já o Novo 

Código de Processo Civil veio dispor que é 

somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar que 

justificará o inadimplemento. 

 

 O que vem a ser ‘impossibilidade absoluta’ 

será definido caso a caso. As justificativas mais 

frequentemente apresentadas aos tribunais 

brasileiros tem sido o desemprego, a 

constituição de nova família,  a maioridade do 

alimentando, doença de algum outro membro 

da família ou do próprio alimentante. Nesse 

último caso, havendo a percepção de algum 

benefício previdenciário (seguridade social) será 

ele utilizado, em parte, para pagamento da 

pensão alimentícia. 

 

  O desemprego, por si só não é aceito como 

justificativa plausível, muito menos 

representará impossibilidade absoluta, para 

aquele devedor com capacidade para trabalhar, 

quer dizer, capacidade para alimentar a si 

mesmo exercendo alguma atividade lícita. 

 

 A constituição de outra família, com 

aumento da prole poderá refletir no quantum 

do pensionamento, mas não é motivo para 

descumprimento, nem sequer exoneração da 

obrigação, não sendo outrora e nem doravante 

justificativa capaz de evitar a prisão.  

 

 Os alimentos devidos aos filhos menores não 

cessam de pleno direito quando estes atingem a 

maioridade, de modo que a maioridade não 

constituirá também argumento autônomo para 

afastar o decreto de prisão. Ademais, 

permanece em vigor a súmula 358 do Superior 

Tribunal de Justiça do Brasil segundo a qual ‘o 

cancelamento de pensão alimentícia de filho 

que atingiu a maioridade está sujeito à decisão 

judicial, mediante contraditório, ainda que nos 

próprios autos’. Inadimplente o alimentante 

poderá ter sua prisão decretada até que a 

dispensa se faça pela via judicial. 
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 A questão tormentosa, no entanto, é a 

prisão em si mesma como forma de coagir o  

devedor de prestação de alimentos. A maioria 

dos casos que chegam aos tribunais, mais 

precisamente via recurso de Agravos de 

Instrumento de decretos de prisão por débito 

alimentar, referem-se a devedor na condição de 

pai e credor na condição de filho com idade 

inferior a 18 anos, e em menor quantidade de 

casos, de devedor na condição de ex-cônjuge ou 

ex-companheiro e credora na condição de ex-

cônjuge ou ex-companheira. Daí, exatamente 

por se passar no meio familiar, onde a 

consciência da responsabilidade pela 

subsistência do Outro deveria estar moralmente 

assentada, é onde a coação pela restrição da 

liberdade mais se faz presente, comprometendo 

importantes conquistas da humanidade pelos 

direitos fundamentais e representando a 

evidencia mais retumbante de que a força do 

argumento cede lugar ao argumento da força. 

 

 É bastante nítida a função constrangedora 

da prisão no cumprimento forçado da obrigação 

alimentar, seja pela sua imediata suspensão 

uma vez paga a prestação, seja pelo ajuste legal 

constante do § 7° do artigo 528 do Código de 

Processo Civil, prevendo que o débito alimentar 

que autoriza a prisão civil do alimentante é o 

que compreende até as 3 (três) prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que 

se vencerem no curso do processo. Ou seja, 

decretação da prisão com a cobrança de valores 

muito altos, abrangentes de débitos pretéritos 

inviabilizaria o pagamento, tornando o 

encarceramento do devedor ainda mais infame. 

Quando da discussão do Projeto de Novo 

Código de Processo Civil na Câmara do 

Deputados, cogitou-se inovar o ordenamento 

prevendo que a prisão civil do devedor de 

alimentos ‘deva ser decretada, primeiramente, 

pelo regime semiaberto’, de modo a viabilizar 

que o devedor preso saia do estabelecimento a 

que tenha sido recolhido a fim de trabalhar e 

obter os meios necessários para efetuar o 

pagamento. Apenas no caso de persistência do 

inadimplemento é que se poderia cogitar de 

prisão pelo regime fechado.  

 

 As propostas nesse sentido, no entanto, e o § 

4° do artigo 528 do Código de Processo Civil 

resultou na previsão de que a prisão será 

cumprida em regime fechado, acrescentando, 

no entanto, que o preso fique separado dos 

presos comuns, garantia cuja efetividade fica a 

depender das políticas públicas de execução 

penal. 

 

 A defesa do abandono da prisão como meio 

coativo para cumprimento da obrigação 

alimentar possui número reduzido de 

simpatizantes, notadamente entre aqueles que 

militam diariamente no foro de família e com 

frequência assimilam como sucesso da lei e da 

ordem a satisfação do credor mediante o uso da 

coação extrema. Entretanto, vale a pena 

refletir qual o ganho social representa a 

atribuição de força normativa da prisão em 

franca homologação da realidade pelo ilícito, e 

não por qualquer outro mecanismo eficiente. 

 

5.2. A prisão civil e a não discriminação da nova 

lei processual quanto se trata de pessoa idosa 

que não seja devedor primário. 

 

 O questionamento da adequação 

constitucional da manutenção da prisão do 

devedor inadimplente de prestação alimentar 
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pode ganhar patamares mais profícuos diante 

da extensão da sua aplicação, no meio familiar, 

àqueles devedores mediatos, v.g. avós ou 

irmãos. 

 

 A esse respeito, por ocasião ainda da 

discussão do Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro no Parlamento brasileiro, o 

Deputado Márcio Macedo apresentara o 

Projeto de Lei n.º 2.619, de 2011, visando vedar 

a prisão civil do idoso quando não seja ele o 

primeiro devedor de alimentos. O Projeto de 

Lei fundou-se, dentre outros, no argumento 

segundo o qual “embora se deva reconhecer a 

importância da prisão civil para se assegurar o 

célere pagamento da dívida alimentar, tal 

medida extrema não deveria ser aplicada aos 

que, em razão do parlamentar processo de 

envelhecimento, têm maiores dificuldades para 

enfrentar as privações e constrangimentos do 

cárcere”6.  

 

 A proposição, no entanto, foi rejeitada 

quanto ao mérito, sob o fundamento de que: 

“não existe razão para distinguir o devedor 

primitivo do devedor subsidiário da prestação 

de alimentos, eis que a medida drástica (prisão) 

visa a compelir o executado a satisfazer o 

direito do alimentando. Assim, vista a questão 

da ótica de quem tem direito de receber 

alimentos, o privilégio é injustificável. (…)” 

Aqui, a nosso ver não andou bem a comissão 

revisora do projeto do Código de Processo que 

bem poderia ter amenizado a responsabilidade 

dos ascendentes de segundo grau ou quiçá até 

grau superior. A ideia inicial do Projeto de Lei 

                                                           
6 Documento disponível na integra em 

<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/942262.p

df> 

2.619 era a de incluir uma redação que 

restringisse a prisão do devedor idoso aos casos 

em ele figurasse como primeiro devedor dos 

alimentos. A justificativa apresentada com o 

Projeto de Lei vinha baseada na necessária  

ponderação dos princípios constitucionais de 

proteção ao idoso e à criança e adolescente. 

 

 Infelizmente, afigura-se indesejável o 

número de casos que chegam aos tribunais 

brasileiros indicando que jovens pai/mãe 

necessitem, por algum motivo, de ajuda 

financeira para alimentar sua própria prole. O 

Código Civil brasileiro prevê essa hipótese ao 

estender o dever alimentar a todos os 

ascendentes (art. 1.696), uns em falta dos 

outros, podendo inclusive a prestação ser 

cumprida simultaneamente, concorrendo, cada 

um, na proposição dos respectivos recursos. 

  

 É certo que, nos termos da lei 

infraconstitucional, os avós somente são 

chamados na impossibilidade ou insuficiência 

de recursos do pai e da mãe. Contudo, a 

problemática abordada no PL 2.619, é de 

ordem Constitucional e liga-se ao 

balanceamento de proteções constitucionais à 

dignidade da pessoa humana. A questão que se 

coloca é de haver uma ampliação demasiada do 

princípio da paternidade responsável, 

insculpido no §7º do artigo  227 da Constituição 

Federal brasileira, e simultaneamente, o 

afastamento da proteção à dignidade e bem 

estar da  pessoa idosa (art. 230 da 

Constituição). 

  

 O entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça tem sido no sentido de que a prisão civil 

por inadimplemento de obrigação alimentar 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/942262.pdf
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/942262.pdf
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“Em hipótese absolutamente excepcional, tal 

como na espécie, em que a paciente, avó dos 

alimentados, possui patologia grave e idade 

avançada, é possível o cumprimento da prisão 

civil em regime domiciliar, em prestígio à 

dignidade da pessoa humana”. Mas ainda, 

segundo o mesmo acórdão “somente pode ser 

convertida em prisão domiciliar em hipóteses 

excepcionalíssimas, sempre no intuito de, 

sopesados os interesses envolvidos, prestigiar-se 

a dignidade da pessoa humana, evitando-se que 

a sanção máxima cível se transforme em pena 

de caráter cruel ou desumano” (RHC 38824 / 

SP). 

 

 Exigindo assim tamanha excepcionalidade, 

o judiciário em nada diferencia a coação pessoal 

dirigida aos avós daquela dirigida aos genitores 

primários. Desse modo, a prisão civil do ancião 

não passa pela investigação de sua 

responsabilização direta pela subsistência dos 

netos, sequer pelo fato de não ter consentido 

com a reprodução destes, e sim e apenas pela 

excepcionalidade de sua condição de saúde para 

o cárcere como medida coatora do dever 

alimentar. 

  

 Por evidente que os estreitos limites da 

proposta do presente texto não nos permite 

aprofundar nas questões envolvendo a forma 

como são decididas as responsabilidades 

parentais, notadamente diante da novidade da 

multiparentalidade, mas vale a pena não deixar 

a questão da prisão civil do idoso, que não é o 

devedor primário da prestação alimentar, 

apenas no plano pragmático da suposta 

solidariedade familiar, ignorando o fato de a 

solução apontada pelos tribunais brasileiros 

apresentar um caráter de ordem muito mais 

económico-político do que propriamente 

jurídico-constitucional. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O cumprimento da prestação alimentar, 

notadamente aquela derivada das relações 

familiares, deve encontrar motivação na livre 

vontade do obrigado, meio mais eficaz de sua 

satisfação. O descumprimento, entretanto, deve 

ser sancionado, porém, não se pode afastar do 

exame dessa questão das perspectivas 

constitucionais relativas ao tema. 

 

 A prisão civil não é o instrumento apto a 

solver os problemas enfrentados pelos credores 

de alimentos, mesmo em se tratando de filhos 

menores, e nem tem se mostrado como estímulo 

suficiente para vencer a resistência ao 

pagamento pelo executado, de outro modo, não 

seriam tão numerosas as ações judiciais 

respectivas. O ideal é que ‘os alimentos’ 

estivessem disponíveis imediatamente à 

necessidade diária do credor. Como não é assim 

que as coisas se passam, o melhor regime da 

“pena” de prisão civil a ser cumprida é a do 

regime semi-aberto, de modo a oportunizar o 

exercício de algum trabalho visando o 

cumprimento ininterrupto da prestação, e não 

simplesmente o mágico ‘aparecimento’ do 

numerário devido estando o devedor preso em 

regime fechado. 

 

 Igualmente, instaurar uma disciplina 

diferenciada para o devedor de alimentos idoso 

que não seja o responsável primário é 

importante para adequação constitucional da 

norma, evitando-se a chocante comoção 

provocada pelos “média” nacionais na exibição 
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de um(a) idoso(a) a ser conduzido(a) ao cárcere 

por conta do não pagamento de pensão devida 

aos netos. Adequar, aqui, significa manter a 

responsabilidade pela alimentação dos 

descendentes de grau mais remoto ao mesmo 

tempo em que se garante o direito 

personalíssimo do envelhecimento protegido 

(Lei nacional n. 10.741/2003, art. 8º). 

 

 É de se reconhecer, por oportuno, que um 

olhar sistêmico e global para a família e os 

deveres a ela inerentes não podem ficar restritos 

a uma dada época da vida ou situação da 

existência, é dizer, à menoridade dos filhos, à 

falta de saúde de um dos cônjuges ou outro 

parente. Disciplinar questões que envolvem a 

família é legislar para o presente e o futuro. E 

por fim, especificamente no que respeita ao 

dever alimentar, diferenciar o tratamento legal 

da obrigação pela sua origem é medida tendente 

a agregar segurança jurídica ao sistema. 

 

RESUMO: O presente artigo expõe algumas 

conjecturas acerca da nova sistemática adotada 

pelo Código de Processo Civil Brasileiro para o 

adimplemento forçado da obrigação de prestar 

alimentos. Por se tratar de uma dimensão 

muito sensível da vida familiar - o dever de 

solidariedade - alguns questionamentos não 

ficam solvidos com a nova processualística, a 

exemplo da prisão civil por inadimplemento 

alimentar. 

 

 

 

 

 

 

Veja como é a Obrigação 

de Prestar Alimentos nos 

Diversos Estados-

Membros da União 

Europeia 

 

 

Clique aqui 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/civiljustice/maintenance_claim/maintenance_claim_por_pt.htm
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 Artigos de Opinião 

 

Paulo Cunha 
Jurista 

Mestre em Direito 

 

"O REGIME DO CONTRATO DE 

TRABALHO DE SERVIÇO 

DOMÉSTICO "  

 

 Inicialmente regulado pelo Código Civil de 

1867, o contrato de serviço doméstico foi 

posteriormente revogado pelo Decreto-Lei n.º 

508/80, de 21 de outubro no que constituiu a 

primeira tentativa de regular de forma 

sistemática esta relação de trabalho. Este 

Diploma visou regulamentar o setor de 

atividade do serviço doméstico de forma mais 

completa, embora necessariamente específica, 

definindo os princípios fundamentais a que 

deve obedecer a respetiva relação laboral, de 

forma a atender à aspiração legítima das partes 

e em particular dos trabalhadores. O Diploma 

reconheceu a relação pessoal de tipo quase 

familiar não totalmente identificável com a 

relação de subordinação emergente do contrato 

individual de trabalho, a necessidade de dotar a 

regulamentação do contrato de serviço 

doméstico de um conteúdo adequado às 

características não empresariais do agregado 

para que se exercem as correspondentes 

atividades profissionais e visou romper com o 

peso secular da falta de proteção legal 

adequada dos respetivos profissionais.  

