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NRDC@ Escritório de Advogados, tem o prazer de anunciar que iniciamos a partir de 2016, a
edição mensal da segunda série da Newsletter "Global to Local Law News". Presentemente, com
a chancela de mérito da International Standard Serial Number, ISSN: 2183-721X.
Reestruturamos, graficamente, a Newsletter com o intuito de melhor transmitir e partilhar,
com os nossos colegas, clientes e amigos, informação jurídica diversificada mas, cientificamente
comprovada e avalizada pelo mérito dos seus autores.
Para o efeito, apelamos a todos aqueles que queiram colaborar connosco (juristas,
advogados, magistrados, professores universitários e outros) com artigos de opinião (1 a 3
páginas), com artigos científicos, working-papers, recensões ou comentários de jurisprudência
(1 a 20 páginas), bem como com noticias, anúncios de conferências ou cursos de formações,
entre outros eventos, que nos enviem estas informações até ao dia 25 de cada mês para o email: 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
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Artigos de Opinião

A transparência fiscal é um regime fiscal em
que as sociedades que nele ficam abrangidas
não pagam IRC sendo a respetiva matéria
coletável imputada ao IRS dos respetivos
sócios,
independentemente
da
sua
distribuição.

JOÃO ANTUNES
Contabilista Certificado
Assessor Técnico Fiscal da Ordem dos
Contabilistas Certificados
Sumário: I) Transparência Fiscal –
Sociedades de Simples Administração
de Bens; II) Combate à Evasão Fiscal;
III) Estatuto de Residente não
Habitual

I) TRANSPARÊNCIA
SOCIEDADES

DE

FISCAL

–

SIMPLES

ADMINISTRAÇÃO DE BENS

O legislador, à altura, viu estes
rendimentos destas sociedades como sendo
rendimentos próprios dos seus sócios,
abstraindo-se da personalidade coletiva da
sociedade sujeita a este regime fiscal.
Refira-se que a transparência fiscal existe
desde que o Código do IRC entrou em vigor
em 1989.
Imperaram, à altura, razões de
neutralidade, de combate à evasão fiscal e
de eliminação da dupla tributação
económica dos lucros distribuídos aos
sócios. Neste regime, os lucros quando
distribuídos não são sujeitos a retenção na
fonte à taxa de 28%.
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Sobre as sociedades de profissionais
muito se tem escrito e debatido, mas sobre
as sociedades de simples administração de
bens pouco se tem escrito, apesar das
muitas dúvidas dos empresários e
profissionais da área tributária.
Para que uma empresa seja qualificada
como
uma
sociedade
de
simples
administração de bens, enquadrável na
alínea c) do n°1 do artigo 6° do Código do
IRC, e ficar abrangida no Regime de
Transparência Fiscal, têm de ser
observados determinados requisitos, a
saber:

Requisito de natureza orgânica
(Alínea c) do n°1 do artigo 6º do CIRC):
A maioria do capital social tem de
pertencer, direta ou indiretamente, durante
mais de 183 dias do exercício social, a um
grupo familiar;
Ou
O capital social tem de pertencer, em
qualquer dia do exercício social, a um
número de sócios não superior a cinco e
nenhum deles pode ser pessoa coletiva de
direito público;

Requisito de natureza substantiva
(Alínea b) do n°4 do artigo 6.° do CIRC):
A atividade tem de se limitar à
administração de bens ou valores mantidos

como reserva ou para fruição ou à compra
de prédios para a habitação dos seus sócios.
Podem ainda ser exercidas outras
atividades em conjunto com aquelas, desde
que os proveitos relativos a esses bens,
valores ou prédios atinjam, na média dos
últimos três anos, mais de 50% da média,
durante o mesmo período, da totalidade dos
proveitos da sociedade.
O que importa para o enquadramento da
sociedade no regime de transparência fiscal
é a atividade efetivamente exercida,
independentemente da que estiver prevista
no objeto social.
Atividades como compra e venda de
imóveis (objeto do Acórdão que fazemos
referencia neste artigo) e mesmo de
atividades de exploração de alojamento
local são considerados atos de comércios e,
como tal, não são consideradas atividades
de simples administração de bens imóveis.
Por ser uma matéria que tem suscitado
muitas dúvidas por parte dos contribuintes,
aconselhamos os interessados a leitura dum
Acórdão
do
Tribunal
Central
Administrativo Sul (Processo 87849 – Data
do Acórdão: 18-02-2016) que se pronunciou
com grande clareza e assertividade sobre a
abrangência do regime de transparência
fiscal
nas
sociedades
de
simples
administração de bens.
II)

COMBATE

À

INVASÃO

FISCAL
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Em tempo de revelações sobre evasão
fiscal a nível mundial, situação que todos
sabíamos existir, importa saber que
também Portugal tem normas legais que
foram evoluindo ao longo dos tempos que
permitem, de certa forma, reduzir os riscos
de evasão e fraude fiscais.
A este propósito, importa também
referir que as recentes e bombásticas
revelações do caso “Panama Papers” se
referem a um período temporal de 40 anos,
ou seja, um período em que os Estados,
incluindo Portugal, não tinham os
instrumentos legais de que hoje dispõem.
A este nível identificamos algumas
normas, umas mais recentes que outras, na
Lei Geral Tributária das quais destacamos:

As instituições de crédito, as
sociedades financeiras e as demais entidades
que prestem serviços de pagamento, estão
obrigadas a comunicar à Autoridade
Tributária, até ao final do mês de julho de
cada ano, através de declaração, as
transferências e envio de fundos que
tenham como destinatário entidade
localizada em país, território ou região com
regime de tributação privilegiada mais
favorável,
designação
jurídica
dos
denominados
“paraísos
fiscais”
ou
offshores;

A obrigação de comunicação
abrange igualmente as transferências e os
envios de fundos efetuados através das

respetivas sucursais localizadas fora do
território português ou de entidades não
residentes com as quais exista uma situação
de relações especiais, sempre que a
instituição de crédito, sociedade financeira
ou entidade prestadora de serviços de
pagamento tenha ou devesse ter
conhecimento de que aquelas transferências
ou envios de fundos têm como destinatário
final uma entidade localizada num “paraíso
fiscal”.
As normas existem, as hipóteses de
parquear
património
e
transferir
rendimentos para os paraísos fiscais
escapando aos impostos é menor, mas é
impossível “blindar” a 100% essas mesmas
hipóteses.
Por outro lado, existe uma já antiga
norma, também na Lei Geral Tributária
sobre as manifestações de fortuna que pode
permitir à Autoridade Tributária detetar
rendimentos não declarados.
A norma das manifestações de fortuna
permite a avaliação indireta da matéria
coletável dos contribuintes individuais,
quando falte a declaração de rendimentos e
o contribuinte evidencie as manifestações
de fortuna ou quando o rendimento líquido
declarado mostre uma desproporção
superior a 30%, para menos, em relação ao
rendimento padrão resultante de tais
manifestações de fortuna.
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Manifestações de fortuna

Rendimento padrão

1 - Imóveis de valor de aquisição igual ou superior a € 20% do valor de aquisição.
250.000.
2 - Automóveis ligeiros de passageiros de valor igual ou 50% do valor no ano de
superior a € 50.000 e motociclos de valor igual ou superior matrícula com o abatimento de
a € 10.000.
20% por cada um dos anos
seguintes.
3 - Barcos de recreio de valor igual ou superior a € 25.000.

4 - Aeronaves de turismo.

Valor no ano de registo, com o
abatimento de 20% por cada um
dos anos seguintes.
Valor no ano de registo, com o
abatimento de 20% por cada um
dos anos seguintes.

5 - Suprimentos e empréstimos feitos no ano de valor igual 50% do valor anual.
ou superior a € 50.000.
6 - Montantes transferidos de e para contas de depósito ou 100% da soma dos montantes
de títulos abertas pelo sujeito passivo em instituições anuais transferidos.
financeiras residentes “paraísos fiscais”
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Estamos a falar de bens sujeitos a registo
em território nacional ou registo
contabilístico e comunicação na IES no
caso dos suprimentos ou sujeitos a
comunicação no caso das transferências
bancárias.
Ao nível das empresas existem
igualmente mecanismos no Código do IRC
que permitem evitar a tentação de evasão
fiscal de lucros e rendimentos.
Uma dessas normas (art.º 66.º do CIRC)
estabelece que os lucros ou rendimentos
obtidos por entidades não residentes em
Portugal e submetidos a um regime fiscal
mais favorável (“paraíso fiscal”) são
imputados aos sujeitos passivos de IRC aqui
residentes que detenham, direta ou
indiretamente, mesmo que através de
mandatário, fiduciário ou interposta
pessoa, pelo menos 25% das partes de
capital, dos direitos de voto ou dos direitos
sobre os rendimentos ou os elementos
patrimoniais dessas entidades.
Quando, pelo menos, 50% das partes de
capital, dos direitos de voto ou dos direitos
sobre os rendimentos ou os elementos
patrimoniais sejam detidos, direta ou
indiretamente, mesmo que através de
mandatário, fiduciário ou interposta
pessoa, por sujeitos passivos de IRC ou IRS
residentes em Portugal, a percentagem
referida no parágrafo anterior é de 10%.