 

 A dinâmica das relações laborais conduziu à 

revogação deste Diploma pelo Decreto-Lei n.º 

235/92 de 24 de outubro7, atualmente em vigor, 

na perspetiva da melhoria das condições de 

vida dos agregados familiares, necessidade de 

aproximação e adequação ao quadro normativo 

                                                           
7 Alterado pela Lei n.º 114/99 de 3 de agosto 



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 

14 

 

geral atinente aos regimes de faltas, férias e 

subsídios de férias e Natal, bem como à 

necessidade de regulação dos períodos de 

trabalho dos trabalhadores alojados e não 

alojados e reconhecimento de prescrições gerais 

em matéria de segurança e saúde no trabalho 

doméstico. 

 

 O reconhecimento da especificidade deste 

regime em 1980 tem-se mantido inalterado 

atenta a imutabilidade dos pressupostos em que 

o trabalho é prestado, desde logo: a 

diferenciação da relação laboral estabelecida no 

serviço doméstico face à sua natureza 

iminentemente pessoal não inserida numa 

atividade lucrativa.  

 

 A regulamentação do trabalho do serviço 

doméstico pressupõe, então, a aplicação do 

regime especial previsto no Decreto-Lei n.º 

235/92 e subsidiariamente as regras gerais do 

Código do Trabalho que sejam compatíveis com 

a sua especificidade8. Ou seja, o facto de estar 

sujeito a regulamentação especial não 

descaracteriza as correspondentes relações de 

trabalho, tão só a sua sujeição à combinação da 

lei geral (Código do Trabalho) com a 

regulamentação especial. 

 

 Desde a década de 90, assistiu-se a uma 

redução progressiva do número de 

trabalhadores do serviço doméstico com 

declaração de remuneração à Segurança Social. 

O número total de trabalhadores decresceu 

cerca de 60% para os atuais 79.892, 

representando cerca de 2% da população total 

empregada em Portugal. Curiosamente o 

número de empregadores manteve uma 

                                                           
8 Vide artigo 9.º do Código do Trabalho 

tendência estável cifrando-se em 413.2689. A 

ordem de grandeza destes números, associada à 

circunstância de o trabalho doméstico ser 

prestado a agregados familiares gerando 

relações profissionais de acentuado cariz pessoal 

justifica, per se, a abordagem a este contrato de 

trabalho com regime especial, a que acresce a 

recente ratificação por Portugal da Convenção 

n.º 189 da Organização Internacional do 

Trabalho sobre o Trabalho Digno para as 

Trabalhadoras e Trabalhadores do Serviço 

Doméstico10.   

 

 A presente exposição não pretende abordar 

exaustivamente este regime especial de 

contrato, tão-só oferecer um breve 

enquadramento e identificação das suas 

especificidades face ao regime geral que 

continua a suscitar dúvidas entre os sujeitos da 

relação laboral. Na verdade e, não obstante a 

relativa estabilidade jurídica do regime 

(relembra-se que a versão original data já de 

1992), a sua existência ou especificidades são, 

em regra, desconhecidos das partes socorrendo-

se estas, em última instância, do preceituado no 

regime geral.  

 

 O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 235/92 

classifica como doméstico aquele serviço “pelo 

qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a 

prestar a outrem, com caráter regular, sob a sua 

                                                           
9 Fontes/Entidades: PORDATA 
10 A Convenção n.º 189 foi adotada pela Conferência 

Geral da Organização Internacional do Trabalho, na 

sua 100ª Sessão, realizada em Genebra, em 16 de 

junho de 2011, aprovada em 9 de janeiro de 2015 

pela Assembleia da República (Resolução da 

Assembleia da República n.º 42/2015), ratificada em 

21 de abril de 2015 pelo Presidente da República 

(Decreto do Presidente da República n.º 31/2015 de 

27 de abril) e entrou em vigor em Portugal no dia 17 

de julho de 2016 (Aviso n.º 8/2016 de 6 de abril).  
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direção e autoridade, atividades destinadas à 

satisfação das necessidades próprias ou 

específicas de um agregado familiar, ou 

equiparado e dos respetivos membros". Para 

facilitar a qualificação de doméstico, enumera 

um elenco exemplificativo de tarefas tais como 

a confeção de refeições, lavagem e tratamento 

de roupas, limpeza e arrumo de casa, vigilância 

e assistência a crianças, pessoas idosas e 

doentes, tratamento de animais domésticos, 

execução de serviços de jardinagem ou costura.  

 

IDADE MÍNIMA DE ADMISSÃO  

 

 O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 235/92 

determina que só podem ser admitidos a prestar 

serviço os menores que já tenham completado 

16 anos de idade. Ao requisito da idade mínima 

de admissão acresce o da conclusão da 

“escolaridade obrigatória” e das “capacidades 

físicas e psíquicas adequadas ao posto de 

trabalho” previstos no regime geral11. A 

escolaridade obrigatória ocorre com a obtenção 

do diploma de curso conferente de nível 

secundário da educação ou, independentemente 

da obtenção do diploma de qualquer ciclo ou 

nível de ensino, no momento do ano escolar em 

que o aluno perfaça 18 anos12. As capacidades 

físicas e psíquicas devem ser avaliadas em 

exame de saúde promovido pelo empregador e 

efetuado por médico do trabalho.13   

                                                           
11 Vide artigo 68.º n.º 1 do Código do Trabalho 
12 Vide artigo 2.º da Lei n.º 85/2009 de 27 de agosto 
13 O artigo 76.º n.º 1 da Lei n.º 102/2009 de 10 de 

setembro prevê a possibilidade de a promoção e 

vigilância da saúde dos trabalhadores do serviço 

doméstico poder ser assegurada através das 

unidades do Serviço Nacional de Saúde. A Portaria 

n.º 112/2014 de 23 de maio veio regular a prestação 

desses serviços através dos Agrupamentos de centros 

de saúde tendo sido revogada pela Portaria n.º 

121/2016 de 4 de maio pelo que cabe ao empregador 

 

 O menor que não tenha concluído a 

escolaridade obrigatória, não esteja 

matriculado e a frequentar o nível secundário 

de educação ou não possua qualificação 

profissional só pode ser admitido a prestar 

trabalho desde que frequente modalidade de 

educação ou formação que confira, consoante o 

caso, a escolaridade obrigatória, qualificação 

profissional, ou ambas. Neste caso o 

empregador tem o dever de comunicar à 

Autoridade para as Condições do Trabalho a 

admissão do menor nos oito dias 

subsequentes14. 

 

FORMA DE CONTRATO  

 

 O contrato não está sujeito a forma escrita, 

salvo no caso de celebração de contrato a 

termo. Ou seja, o contrato pode ser celebrado a 

tempo inteiro ou parcial sem redução a escrito, 

salvo tratando-se de contrato de trabalho a 

termo (certo ou incerto), caso em que deve ser 

reduzido a escrito e aposta a justificação do 

termo. A consequência do não cumprimento 

destes requisitos é a conversão do contrato de 

trabalho num contrato sem termo. Na falta de 

estipulação escrita do prazo considera-se que foi 

celebrado “pelo período em que persistir o motivo 

determinante”. 

 

 A duração do contrato de trabalho a termo 

certo não poderá ser superior a um ano, 

incluindo renovações (no máximo de duas), 

convertendo-se em contrato por tempo 

indeterminado após o decurso de 15 dias sobre a 

data do seu termo.  

                                                                                         
promover a realização dos exames médicos nos 

termos do artigo 108.º da Lei n.º 102/2009. 
14 Vide artigo 69.º n.º 1 e 4 do Código do Trabalho 
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PERÍODO EXPERIENTAL  

 

 Independentemente da modalidade 

contratual, o período experimental é de 90 dias 

(salvo estipulação escrita prevendo a sua 

redução ou eliminação) podendo, durante o 

mesmo, qualquer das partes fazer cessar o 

contrato sem aviso prévio ou alegação de justa 

causa, não havendo lugar a indemnização. 

Porém, se tiver sido acordada a concessão de 

alojamento, deve ser concedido ao trabalhador 

alojado um prazo não inferior a 24 horas para 

abandono do alojamento. 

 

VALOR DA RETRIBUIÇÃO  

 

 O valor da retribuição mínima mensal 

garantida foi atualizado para 530,00 Euros a 

partir de 1 de janeiro de 201615. A retribuição 

pode ser paga parte em dinheiro e parte em 

espécie, designadamente pelo fornecimento de 

alojamento e alimentação ou só alojamento ou 

apenas alimentação16. O montante da 

retribuição mínima mensal inclui o valor da 

prestação em espécie que é calculado segundo 

os preços correntes na região e não pode, nos 

termos da lei geral, ser superior aos seguintes 

montantes ou percentagens do valor da 

retribuição mínima mensal garantida: a) 35% 

para a alimentação completa; b) 15% para a 

alimentação constituída por uma refeição 

principal; c) 12% para o alojamento do 

trabalhador; d) 27,36 Euros por divisão 

assoalhada para a habitação do trabalhador e 

                                                           
15 Vide Decreto-lei n.º 254-A/2015 de 31 de 

dezembro. 
16 Em matéria de alojamento como retribuição em 

espécie, vide Acórdão do Tribunal da Relação de 

Coimbra n.º 262/06 de 20/07/2006 

seu agregado familiar; e) 50% para o total das 

prestações em espécie17.   

 

 Sempre que no dia de descanso semanal ou 

feriado o empregador não conceda refeição ao 

trabalhador alojado nem permita a sua 

confeção com géneros fornecidos por aquela, o 

trabalhador tem direito a receber o valor 

correspondente à alimentação em espécie, que 

acrescerá à retribuição em numerário. 

 

MODALIDADE DE CONTRATO  

 

 O regime do contrato de serviço doméstico 

prevê a possibilidade de o trabalhador 

doméstico beneficiar de alojamento, definindo o 

artigo 7.º n.º 2 alojado como “o trabalhador 

doméstico cuja retribuição em espécie compreenda 

a prestação de alojamento ou de alojamento e 

alimentação”. O contrato pode, assim, ser 

celebrado com ou sem alojamento e com ou sem 

alimentação. O alojamento e alimentação são 

considerados contrapartidas retributivas em 

espécie devendo os respetivos valores ser 

aferidos em função dos critérios anteriormente 

expostos como melhor resulta da lei geral.  

 

DURAÇÃO DO TRABALHO  

 

 O período normal de trabalho não pode 

exceder 8 horas por dia e 40 por semana. No 

caso dos trabalhadores alojados, apenas são 

considerados os tempos de trabalho efetivo. 

 

DESCANSO SEMANAL  

 

 O trabalhador tem direito ao gozo de um dia 

de descanso semanal que deve coincidir com o 

domingo, podendo recair noutro dia da semana 

                                                           
17 Vide artigo 274.º do Código do Trabalho 
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quando motivos sérios e não regulares da vida 

do agregado familiar o justifiquem. Além deste, 

podem as partes convencionar o gozo de meio-

dia ou de um dia completo de descanso. 

 

INTERVALOS PARA REFEIÇÕES E 

DESCANSO  

 

 O trabalhador alojado tem direito, em cada 

dia, a gozar intervalos para refeições e descanso 

sem prejuízo das funções de vigilância e 

assistência a prestar ao agregado familiar. Tem, 

ainda, direito a um repouso noturno de, pelo 

menos, 8 horas consecutivas que não deve ser 

interrompido, salvo por motivos graves, 

imprevistos ou de força maior, ou quando tenha 

sido contratado para assistir doentes ou 

crianças até aos 3 anos.  

 

 A organização dos intervalos para refeições e 

descanso é estabelecida por acordo ou, na falta 

deste, fixada pelo empregador dentro dos 

períodos consagrados para o efeito pelos usos. 

 

FALTAS, FÉRIAS E FERIADOS  

 

 FALTAS  

 

 Falta é a ausência do trabalhador durante 

o período normal de trabalho a que está 

obrigado, aplicando-se ao trabalhador 

doméstico o regime geral das faltas previsto no 

Código do Trabalho. Em caso de suspensão do 

contrato de trabalho por impedimento 

prolongado respeitante ao trabalhador (v.g. em 

caso de doença) mantêm-se os direitos, deveres 

e garantias das partes que não pressuponham a 

efetiva prestação de trabalho18. 

                                                           
18 Vide artigo 295.º do Código do Trabalho 

 FÉRIAS 

 

 Tal como decorre do regime geral, o 

trabalhador tem direito em cada civil a um 

período de férias remuneradas de 22 dias úteis. 

No ano da admissão o trabalhador tem direito a 

2 dias de férias por cada mês de duração do 

contrato, até 20 dias, cujo gozo pode ter lugar 

após 6 meses completos de execução do 

contrato. Já será de 2 dias úteis por cada mês 

completo quando se trate de trabalhador 

contratado por período inferior a um ano.  

 

  Para efeitos de férias, a contagem dos dias 

úteis compreende os dias da semana de segunda 

a sexta-feira, com exclusão dos feriados, não 

sendo como tal considerados o sábado e o 

domingo. 

 

 O trabalhador contratado com alojamento e 

alimentação ou só com alimentação tem direito 

a auferir a retribuição correspondente ao 

período de férias integralmente em dinheiro, no 

valor equivalente àquelas prestações, salvo se, 

por acordo, se mantiver o direito às mesmas 

durante o período de férias. 

 

 FERIADOS 

 

 O trabalhador alojado e não alojado a tempo 

inteiro tem direito ao gozo dos feriados 

obrigatórios sem prejuízo da retribuição. Com o 

acordo do trabalhador pode haver prestação de 

trabalho de duração normal nos feriados 

obrigatórios que deve ser compensado com 

tempo livre por um período correspondente a 

gozar na mesma semana ou na seguinte. 

Quando, por razões de interesse atendível do 

agregado familiar não seja viável a 

compensação com tempo livre, o trabalhador 
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tem direito a um acréscimo de 100% da 

retribuição correspondente. Aqueles 

trabalhadores em que a retribuição seja fixada 

com referência à semana, à quinzena, ou ao 

mês, não podem sofrer redução na retribuição 

por motivo do gozo de feriados obrigatórios. O 

trabalhador pago ao dia sofre redução na 

retribuição por gozo de feriado.  