Recentemente, foi introduzida nesta
norma a figura do “fiduciário” que seria
uma forma de contornar a Lei, já que a
figura de “fiduciário” é uma forma jurídica
usada sobretudo nas heranças que permite
a um legatário gerir um determinado
património no interesse de outrem, ou seja,
no interesse de outra pessoa ou pessoas.
Esta norma tenta evitar a tentação de
parquear
património
e
transferir
rendimentos para “paraísos fiscais”, seja
através de uma entidade não residente seja
de entidades ou pessoas residentes.
Atente-se, no cuidado do rigor da
linguagem do legislador nesta matéria na
tentativa de abranger todas as situações
que possam escapar à intenção legislativa.
Por outro lado, pese embora exista a
comunicação de transferências efetuadas
pelos Bancos, o fluxo financeiro pode não
ser direto, complicando em muito a
eventual investigação do rasto do dinheiro.
E, finalmente, o que mais dificulta a
deteção destas situações é a opacidade das
offshores e a falta de troca de informações
que se antevê difícil de conseguir.
Claro que, com a Suíça essa cooperação
já existe, mas existem dezenas de
jurisdições onde não é possível obter essa
cooperação.
Os instrumentos legais existem, têm
vindo a ser aperfeiçoados ao longo do
tempo, mas a sofisticação dos esquemas de
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evasão também evolui e se aperfeiçoa,
quantas vezes, dentro da legalidade.

III)

ESTATUTO DE RESIDENTE

NÃO HABITUAL
O estatuto de residente não habitual foi
criado, primeiramente em 2009, para as
atividades do trabalho dependente e
independente de alto valor acrescentado
que passaram a ser tributadas a uma taxa
autónoma.
Em 2013, foi incluído no Código do IRS,
o método da isenção para os residentes não
habituais para os rendimentos do trabalho
dependente,
independente,
pensões,
capitais, prediais e mais-valias obtidos no
estrangeiro.
O objetivo é claro, atrair profissionais
especializados e, também, pensionistas que
aqui possam gozar parte do seu tempo de
reforma, contribuindo decisivamente para a
economia local das regiões onde se instalem
e a economia em geral.
São medidas que tinham de ser
implementadas sob pena do Pais perder
competitividade fiscal, uma vez muitos
outros países já tinham normas idênticas.
Pela informação que nos chega, estas
medidas têm sido um sucesso sobretudo na
atração de pensionistas Europeus que

escolhem o nosso País para, aqui, passarem
parte da sua vida. A imprensa internacional
em muito tem contribuído para a
divulgação das medidas fiscais, passando
Portugal além do Sol, boa comida e gentes
acolhedoras a ser conhecido também como
um Pais atrativo do ponto de vista fiscal.
Para se obter o estatuto de residente não
habitual é preciso que o contribuinte não
tenha sido residente fiscal no País nos
últimos 5 anos. Uma vez obtido este
estatuto, o contribuinte adquire o direito de
ser tributado como tal durante 10 anos
consecutivos.
Os residentes não habituais que
obtenham, no estrangeiro, rendimentos da
categoria B, auferidos em atividades de
prestação de serviços de elevado valor
acrescentado, com carácter científico,
artístico ou técnico, definidos em portaria
ou provenientes da propriedade intelectual
ou industrial, ou ainda da prestação de
informações respeitantes a uma experiência
adquirida no setor industrial, comercial ou
científico, bem como das categorias E
(capitais), F (prediais) e G (mais-valias),
beneficiam do método da isenção.
Existem requisitos para a aplicação
desta isenção, mas que, na prática, são
sempre cumpridas:

Os
rendimentos
possam
ser
tributados
no
outro
Estado
em
conformidade com convenção para eliminar
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a dupla tributação celebrada por Portugal
com esse Estado; ou

Possam ser tributados no outro País,
em conformidade com o modelo de
convenção fiscal da OCDE, nos casos em
que não exista convenção para eliminar a
dupla tributação celebrada por Portugal,
desde que aqueles não constem de lista
aprovada relativa a offshores e, bem assim,
desde que os rendimentos, pelos critérios
previstos no artigo 18.º do Código do IRS,
não sejam de considerar obtidos em
território português.
Na prática, em relação às pensões
obtidas no estrangeiro, mesmo que não
sejam tributadas no País de origem, não
sendo estas consideradas obtidas em
território português, beneficiam do método
da isenção.
O objetivo desta norma é precisamente
isentar de tributação em Portugal (método
da isenção) os rendimentos obtidos no
estrangeiro pelos residentes não habituais.
Estes contribuintes que aqui aufiram
rendimentos do trabalho dependente ou
independente em atividades definidas como
de alto valor acrescentado são tributados a
uma taxa autónoma, altamente favorável,
20%. As retenções na fonte são efetuadas
igualmente à taxa de 20%.

outras atividades definidas numa portaria
publicada em 2010. Os rendimentos isentos
são obrigatoriamente englobados para
efeitos de determinação da taxa a aplicar
aos eventuais restantes rendimentos.
Devemos salientar que o método da
isenção é uma opção dos residentes não
habituais que, não a exercendo, beneficiam
do método do crédito de imposto em que os
rendimentos obtidos no estrangeiro são
englobados para efeitos da sua tributação.
O estatuto de residente não habitual é
uma medida fiscal de discriminação
positiva, sendo esmagadoramente mais
favorável do que o regime fiscal dos
residentes, podendo até levantar questões
de justiça e equidade fiscal.
No outro prato da balança, pensamos ser
consensual que o Pais precisa de atrair bons
técnicos e especialistas em determinadas
áreas e precisa também de dinamizar a
economia com a vinda de pensionistas que,
gozando do nosso bom clima, beneficiam
também de um sistema fiscal atrativo e
competitivo.

Estamos a falar de artistas, músicos,
cientistas, engenheiros, gestores e muitas
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
8

NEWSLETTER “Global to Local Law News”
ISSN: 2183-721X

Artigos de Opinião

dívidas de natureza fiscal e de dívidas de
natureza contributiva à segurança social.
As referidas dívidas tributárias podem
ser pagas de forma integral ou em
prestações.
Como se lê no preâmbulo “este regime
distingue-se de forma significativa de
outros
regimes
de
regularização
extraordinária adotados nos últimos anos
(… ) por não exigir o pagamento integral
imediato das dívidas” e “por se dirigir
apenas às dívidas já conhecidas da AT e da
Segurança Social e não ter qualquer
diminuição das sanções penais”.

SUZANA FERNANDES
COSTA
Professora Universitária (Ph.D)
Advogada Especialista em Direito
Fiscal

Ou seja, se por um lado se cria mais um
regime de pagamento de dívidas ao Fisco e
à Segurança Social, por outro reafirma-se
que não há qualquer amnistia das infrações
com caráter criminal eventualmente
praticadas.

"PERES – REGIME EXCECIONAL DE
REGULARIZAÇÃO DAS DIVIDAS
FISCAIS E À SEGURANÇA SOCIAL "

Foi hoje publicado o Decreto-Lei n.º
67/2016 de 3 de novembro, que aprova um
regime excecional de regularização de

Nas próximas linhas faremos uma
análise crítica do novo regime legal,
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tentando responder às principais questões
que se possam colocar.

A adesão a este novo regime apenas
produz efeitos se verificadas as seguintes
condições:

COMO SE FAZ A ADESÃO?
A adesão dos contribuintes ao novo
regime é feita por via eletrónica, no portal
da Autoridade Tributária e Aduaneira e na
Segurança Social Direta, consoante a
entidade responsável pela cobrança das
dívidas ou em ambos (art.º 2.º, 1).
O prazo limite de adesão é o dia 20 de
dezembro de 2016, podendo o contribuinte
aderir a partir de amanhã (data da entrada
em vigor do diploma – art.º 11.º).
Os contribuinte devem escolher no ato
de adesão se pretendem optar pelo
pagamento integral das suas dívidas ou
pelo pagamento faseado (art.º 2.º, n.º 1).
Nas dívidas de natureza fiscal, a opção é
exercida separadamente em relação a cada
uma das dívidas; já nas dívidas à segurança
social, a opção é exercida em relação à
globalidade da dívida.
Havendo uma execução fiscal em curso,
são
cumuladas
no
mesmo
plano
prestacional todas as dívidas. Se as dívidas
já tiverem sido objeto de liquidação mas
ainda não se encontrem em execução fiscal,
pode também aderir-se ao sistema.