 

SUBSÍDIO DE NATAL  

 

 Tal como os trabalhadores abrangidos pelo 

regime geral, os trabalhadores de serviço 

doméstico têm direito a um subsídio de Natal 

de valor igual a um mês de retribuição que será 

pago até 15 de dezembro de cada ano. No ano 

da admissão, por força da cessação ou 

suspensão do contrato, este subsídio é 

proporcional19. 

 

CESSAÇÃO DO CONTRATO POR 

CADUCIDADE  

 

 A cessação do contrato de trabalho por 

caducidade só permite o direito a uma 

compensação do trabalhador no caso da alínea 

d) do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 

235/92, ou seja, quando ocorra alteração 

substancial das circunstâncias da vida familiar 

do empregador que torne praticamente 

impossível a subsistência da relação laboral – e 

mesmo nesse caso a indemnização é bem 

inferior à prevista no regime geral, pois 

corresponde apenas à retribuição de um mês 

                                                           
19 Vide artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 88/96 de 3 de 

julho 

por cada três anos de serviço até ao limite de 5 

anos20. 

 

 Nesta, como nas restantes formas de 

cessação do contrato de trabalho, o trabalho 

tem direito a receber os créditos laborais 

correspondentes às férias vencidas mas não 

gozadas ou pagas; subsídio de férias e 

proporcionais de férias, subsídio de férias e de 

Natal correspondentes ao tempo de serviço 

prestado no ano da cessação. 

 

ABANDONO DO ALOJAMENTO  

 

 Quando ocorra a caducidade do contrato a 

termo celebrado com trabalhador alojado, será 

concedido um prazo de 3 dias para abandono do 

alojamento. 

 

CESSAÇÃO DO CONTRATO PELO 

TRABALHADOR, COM AVISO PRÉVIO  

 

 O trabalhador tem direito a rescindir o 

contrato, mediante comunicação ao 

empregador, por escrito, com a antecedência 

mínima de 2 semanas por cada ano de serviço 

ou fração não sendo, porém, obrigatório aviso 

prévio superior a 6 semanas. 

 

DESPEDIMENTO COM JUSTA CAUSA  

 

 Ocorrendo justa causa, qualquer das partes 

pode por imediatamente termo ao contrato, 

devendo ser referidos pela parte que rescinde, 

expressa e inequivocamente, por escrito, a 

indicação dos factos e circunstâncias que a 

fundamentam. Sendo o processo de 

despedimento mais simplificado que o do 

                                                           
20 No mesmo sentido Vide Acórdão do Tribunal da 

Relação de Lisboa n.º 6085/2005-4 de 08/02/2006 
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regime geral, caso seja promovido pelo 

empregador, não está sujeito ao cumprimento 

da formalidade de instauração prévio de 

procedimento disciplinar21. 

 

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.  

 

 DEVERES DO EMPREGADOR  

 

 O empregador deve inscrever o trabalhador 

ou comunicar a sua admissão à Segurança 

Social para ser enquadrado como trabalhador 

do serviço doméstico nas 24 horas anteriores ao 

início da atividade. Por seu turno o trabalhador 

pode optar entre declarar o seu salário real ou 

um valor pré-definido (remuneração 

convencional). O valor a pagar à Segurança 

Social pelo empregador (por mês ou à hora) 

depende da remuneração declarada conforme 

tabela disponibilizada pelo Instituto da 

Segurança Social, I.P. sendo aquele responsável 

por descontar ao trabalhador a percentagem 

que lhe é imputável e entrega-la, 

conjuntamente com o valor devido pelo próprio 

empregador à Segurança Social. 

 

 Este valor deve ser pago entre os dias 10 e 20 

do mês seguinte àquele a que dizem respeito as 

contribuições. Se o último dia de pagamento 

coincidir com um dia não útil, o pagamento 

pode ser diferido para o dia útil seguinte. Caso 

haja atraso no pagamento da contribuição, são 

devidos juros de mora. O pagamento pode ser 

efetuado via homebanking, nas tesourarias dos 

serviços da Segurança Social ou nos terminais 

multibanco. 

 

                                                           
21 No mesmo sentido Vide Acórdão da 4.ª secção do 

Tribunal da Relação do Porto n.º 996/08.4 de 

21/02/2011 

 DEVERES DO TRABALHADOR  

 

 O trabalhador deve comunicar o início da 

prestação de trabalho à Segurança Social nos 

serviços de atendimento ou mediante carta 

endereçada ao Centro Distrital respetivo, até 24 

horas após o início do contrato de trabalho. Ao 

inscrever-se como trabalhador do serviço 

doméstico, este passa a estar protegido para 

efeitos de desemprego involuntário, encargos 

familiares, doença, morte, invalidez, doenças 

profissionais, parentalidade ou velhice. O 

trabalhador apenas beneficiará, no entanto, de 

subsídio de desemprego caso opte por declarar o 

seu salário real. 

 

AUTORIDADE TRIBUTÁRIA  

 

 DEVERES DO EMPREGADOR E 

TRABALHADOR  

 

 Uma das obrigações que grande parte dos 

empregadores desconhece é a entrega da 

Declaração Modelo 10 até final do mês de 

janeiro de cada ano. Esta declaração destina-se 

a dar cumprimento à obrigação estabelecida no 

artigo 119.º do Código do IRS e visa o 

cruzamento da informação. Ou seja, por um 

lado, o empregador que paga os rendimentos 

declara o valor pago, identificando a quem 

foram pagos. Por outro, o trabalhador que 

aufere a retribuição, declara o seu rendimento 

na declaração modelo 3 do IRS, identificando 

quem lhe pagou os rendimentos. Posto isto, 

obviamente que os valores declarados deverão 

ser coincidentes.  
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 Artigos de Opinião

 

 

 

Virgílio De Carvalho 
Mestre em Direito 

Doutorando em Direito pela 

Universidade Autónoma de Lisboa  
 

"A PERTINÊNCIA DA 

ADESÃO À CONVENÇÃO DA 

HAIA SOBRE A ADOPÇÃO 

INTERNACIONAL: ESTUDO 

COMPARADO ENTRE 

PORTUGAL E 

MOÇAMBIQUE" 
 

 No âmbito do Direito Moçambicano o 

instituto da adoção encontra-se consignado na 

Lei n.º 10/2004 de 25 de Agosto. Esta Lei 

revoga o Livro IV do Código Civil. Este facto 

deveu-se a uma necessidade de reforma desta 

área cível tão importante para o bem-estar da 

família. Assim, no entender do legislador “…a 

reforma da Lei da Família é uma necessidade 

que se vem impondo ao longo dos anos como 

necessidade cada vez mais premente.” Na 

verdade, segundo o que se constatou havia um 

desfasamento entre o direito da família e os 

ditames da Constituição1 e com a realidade 

social e cultural do grosso dos cidadãos 

moçambicanos. Foi imperioso que esse 

entrosamento se concretizasse, e, por isso para o 

legislador da família, nos moldes do legislador 

constituinte, a família é a célula base da 

sociedade, fator de socialização da pessoa 

humana, sendo, pois, um espaço privilegiado 

para a realização e desenvolvimento dos seus 

membros2. 

 

No âmbito do Direito da Família, a criança e 

o menor insurgem-se como figuras de grande 

relevo, não só por se constituir parte intrínseca 

da família mas, sobretudo, por garantir à 

família a sua realização enquanto sujeito de 

reprodução e continuação da sua geração. Essa 

                                                           
1 A Constituição da República de Moçambique 

(CRM), cuja última revisão aconteceu em 2004, 

consagra no seu art.º. 119.º que a família é o 

elemento fundamental e a base de toda a sociedade 

(vide n.º 1); e o reconhecimento da família é, 

certamente, dado pelo Estado que defende os seus 

institutos. (Vide n.º 2).  
2 Art.º. 1.º, n.º s 1 e 2.  
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criança para além das garantias constitucionais, 

igualmente, goza de garantias que a lei reserva. 

A Lei de promoção e proteção dos direitos de 

criança, Lei 7/2008 de 9 de Julho representou 

esse desiderato quando se afirma, portanto, que 

a sua existência “…visa reforçar, estender, 

promover e proteger os direitos da criança tal 

como se encontra definido na Constituição da 

República, na Convenção sobre os Direitos da 

Criança, na Carta Africana sobre os Direitos e o 

Bem-estar da Criança e demais legislação de 

proteção à criança.”3  Nestas e noutras 

legislações a criança merece tutela4. 

 

A tutela da criança e do menor, para além de 

buscar sustentáculo nessas e noutras 

legislações, também se estende por uma vasta 

gama de institutos cíveis, desde a adoção5, 

responsabilidade civil, filiação6, a ação de 

alimentos7, etc., obrigando-se os órgãos 

competentes, quando informados8, e assim o 

entenderem, a avançar, em caso da criança ou o 

menor estar numa situação de perigo ou sofrer 

de maus tratos, abuso ou violência, com as 

denominadas providências cautelares9.  

                                                           
3 Cfr.  art.º.1.º da Lei supra. 
4 Referimo-nos, por exemplo, à Convenção sobre 

os Direitos da Criança de 1989.  
5 Colocar o art.º. 389.º e ss. da Lei 10/2004 de 25 

de Agosto.  
6 Vide arts. 204 e ss. da Lei supra.  
7 “O filho menor, interdito ou inabilitado tem 

direito a alimentos…” (Vide arts. 229.º e 407.º e ss. 

da Lei da Família conjugado com art.º. 35.º da Lei 

7/2008 de 9 de Julho).   
8 As autoridades policiais tem essa obrigação. 
9 Ao abrigo do art. 20.º da Lei da Promoção e 

Protecção dos Direitos da Criança se aduz que “os 

casos em que há suspeita ou confirmação de maus 

tratos, abuso ou violência contra a criança, devem 

ser obrigatoriamente comunicados à autoridade 

policial mais próxima, sem prejuízo de outras 

providências cautelares.” 

A adoção, instituto incontornável do direito 

da família e da criança tem como alvo a criança 

e o menor e o jovem em situação de perigo, ou 

seja, acontece naquelas situações em que a 

criança merece a proteção, de facto, do seu 

representante legal, ou de quem tenha a sua 

guarda. Para BOLIERO e GUERRA a adoção 

define-se, em sentido lato, “…como a inserção 

num ambiente familiar, de forma definitiva e 

com a aquisição do vínculo jurídico próprio da 

filiação (…) de uma criança cujos pais 

morreram, são desconhecidos, não querem 

assumir o desempenho das suas funções 

parentais ou são pelo Tribunal considerados 

incapazes de as desempenhar.”10 

 

O instituto da adoção encontra-se 

consignado no Código Civil Português11. É, no 

art.º 1973.º que se observam os requisitos da 

adoção, a saber: “A adoção visa realizar o 

superior interesse da criança e será decretada 

quando apresente reais vantagens para o 

adotando, se funde em motivos legítimos, não 

envolva sacrifício injusto para os outros filhos 

do adotante e seja razoável supor que entre o 

adaptante e o adotando se estabelecerá um 

vínculo semelhante ao da filiação”12.  

 

Na verdade, a adoção só poderá acontecer se 

se observarem reais vantagens ao adotando, ou 

seja, se houver melhorias do adotando, na sua 

nova integração, comparativamente, à situação 

anterior.  

 

                                                           
10 Vide BOLIERO, Helena, GUERRA, Paulo 

(2014) A Criança e a Família, Uma Questão de 

Direito(s) Visão Prática dos principais Institutos do 

Direito da Família e das Criança e Jovens, p. 329.  
11 Cfr. arts. 1973.º a 1999º. 
12 Cfr. n.º 1 
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 Neste diapasão o legislador português, antes 

da revogação dos arts. 1992.º a 2002.º-D, 

continuava a adotar mais uma espécie de 

adoção, referimo-nos a adoção restrita. Pelo 

antigo artigo 1986.º se observava essa distinção, 

pois, “consoante a extensão dos seus efeitos, a 

adoção pode ser plena ou restrita. Pela adoção 

plena o adotado adquire a situação de filho do 

adotante e integra-se totalmente na família 

deste. Fica na mesma situação de um filho 

biológico, ou seja, é herdeiro, e usa o 

apelido…”. Isso significa, portanto, que a 

adoção plena não pode ser revogada, melhor 

dito efetuada a adoção, na espécie plena, a 

mesma não poderá ser revogada, ou seja, o 

adotado torna-se filho do adotante, com todos 

os direitos e obrigações13.   

 

 O mesmo já não acontecia com a adoção 

restrita, pois, o adotado mantinha os seus 

direitos e deveres, relativamente a sua família 

natural. E, em termos sucessórios o mesmo só 

herdava do adotante se este não tivesse, no 

período em que falecesse, cônjuge, descendente 

ou ascendente14. Em última instância a adoção 

restrita podia ser revogada a requerimento de 

quem fosse a adotar ou de que tivesse sido 

adotado, caso se verificassem aquelas situações 

que coincidiam com deserdação dos herdeiros15. 

Em todos os casos é preciso ressaltar que o 

capítulo inerente à adoção restrita, no âmbito 

jurídico português, no livro IV do Código Civil, 

foi revogado, através da Lei n.º 143/2015, de 08 

de Setembro que diz respeito ao Regime 

Jurídico do Processo de Adoção, passando a 

                                                           
13 Cfr. art. 1989.º do CC.  
14 Cfr. os já extintos arts 1992.º e 1994.º do CC.  
15 Cfr. o já extinto art. 1999.º do CC. 

vigorar apenas uma espécie de adoção, a 

plena16. 

 

 Em termos judiciais para se iniciar o 

processo de adoção é necessário o cumprimento 

de vários requisitos consignados nos arts. 

1979.º, 1980.º, 1981.º, sendo, pois, a audição 

obrigatória17, por parte do juiz, 

salvaguardando-se o segredo da identidade18. E, 

para se prosseguir com adoção, ou seja, para 

que alguém possa adotar uma criança, é 

necessário apresentar a sua candidatura ao 

organismo de Segurança Social da área onde o 

candidato à adoção resida. Com efeito, cabe a 

segurança Social proceder ao estudo do pedido 

durante o prazo máximo de meio ano19.  

 

No caso moçambicano a adoção se 

consubstancia nos seus artigos 390.º a 412.º da 

Lei da Família20, sendo certo que das duas 

                                                           
16 O legislador entendeu que não havia 

necessidade de vigorarem as duas espécies de 

adoção, uma vez que a adoção restrita podia ser 

substituída pela figura jurídica do 

apadrinhamento, com efeitos muito semelhantes. 
17 Cfr. art. 1984 
18 Cfr. art. 1985.º do CC 
19 O estudo deverá relevar alguns elementos 

considerados importantes, desde a personalidade, a 

saúde, a idoneidade que o candidato da adoção 

dispor para a criação e educação do menor, 

pendendo, igualmente, questões ligadas a situação 

económica e as razões do pedido da adoção. A 

Segurança Social é o organismo quem vai analisar 

se o individuo que pretende adotar tem capacidade 

para o fazer, ou seja, para ficar com a criança.  
20 Dados indicam que em Moçambique, na Cidade 

de Maputo, particularmente, o número de adotados 

entre 2010 a 2012 é de 159 crianças, o que significa 

que nesses três anos foram adotados 52 crianças, 

por ano, sendo que muitos dos adotantes tem a 

pretensão de adotar crianças recém-nascidas e do 

sexo feminino. Em termos estatísticos, apesar de 

nos circunscrever à Cidade de Maputo, a contar 

pelo número de crianças a viverem situações de 
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espécies que o Código Civil prévia, a plena e a 

restrita, a atual Lei moçambicana da Família 

acabou por restringi-las para uma única, a 

“adoção plena”21, revogando a adoção restrita. 

É exemplo disso o artigo 400.º, da supra Lei, 

onde o adotado integra na família do adotante e 

passa a ter os mesmos direitos que os filhos 

do(s) adotante(s)22 até mesmo em termos 

sucessórios23, e, ganha, igualmente, o apelido da 

família dos adotantes24⁻25. 

 

Em todo o caso a adoção restrita, acoplada 

no Código Civil, antes da revogação do Livro 

IV, vem, ainda que em moldes não explícitos, 

“consagrada” na nova Lei da Família sob a 

capa de Família de Acolhimento, que é uma das 

formas de suprir o poder parental depois da 

                                                                                         
perigo e vulnerabilidade, no território, em geral, a 

cultura de adoção em Moçambique ainda é 

paupérrima, como se intitula no artigo: “Não há 

cultura de adoção em Moçambique” (Cfr. Jornal a 

Verdade, disponível em: 

http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-

themadefundo/35172-nao-ha-cultura-de-adopcao-

em-mocambique, 20/07/2016).   
21 O legislador moçambicano não aclarou essa 

espécie de adoção.  
22 O adotado ganha um estatuto familiar no 

agregado familiar do adoptante.  
23 Cfr. art. 403.º.  
24 Cfr. art. 402-º. 
25 Essa tendência de o legislador moçambicano 

reduzir as duas espécies de adopção, apenas para 

uma é por mim questionada, uma vez que 

mantendo-se a possibilidade de uma adopção 

restrita haveria, provavelmente, uma maior 

tendência de certos pais virem adoptar, pois, 

acredito que nem todos os pais tem a pretensão de 

adoptar, plenamente, por questões sucessórias, 

como também nem todos pais pretendem que os 

filhos adoptivos tenham o mesmo estatuto de filhos 

biológicos, além de que não existe a figura do 

apadrinhamento em Moçambique, grosso modo, 

para se suprir a inexistência da dopção restrita. 

tutela26. No mesmo diapasão, a CRM, no seu 

art.º 29.º consagra o instituto da adoção para 

efeitos de nacionalidade e diz, portanto, que a 

nacionalidade pode ser adquirida por adoção e 

assim estatui: “o adotado plenamente por 

nacional moçambicano adquire a nacionalidade 

moçambicana”. Observa-se, pois, ainda que em 

moldes implícitos, uma alusão a outra espécie 

de adoção, a restrita27. 

 

Não obstante à polémica da espécie de 

adoção, um dado não menos importante tem 

que ver com um tema que também 

consideramos relevante, nesta pesquisa, a 

adoção internacional. Na verdade, para além da 

adoção interna ou doméstica o legislador abre 

espaço para a adoção internacional. No 

ordenamento jurídico português, por exemplo, 

apesar de existir uma lista enorme de crianças 

para serem adotadas28, quer por nacionais quer 

por estrangeiros, como satiriza EDGAR 

VALLES, “…as listas nacionais não estão a 

funcionar como tinham sido idealizadas, o que 

dificulta as adoções.”29 

 

                                                           
26 Cfr. arts. 330°, 362° e 369° todos da Lei 10/2004 

de 25 de Agosto. 
27 Parece-nos existir uma certa vicissitude, por 

parte do legislador constituinte, uma vez que ao 

formalizar uma adopção, na espécie plena, deveria 

o legislador ordinário aludir a adopção restrita. 

Com efeito, segundo a própria CRM, pelo disposto 

no articulado do art. 2.º, n.º 2, é notório, pois, que 

as normas constitucionais prevalecem sobre as 

demais normas jurídicas. Isso significaria que a 

adopção plena, consignada no art. 29.º da CRM, 

deveria ter espaço no título V da Lei da Família, o 

que consubstanciaria, em princípio a existência, 

ainda que implicita, da adopção restrita.  
28 A Segurança Social é quem disponibiliza a lista 

de crianças e de jovens a serem adoptadas.  
29 VALLES, Edgar (2009) Menores, p. 78.  
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A adoção internacional, em Portugal, 

acabou ganhando o seu espaço através da 

aprovação e ratificação da Convenção da Haia30 

sobre a Adoção Internacional que abre espaço 

para que todos os indivíduos que reúnam 

requisitos necessários possam adotar uma 

criança oriunda do estrangeiro31. A adoção 

internacional é caracterizada pela deslocação de 

uma criança do seu país de origem/residência 

habitual para outro país em consequência da 

sua adoção ou quando algumas pessoas 

residentes habitualmente, neste país, 

pretendem adotar. A adoção internacional 

envolve sempre dois países, por um lado o país 

de origem da criança e por outro lado, o país em 

que a criança ou o jovem vai ser acolhido, pelo 

que é indispensável que exista uma estreita e 

franca cooperação entre estes dois Estados. 

 

A Convenção Relativa à Proteção das 

Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção 

Internacional consubstancia um modelo de 

funcionamento que assenta na cooperação 

existente entre as autoridades centrais dos 

Estados de origem e os que se destinam ao 

acolhimento da criança, as quais devem 

assegurar nas diversas etapas do processo, os 

direitos da criança, da família biológica e da 

                                                           
30 Para todos os efeitos, a Convenção da Haia, de 

29 de Maio de 1993, Relativa à Proteção das 

Crianças e à Cooperação em Matéria de Adopção 

Internacional é o instrumento internacional que 

regula a cooperação entre os Estados membros com 

o objetivo de garantir que as adopções 

internacionais se processem no respeito dos direitos 

das crianças evitando-se, assim, fenómenos como o 

rapto, a venda e o tráfico de crianças. (Sobre o 

rapto cfr. a Convenção sobre os Aspectos Civis do 

Rapto Internacional de Crianças de 1981).  
31 Isso significa, pois, que os indivíduos adoptados 

internacionalmente têm a liberdade de informar-se 

sobre um processo que lhes diz particularmente 

respeito. 

família pretensa para adoção. Com efeito, os 

princípios e os preceitos estatuídos na 

Convenção foram, também, consignados e estão 

contidos na legislação portuguesa32 que regulam 

a adoção supranacional e são observados nas 

relações de adoção com outros Estados, mesmos 

os que não aprovaram nem ratificaram a 

Convenção da Haia33 sobre a adoção. 

 

Um ponto o qual não gostaríamos de deixar 

salientar é que a lei portuguesa apenas permite 

a adoção de crianças portuguesas, feita por 

estrangeiros, nas situações em que em Portugal 

não existam quem as pretendem adotar34, e, nas 

situações em que os adotandos são irmãos, o 

                                                           
32 Na vertente do Estado português, o mesmo 

apresenta-se como um dos raros países que, para 

além de ser um país de origem é ao mesmo tempo 

um país de acolhimento de crianças e jovens que 

pretendam ser adoptados. Quer isso dizer que 

existem crianças que estão numa situação de 

adopção a residirem no territorio português com 

possibilidade de serem adoptadas por famílias que 

residam no estrangeiro, sendo, destarte, Portugal, 

país de origem de crianças e jovens. Não obstante, 

casos há em que as famílias portuguesas tem a 

pretensão de adoptar crianças que residem no 

estrangeiro, sendo, Portugal, país de acolhimento 

de crianças e jovens. (VALLES, Edgar (2009) Op. 

Cit., p. 78).  
33 Não deixa de ser importante aferir que assim 

como acontece com os direitos da criança, no geral 

também a Convenção inerente a adopção deixa-se 

guiar por princípios que defendem o superior 

interesse da criança, pois, é esse princípio  que 

orienta a ação de todas as autoridades envolvidas 

no processo da adopção. (Para mais pormenores 

cfr.http://www.seg-social.pt/adopcao-internacional, 

20/07/2016).   
34 Essa é uma maneira encontrada pelo legislador 

português no sentido de salvaguardar o superior 

interesse da criança, nas situações em que haja 

dúbias sobre a sua integridade física e a sua 

inserção social, posição que, pese embora as 

possíveis críticas, eu sou, plenamente, apologista. 

http://www.seg-social.pt/adopcao-internacional
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legislador sugere orientações no sentido destes 

não ficarem separados por via da adoção35. 

 

Na vertente moçambique o legislador não 

aprovou nem ratificou a Convenção sobre a 

Adoção Internacional de crianças, ora em 

análise, mas a Lei da Promoção e Proteção da 

Criança, Lei 7/2008 de 9 de Julho é omissa 

quanto a este facto, o que significa que a lei 

nem proíbe, nem aceita a adoção internacional. 

Na verdade, a realidade demonstra existir 

proibição por parte dos Serviços da Acão Social, 

a nível da cidade Capital moçambicana, 

Maputo, que referem não aceitarem pedidos de 

adoção provenientes de estrangeiros que não 

tenham residência em Moçambique, melhor 

dito, os estrangeiros não são interditos de 

adotar mas desde que tenham residência em 

Moçambique. Portanto, este órgão, os Serviços 

da Acão Social, justifica a ação de 

improcedimento da adoção de crianças 

moçambicanas, por parte de estrangeiros que 

não tenham residência no território 

moçambicano, pelo facto de “…ser impossível 

saber o que (…) os requerentes (…) pretendem 

fazer com a criança adotada. Todos os 

requerentes, independentemente de serem ou 

não moçambicanos, devem residir em 

Moçambique, porque só assim é que podemos 

fazer o devido acompanhamento. O nosso papel 

não termina com o deferimento do pedido”36, 

consumado pelo tribunal. 

 

                                                           
35 Aqui apela-se a existência de um único 

adoptante. (Cfr. VALLES, Edgar (2009) Op. Cit., 

p. 79).  
36 Cfr. Jornal a Verdade, disponível em:  

http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-

themadefundo/35172-nao-ha-cultura-de-adopcao-

em-mocambique, 20/07/2016).   

É neste ponto que nos opomos aos órgãos 

que possuem competências para lidar com 

matérias ligadas aos direitos da criança, uma 

vez que quer a impossibilidade de saber o que 

os pretensos adotantes estrangeiros desejam 

fazer com a criança, quer a dificuldade dos 

serviços internos fazerem o devido 

acompanhamento da criança, após o 

deferimento, todas essas dificuldades devem-se 

ao facto de Moçambique não ter ainda 

aprovado a Convenção da Haia sobre a Adoção 

Internacional, nem outros instrumentos deste 

importante organismo37. Acreditamos nós que 

aprovadas as Convenções e outros instrumentos 

que a coadjuvam, todas essas dificuldades 

seriam minimizadas, pela cooperação e 

interajudas que as mesmas preveem, entre os 

Estados, num processo, como o da adoção que 

consideramos ser sensível, por envolver 

menores de idade. Outrossim, a adesão à 

Convenção ajudaria a minimizar muitos 

problemas que afetam, direta e indiretamente, 

às crianças, pois, vedada a possibilidade da 

adoção internacional, por parte de estrangeiros 

não residentes, limita-se, igualmente, o 

estímulo dos mesmos, como também a sua 

pretensa intensão de adotar crianças 

moçambicanas, visando conceder-lhes um 

desenvolvimento de vida integral e mais digna. 

 

Por conseguinte, a aprovação e ratificação 

destes diplomas acaba por se impor, como um 

imperativo categórico, para o ordenamento 

jurídico moçambicano, pela possibilidade que 

as mesmas dispõem com vista a uma maior 

                                                           
37 Para mais pormenores Cfr. CARVALHO, Virgílio 

(2016) Desafios e dificuldades na aplicação da 

Convenção da Haia de 1980 nos PALOP, Revista 

Julgar, disponível em: 

http://julgar.pt/author/virgilio-saul-serra-de-

carvalho/, 24/09/2016.  

http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/35172-nao-ha-cultura-de-adopcao-em-mocambique
http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/35172-nao-ha-cultura-de-adopcao-em-mocambique
http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/35172-nao-ha-cultura-de-adopcao-em-mocambique
http://julgar.pt/author/virgilio-saul-serra-de-carvalho/
http://julgar.pt/author/virgilio-saul-serra-de-carvalho/
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promoção e proteção dos direitos afetos a esta 

faixa etária que consideramos ser uma das 

mais sensíveis e precisarem as maiores 

cautelas e prevenções jurídicas. 
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 Sabia que...?  

Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento 
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Global to Local Law News  

 

 UNIÃO EUROPEIA 

 

 Retificação do Regulamento (UE) n.o 952/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de 

outubro de 2013, que estabelece o Código Aduaneiro da União. 

 

 Decisão (PESC) 2016/1711 do Conselho, de 27 de setembro de 2016, que altera a Posição Comum 

2001/931/PESC relativa à aplicação de medidas específicas de combate ao terrorismo. 

 

 

 CONSELHO EUROPEU 

 

 Luta contra o terrorismo: UE reforça o seu arsenal jurídico contra o EIIL/Daexe e a Alcaida. O 

Conselho adotou atos jurídicos que, pela primeira vez, permitirão à UE impor sanções de forma 

autónoma contra o EIIL/Daexe e as pessoas e entidades a ele associadas ou que o apoiam. 