- Se os contribuintes incluírem, de entre as
dívidas a que se referem os artigos 3.º e 6.º
do decreto-lei, todas as dívidas abrangidas
pelo mesmo artigo, podendo ser excluídas
dívidas cuja execução esteja legalmente
suspensa.
- No caso das dívidas fiscais, se forem
pontualmente efetuados, até ao dia 20 de
dezembro de 2016, todos os pagamentos
integrais e todos os pagamentos das
prestações iniciais previstos na adesão,
independentemente de qualquer regime
legal de suspensão da execução das dívidas;
- No caso das dívidas à segurança social, se
forem pontualmente efetuados, até ao dia
30 de dezembro de 2016, todos os
pagamentos
previstos
na
adesão,
independentemente de qualquer regime
legal de suspensão da execução das dívidas.
E SE JÁ ESTIVER EM CURSO PLANO
PRESTACIONAL?
Em relação às dívidas que estejam a ser
pagas em prestações ao abrigo de outro
regime, o contribuinte poderá optar pela
sua inclusão neste regime, nos termos do
art.º 2.º, n.º 5.
Exemplo de planos prestacionais que se
encontram em vigor são o regime geral do
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art.º 196.º do CPPT e o do art.º 178.º da Lei
n.º7-A/2016, de 30/03 (que permite
pagamentos até 12 meses sem garantia
desde que se adira até 31/12/2016).
O contribuinte deverá fazer uma
simulação para ver se lhe compensa usar
alguma dos regimes já existentes ou aderir
ao novo regime excecional.
GARANTIAS E EXIGIBILIDADE:
Os regimes de pagamentos em prestações
mensais (previstos nos artigos 5.º e 8.º do
diploma) não dependem da prestação de
quaisquer garantias adicionais (art.º 9.º, 1).
As garantias já constituídas “mantêm-se
até ao limite máximo da quantia
exequenda, sendo reduzidas anualmente no
dobro do montante efetivamente pago em
prestações ao abrigo do presente regime,
desde que não se verifique, consoante os
casos, a existência de novas dívidas fiscais
ou à segurança social em cobrança coerciva
cuja execução não esteja legalmente
suspensa ou cujos prazos de reclamação ou
impugnação estejam a decorrer”. (art.º 9.º,
1)
Na maioria dos regimes prestacionais,
basta o não pagamento de uma das
prestações para que se verifique a
exigibilidade da totalidade da dívida.
No DL n.º67/2016 a exigibilidade só se
verifica se se encontrarem em falta três
prestações vencidas (art.º 11.º, 1).

Nesse caso o contribuinte já terá de
pagar o valor a que estaria obrigado se não
tivesse aderido ao regime, com os
acréscimos legais, ainda que se imputem, a
título de pagamentos por conta, as quantias
que tiverem sido pagas a título de
prestações (11.º, 2)
Em coerência com o que já consta do
art.º 49.º da Lei Geral Tributária, o prazo
de prescrição legal das dívidas abrangidas
por este regime de pagamento em
prestações fica suspenso.
A situação tributária do contribuinte é,
nos termos e para os efeitos do artigo 177.º A do CPPT, e 208.º do Código dos Regimes
Contributivos do Sistema Previdencial de
Segurança Social, considerada regularizada
com o cumprimento do plano prestacional.
O pagamento em prestações determina
tanto para as dívidas fiscais como para as
dívidas à Segurança Social, reduções dos
juros de mora, dos juros compensatórios e
das custas do processo de execução fiscal
nos termos já referidos para o regime das
dívidas fiscais, que não são cumuláveis com
as demais reduções previstas noutros
diplomas:
a) 10 % em planos prestacionais de 73
até 150 prestações mensais;
b) 50 % em planos prestacionais de 37 e
até 72 prestações mensais;
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c) 80 % em planos prestacionais até 36
prestações mensais.
VEREMOS
EM
SEGUÍDA
AS
DIFERENÇAS DE REGIME ENTRE AS
DÍVIDAS FISCAIS E AS DÍVIDAS À
SEGURANÇA SOCIAL.
DÍVIDAS FISCAIS
As dívidas abrangidas pelo regime são
apenas as que sejam “de natureza fiscal” e
que se encontrem previamente liquidadas à
data da entrada em vigor deste diploma,
cujo facto tributário se tenha verificado até
31 de dezembro de 2015, desde que o
respetivo prazo legal de cobrança tenha
terminado até 31 de maio de 2016.
Estas balizas temporais são importantes
já que se as dívidas existentes forem mais
antigas não se poderá beneficiar do regime.
No diploma determina-se que o âmbito do
presente regime não inclui as contribuições
extraordinárias,
designadamente,
a
contribuição extraordinária sobre o sector
energético, a contribuição extraordinária
sobre o sector bancário e a contribuição
extraordinária sobre o sector farmacêutico.
A lei é, no entanto, omissa em relação
outros tributos como taxas, portagens e
outras prestações exigidas pela Autoridade
Tributária.
Em matéria fiscal o contribuinte pode
optar entre o pagamento integral ou o
pagamento faseado.

No pagamento integral, previsto no art.º
4.º, haverá dispensa dos juros de mora, dos
juros compensatórios e das custas do
processo de execução fiscal correspondentes
(art.º 4.º, 1).
Quando esse pagamento incluir a
totalidade
das
dívidas
fiscais
do
contribuinte, haverá ainda a atenuação do
pagamento das coimas associadas ao
incumprimento do dever de pagamento dos
impostos dos quais resultam as dívidas
abrangidas pelo presente regime, nos
seguintes termos:
a) Redução da coima para 10 % do
mínimo da coima prevista no tipo legal, não
podendo resultar um valor inferior a €
10,00, caso em que será este o montante a
pagar;
b) Redução da coima para 10 % do
montante da coima aplicada, no caso de
coimas pagas no processo de execução
fiscal, não podendo resultar um valor
inferior a € 10,00, caso em que será este o
montante a pagar;
c) Dispensa do pagamento dos encargos
do processo de contraordenação ou de
execução fiscal associados às coimas pagas
com as reduções previstas nas alíneas
anteriores.
O regime de redução de coimas previsto
neste artigo é mais vantajoso do que o
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regime previsto no art.º 29.º do RGIT (que
permite reduções para 12,5%, 25% ou 75%
do montante mínimo legal).
Caso o contribuinte prefira o pagamento
em prestações das dívidas fiscais, previsto
no art.º 5.º, a lei permite o diferimento
automático do pagamento de dívidas,
independentemente da adesão a anteriores
planos prestacionais, até 150 prestações
iguais, o que permite um pagamento até
12,5 anos.
Para beneficiar deste pagamento em
prestações o contribuinte deve pagar de
uma só vez pelo menos 8 % do valor total
do plano prestacional, até 20 de dezembro
de 2016.
O montante mínimo de cada prestação
mensal é o correspondente a duas unidades
de conta no caso de o contribuinte ser uma
pessoa coletiva – o que corresponde a 204
euros, e uma unidade de conta no caso de
pessoas singulares – o que corresponde a
102 euros.

pagamento integral, mas prevê a sua
atenuação nos seguintes termos:
- 10 % em planos prestacionais de 73 até
150 prestações mensais;
- 50 % em planos prestacionais de 37 e até
72 prestações mensais;
- 80 % em planos prestacionais até 36
prestações mensais.
A ordem de pagamento das dívidas é que
consta do art.º 5.º, n.º 6, segundo o qual
“são pagas em primeiro lugar as que
respeitem a impostos retidos na fonte ou
legalmente repercutidos a terceiros,
seguindo- -se as dívidas por capital de
outros
impostos,
sendo
pagas
primeiramente, de entre as dívidas da
mesma natureza, as mais antigas, excluindo
-se quaisquer dívidas objeto de reclamação
graciosa, impugnação judicial ou ação
administrativa especial que serão sempre
pagas em último lugar”.
DÍVIDAS À SEGURANÇA SOCIAL

Após o pagamento inicial, as prestações
subsequentes vencem -se mensalmente a
partir de janeiro de 2017, devendo o
pagamento ser efetuado até ao último dia
do mês a que diga respeito.
O plano prestacional não prevê um
perdão integral dos juros de mora, juros
compensatórios e custas, como no

O regime previsto no diploma abrange as
dívidas à segurança social de natureza
contributiva, cujo prazo legal de cobrança
tenha terminado até 31 de dezembro de
2015.
Também aqui o contribuinte pode optar
entre o pagamento integral ou pagamento
parcial,
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O pagamento integral determina a
dispensa dos juros de mora, dos juros
compensatórios e das custas do processo de
execução fiscal correspondentes.

O montante mínimo é igual ao das
prestações fiscais e o valor inicial é também
de 8% do capital em dívida, até 30 de
dezembro de 2016.

Além disso determina ainda a atenuação
do pagamento das coimas associadas ao
incumprimento, nos seguintes termos:

As prestações do plano prestacional
relativas ao valor remanescente em dívida,
após o pagamento previsto no número
anterior, vencem-se mensalmente a partir
da notificação do deferimento do plano,
devendo o pagamento ser efetuado até ao
último dia do mês a que diga respeito,
independentemente da eventual suspensão
da execução da dívida nos termos do artigo
169.º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário.

a) Redução da coima para 10 % do
mínimo da coima prevista no tipo legal, não
podendo resultar um valor inferior a €
10,00, caso em que será este o montante a
pagar;
b) Redução da coima para 10 % do
montante da coima aplicada, no caso de
coimas pagas no processo de execução
fiscal, não podendo resultar um valor
inferior a € 10,00, caso em que será este o
montante a pagar;
c) Dispensa do pagamento dos encargos
do processo de contraordenação ou de
execução fiscal associados às coimas pagas
com as reduções previstas nas alíneas
anteriores.
Já no pagamento em prestações, o
contribuinte pode beneficiar do diferimento
do
pagamento
da
dívida,
independentemente da adesão a anteriores
planos prestacionais, até 150 prestações
mensais e iguais, que corresponde a doze
anos e meio.