 

 Conselho apoia conselhos nacionais da produtividade. O Conselho emitiu uma recomendação sobre a 

criação de conselhos nacionais para analisar a evolução da situação no que diz respeito à produtividade 

e à competitividade. 

 

 Direitos humanos e democracia: Adoção do Relatório Anual da UE de 2015. O Conselho adotou a 

parte relativa às questões de âmbito nacional e regional do Relatório Anual da UE sobre os Direitos 

Humanos e a Democracia no Mundo em 2015. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.267.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:267:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2016.259.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:259I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2016.259.01.0003.01.POR&toc=OJ:L:2016:259I:TOC
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/09/20-isil-daesh-al-qaida/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/09/20-isil-daesh-al-qaida/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/09/20-isil-daesh-al-qaida/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/09/20-isil-daesh-al-qaida/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/09/20-national-productivity-boards/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2016/09/20-human-rights-annual-report/


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 

29 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

      Iniciativas Legislativas 

 

 Apreciação Parlamentar 21/XIII 

Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, “no uso da Autorização Legislativa concedida pelo artigo 131.º, 

pelos n.º 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 do Selo, Código do Imposto Único de Circulação, o Código do 

Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Decreto -Lei n.º 185/86, de 14 de julho, o Código do Imposto 

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

Coletivas, o regime do IVA nas transações intracomunitárias e o Código do Imposto Municipal sobre 

imóveis.” 

 

 Projeto de Lei 304/XIII 

Altera a Lei nº 19/2003, de 20 de Junho (Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas 

Eleitorais), eliminando o benefício de isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para os 

partidos políticos. 

 

 Projeto de Lei 303/XIII 

Repõe direitos e rendimentos e assegura o direito à contratação coletiva no setor público empresarial 

revogando as normas gravosas do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. 

 

 Projeto de Lei 300/XIII 

Cria o Sistema Nacional de Informação Cadastral (SNIC). 

 

 Proposta de Lei 30/XIII 

Procede à primeira alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 

62/2013, de 26 de agosto. 

 

 Projeto de Resolução 473/XIII 

Cessação da vigência do artigo 43.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, constante do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 

de agosto, que “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". 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40633
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40633
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40633
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40633
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40633
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40633
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40633
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40633
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40660
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40660
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40651
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40651
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40651
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40629
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40628
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40628
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40628
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40648
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40648
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40648
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40648
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40648
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40648
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40648
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40648
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40648
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 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º4/2016 – Diário da República n.º189/2016, Série I 

de 2016-09-30 - Supremo Tribunal Administrativo 

Na ação administrativa de oposição à aquisição de nacionalidade portuguesa, a propor ao abrigo do 

disposto nos artigos 9.º, alínea a), e 10.º da Lei n.º 37/81, de 3 de outubro [Lei da Nacionalidade] na 

redação que lhe foi introduzida pela Lei Orgânica n.º 2/2006, de 17 de abril, cabe ao Ministério Público 

o ónus de prova dos fundamentos da inexistência de ligação efetiva à comunidade nacional. 

 

 Portaria n.º246/2016 – Diário da República n.º 172/2016, Série I de 2016-09-07 -Justiça 

Regulamenta o acesso ao sistema informático de suporte à atividade dos tribunais pelos 

administradores judiciais e pela Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça e o 

documento de identificação profissional que atesta a qualidade de administrador judicial. 

 

 Portaria n.º 244/2016 – Diário da República n.º172/2016, Série I de 2016-09-07-Administração 

Interna 

Altera a Portaria n.º 214/2014, de 16 de outubro, que define as condições de atribuição da 

competência estabelecida no n.º 7 do artigo 169.º do Código da Estrada às câmaras municipais. 

 

 Decreto-Lei n.º63/2016 – Diário da República n.º176/2016, Série I de 2016-09-13-Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior 

Cria o diploma de técnico superior profissional e procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 

64/2006, de 21 de março, à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, e à primeira 

alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho. 

 

 Decreto-Lei n.º61/2016 – Diário da República n.º175/2016, Série I de 2016-09-12 -Justiça 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 123/2011, de 29 de dezembro, introduzindo uma 

norma habilitante para a concessão de subvenções pelo Ministério da Justiça a entidades dos setores 

privado, cooperativo e social que prossigam fins públicos, de interesse público relevante para a área 

da justiça. 

 

 Declaração da Retificação n.º16/2016 – Diário da República n.º173/2016, Série I de 2016-09-08 -

Assembleia da República 

Declaração de retificação à Lei n.º 23/2016, de 19 de agosto, «Primeira alteração ao regime especial 

aplicável aos ativos por impostos diferidos, aprovado em anexo à Lei n.º 61/2014, de 26 de agosto». 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º 18/2016/A – Diário da República n.º 188/2016, Série I de 2016-09-

29 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Regime jurídico de licenciamento, organização e fiscalização do exercício da atividade de ama na 

Região Autónoma dos Açores. 

https://dre.pt/application/file/75436971
https://dre.pt/application/file/75436971
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/564050/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/650954/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75282776
https://dre.pt/application/file/75267974
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/58350727/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75319373
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/667773/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/667773/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/671387/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/55021010/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75307752
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/145185/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75287710
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75170385/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56351552/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/file/75412773
https://dre.pt/application/file/75412773
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 Decreto Legislativo Regional n.º 17/2016/A – Diário da República n.º 187/2016, Série I de 2016-09-

28 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Cria o Comissariado dos Açores para a Infância. 

 

 

 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Acidente de viação; Danos patrimoniais; Instituto da segurança social; Sub-rogação – Acórdão de 

14-09-2016 

“I-Não obstante a existência de acordo extrajudicial global entre os lesados (herdeiros da vítima 

mortal) e a seguradora, persiste a responsabilidade civil desta em face do Instituto da Segurança 

Social pelo reembolso das prestações pagas por este Instituto aos herdeiros da vítima mortal. II-Ao 

pagar diretamente aos lesados, a seguradora deverá especificar o que é devido a título de danos 

patrimoniais e de danos não patrimoniais, sem o que não é possível fazer a devida imputação das 

prestações sociais na fatia correspondente aos danos patrimoniais.” 

 

 Crime de violência doméstica; Indemnização; Recurso – Acórdão de 14-09-2016 

“No caso de arbitramento oficioso de indemnização, pelo crime de violência domestica, a 

admissibilidade de recurso quanto àquela rege-se apenas pelo valor da sucumbência.” 

 

 Abuso de confiança contra a segurança social; Insolvência do arguido; Pedido de indemnização civil; 

Extinção da ação; Impossibilidade superveniente da lide – Acórdão de 14-09-2016 

“Estando em causa no pedido de indemnização civil a efetivação da responsabilidade emergente da 

prática de um crime de abuso desconfiança fiscal contra a Segurança Social não é aplicável o disposto 

no art.º 17º E do CIRE.” 

 

 Instrução; Arguido; Testemunha; Admissibilidade – Acórdão de 14-09-2016 

“Havendo relação com o objecto do inquérito e o cerne da investigação, é admissível a abertura da 

instrução contra quem foi ouvido no inquérito como testemunha mas ali não foi constituido arguido.” 

 

 Medida de coação; Reexame dos pressupostos; Alteração das circunstâncias – Acórdão de14-09-2016 

“I - A fundamentação de despacho de reexame dos pressupostos da obrigação de permanência na 

habitação com vigilância eletrónica não deve conter a explicação da aplicação da medida, ab initio, 

uma vez que o seu thema decidendum é diferente. II - No despacho de reexame apenas é aferida a 

alteração, ou não, de circunstâncias juridicamente relevantes - necessariamente posteriores à prolação 

do despacho anterior -, com impacto na adequação da medida de coação à luz dos requisitos gerais 

tipificados no artigo 204º Código de Processo Penal, diretamente emergentes das exigências 

https://dre.pt/application/file/75412751
https://dre.pt/application/file/75412751
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processuais de natureza cautelar (artigo 191º, 1 do mesmo texto legal) e avaliados à luz dos princípios 

da necessidade, adequação e proporcionalidade (artigo 193º, ainda do mesmo Código).”  

 

 Audiência de julgamento; Leitura de declarações em audiência; Prova proibida – Acórdão de 14-09-

2016 

“As declarações prestadas em primeiro interrogatório judicial pelo arguido, após ter sido advertido do 

disposto no art.º 141.º 4 b) CPP, porque integradas no processo, consideram-se examinadas em 

audiência e não têm de ser ali lidas para serem valoradas pelo tribunal na decisão final.” 

 

 Declaração de contumácia; Prisão subsidiária; tribunal de execução das penas – Acórdão de 14-09-

2016 

“É admissível a declaração de contumácia relativa a arguido condenado em prisão 

subsidiária resultante da conversão da pena de multa uma vez que i) a declaração de contumácia não 

está reservada a situações que envolvam a aplicação de penas de prisão e ii) o CEPMPL não consente 

a diferenciação entre prisão subsidiária e prisão como pena principal.” 

 Responsabilidade civil; Actividade perigosa – Acórdão de 13-09-2016 

“I - O que determina a qualificação de uma atividade como perigosa é a sua especial aptidão para 

produzir danos, o que resultará da sua própria natureza ou da natureza dos meios empregados e só 

poderá ser apurado face às circunstâncias do caso concreto. II - O corte e desmantelamento de uma 

central de betão para sucata através da utilização de um maçarico [que se trata de um aparelho que 

produz uma chama contínua e emite faúlhas] ao ar livre e em tempo quente e seco constitui atividade 

perigosa para os efeitos do art. 493º, nº 2 do Cód. Civil.” 

 

 Recurso de revisão; Simulação processual; Terceiro prejudicado com a sentença – Acórdão de 13-09-

2016 

“I - Criado pelo Código do Processo Civil de 1939, o recurso extraordinário de revisão, hoje previsto no 

art. 696º, visa a alteração de uma decisão já transitada em julgado apenas em situações limite, 

taxativamente previstas na lei. II - Designadamente uma decisão transitada em julgado pode ser 

objeto de revisão quando “se apresente documento de que a parte não tivesse conhecimento, ou de 

que não tivesse podido fazer uso, no processo em que foi proferida a decisão a rever e que, por si só, 

seja suficiente para modificar a decisão em sentido mais favorável à parte vencida.” III - Os 

documentos atendíveis como fundamento da revisão da decisão transitada em julgado nos termos 

estabelecidos na al. c) do art. 696º terão de preencher, cumulativamente, os requisitos da novidade e 

da suficiência; este último exige que esses documentos, o seu teor, infirmem, de “per si”, os 

fundamentos da decisão a rever. IV - Nos casos em que as partes, de comum acordo, criam a aparência 

dum litígio para obter uma sentença cujo efeito pretendem, mas que lesa um direito de terceiro ou 

viola uma lei imperativa predisposta no interesse geral, a simulação assume a dimensão de uma fraude 

processual. V - A alínea g) do art. 696.º permite a revisão de uma sentença transitada em julgado 

quando se alegue estarmos perante um litígio assente sobre acto simulado das partes.VI - 
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Sintomaticamente a lei coloca o acento tónico no litígio e não no comportamento das partes. Deste 

modo, para apurar da verificação liminar deste requisito, importa apurar se foi alegado que o litígio 

vertido nos articulados – petição, contestação – teria sido assente exclusivamente numa fraude, ou 

simulação, processual. VII - Deste modo, ainda que uma das partes desconheça essa eventual 

simulação mas tenha subscrito uma contestação, conjuntamente com o então marido, a qual corporize 

esse acto simulado, teremos de concluir que o litígio foi falsamente erigido, estando, assim, “assente 

sobre acto simulado das partes”. VIII - O recurso de revisão assente na verificação da alínea g) do art. 

696.º do CPC apenas “pode ser interposto por qualquer terceiro que tenha sido prejudicado com a 

sentença”. IX - Fazem parte deste conceito de “terceiro” os herdeiros legitimários, conforme 

entendimento já consagrado pela doutrina no Código do Processo Civil de 1939 para o então 

denominado recurso extraordinário de oposição de terceiro de teor mais restrito que o regime actual.” 

 

 Inventário; Honorários notariais; Não aplicação do rcp; Inconstitucionalidade da fixação dos 

honorários por desproporcionalidade – Acórdão de 13-09-2016 

“I-Ao novo processo de inventário da Lei nº 23/2013, de 5 de Março (diploma que aprovou o “Regime 

Jurídico do Processo de Inventário”) não é aplicável o Regulamento das Custas Judiciais quanto à 

fixação do montante de honorários notariais devido a final, mormente o nº7 do art. 6º deste, no qual se 

prevê a possibilidade de ser dispensado o pagamento relativo ao remanescente ainda por pagar, 

porquanto a Portaria 278/2013 de 26 de Agosto que regulamentou o dito processo de inventário, fixa 

um regime especial quanto a esse particular, ao ter regulamentado de forma expressa as “custas do 

processo de inventário”, e havendo um especial rigor e detalhe na previsão e estatuição sobre os 

critérios, regras de cálculo, momento/modo de pagamento e responsabilidade pelo pagamento 

correspondente. II-À luz de um juízo de (in)constitucionalidade, não se pode considerar haver 

uma manifesta desproporção entre o valor liquidado de honorários notariais (€ 15.180,66) e o custo 

implicado na partilha consequente à extinção da comunhão de bens entre os cônjuges, cujo inventário 

processado no Cartório Notarial tinha o valor de € 1.133.910,00, e veio a terminar por acordo entre os 

interessados na Conferência Preparatória, com subsequente homologação judicial.” 

 

 Nomeação de patrono; Propositura da acção; Prazo – Acórdão de 12-09-2016 

“A acção considera-se interposta na data de apresentação do pedido de nomeação de patrono oficioso, 

interrompendo-se a contagem da prescrição cinco dias após a referida data, se a falta de citação do 

réu, nesse prazo, não for imputável ao autor.” 

 Revisão da incapacidade; Caso julgado – Acórdão de 12-09-2016 

“I - A força e autoridade atribuídas à decisão transitada em julgado visam evitar que a questão 

decidida pelo órgão jurisdicional possa ser validamente definida mais tarde, em termos diferentes, por 

outro ou pelo mesmo tribunal. II - Verificando-se que em três ocasiões diferentes, uma no processo (..), 

em 30-09-2011 – respeitante a acidente de trabalho ocorrido 13-01-2001 - outra na sentença proferida 

neste processo principal – reportado ao acidente de trabalho sofrido em 3-11-2003 - e, posteriormente, 

no primeiro incidente de revisão deste mesmo processo, este decidido em 15-12-2010, foi equacionada 

a questão de saber se o A., em consequência das lesões sofridas num ou noutro dos acidentes ficou 



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 

 

afectado de uma incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual, sendo que em qualquer 

dessas decisões não foi acolhida a pretensão do autor, bem assim que essas decisões transitaram em 

julgado, contrariamente ao entendido pelo tribunal a quo, neste novo incidente de revisão da 

incapacidade não poderiam reapreciar-se as incapacidades anteriormente fixadas com vista a alterar-

se a natureza da incapacidade com efeitos reportados à data da cura clínica, para se ponderar a 

fixação ao sinistrado duma incapacidade permanente parcial para o trabalho habitual (IPATH). III - 

Ao propor-se reapreciar a questão nesses termos o Tribunal violou o caso julgado material e, 

subsequentemente, ao proferir a decisão recorrida reconhecendo (..) que o sinistrado se encontra afetado 

de uma IPP de 7,5% desde 23 de dezembro de 2004, com IPATH”, a autoridade do caso julgado 

decorrente daquelas decisões (art.ºs 619.º n.º 1 e 625.º n.º1 do CPC).” 

 

 Prova; Nota de culpa – Acórdão de 12-09-2016 

“I-Para que um facto se considere provado é necessário que, à luz de critérios de razoabilidade, se crie 

no espírito do julgador um estado de convicção, assente na certeza relativa do facto. A prova “assenta 

na certeza subjectiva da realidade do facto, ou seja, no (alto) grau de probabilidade de verificação do 

facto, suficiente para as necessidades práticas da vida”. II - As conclusões apenas podem extrair-se de 

factos materiais, concretos e precisos que tenham sido alegados, sobre os quais tenha recaído prova 

que suporte o sentido dessas alegações, sendo esse juízo conclusivo formulado a jusante, na sentença, 

onde cabe fazer a apreciação crítica da matéria de facto provada. Dito de outro modo, só os factos 

materiais são susceptíveis de prova e, como tal, podem considerar-se provados. As conclusões, 

envolvam elas juízos valorativos ou um juízo jurídico, devem decorrer dos factos provados, não 

podendo elas mesmas serem objecto de prova. III - A nota de culpa do processo disciplinar, no que 

concerne à imputação de factos constitutivos de ilícito disciplinar, baliza os limites do que pode ser 

invocado pelo empregador na acção através do articulado motivador do despedimento.” 

 

 Nomeação de patrono; Interrupção do prazo de contestação; Impugnação judicial – Acórdão de 12-

09-2016 

“I-O prazo para contestar a acção judicial, que se interrompeu com a apresentação do pedido de 

nomeação de patrono, inicia-se, nos termos do artigo 24º, nº5, al. b) da Lei do Apoio Judiciário – Lei 

nº34/2004 de 29.07 com as alterações introduzidas pela Lei nº47/2007 de 28.08, – a partir da 

notificação ao requerente da decisão judicial que julgou improcedente a impugnação judicial. II-Não 

havendo impugnação judicial, o prazo para contestar a acção judicial inicia-se após o termo do prazo 

concedido ao requerente para impugnar a decisão administrativa. III-Tal interpretação é conforme ao 

princípio do acesso ao Direito e aos Tribunais consagrado no artigo 20º, nº1 da Constituição da 

República Portuguesa.” 

 

 Despejo; Nulidades de sentença; Caducidade; NRAU; Alteração – Acórdão de 12-09-2016 

“I - O tribunal não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e 

aplicação das regras de direito, podendo qualificar juridicamente de forma diferente as questões 

suscitadas pelas partes perante concretos factos alegados e ultrapassando a confusão entre os 
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conceitos de resolução e caducidade, sem que daí resulte violação da vinculação à causa de pedir. II- A 

alteração da Lei n.º 79/2014 ao artigo 57.º do NRAU, relativamente a grau de incapacidade, não tem 

natureza interpretativa.” 

 

 Dissolução; Empresa municipal; Contrato de trabalho; Cedência de interesse público; Procedimento 

concursal – Acórdão de 12-09-2016 

“I- A dissolução de uma empresa local, ao abrigo da Lei n.º 50/2012, de 31.08, não importa a 

transmissão ope legis, por cessão dos contratos de trabalho com aquela celebrados. II-A cessão para os 

municípios de trabalhadores vinculados por contrato de trabalho por tempo indeterminado, que não 

se encontrem ao abrigo de instrumentos de mobilidade, pressupõe não só que se tenha integrado, no 

universo de actividades do município, o sector de actividade onde o trabalhador prestava funções, 

mas também que fosse necessária a sua cedência para o cumprimento dessa específica actividade. III-

Os trabalhadores abrangidos em tais condições podem sujeitar-se ao procedimento concursal, a que 

alude o art. 62.º, n.º 8, da Lei. IV-Cabe ao trabalhador o ónus de alegação e prova dos pressupostos 

mencionados em II.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 Acidente de viação; Indemnização ao lesado; Juros; Assistente em processo penal; Legitimidade 

para recorrer – Acórdão de 22-09-2016 

“I- O assistente porque portador de interesses alheios àquelas ideias e exigências transcendentes que 

o Estado visa acautelar com a aplicação das penas, carece de legitimidade para atacar a sentença na 

parte em que esta fixa a espécie e medida da pena por não o afectar e não ser contra ele proferida; II- 

O Acórdão (de uniformização de jurisprudência) do Supremo Tribunal de Justiça 4/2002, de 9 de 

Maio de 2002, in Diário da República, I Série A, de 27 de Junho de 2002, decidiu que, sempre que a 

indemnização pecuniária por facto ilícito ou pelo risco tiver sido objecto de cálculo actualizado, nos termos 

do nº 2 do artigo 566º, do Código Civil, vence juros de mora, por efeito do disposto nos artigos 805º, 

número 3 (interpretado restritivamente), e 806º, nº 1, também do Código Civil, a partir da decisão 

actualizadora, e não a partir da citação, não havendo que distinguir entre danos não patrimoniais e 

danos patrimoniais e ainda entre as diversas espécies ou categorias de danos patrimoniais, uma vez 

que todos são indemnizáveis em dinheiro e susceptíveis, portanto, do cálculo actualizado constante 

do nº2 do artº 566º do C.C/ vide ponto 4.7. do supra citado Acórdão; III- No caso de acidente de 

viacção, o crédito de juros apenas se constitui com a citação do devedor, uma vez que os juros legais 

vencem-se quando nascem, sendo que a seguradora fica constituida em mora e deve, por isso ser 

condenada no pagamento dos juros moratórios desde o momento da notificação para contestar o 

pedido civel deduzido, e não desde a data da oclusão do acidente, conforme pretendia a recorrente.” 
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 Liberdade condicional; Revogação; Liquidação da pena; Execução da pena de prisão – Acórdão de 
22-09-2016 
“I - Em caso de execução sucessiva de penas rege o artigo 63.º, do Código Penal, havendo lugar à 

avaliação da liberdade condicional uma vez atingido ½ da soma das penas, ou 2/3 (cfr. artigo 63.º, 

n.ºs 1 e 2, do Código Penal), e ainda sempre que se renove a instância. II - Se o arguido tem, ainda, a 

cumprir partes de duas penas cuja execução na prisão se deveu a duas revogações das liberdades 

condicionais anteriormente concedidas, ou seja os remanescentes de anos de prisão, não sendo, 

quanto a estes remanescentes, aplicado o regime que se aplica ao cumprimento sucessivo de penas, 

“ex vi” artigo 63.º, n.º 4, do Código Penal. III - A natureza das figuras dogmáticas “in judice” e a 

estruturação, “de jure condito”, do regime jurídico aplicável ao cumprimento, sucessivo, desses 

remanescentes, e de tais penas, impede, e dado que a soma daquelas duas penas (o mesmo 

sucedendo, de resto, com a soma dos dois remanescentes) não corresponde a um período superior a 

seis anos, qualquer concessão “obrigatória” (ou "ope legis", como se motiva) de liberdade 

condicional. III - Uma vez revogada a liberdade condicional e havendo uma pena autónoma a 

cumprir, o remanescente da pena deve ser cumprido por inteiro.” 

 

 Efeitos do recurso; Efeito devolutivo; Instrução criminal; Nulidades – Acórdão de 15-09-2016 

“I - Efeito devolutivo do recurso significa que a sua interposição serve para que a instância superior 

analise, total ou parcialmente, a matéria controvertida. Ou seja, é a garantia de uma segunda 

opinião sobre o tema. II - Quando se impugna uma decisão judicial por via de recurso, tem-se em 

vista um certo efeito útil, que se traduz, em primeira linha, na fiscalização da decisão pelo Tribunal 

superior e, em segunda, na modificação dela. III - Uma das finalidades da Instrução é a de permitir 

ao arguido evitar o gravame de uma audiência pública, demonstrando, numa fase logicamente 

anterior, que a acusação não tem fundamento. IV - A violação ou inobservância das disposições da 

lei do processo penal só determina nulidade do acto quando esta for expressamente cominada por 

lei.” 

 Inquérito; Tutela jurisdicional efectiva; Autonomia do ministério público – Acórdão de 15-09-2016 

“Na fase de inquérito não é de tomar conhecimento do recurso interposto que indeferiu o pedido de 

revogação da medida de suspensão de movimentos de débito, nas suas contas bancárias, por a tal se 

opor o princípio da autonomia de que goza o M°P°, previsto no art° 219° da CRP, já que o legislador 

entendeu que o regime a estabelecer para a tutela do direito de propriedade não revestia o mesmo 

grau de exigência jurisdicional que o regime estabelecido para a tutela dos direitos, liberdades e 

garantias, pese embora o direito de propriedade ser um direito constitucionalmente estabelecido.” 

 Insolvência; Compensação – Acórdão de 15-09-2016 

“Não existe o impedimento à compensação a que se refere o artigo 99.º, n.º 4, alínea a) do Código de 

Insolvência e Recuperação de Empresas, quando as dívidas a compensar não se constituíram após a 

data de declaração da insolvência, estando verificados antes daquela data os requisitos das alíneas b) 

e a) do n.º 1 do artigo 847.º do Código Civil.” 
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 Direitos de autor; Elementos figurativos; Prova Pericial – Acórdão de 15-09-2016 

 “Tratando-se de cotejar as semelhanças e diferenças entre desenhos (elementos figurativos), é 

essencial a prova pericial, potestativa ou oficiosa, sendo o respectivo relatório de apreciação livre, 

nos termos do artigo 389.º do Código Civil. 

 Depósito bancário; Cheque falsificado; Presunção de culpa – Acórdão de 13-09-2016 

“I-O contrato de depósito bancário é aquele pelo qual uma pessoa entrega uma determinada 

quantidade de dinheiro a um banco, que adquire a respectiva propriedade e se obriga a restituí-lo no 

fim do prazo convencionado ou a pedido do depositante. II- Aquele contrato é qualificado como um 

depósito irregular a que são aplicáveis os artigos 1205º e 1206º do Código Civil e 363º a 406º do 

Código Comercial, uma vez que o dinheiro depositado é uma coisa fungível. Assim, por remissão do 

artigo 1206º para o artigo 1144º do Código Civil o dinheiro torna-se propriedade do banco, que se 

constitui ante o depositante na obrigação de restituição em género. III- Transferindo-se para o 

banco depositário a propriedade do dinheiro, por força no disposto no artigo 1144º do Código Civil, 

são aplicáveis duas regras fundamentais: - a presunção de culpa do devedor constante do artigo 799º 

nº1 do Código Civil quanto ao incumprimento ou cumprimento defeituoso da prestação; - o estatuído 

no artigo 796º do Código Civil quanto ao risco do perecimento ou deterioração da coisa que correm 

por conta do adquirente nos contratos que impliquem a transferência do domínio da coisa. IV- 

Cumpre ao banco ilidir a presunção de culpa a que se refere o artigo 799º do Código Civil, sendo certo 

que é de exigir ao banco uma actuação qualificada na colocação de meios na detecção de falsificação. 

V- Pelo pagamento de um cheque que havia sido falsificado, só o banco, em princípio, é que é 

atingido, e não o depositante, que tem o direito de rever o montante igual ao depositado. VI- Actua 

com culpa o banco que paga indevidamente um cheque falsificado por os seus funcionários não 

terem detectado a falsificação das assinaturas: é que o banco deverá ter ao seu serviço, no exame dos 

cheques apresentados a pagamento, pessoas altamente preparadas para detectar a falsificação. VII- 

Não o tendo feito é civilmente responsável para com o autor pelo pagamento da quantia de € 

4.000,00 que indevidamente debitou na conta bancária do autor." 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 

 Abuso de confiança contra a segurança social; Pedido de indemnização civil; Juros de mora – 

Acórdão de 21-09-2016 

“Na aplicação da taxa de juro por dívidas à segurança social, em condenação de indemnização cível, 

por procedência de pedido formulado em processo crime, por crime de abuso de confiança contra a 

Segurança Social, na forma continuada, p. E p. Pelos arts. 107.º, n.ºs 1 e 2, 105.º, 6.º e 7.º, do RGIT, 

e art. 30.º, do Código Penal, pelo qual os arguidos foram condenados, deve ser aplicada a lei especial, 

designadamente a Lei n.º 4/2007, de 16/1 que aprova as bases gerais do sistema de segurança social e 

art. 211.º e 212.º, do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 
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Social, devendo os juros de mora ser calculados por cada mês de calendário ou fracção, de acordo 

com os diversos diplomas acima mencionados.” 

 

 Reclamação para a conferência – Acórdão de 21-09-2016 

“A reclamação para a conferência, prevista no art. 417.º, n.º 8, do CPP, permite ao recorrente 

sujeitar, sem ónus de invocação de motivação diversa da apresentada no recurso, mas com 

salvaguarda de sugestões relativas a outras vias de abordagem das questões em debate, o despacho 

do relator à deliberação do colectivo.” 

 

 Suspensão da instância; Acordo das partes; Ação executiva – Acórdão de 22-09-2016 

“A causa de suspensão da instância prevista no artº 272º, nº 4 do nCPC é aplicável à ação 

executiva.” 