Sempre que existam planos prestacionais
em vigor, o contribuinte deve manter o
pagamento das respetivas prestações até ser
notificado da sua reformulação ao abrigo do
presente regime.
O montante pago ao abrigo do presente
regime será imputado à dívida mais antiga
e respetivos juros, iniciando-se pela dívida
de quotizações (que é da responsabilidade
dos trabalhadores), seguindo-se a dívida de
contribuições, juros e outros valores
devidos.
O regime não permite adesões parciais no
caso de Segurança Social – o que permitiria
resolver alguns processos de abuso de
confiança contra a Segurança Social, mas
pelo menos permite que se comece por
imputar os pagamentos à parte mais
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sensível em termos de crise de abuso de
confiança contra a Segurança Social – as
quotizações.
Falta, no entanto, uma articulação
expressa do regime agora criado com o
regime dos art.º 105.º e 107.º do RGIT, e
nomeadamente com possibilidade de
pagamento no prazo e 30 dias após
notificação para o efeito.
QUE OUTRAS ALTERAÇÕES É DE
ESPERAR NESTA MATÉRIA?
A situação do contribuinte com dívidas
fiscais poderá ser afetada pelas alterações
previstas na proposta de orçamento de
Estado para 2017. Desde logo a proposta de
caducidade da garantia em caso de ganho
de causa em primeira instância (art.º 183.ºB CPPT).
Assim, um contribuinte que tenha
garantia prestada e que tenha em curso
plano prestacional poderá, a nosso ver, ver
caducar a garantia com entrada em vigor
da nova lei de Orçamento de Estado.

CONCLUSÕES:
O novo regime agora criado permite a
regularização integral ou faseada de dívidas
ao Fisco e à Segurança Social.
O regime aparentemente não abrange
outras dívidas de caráter tributário (como
as portagens) mas apenas dívidas de
natureza fiscal e à Segurança social.
O regime não permite adesões parciais no
caso de Segurança Social – o que permitiria
resolver alguns processos de abuso de
confiança contra a Segurança Social.
Falta articulação expressa do regime com
art.º 105.º e 107.º do RGIT.
A situação do contribuinte poderá ser
afetada pelas alterações previstas na
proposta de Orçamento de Estado sobre
caducidade da garantia em caso de ganho
de causa em primeira instância e dispensa
de garantia.

Refira-se ainda que está prevista uma
alteração ao art.º 198.º do CPPT de forma a
que o pagamento em prestações para
dívidas até 2.500 euros (pessoas singulares)
e 5.000 euros (pessoas coléticas) passe
respetivamente para € 5000 e € 10 000 para
pessoas coletivas.»
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Sabia que...?

O NOSSO
MAR

A
SOBERANIA
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Global to Local Law News
UNIÃO EUROPEIA
Regulamento (UE) 2016/2067 da Comissão, de 22 de novembro de 2016, que altera o Regulamento
(CE) n.o 1126/2008, que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do
Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, no que diz respeito à Norma
Internacional de Relato Financeiro.
Regulamento de Execução (UE) 2016/2073 da Comissão, de 23 de novembro de 2016, relativo ao
reembolso, em conformidade com o artigo 26.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 1306/2013 do Parlamento
Europeu e do Conselho, das dotações transitadas do exercício de 2016.

CONSELHO EUROPEU
Alcançado acordo sobre o orçamento da UE para 2017.Em 17 de novembro de 2016, o Conselho e o
Parlamento Europeu chegaram a acordo sobre o orçamento da UE para 2017.
Fundos do mercado monetário: Presidência e PE chegam a acordo. A Presidência alcançou um
acordo provisório com os representantes do Parlamento Europeu sobre o projeto de regulamento
relativo aos fundos do mercado monetário.
Mercadorias destinadas à tortura: Conselho adota regulamento de alteração. O Conselho adotou um
regulamento de alteração sobre mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de
morte, a tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.
Orçamento da UE para 2017: boas hipóteses de haver acordo. Na sequência da primeira reunião do
comité de conciliação, o Conselho considera haver boas hipóteses de se chegar a acordo sobre o
orçamento da UE para 2017.
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Autoridades fiscais terão acesso a informações sobre beneficiários efetivos. O Conselho decidiu
conceder às autoridades fiscais acesso às informações detidas pelas autoridades responsáveis pela
prevenção do branqueamento de capitais.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Iniciativas Legislativas

Projeto de Resolução 436/XIII
Recomenda ao Governo que acompanhe o processo de efetivação da Lei n.º 71/2013, de 2 de
setembro.
Apreciação Parlamentar 27/XIII
Decreto-Lei n.º 65-A/2016, de 25 de outubro, que "Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º
165/2006, de 11 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 234/2012, de 30 de outubro,
que estabelece o regime jurídico do ensino português no estrangeiro".
Projeto de Lei 347/XIII
Exclui a Polícia Judiciária e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do âmbito de aplicação da Lei
Geral do Trabalho em Funções Públicas (4.ª alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho).
Projeto de Lei 345/XIII
Promove a regulação urgente das responsabilidades parentais e a atribuição de alimentos em
situações de violência doméstica e de aplicação de medidas de coação ou de pena acessória que
impliquem afastamento entre progenitores.
Projeto de Resolução 549/XIII
Aumento do salário mínimo nacional.
Proposta de Resolução 31/XIII
Aprova a alteração ao artigo 124.º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, adotada
na Haia, em 26 de novembro de 2015.
Proposta de Resolução 30/XIII
Aprova a alteração ao artigo 8.º e outras alterações ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional relativas ao Crime de Agressão, adotadas na Conferência de Revisão em Kampala,
de 31 de maio em 11 de junho de 2010.
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Diplomas Aprovados

Decreto da Assembleia 49/XIII
Quadragésima primeira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de
setembro, transpondo a Diretiva 2014/62/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
maio de 2014, relativa à proteção penal do euro e de outras moedas contra a contrafação e que
substitui a Decisão-Quadro 2000/383/JAI do Conselho.
DIÁRIO DA REPÚBLICA
Decreto-Lei n.º67/2016 – Diário da República n.º211/2016, Série I de 2016-11-03 - Finanças
Aprova o programa especial de redução do endividamento ao Estado.
Decreto-Lei n.º66/2016 – Diário da República n.º211/2016, Série I de 2016-11-03 - Finanças
Estabelece um regime facultativo de reavaliação do ativo fixo tangível e propriedades de
investimento, no uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 141.º da Lei n.º 7-A/2016, de
30 de março.
Decreto-Lei n.º75/2016 – Diário da República n.º214/2016, Série I de 2016-11-08 - Saúde
Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de agosto, que estabelece o regime
jurídico das farmácias de oficina e revoga o Decreto-Lei n.º 241/2009, de 16 de setembro.
Decreto do Presidente da República n.º101/2016 – Diário da República n.º227/2016, Série I de
2016-11-25 - Presidência da República
Ratifica o Protocolo n.º 15 que altera a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das
Liberdades Fundamentais, aberto à assinatura em Estrasburgo, em 24 de junho de 2013.
Resolução da Assembleia da República n.º229/2016 – Diário da República n.º222/2016, Série I de
2016-11-18 -Assembleia da República
Procedimento de «cartão verde» sobre transparência fiscal e financeira na União Europeia.
Resolução da Assembleia da República n.º218/2016 – Diário da República n.º217/2016, Série I de
2016-11-11 - Assembleia da República
Orçamento da Assembleia da República para 2017.
Decreto Legislativo n.º25/2016/A – Diário da República n.º224/2016, Série I de 2016-11-22 Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa
Aprova o regime jurídico dos museus da Região Autónoma dos Açores.
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Decreto do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores n.º2/2016 -Diário da
República n.º 212/2016, Série I de 2016-11-04 - Gabinete do Representante da República para a
Região Autónoma dos Açores
Nomeia o Vice-Presidente e os Secretários Regionais do Governo Regional da Região Autónoma
dos Açores.
Decreto do Representante da República para a Região Autónoma dos Açores n.º1/2016 – Diário da
República n.º212, Série I de 2016-11-04 - Gabinete do Representante da República para a Região
Autónoma dos Açores
Nomeia o Presidente do Governo Regional da Região Autónoma dos Açores.

RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
ACÓRDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Processo especial de revitalização; Créditos laborais; Extinção da instância; Inutilidade
superveniente da lide – Acórdão de 17-11-2016
“I- O Processo Especial de Revitalização (designado por PER) traduz-se num instrumento processual,
sobretudo de cariz negocial, que visa a revitalização dos devedores em situação económica difícil ou em
situação de insolvência meramente iminente, tendo sido instituído pelo legislador com o objectivo
específico de contribuir para a recuperação de uma empresa que seja, ainda, passível de viabilização
económico-financeira. II- Nos termos do art. 17º-E do CIRE, a aprovação e homologação do plano de
recuperação no âmbito do Processo Especial de Revitalização obsta à instauração de quaisquer acções
para cobrança de dívidas contra o devedor e, durante todo o tempo em que perdurarem as negociações,
suspende, quanto ao devedor, as acções em curso com idêntica finalidade, extinguindo-se aquelas logo
que seja aprovado e homologado plano de recuperação, salvo quando este preveja a sua continuação.
III- No conceito de “acções para cobrança de dívidas” estão abrangidas não apenas as acções executivas
para pagamento de quantia certa, mas também as acções declarativas em que se pretenda obter a
condenação do devedor no pagamento de um crédito que se pretende ver reconhecido. IV- Tal ocorre
com a acção interposta pelo trabalhador contra a empregadora e empresa devedora (que requereu um
Processo Especial de Revitalização) e na qual o A. peticiona a condenação da empresa no pagamento
dos créditos laborais emergentes desse contrato, porquanto a procedência da acção tem reflexos directos
no património do devedor. V-Estão, por isso, abarcadas pelo preceituado no art. 17º-E, nº 1, do CIRE,
os complementos de reforma, quando devidos pela Ré empregadora, porquanto também esse pedido se
reconduz a um quantitativo monetário no qual se pretende obter a condenação do devedor.”
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Resolução pelo trabalhador; Questão nova; Caducidade; Conhecimento oficioso – Acórdão de
17-11-2016
“I- Nos termos dos artigos 303.º e 333.º, n.º 2, ambos do Código Civil, a caducidade do direito de
resolução do contrato de trabalho pelo trabalhador não pode ser oficiosamente conhecida, necessitando
de ser invocada por aquele a quem aproveita e no momento oportuno. II- Os recursos são meios de
impugnação de decisões judiciais através dos quais se visa reapreciar e modificar decisões já proferidas
que incidam sobre questões que tenham sido anteriormente apreciadas, e não criá-las sobre matéria
nova, não podendo confrontar-se o Tribunal ad quem com questões novas, salvo aquelas que são de
conhecimento oficioso. III- Tendo o Autor resolvido o respectivo contrato de trabalho em 25 de Janeiro
de 2013, com fundamento no não pagamento integral da respectiva retribuição e subsídios a partir de
2002, poderia a Ré ter invocado, logo em sede de contestação, a excepção de caducidade do direito de
resolução do contrato de trabalho pelo decurso do prazo previsto no n.º 1, do art.º 395.º, do Código do
Trabalho. IV-A Relação não violou o direito de defesa e de acesso aos Tribunais consagrado no artigo
20° da Constituição da República Portuguesa ao não tomar conhecimento da excepção de caducidade
do direito de resolução do contrato de trabalho pelo trabalhador, invocada somente na apelação, por
incumprimento dos ónus legais relativos aos princípios da concentração da defesa e da
preclusãoestabelecidos na primeira parte do art.º 573.º, n.º 1, do CPC.”
Ampliação do âmbito do recurso; Conclusões; Veículo automóvel; Retribuição – Acórdão de 1711-2016
“I- Requerendo o recorrido a ampliação do âmbito do recurso nas respetivas alegações, deve o mesmo
formular as atinentes conclusões, já que são estas que definem o objeto da ampliação e o conhecimento
do tribunal ad quem. II- Tendo o recorrido omitido as referidas conclusões, deve a ampliação ser
rejeitada, não havendo lugar ao prévio convite à sua formulação. III- Destinando-se a viatura fornecida
pela entidade empregadora ao uso profissional e pessoal do trabalhador, o valor decorrente da
utilização da viatura a considerar para efeitos de retribuição é o correspondente ao efetivo benefício
patrimonial obtido pelo trabalhador com o uso pessoal e não o correspondente ao custo mensal
suportado pelo empregador com o uso profissional e pessoal.”
Caso julgado; Exceção dilatória; Transação; Homologação – Acórdão de 17-11-2016
“I- A exceção do caso julgado pressupõe a repetição de uma causa e tem como finalidade evitar que o
tribunal seja colocado na alternativa de contradizer ou de reproduzir uma decisão anterior. II- A força e
autoridade do caso julgado caracterizam-se pela insusceptibilidade de impugnação de uma decisão em
consequência do carácter definitivo decorrente do respetivo trânsito em julgado. III- A transação,
embora sujeita a homologação judicial, é um contrato que, como tal, constitui a fonte das obrigações
que, através dela, as partes constituíram, limitando-se a sentença homologatória a apreciar a validade
da transação, reconhecendo e declarando os direitos e obrigações que nela foram constituídos e nos
exatos termos em que o foram.4. Inexistindo nos termos duma transação, homologada por sentença
transitada em julgado, efetuada num Processo de Insolvência requerida por alguns trabalhadores
contra a sua empregadora, qualquer cláusula ou qualquer referência, explícita ou implícita, sobre a
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resolução com justa causa dos seus contratos de trabalho e nem sobre os créditos relativos às
indemnizações devidas por essa resolução, não há ofensa de caso julgado, ou da sua força e autoridade,
entre ela e uma ação comum, emergente de contrato de trabalho, instaurada pelos mesmos
trabalhadores contra a mesma empregadora, em data posterior ao do trânsito daquela, e em pedem
que, em consequência da resolução, lhes seja paga a indemnização respetiva.”
Meio processual manifestamente inadmissível; Admissibilidade de recurso; Rejeição de recurso;
Prazo de interposição de recurso; Trânsito em julgado – Acórdão de 10-11-2016
“I - A utilização de meios de impugnação que ostensivamente não têm cabimento – como a interposição
de recurso de revista excepcional depois de ter sido julgado o recurso de revista do mesmo acórdão da
Relação – não têm a virtualidade de diferir o trânsito em julgado das decisões judiciais. II - O recurso
para uniformização de jurisprudência é um recurso extraordinário, interposto de decisões transitadas
em julgado, no prazo de 30 dias a contar do trânsito do acórdão recorrido, não podendo assim deixar de
ter efeito meramente devolutivo (arts. 627.º, n.º 2, 689.º, n.º 1, e 693.º do CPC).”
Responsabilidade civil extracontratual; Cálculo da indemnização; Dano patrimonial
futuro; Dano biológico – Acórdão de 10-11-2016
“I- Ao avaliar e quantificar o dano patrimonial futuro, pode e deve o tribunal reflectir também na
indemnização arbitrada a perda de oportunidades profissionais futuras que decorra do grau de
incapacidade fixado ao lesado, ponderando e reflectindo por esta via na indemnização, não apenas as
perdas salariais prováveis, mas também o dano patrimonial decorrente da inevitável perda de chance ou
oportunidades profissionais por parte do lesado. II-A indemnização a arbitrar pelo dano biológico,
consubstanciado em relevante limitação ou défice funcional sofrido pelo lesado, perspectivado na óptica
de uma capitis deminutio na vertente profissional, deverá compensá-lo, apesar de não imediatamente
reflectida em perdas salariais imediatas ou na privação de uma específica capacidade profissional, quer
da relevante e substancial restrição às possibilidades de obtenção, mudança ou reconversão de emprego
e do leque de oportunidades profissionais à sua disposição, quer da acrescida penosidade e esforço no
exercício da sua actividade profissional corrente, de modo a compensar as deficiências funcionais que
constituem sequela das lesões sofridas – em adição ou complemento da indemnização fixada pelas
perdas salariais prováveis, decorrentes dio grau de incapacidade fixado ao lesado.”
Responsabilidade extracontratual; Dano causado por coisas ou actividades; Dano causado por
coisas ou atividades; Presunção de culpa; Dever de vigilância – Acórdão de 10-11-2016
“I- A norma constante do nº 1 do art. 671º do CPC não deve interpretar-se no sentido de pretender
excluir cabalmente o exercício do duplo grau de jurisdição nas causas em que a Relação haja
excepcionalmente actuado, não como tribunal de recurso, mas como órgão jurisdicional que, em 1ª
instância, apreciou o objecto do litígio – como ocorre com as acções de anulação de sentença arbitral,
necessariamente iniciadas perante esse Tribunal. II- Na verdade, numa interpretação funcionalmente
adequada do sistema de recursos que nos rege, não se vê razão bastante para excluir o normal exercício
pelo STJ do duplo grau de jurisdição sobre decisões finais proferidas pela Relação, em acções ou

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

© NRDC - Escritório de Advogados 2016
22

NEWSLETTER “Global to Local Law News”
ISSN: 2183-721X

procedimentos que, nos termos da lei, se devam obrigatoriamente iniciar perante elas - podendo
convocar-se relevantes lugares paralelos, em que o acesso ao STJ está assegurado, relativamente a
decisões finais proferidas em causas apreciadas em 1ª instância pelas Relações, como ocorre com as
acções especiais de indemnização contra magistrados ou com a revisão de sentença estrangeira. III- É,
assim, admissível a revista interposta do acórdão da Relação que apreciou a referida acção anulatória não incluindo, porém, o seu objecto qualquer reapreciação do mérito da causa, vedado aos Tribunais
estaduais pelo art. 46º, nº 9, da LAV, destinando-se o recurso, apenas e estritamente, a apurar da
verificação ou inverificação dos específicos fundamentos de anulação da sentença arbitral, invocados
pelo autor.”
Acção de anulação de acórdão arbitral; Admissibilidade de revista – Acórdão de 10-11-2016
“I - A responsabilidade civil especial, prevista no art. 493.º, n.º 1, do CC, designadamente quanto aos
danos causados por coisas, móveis ou imóveis, assente numa presunção de culpa, cabe a quem tiver em
seu poder a coisa, com o dever de a vigiar. II - A simples entrega do andar à empreiteira,
nomeadamente para acesso e realização de obras, não tem por efeito transferir do proprietário o dever
de vigilância. III - Assim, a responsabilidade civil, pelos danos causados por inundação provinda de
andar, não sendo ilidida a presunção de culpa, recai sobre o proprietário do andar.”
Seguro de grupo; Seguro obrigatório; Acidente desportivo; Cláusula de exclusão; Norma
imperativa – Acórdão de 08-11-2016
“I - O seguro desportivo obrigatório corresponde a um seguro de grupo, em sentido estrito, porque a
celebração de um único contrato entre o segurador e uma federação desportiva, que ocupa, enquanto
parte no contrato, a posição de tomador do seguro, proporciona a cobertura a uma multiplicidade de
segurados, sendo ainda um seguro por conta de outrem, dado que os sujeitos passivos do dever de
segurar – as federações desportivas – não coincidem com a pessoa dos segurados, titulares da cobertura
– os agentes desportivos. II - Os seguros obrigatórios só podem desempenhar, cabalmente, a função
social para que foram criados se ao lesado forem inoponíveis quaisquer excecões resultantes do
contrato. III - Assim, não é possível, através de cláusulas limitativas do objeto do contrato, excluir
obrigações que sejam impostas por normas imperativas, ou que decorram de exigências de ordem
pública. IV - A cláusula contratual da apólice de seguro desportivo obrigatório, que impõe coberturas
mínimas, garantindo “o pagamento de um capital por morte ou invalidez permanente, total ou
parcial”, sem mencionar percentagens de incapacidade/invalidez, contém uma inequívoca norma de
caráter imperativo, não podendo ser interpretada de modo a abranger, tão-só, o risco de invalidez
permanente de grau superior a 10%, excluindo ou afastando da obrigação de indemnizar uma invalidez
permanente inferior a 10%, por se tratar de cláusula limitativa do objeto do contrato, que se encontra
ferida de nulidade, por ser contrária à ordem publica, não podendo ser derrogada ou restringida, por
vontade das partes. V - Quando a invalidade negocial é circunscrita ao segmento que se encontra em
oposição com uma disposição legal, convoca a regra da incomunicabilidade da nulidade, tendo lugar o
instituto da redução do negócio jurídico, pois que a declaração negocial, na falta de disposição especial,
deve ser integrada de harmonia com a vontade que as partes teriam manifestado se houvessem previsto
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o ponto omisso, ou de acordo com os ditames da boa fé, quando outra seja a solução por eles imposta,
como resulta do estipulado pelo art. 239.°, do CC, reconduzindo-se o problema da redução a uma
questão de integração da declaração negocial, pois que as partes poderiam ter resolvido, expressamente,
a questão, se a tivessem previsto. VI - No âmbito dos negócios onerosos, a nulidade parcial só deve
comunicar-se à totalidade do negócio quando se verifique que o mesmo não teria sido concluído, sem a
parte viciada, atento o critério da sua vontade hipotética ou conjetural, estabelecendo-se uma
presunção de divisibilidade ou separabilidade do negócio, sob o ponto de vista da vontade das partes,
aproveitando-se o restante da cláusula e do contrato, através da chamada “eficácia mediata das normas
imperativas”, enquanto solução alternativa a nulidade que resultaria da supressão do negócio ou da
respetiva cláusula nula.”
Nulidade de acórdão; Omissão de pronúncia; Obrigação de apresentação de documentos;
Obrigação de informação; Banco – Acórdão de 08-11-16
“I- A nulidade do acórdão da Relação por omissão de pronúncia existe quando determinada questão
colocada no recurso, relevante para a decisão do litígio por se integrar na causa de pedir ou em alguma
excepção invocada, não é objecto de apreciação – arts. 615.º, n.º1 al. d) e 608.º, n.º 2, ambos do CPC. IINão é nulo o acórdão da Relação que analisou os pressupostos da obrigação de informação a cargo do
réu previstos nos arts. 573.º e 575.º, ambos do CC, a que se reconduzem os dados de facto em que o
recorrente baseia a arguição da nulidade. III- A jurisprudência e a doutrina são hoje praticamente
unânimes no reconhecimento de que o sigilo bancário é inoponível aos herdeiros do cliente que provem
a sua qualidade. IV- Tendo o autor provado ser filho e herdeiro de dois titulares e co-titulares de várias
contas bancárias sedeadas no banco réu, onde existiram depósitos, aplicações financeiras e outros
valores que lhes pertenceram, e alegado precisar de informações/documentos bancários para apurar se a
cabeça-de-casal sonegou bens da herança e, por via dos mesmos, determinar o conteúdo do seu direito
hereditário, estão verificados os pressupostos da obrigação de informação a cargo do réu previstos nos
arts. 573.º e 575.º, ambos do CC.”
Recurso de apelação; Impugnação da matéria de facto; Ónus de alegação – Acórdão de 08-112016
“Apenas violações grosseiras, mormente, quanto ocorre omissão absoluta e indesculpável do
cumprimento do ónus contido no art. 640º do Código de Processo Civil, que comprometam
decisivamente a possibilidade do Tribunal da Relação proceder à reapreciação da matéria de facto, a
saber: a) indicação dos pontos de facto que se pretendem ver reapreciados; b) indicação dos meios de
prova convocados para a reapreciação; c) indicação do sentido das respostas a alterar; d) indicação, com
referência à acta da audiência de discussão e julgamento, dos depoimentos gravados em suporte digital,
podem conduzir à rejeição liminar, imediata do recurso – art. 640º, nº2, al. a), 1ª parte, do Código de
Processo Civil. A indicação do início e termo dos depoimentos gravados não viola o comando legal que
impõe que o recorrente indique com exactidãoas passagens da gravação onde constam os meios de prova
aí registados.”
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Dever de custódia; Direito a reserva sobre a intimidade; Responsabilidade extracontratual;
Danos não patrimoniais; Internet – Acórdão de 08-11-2016
“I - Tendo o STJ, em anterior aresto, ordenado a baixa do processo ao tribunal para ampliar a matéria
de facto com o propósito de se averiguar se, como alegara, o réu adotara cuidados para salvaguardar a
sua responsabilidade pelo facto de ter em seu poder um vídeo que documenta uma cena da vida íntima,
é de concluir, perante a indemonstração dos factos decorrentemente aditados e dado aquele ser o único
possuidor do computador em que o videograma estava registado, que o demandado violou
negligentemente o dever de conservar o filme em causa em termos de não ser visto por terceiros, facto
de onde advém a sua responsabilidade pelos danos não patrimoniais sofridos pela autora. II - Não tendo
o réu, no recurso de apelação, posto em crise a sua condenação no pagamento da quantia de € 10 000 a
título de compensação pelos danos não patrimoniais infligidos à autora, cabe, desde já, repristinar tal
decisão, devendo, no mais, os autos baixar à Relação para aí se conhecerem das demais questões aí
suscitadas, posto que, no recurso de revista, não tem aplicação a regra prevista no n.º 1 do art. 665.º do
CPC.”
Seguro automóvel; Anulabilidade; Declaração inexacta; Oponibilidade – Acórdão de 08-11-2016
“I - O DL n.º 291/2007, de 21-08, tem como finalidade o incremento da tutela e proteção dos lesados, o
que se manifesta na restrita oponibilidade a estes de vicissitudes emergentes do contrato de seguro
automóvel (art. 22.º), entre as quais não se conta a anulabilidade do mesmo fundada em declarações
inexatas prestadas pelo segurado. II - O DL n.º 291/2007, de 21-08, deve ser tido como uma lei especial
face ao Regime Jurídico do Contrato de Seguro, pelo que, sendo o preceito referido em I incompatível
com o disposto no art. 147.º deste último diploma e tendo em conta a jurisprudência do TJUE sobre o
seguro automóvel, é de considerar que esta previsão não tem aplicação no domínio dos seguros
obrigatórios de responsabilidade civil. III - Encontrando-se o FGA sub-rogado na posição do lesado, a
adoção, relativamente àquela entidade, de entendimento contrário ao exposto em I seria inconciliável
com o fenómeno da sucessão ou transmissão de uma relação jurídica que permanece objetivamente
idêntica.”
Caso julgado; Pedido; Causa de pedir; Excepção dilatória; Exceção dilatória – Acórdão de 08-112016
“I - Fundando-se o recurso de revista na violação do caso julgado, é irrelevante que a decisão recorrida
não haja posto termo ao processo ou decidido o mérito da causa, pois, nesses casos, o recurso é sempre
admissível. II - O caso julgado forma-se sobre o efeito jurídico pretendido pelo autor – o qual é definido
pelo pedido por ele formulado –, à luz do facto invocado como seu fundamento, correspondendo a
identidade do pedido a que se refere o n.º 3 do art. 580.º do CPC à identidade da tutela jurisdicional
solicitada. III - A improcedência da ação impede que, em nova ação, se invoquem factos instrumentais
ou razões de direito que não foram produzidas na causa anterior mas não inviabiliza que, com base nos
mesmos factos, se invoque, em nova ação outro direito ou via legal que conduza ao mesmo resultado
prático. IV - A causa de pedir – i.e. os elementos de facto que convertem em concreta a vontade legal –
não se confunde com a norma invocada, correspondendo, nas ações derivadas de direitos de obrigação,
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ao facto jurídico de onde nasce o direito de crédito. V- Tendo a autora, na pretérita ação, invocado o
incumprimento de um contrato de compra e venda e com base nisso, solicitado o pagamento de uma
quantia em dinheiro e, na presente causa, invocado a criação, pela ré, de uma situação objetiva de
impossibilidade de cumprimento de obrigações derivadas de um outro acordo ajustado com aquela para