 

 Pena acessória de proibição de conduzir veículos com motor – Acórdão de 21-09-2016 

“I - O arguido tem passado criminal, tendo sido condenado por quatro vezes desde 2004, sendo três 

das condenações por crimes de condução em estado de embriaguez e, uma outra, por crime de 

desobediência. II - Considerando os factos provados e a personalidade do arguido que daqueles 

resulta, as finalidades da pena acessória, e os critérios da jurisprudência seguidos por este Tribunal 

da Relação, entendemos que a pretensão do arguido/recorrente de redução da pena acessória 

aplicada para um período substancialmente inferior, ou inferior, não seria adequada aos factos, nem 

proporcional à sua perigosidade que resulta do seu passado criminal e da condução com uma TAS de 

pelo menos 1,94 g/l, e punha em causa as necessidades de prevenção geral neste tipo de crimes. III - 

Não se reconhecendo a violação pela decisão recorrida dos critérios de determinação da pena 

acessória, enunciados no art.71.º do Código Penal e tendo respeitado os que resultam ainda dos 

artigos 40.º e 69.º, n.º1, al. a) do mesmo Código e o princípio da proporcionalidade na graduação da 

mesma pena ínsito no art.18.º da C.R.P., impõe-se negar provimento ao recurso interposto pelo 

arguido e manter a douta sentença recorrida.” 

 Cartão de crédito; Pagamento; Incumprimento; Prazo de prescrição – Acórdão de 20-09-2016 

“I- A emissão/utilização de cartões bancários, assenta numa relação triangular que tem como 

vértices um banco ou outra entidade autorizada (emitente) e o cliente (aderente) através do qual se 

atribui a este um direito de acesso ao sistema operativo especial de pagamentos, criado e gerido pela 

entidade emitente, constituindo o cartão um instrumento de pagamento que permite ao respectivo 

titular a respectiva utilização para a aquisição de bens e serviços, com pagamento diferido, junto de 

um terceiro. II- O pagamento das quantias correspondentes à utilização do cartão bancário num 

determinado período, diferido no tempo, traduz o cumprimento de uma única obrigação pecuniária a 

que cabe aplicar o prazo ordinário de prescrição de 20 anos, previsto no artigo 309.º do Código 

Civil.” 
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 Deserção da instância; Negligência; Partes; Princípio do contraditório – Acórdão de 20-09-2016 

“I-Como claramente emerge da norma do artº 281º nCPC, a deserção da instância nela cominada só 

pode ser declarada judicialmente no caso de poder considerar-se negligente a falta de satisfação do 

ónus de impulso processual por parte daqueles sobre quem tal ónus impende. II - Tal negligência não 

pode presumir-se do simples facto de ter decorrido o aludido prazo de seis meses sem que alguma 

diligência tenha sido promovida por parte daquele que tem aquele ónus. III - O tribunal deve 

diligenciar, antes de declarar a deserção da instância, pelo apuramento do circunstancialismo factual 

que permita sustentar a afirmação do comportamento negligente que procura sancionar-se com a 

cominada deserção. IV - Em obediência ao princípio do contraditório e salvo em casos de manifesta 

desnecessidade devidamente justificada, o juiz não deve proferir nenhuma decisão, ainda que 

interlocutória, sobre qualquer questão, processual ou substantiva, de facto ou de direito, mesmo que 

de conhecimento oficioso, sem que previamente tenha sido conferida às partes, especialmente àquela 

contra quem é ela dirigida, a efectiva possibilidade de a discutir, contestar e valorar. V - A violação 

do contraditório gera nulidade processual se aquela for susceptível de influir decisivamente na 

decisão da causa.” 

 

 Plano especial de recuperação; Per; homologação do plano; despacho; créditos 

subordinados; pessoas especialmente relacionadas com o devedor – Acórdão de 20-09-2016 

“I-O artigo 17.º F, n.º 5, do CIRE prevê que o juiz decida se deve homologar o plano de recuperação 

aprovado pelos credores, devendo recusar a homologação no caso de violação não negligenciável de 

regras procedimentais ou das normas aplicáveis ao seu conteúdo. II - No caso do juiz não detectar 

qualquer violação destas regras, o dever de fundamentação de uma decisão de homologação revela-

se cumprido com a simples declaração da não verificação de qualquer violação que impeça a 

homologação do plano, pelo que, assim sendo, essa decisão não sofre do vício previsto no art.º 615.º, 

n.º 1, b), do C. P. Civil. III - O art.º 48º, al. a) do CIRE considera subordinados os créditos detidos 

por pessoas especialmente relacionadas com o devedor, desde que a relação especial já existisse 

aquando da respectiva aquisição, e ainda quando detidos por aqueles a quem eles tenham sido 

transmitidos nos dois anos anteriores ao início do processo de insolvência. IV - Com esta disposição 

inovadora o CIRE pretendeu penalizar os beneficiários de actos de constituição de créditos que à 

data dessa constituição eram especialmente relacionadas com o devedor, presumindo-se, de modo 

inilídivel, a existência de um favorecimento desses beneficiários com tais actos, em prejuízo dos 

demais credores.” 

 

 Insolvência; Direito a exigir alimentos ao insolvente; Cessação dessa obrigação; Legitimidade para 

o pedido – Acórdão de 20-09-2016 

“I-Os efeitos da declaração de insolvência quanto ao direito a alimentos de que o insolvente seja 

devedor encontram-se definidos no art.º 93º do CIRE, o qual dispõe: “O direito a exigir alimentos do 

insolvente relativo a período posterior à declaração de insolvência só pode ser exercido contra a massa se 

nenhuma das pessoas referidas no artigo 2009.º do Código Civil estiver em condições de os prestar, 

devendo, neste caso, o juiz fixar o respectivo montante”. II - Sendo, eventualmente (apenas no caso de 
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nenhuma das pessoas referidas no artigo 2009º do Código Civil estiver em condições de os prestar), a 

massa a devedora da prestação de alimentos após a declaração de insolvência, só o seu 

Administrador é que pode pedir a cessação da obrigação de alimentos pré-existente à insolvência, 

atenta a transferência para si dos poderes de administração e disposição dos bens integrantes da 

massa insolvente, determinada pelo artigo 81º, n.º 1, do CIRE.” 

 

 Fundo de garantia de alimentos devidos a menores; Fgadm; Valor; Prestação; Revisão; 

Pressupostos; Irrecorribilidade; Despacho – Acórdão de 19-09-2016 

“I- O montante da prestação a cargo do FGADM perdura enquanto se verificarem as circunstâncias 

subjacentes à sua concessão e até que cesse a obrigação a que o devedor está obrigado – nº 4 do artº 

3º da Lei nº 75/98, e artº 9º, nº 1, do Dec. Lei nº 164/99, de 13/05 -, sendo que compete a quem 

receber a prestação a renovação anual da prova de que se mantêm os pressupostos subjacentes à sua 

atribuição... – nº 6 do citado artº 3º da Lei nº 75/98, e artº 9º, nº 4 do Dec. Lei nº 164/99. II - Uma vez 

fixado judicialmente o montante das prestações a serem pagas pelo FGADM, cumpre ao tribunal 

verificar anualmente se se mantêm ou não os pressupostos subjacentes à dita atribuição, em função 

da renovação anual dessa prova, não reapreciar ou eventualmente alterar o valor desse tipo de 

prestações, que será sempre aquele que foi judicialmente fixado, por decisão transitada em julgado. 

III - O que equivale a dizer que esta verificação não passa de uma apreciação administrativa ou de 

mero expediente quanto os chamados pressupostos da atribuição das ditas prestações, não se 

fazendo, cada novo ano, uma reapreciação ou fixação do valor das prestações, pois estas foram 

fixadas aquando do processo instaurado para esse efeito e por decisão judicial transitada em julgado, 

como até resulta muito claro e de forma expressa no disposto no artº 9º, nº 1 do Dec. Lei nº 164/99, 

pelo que o despacho que assim seja proferido não é passível de recurso, nos termos do artº 630º, nºs 1 

e 2, do nCPC. IV - Mas mesmo que se pudesse entender que esse tipo de despacho admite recurso, é 

manifesto que a lei que regula esta tramitação é a decorrente da OTM e do RGPTC (aprovado pela 

Lei nº 141/2015, de 8/09, que também revogou a OTM), com bem resulta, desde logo, do artº 1º, nº 1 

da Lei nº 75/98, de 19/11, e da al. a) do nº 1 do artº 3º do D L nº 164/99, de 13/05. Vejam-se neste 

sentido os artºs 1º, 3º e 17º, nº 2 do citado RGPTC. V - Nos termos do artº 32º, nº 3 desse dito 

Regulamento o prazo de recurso e de apresentação das alegações respectivas é de 15 dias.” 

 

 Juros de mora; Subsídio; Subsídio por morte; Subsídio de funeral; Início – Acórdão de 15-09-2016 

“I-Os juros devidos sobre as quantias devidas a título de subsídio por morte e subsídio de despesas 

de funeral devem ser contados a partir do dia seguinte ao da morte do sinistrado. II-No caso do 

subsídio por morte, a constituição em mora ocorreu no dia seguinte ao da morte, pois nesse dia, para 

além do mais, encontra-se perfeitamente definido o quantitativo devido a esse título, sendo que a 

mora no pagamento se verifica independentemente de culpa do devedor.” 

 

 Incidente de revisão da incapacidade ;Prestações em espécie – Acórdão de 15-09-2016 

“I-O incidente de revisão de incapacidade, por definição e nos termos do artº 145º do CPT, destina-se 

a apreciar se se verificou um aumento ou diminuição da capacidade laboral do sinistrado, 
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culminando com o despacho do juiz a manter, aumentar ou reduzir a pensão ou a declarar extinta a 

obrigação de a pagar – art. 145º, nº 6, do CPT. II-Contudo, esse preceito não poíbe, nem faria 

qualquer sentido que o fizesse, que nos autos se discuta outro tipo de questões, como sejam o direito 

à prestação em espécie a que se refere o artº 10º, al. a) da Lei nº 100/97, de 13/09 (LAT aplicável ao 

caso). III- As lesões consequentes a um acidente de trabalho poderão incapacitar o trabalhador para 

o trabalho, conferindo o artº 10º da LAT o direito à reparação em espécie (compreendendo as 

prestações referidas na al. a)) e em dinheiro (compreendendo, conforme previsto na al. b), o direito a 

indemnização, pensão ou capital de remição e demais subsídios aí mencionados). IV-No tocante aos 

direitos do sinistrado emergentes de acidente de trabalho, independentemente da posição processual 

das partes e da actividade por elas desenvolvida ou omitida, o tribunal deve desenvolver toda a 

actividade processualmente necessária para que se determinem todas as prestações infortunísticas a 

que o sinistrado tem direito por causa de um acidente de trabalho e, nesse enquadramento, deve 

condenar cada um dos responsáveis por aquelas prestações a satisfazê-las ao sinistrado. 

 

 Arma proibida; Arma branca – Acórdão de 15-09-2016 

“I - A detenção de arma proibida é um crime comum, de perigo abstracto e de mera actividade, cujo 

bem jurídico tutelado é ordem, segurança e tranquilidade pública, ou seja, a segurança da 

comunidade, face aos riscos da livre circulação e detenção de armas proibidas, para o qual o 

legislador estabeleceu várias molduras penais, em função do grau de perigosidade dos materiais e 

instrumentos que constituem o seu objecto. II - Podemos assim distinguir três tipos ou grupos 

de armas brancas:- Os objectos ou instrumentos portáteis dotados de lâmina ou outra superfície 

cortante, perfurante ou corto-contundente, de comprimento igual ou superior a 10 cm; - As facas de 

abertura automática ou de ponta e mola, as facas de arremesso e os estiletes com lâmina ou haste, 

independentemente das suas dimensões; e, - Os objectos destinados a lançar lâminas, flechas e 

virotões. III - Uma faca que, embora dotada de mecanismo de abertura automática, por deficiência 

deste, designadamente, por ter a molapasmada, não abre totalmente, o que significa, por um lado, a 

indisponibilidade instantânea da lâmina para cortar e perfurar, e por outro, a necessidade de 

utilização de ambas as mãos do detentor para a abrir totalmente, é apenas uma vulgar navalha e 

não, uma faca de abertura automática ou faca de ponta e mola.” 

 

 Injúria - Acórdão de 15-09-2016 

“A expressão “Estás cada vez melhor! Comia-te toda! És toda boa! Pagavas o que me deves!”, dirigida 

pelo arguido à assistente, constituindo linguagem grosseira, boçal e ordinária, susceptível de ferir a 

sensibilidade subjectiva da visada, não atinge, no seu todo, o patamar mínimo de dignidade ético-

penal apto a fazer intervir o tipo de crime previsto no artigo 181.º do CP.” 

 

 Dano; Bem comum do casal – Acórdão de 15-09-2016 

“I - Os bens comuns do casal têm, em relação a cada um dos cônjuges, a característica de alheios. II - 

Consequentemente, ao danificar elemento componente de um veículo automóvel, bem integrado no 
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património comum do casal, qualquer um dos dois cônjuges comete o crime tipificado no artigo 

212.º, n.º 1, do CP.” 

 

 Concurso de crimes; crime público; crime semi-público; crime particular; constituição de assistente; 

requerimento; prazo – Acórdão de 14-09-2016 

“Mesmo estando em causa o concurso de crimes público, semi-público e particular, ao prazo de 

requerimento para constituição de assistente, quanto ao último, é aplicável o disposto no n.º 2 do 

artigo 68.º do CPP.” 

 

 Empreitada; Iva; Ónus da prova do iva devido – Acórdão de 13-09-2016 

“I- Tendo-se provado que “o preço acordado foi de ...”, e não se tendo provado que “o preço 

acordado para a realização da obra no contrato de empreitada já incluía o IVA legalmente devido”, 

não cabia aos RR – o dono da obra -, para que a acção improcedesse no que concerne a matéria do 

IVA, o ónus de provar que ”o preço acordado para a realização da obra no contrato de empreitada já 

incluía o IVA legalmente devido”. II-Beneficiando os RR do regime da Lei de Defesa do Consumidor 

- Lei 24/96, de 31/07 (na versão da Lei n.º 85/98, de 16/12),, dispõem os nºs 1 e 2 do artº 8º da mesma, 

na versão aplicável:“1 - O fornecedor de bens ou prestador de serviços deve, tanto nas negociações 

como na celebração de um contrato, informar de forma clara, objectiva e adequada o consumidor, 

nomeadamente sobre características, composição e preço do bem ou serviço, bem como sobre o 

período de vigência do contrato, garantias, prazos de entrega e assistência após o negócio jurídico. 2-

...” III- Nada tendo as partes dito quanto à incidência de IVA, limitando-se a fixar o valor dos 

honorários em dívida, verifica-se uma lacuna negocial que importa integrar nos termos previstos no 

art.º 239.º do C. Civil. IV - Sendo o autor um profissional sobre quem recai a obrigação de entregar 

ao Estado o valor do IVA referente aos serviços por si prestados impendia sobre si a obrigação de 

informar com clareza aqueles com quem contrata sobre o preço efectivo dos seus honorários, 

designadamente se o valor que apresenta inclui ou não IVA.” 

 

 Revogação da suspensão da execução da pena; Audição do condenado – Acórdão de 14-09-2016 

“I - Quando a suspensão da execução da pena foi acompanhada de regime de prova e este dependia 

do cumprimento do plano, para cuja elaboração era indispensável a comparência do arguido nos 

serviços; II - Quando o arguido nunca se deslocou voluntariamente aos serviços de reinserção social e 

estes serviços, quando tentaram contactá-lo, não o conseguiram localizar porque ele mudou de 

residência sem dar conhecimento da alteração ao tribunal; III - Dessa forma impossibilitou a 

realização do plano e, a conclusão única é que infringiu os deveres impostos na condenação. IV - O 

art. 495º, nº 2, do C.P.P., determina que o condenado seja ouvido quando esteja em causa o 

incumprimento dos deveres, regras de conduta ou outras obrigações. Mas sob pena de paralisação do 

processo, esta audição só é indispensável quando o condenado seja encontrado. V - Face a inúmeras 

situações em que os condenados se ausentaram para parte incerta, firmou-se jurisprudência no 

sentido de que a audição presencial do condenado era dispensável quando, não obstante as várias 

tentativas, o tribunal não conseguisse localizar o condenado.” 
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 Violação de imposições; Proibições ou interdições; Escolha da pena – Acórdão de 14-09-2016 

“I - A escolha entre a pena de prisão e a alternativa ou de substituição depende unicamente de 

considerações de prevenção geral e especial. II - No caso em análise [crime de violação de imposições, 

proibições ou interdições], as exigências de prevenção geral são medianas, tendo em conta, 

essencialmente, a relativa frequência com que este tipo de crime é cometido e o moderado 

sentimento comunitário de afetação do bem jurídico. III - Já as razões de prevenção especial ou 

individual são muito elevadas pois, pese embora a arguida tenha 21 anos de idade à data dos factos, 

tenha confessado integralmente os factos (na sequência de detenção em flagrante delito) e tenha 

declarado estar arrependida (sem que se vislumbrem narrados factos que demonstrem essa simples 

declaração), as circunstâncias pessoais da sua vida e os antecedentes criminais são circunstâncias 

claramente negativas. IV - A arguida foi já condenada por 17 crimes, mais concretamente por crimes 

de injúria agravada, de ofensa à integridade física qualificada, de resistência e coação sobre 

funcionário e de condução em estado de embriaguez. Pela prática desses crimes foram-lhe aplicadas 

penas diversas, como pena de multa, pena de prisão substituída por multa, penas de trabalho a 

favor da comunidade e penas de prisão suspensas na execução. V - Considerando todas estas 

circunstâncias o Tribunal da Relação conclui que a opção feita pelo Tribunal a quo de escolha da 

pena de multa, como pena principal, em detrimento da pena de prisão, não cumpre o objectivo de 

intimidação e aprofundamento da validade e eficácia das normas penais pelos cidadãos em geral e 

pela arguida em particular.” 

 

 Condução perigosa de veículo rodoviário; Condução sem habilitação legal; Concurso de crimes – 

Acórdão de 14-09-2016 

“I - Se entre os tipos penais violados não se dá uma relação de exclusão, então ficamos perante o 

chamado concurso efetivo, verdadeiro ou puro. II - Preenchendo os factos, quer os elementos 

constitutivos do crime de condução perigosa de veículo rodoviário, p. e p. pelo art. 291.º, n.º 1, al. b), 

do C.P., quer do crime de condução de veículo sem habilitação legal, p. e p. pelo art. 3.º, n.ºs 1 e 2, do 

Decreto-Lei n.º 2/98, de 3/01, sendo diferentes os bens jurídicos tutelados nos tipos e plurais as 

resoluções, praticou o arguido, em concurso real estes dois crimes.” 

 

 Mandato forense; Mandato oneroso; Iva – Acórdão de 13-09-2016 

“I - O art.º 1157º do Código Civil define o mandato como o contrato pelo qual uma das partes se obriga 

a praticar um ou mais actos jurídicos por conta da outra. II - Casos correntes de mandato oneroso são 

os dos advogados, desempenhados no exercício da advocacia. III - Nestes casos rege, ainda, o art.º 

100º do Estatuto da Ordem dos Advogados, aprovado pela Lei n.º 15/2005, de 26/1. IV - Sendo o 

Autor um profissional sobre quem recai a obrigação de entregar ao Estado o valor do IVA referente 

aos serviços por si prestados, impende sobre si a obrigação de informar com clareza aqueles com 

quem contrata sobre o preço efectivo dos seus honorários, designadamente se o valor que apresenta 

inclui ou não IVA.” 
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 Impugnação pauliana; Alienação de bens do património garante – Acórdão de 13-09-2016 

“I-O nº 2 do artº 616º do C. Civil dirige-se aos casos em que o acto impugnado se traduz na alienação 

de bens do património garante. Nestas situações os bens alienados pelo devedor podem já não 

existir, por terem perecido, podem ter-se diluído no novo património (v.g. dinheiro), ou podem ter 

ingressado em património imune à impugnação pauliana, por terem sido sub-alienados 

onerosamente a terceiro de boa-fé. II- Apesar de não se encontrar expressamente mencionado no 

referido preceito deve também considerar-se abrangida pela sua previsão as situações em que o 

adquirente constitui garantias que concedam a terceiros um acesso privilegiado aos bens alienados, 

uma vez que também, nesta situação, a neutralização parcial e relativa dos efeitos do acto 

impugnado obtida com a procedência da acção de impugnação pauliana, pode revelar-se não ser 

capaz de restaurar integralmente a garantia patrimonial do credor impugnante, uma vez que os 

meios executivos e conservatórios que a ordem jurídica coloca à disposição deste podem não ser 

totalmente eficazes, face à nova garantia constituída pelo adquirente que confere preferência no 

pagamento aos credores do adquirente por ela beneficiados. III - Assim, se a garantia constituída 

pelos adquirentes de má-fé sobre os bens cuja transmissão foi objecto de impugnação pauliana 

julgada procedente impedir a satisfação integral do direito do credor, os adquirentes serão 

responsáveis pelo pagamento da parte do crédito que não obteve satisfação através daqueles bens, 

por força do funcionamento da garantia por eles constituída.” 

 

 Letra de câmbio em branco; Abuso de preenchimento; Ónus da prova – Acórdão de 13-09-2016 

“I-A emissão de uma letra em branco está prevista no art.º 10º da L.U.L.L., podendo, nas relações 

imediatas o aceitante excepcionar a existência de uma situação de abuso no preenchimento, quando 

o beneficiário da letra venha a efectuar esse preenchimento desrespeitando o que fora convencionado 

com o aceitante da letra, nos termos permitidos pelo art.º 17º da L.U.L.L. II - Contudo, no âmbito 

de processo executivo que tenha como título uma letra de câmbio aceite e preenchida naquelas 

condições competirá ao aceitante a demonstração da existência de uma situação de violação do 

pacto de preenchimento estabelecido, o que exige que este demonstre os termos desse pacto, de modo 

a verificar-se a sua desconformidade com o inscrito na letra de câmbio.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES  

 Infração “muito grave” do artº 27, Nº 2, al. a) do CE; Sanção acessória de inibição de conduzir; 

Não suspensão – Acórdão de 12-09-2016 

“Não é aplicável a suspensão da execução da sanção acessória de inibição de conduzir a quem 

cometer infração catalogada e considerada como “muito grave”. É o que sucede no caso dos autos, 

em que está em causa a pratica de uma infração p. e p. pela al. a) do n.º 2 do art. 27.º, lida 

conjugadamente com a al. b) do n.º 1 e o n.º 5, do artigo 28º, do Código da Estrada, que assume 

natureza de muito grave, nos termos dos artigos 136.º, n.ºs 1 e 3, 138.º, n.º 1, 146.º, al. i), e 147.º, n.ºs 

1 e 2, todos do Código da Estrada.” 
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 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 Contrato de trabalho; Contrato de prestação de serviços – Acórdão de 07-09-2016 

“Na distinção entre contrato de trabalho e contrato de prestação de serviços temos de ter presente 

que em determinados modelos de gestão a vontade do empregador pode não se manifestar por 

ordens diretas, mas diluir-se em troca de impressões, em discussões de projetos e de estratégias a 

seguir, continuando a ser patente a subordinação jurídica.” 

 

 Transporte rodoviário; Tempo de disponibilidade; Retribuição; Subsídio de férias; Subsídio de natal 

– Acórdão de 07-09-2016 

“I-As quantias pagas ao trabalhador para compensar o tempo de disponibilidade visam compensar, 

não o trabalho prestado, mas a especial penosidade que decorre do facto de o trabalhador estar 

disponível para poder ser chamado em qualquer altura para prestar serviço, não integrando assim a 

retribuição, embora traduzam uma componente remuneratória. II- A partir de 1 de dezembro de 

2003, data da entrada em vigor do Código do Trabalho, no cálculo do subsídio de Natal, salvo 

disposição legal, convencional ou contratual em contrário, deve de atender-se apenas à retribuição 

base e diuturnidades (artigos 254º nº1 e 250º nº1 do CT/2003 e artigos 263º nº1 e 262º nº1 do 

CT/2009). III- Tendo o A. pedido a condenação da R. no pagamento de juros de mora, desde a data 

da apresentação da petição inicial, relativos a créditos laborais vencidos anteriormente, a 

condenação da R., em primeira instância, no pagamento de juros mora desde as datas dos 

vencimentos das respetivas prestações, violou o disposto no art. 609º nº1 do Código de Processo 

Civil, cometendo a nulidade prevista no art. 615º nº 1 al. e) do mesmo diploma legal.” 

 

 Contrato de utilização de trabalho temporário; Admissibilidade – Acórdão de 07-09-2016 

“I- O contrato de utilização de trabalho temporário só pode ser celebrado nas situações previstas no 

n.º 1 do artigo 175.º do CT, designadamente para uma actividade sazonal ou outra cujo ciclo anual 

de produção apresente irregularidades decorrentes da natureza estrutural do respectivo mercado; II- 

mas para que tal actividade possa justificar a contratação nos termos referidos é necessário, sempre, 

nos termos previstos no n.º 1 do artigo 140.º, que esteja em causa uma necessidade temporária da 

empresa e o contrato seja celebrado pelo período estritamente necessário à satisfação dessa 

necessidade; III- tal não se verifica se a recorrente/empresa utilizadora justificou a celebração dos 

contratos com o facto de ter apenas um cliente, cujo ciclo de produção de veículos por parte deste 

apresenta irregularidades, o que se reflecte directamente na actividade da recorrente e a 

impossibilita de ter a manutenção e planeamento dos postos de trabalho do seu quadro de efectivos 

estável.” 
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 Procedimento cautelar; Suspensão de despedimento Natureza urgente do processo; Caducidade da 

acção; Prescrição de créditos – Acórdão de 07-09-2016 

“I- A natureza urgente do procedimento cautelar de suspensão de despedimento reporta-se a este 

processo, o mesmo é dizer à sua tramitação, e não a qualquer acto que não se insira na marcha do 

mesmo. II-Por isso, tal natureza urgente não abrange o acto de propositura da acção principal de 

despedimento colectivo – de que aquela é dependência – constituindo este o acto inicial de um 

processo autónomo e independente. III-Quanto ao prazo de 30 dias de propositura da acção 

principal deve observar-se o disposto no 138.º do CPC, o que significa que o prazo não se suspende 

nos sábados, domingos e feriados e apenas não corre durante as férias judiciais. IV-Nesta 

conformidade, tendo sido remetida notificação à parte do acórdão que decretou a providência 

cautelar em 23-12-2013, e decorrendo as férias judiciais de 22-12-2013 a 03-01-2014, em 28-01-2014, 

quando o Autor/recorrente intentou a acção principal, ainda não havia decorrido o prazo de 30 dias 

de que dispunha para tal efeito. V-Já quanto ao prazo, de seis meses contados da cessação do 

contrato, de caducidade da acção de impugnação de despedimento (artigo 388.º, n.º 2, do CT) 

aplicando as referidas regras do artigo 138.º do CPC não se suspende nas férias judiciais (por ser de 

seis meses), pelo que tendo-se verificado a cessação do contrato em 22 de Junho de 2013, em 28 de 

Janeiro de 2014, quando foi intentado a acção, já havia caducado o respectivo direito. VI-Todavia, 

haverá que atender que enquanto o prazo para impugnar o despedimento é de seis meses, já o prazo 

de prescrição de créditos resultantes do contrato de trabalho é de um ano (artigo 337.º, n.º 1, do CT), 

pelo que a norma que prevê aquele é especial em relação à norma que prevê este. VII-Nesta 

conformidade, não obstante se verificar a caducidade da acção de impugnação do despedimento 

colectivo e, assim, o Autor não poder já peticionar os créditos decorrentes do despedimento, já em 

relação aos créditos decorrentes da vigência do contrato de trabalho e da sua cessação (que não por 

despedimento ilícito) – como são os créditos referentes às férias, subsídio de férias e de Natal e uma 

compensação pecuniária acordada pela cessação, por qualquer forma, do contrato de trabalho –, 

apenas prescrevendo decorrido um ano a partir do dia seguinte à cessação do contrato – o que no 

caso não se verificou –, nada impede o prosseguimento da acção para apreciação dos mesmos.” 
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