nela fundar o pedido de pagamento de quantia em dinheiro, é de concluir que inexiste uma identidade
entre os objetos de uma e de outra causa, não se verificando o risco de repetição ou de contradição de
julgados que a exceção dilatória do caso julgado pretende evitar.”
Responsabilidade extracontratual; Cálculo da indemnização; Equidade; Questão de direito;
Dano biológico – Acórdão de 08-11-2016
“I- O juízo de equidade das instâncias, essencial à determinação do montante indemnizatório por danos
não patrimoniais, assente numa ponderação, prudencial e casuística, das circunstâncias do caso – e não
na aplicação de critérios normativos – deve ser mantido sempre que – situando-se o julgador dentro da
margem de discricionariedade que lhe é consentida - se não revele colidente com os critérios
jurisprudenciais que, numa perspectiva actualística, generalizadamente vêm sendo adoptados, em
termos de poder pôr em causa a segurança na aplicação do direito e o princípio da igualdade. II- O dano
biológico, perspectivado como diminuição somático-psíquica e funcional do lesado, com substancial e
notória repercussão na vida pessoal e profissional de quem o sofre, é sempre ressarcível, como dano
autónomo, independentemente do seu específico e concreto enquadramento nas categorias normativas
do dano patrimonial ou do dano não patrimonial. III-A indemnização a arbitrar pelo dano biológico,
consubstanciado em relevante limitação ou défice funcional sofrido pelo lesado, perspectivado na óptica
de uma capitis deminutio na vertente profissional, deverá compensá-lo, apesar de não imediatamente
reflectida em perdas salariais imediatas ou na privação de uma específica capacidade profissional, quer
da relevante e substancial restrição às possibilidades de obtenção, mudança ou reconversão de emprego
e do leque de oportunidades profissionais à sua disposição, quer da acrescida penosidade e esforço no
exercício da sua actividade profissional corrente, de modo a compensar as deficiências funcionais que
constituem sequela das lesões sofridas - não se revelando desproporcionado ao quadro atrás definido,
em lesado jovem, afectado na sua integridade psicossomática plena e cuja capacidade futura de
angariar meios de subsistência ficou – segundo a própria matéria de facto – afectada, implicando ainda
esforços relevantes para o exercício das suas funções habituais, o valor pecuniário de €25.000,00.”
Dano morte; Cálculo da indemnização; Danos não patrimoniais; Danos reflexos; Culpa do
lesado – Acórdão de 08-11-2016
“I - O art.º 495º, n.º 3, do Cód. Civil, consagra uma excepção ao princípio geral de que só ao titular do
direito violado ou do interesse imediatamente lesado assiste direito a indemnização, aí se abrangendo
terceiros só reflexamente prejudicados com o evento danoso. II - Contudo, esse direito não é de
atribuição directa e automática às pessoas indicadas nesse normativo. Só existirá se (e na medida em
que) for demonstrada a facticidade em que necessariamente terá que assentar. III - A conversão
económica da dor e angústia sofridas pela vítima durante o período que mediou entre o acidente e a
morte constitui o chamado dano intercalar (art.º 496º, n.º 3 do Cód. Civil). IV - A quantia de €20 000,00,
fixada para esse tipo de dano, mostra-se consentânea com os factos apurados, dos quais ressalta que a
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vítima sofreu dores intensas em consequência do acidente e das graves lesões que o atingiram, suportou
cerca de 23 dias de clausura hospitalar e dolorosos tratamentos e perspectivou a sua morte, o que lhe
causou angústia e medo. V - A reparação do dano morte é hoje inquestionável na jurisprudência,
situando-se, em regra e com algumas oscilações, entre os € 50 000,00 e € 80 000,00, indo mesmo alguns
dos mais recentes arestos a €100 000,00. VI - Ponderadas a idade da vítima (52 anos) e as circunstâncias
em que ocorreu o acidente (sem qualquer culpa sua), considera-se ajustada, equilibrada e adequada a
indemnização de €60 000,00, a título de dano morte. VII - Essa indemnização é atribuída, em bloco, às
pessoas a quem cabe, nos termos do art.º 496º, n.º 2, do Cód. Civil, e repartida entre elas, mesmo que
relativamente a alguma destas haja que operar redução, nos termos do art.º 570º, n.º 1, do Cód. Civil.
VIII - A redução daí resultante deve repercutir-se na quota ou quinhão dos restantes titulares da
indemnização.”
União de facto; Encargos normais da vida familiar; Dissolução; Restituição; Enriquecimento
sem causa – Acórdão de 08-11-2016
“I - A contribuição monetária de um dos membros da união de facto, para a construção de uma casa e a
aquisição de um veículo automóvel, não se enquadra no âmbito da satisfação dos encargos da vida
familiar. II - Com a dissolução da união de facto extingue-se a causa jurídica da contribuição
monetária, deixando de ter justificação a privação da contribuição monetária prestada. III - A
restituição opera, nomeadamente, por efeito do instituto do enriquecimento sem causa.”
Indemnização; Responsabilidade extracontratual; Privação do uso; Juros de mora; Juros legais
– Acórdão de 08-11-2016
“I - Devendo as alegações ser entregues na Relação, por ter sido o tribunal que proferiu a decisão
recorrida, nada impede o tribunal de comarca de receber e remeter o recurso para o tribunal
competente. II - No caso de prova legal, o STJ pode apreciar se as regras legais foram devidamente
observadas na decisão sobre a matéria de facto. III - A lei vigente aponta no sentido da indemnização
ser feita, prioritariamente, pela reconstituição natural. IV- Se a reconstituição não for possível,
suficiente ou idónea, a indemnização é fixada em dinheiro.V - Perante a prova produzida em tribunal,
com as garantias inerentes a um processo equitativo, nomeadamente do princípio do contraditório, não
pode deixar de se atender ao dano sofrido pelo lesado, independentemente da seguradora não ter tido
oportunidade de vistoriar o veículo sinistrado. VI - Sem o procedimento de regularização do sinistro,
não é aplicável o disposto no art. 38.°, n.º 2, do DL n.º 291/2007, de 21-08, relativo aos juros de mora,
no dobro da taxa legal.
Caso julgado; Autoridade de caso julgado; Requisitos de identidade – Acórdão de 03-11-2016
“I- A sentença proferida numa acção interposta contra um determinado indivíduo não exerce
autoridade de caso julgado numa outra acção proposta contra outro indivíduo. II- A excepção de caso
julgado pressupõe a tríplice identidade de elementos (causa de pedir, pedido e sujeitos). III- Esta
excepção não procede quando se verifica que, para além da diversidade da causa de pedir e do pedido, a
primeira acção foi instaurada por um indivíduo agindo na qualidade de cabeça de casal de uma
Herança, pretendendo obter condenação da R. na realização de uma prestação a favor da Herança, ao
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passo que na segunda acção esse indivíduo surge, juntamente com outros, na sua qualidade de
herdeiros, sendo pedida a condenação da R. na realização de uma prestação a favor de todos os autores
litisconsorciados.”
Despachante alfandegário; seguro-caução; direito de regresso da seguradora – Acórdão de 0311-2016
“I- O contrato de seguro-caução contratado pelo despachante alfandegário destina-se a conferir
celeridade às operações de desalfandegamento, possibilitando exigir da Seguradora o pagamento dos
direitos aduaneiros. II- Ao efectuar o pagamento exigido ao abrigo do contrato de seguro-caução, a
Seguradora fica sub-rogada nos direitos do Estado. III-Respondendo perante o Estado em regime de
solidariedade tanto o importador como o despachante oficial, a Seguradora que tenha efectuado o
pagamento pode exigir de qualquer deles o reembolso da quantia que tenha suportado. IV-O facto de o
importador ter pago ao despachante alfandegário a quantia destinada ao pagamento dos direitos
alfandegários não o liberta da responsabilidade perante o Estado e, atenta a sub-rogação a favor da
Seguradora, também não o liberta da responsabilidade perante esta. V- Tal responsabilidade subsiste
num caso em que o despachante alfandegário, conquanto tenha recebido do importador a quantia
destinada ao pagamento dos direitos aduaneiros, não efectuou esse pagamento ao Estado, tendo sido
declarado em estado de insolvência.”
Seguro de grupo; Seguro de vida; Resolução; Cônjuge; Prémio de seguro – Acórdão de 03-112016
“I- Sob a denominação “seguro de grupo” inclui a doutrina especializada realidades contratuais muito
diferentes, propondo a designação mais ampla de “seguros colectivos” de modo a abranger: (i) seguros
de grupo em sentido próprio; (ii) seguros de grupo em sentido impróprio; (iii) contratos-quadro seguidos
da celebração de contratos individuais de seguro. II- Insere-se na categoria referida em (iii) a situação,
como a dos autos, em que o banco contrata com o segurador os parâmetros dentro dos quais irão
celebrar-se os contratos individuais de seguro sobre a vida dos seus clientes, que estes últimos
celebrarão com o propósito de os dar em garantia ao próprio banco. III- Nesta relação trilateral o banco
mutuante/tomador do seguro é o beneficiário directo do seguro que cobre a primeira morte ou invalidez
total e permanente dos mutuários/pessoas seguras. Mas também cada um destes últimos é beneficiário
do seguro em caso de morte ou de invalidez total e permanente de um dos segurados – assim como no
caso da sua própria invalidez total e permanente – na medida em que a liquidação das importâncias
seguras o desonera perante o banco mutuante. IV- Até à Lei do Contrato de Seguro de 2008 (DL n.º
72/2008, de 16-04), a resolução de contrato de seguro do ramo vida era regulada pelo art. 33.º do
Decreto de 21-10-1907, entendendo-se implicitamente que essa norma especial não foi revogada pelo
art. 18.º do DL n.º 76/95, de 26-07. V- Mostra-se cumprida a exigência aí prevista – da resolução por
falta de pagamento do prémio ser antecedida de aviso, por meio de carta registada, ao segurado para
satisfazer a quantia em dívida no prazo de oito dias ou noutro não inferior – no caso da seguradora, por
carta registada, declarar a resolução do contrato por falta de pagamento de prémios de seguro, com
efeitos em determinada data, mas admitir a “reposição do contrato” mediante o pagamento dos
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prémios em dívida e respectivos juros até data posterior àquela. VI- Tal mostra-se suficiente para
decidir que a seguradora fez o aviso prévio, concedendo um prazo adicional, findo o qual o contrato
estaria definitivamente resolvido, uma vez que se admite comummente que a interpelação admonitória e
a declaração de resolução sejam feitas na mesma comunicação. VII - Tendo a carta de resolução do
contrato de seguro sido apenas endereçada ao cônjuge marido, entretanto falecido, e não à autora,
cônjuge mulher e co-segurada no contrato de seguro, deve a declaração de resolução ser considerada
inválida e ineficaz em relação à mesma.”

ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO
Arresto; Responsabilidade do credor; Culpa in agendo; Objecto do recurso; Ampliação do âmbito
do recurso pelo recorrido – Acórdão de 21-11-2016
“I - A ampliação do âmbito do recurso pelo recorrido só é permitida nos exactos termos do art.º 636.º,
n.º s 1 e 2, do CPC, prevenindo a hipótese de o recurso interposto pelo recorrente poder ser julgado
procedente, e não para impugnar o sentido da decisão na parte em que ficou vencido para o que é
necessária a interposição de recurso independente ou subordinado, como previsto no art.º 633.º do
mesmo Código. II- A nulidade de sentença por excesso de pronúncia não abrange a consideração como
provado de facto que, por qualquer motivo, não podia ser objecto de apreciação. III-A utilização das
regras da experiência tem de ser rodeada de especial cuidado, devendo recorrer-se apenas a máximas
que convoquem um amplo consenso na cultura média do tempo e lugar em que ocorre a fixação do
facto desconhecido e delas retirar apenas os factos concretos que, num juízo de normalidade
(probabilidade judicial), se tenham verificado. IV- É possível considerar como provada uma ocorrência
futura, desde que baseada num juízo de previsibilidade. V-A responsabilidade do requerente do arresto
infundado, prevista no art.º 621.º do Código Civil, abrange não só os casos de dolo, mas também os de
simples negligência. VI-A afectação da credibilidade e imagem do arrestado, como resultado de um
arresto infundado, é indemnizável, ainda que a vítima seja uma pessoa colectiva, devendo a respectiva
indemnização ser fixada com recurso à equidade.”
Contrato de arrendamento para habitação; Interpretação; Proibição de cães no locado; Junção
de documentos; Reapreciação da matéria de facto – Acórdão de 21-11-2016
“I- A junção de documentos na fase de recurso estribada na circunstância de ela se ter tornado
necessária em virtude do julgamento proferido na 1ª instância (artigo 651.º, nº 1 do CPCivil), pressupõe
a novidade da questão decisória justificativa da junção pretendida, como questão operante (apta a
modificar o julgamento) só revelada pela decisão, sendo que isso exclui que a decisão se tenha limitado
a considerar o que o processo já desde o início revelava ser o thema decidendum. II - Na reapreciação da
prova a Relação goza da mesma amplitude de poderes da 1.ª instância e, tendo como desiderato
garantir um segundo grau de jurisdição relativamente à matéria de facto impugnada, deve formar a sua
própria convicção. III - O juiz, ao interpretar um contrato, e ao decidir da sua conformidade com a lei,
não pode esquecer a lei constitucional, uma proibição, validamente estabelecida num contrato de
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arrendamento, segundo a lei civil, pode apresentar-se, materialmente, como violadora de direitos
fundamentais do arrendatário. IV - Ainda que estabelecida em contrato é opinião corrente que a
proibição genérica de deter animais não deve ser interpretada à letra, antes deve ter em conta o
concreto distúrbio provocado, segundo o substrato valorativo e os limites protectores das normas da
vizinhança e da tutela da personalidade. V - Os animais, não obstante considerados pelo nosso
ordenamento jurídico como coisas (nos termos do artigo 202.º, n.º 1), fazem parte daquele tipo de
propriedade a que tradicionalmente se chama propriedade pessoal, ou seja, propriedade de certos bens
que estão ligados à auto-construção da personalidade, razão pela qual na sua actividade valorativa e
coordenadora, o juiz tem de atender ao valor pessoalmente constitutivo que o animal possa ter para o
seu dono. VI - Por essa razão não deve o arrendatário pese embora a existência de cláusula contratual
proibitiva, ser compelido à retirada de um canídeo do locado quando se prove que, além de não ser
fonte de qualquer prejuízo para o sossego, a salubridade ou a segurança dos restantes moradores e do
locador, reveste importância no seio da família e no bom desenvolvimento de um filho que tem
perturbações de ansiedade devendo, nestes casos, a referida cláusula considerar-se não escrita.”
Caso julgado; Caso julgado formal; Caso julgado material; Excepção dilatória; Excepção do caso
julgado – Acórdão de 21-11-2016
“I- O caso julgado constitui uma excepção dilatória, que tem por fim evitar que o tribunal seja
colocado na alternativa de repetir ou contradizer uma decisão anterior – arts. 577º, al. i)-, e 580º, n.º 2,
do CPC. II - A excepção de caso julgado tem em vista o efeito negativo de obstar à repetição de causas,
implicando a tríplice identidade a que se refere o artº 581º do CPC -, ou seja a identidade de sujeitos,
pedido e a causa de pedir. III - A autoridade de caso julgado visa o efeito positivo de impor a força
vinculativa da decisão antes proferida [e transitada em julgado] ao próprio tribunal decisor ou a
qualquer outro tribunal (ou entidade) a quem se apresente a dita decisão anterior como questão
prejudicial ou prévia em face do «thema decidendum» na acção posterior. IV - A autoridade de caso
julgado tem a ver com a existência de relações entre acções, já não de identidade jurídica (própria da
excepção de caso julgado), mas de prejudicialidade entre acções, de tal ordem que julgada, em termos
definitivos, uma certa questão em acção que correu termos entre determinadas partes, a decisão sobre
essa questão ou objecto da primeira causa, se impõe necessariamente em todas as acções que venham a
correr termos, ainda que incidindo sobre objecto diverso, mas cuja apreciação dependa decisivamente
do objecto previamente julgado, perspectivado como relação condicionante ou prejudicial da relação
material controvertida na acção posterior. V - Não intercedendo entre o objecto dos processos em
concurso (anterior e posterior) a aludida relação de prejudicialidade ou de condição prévia não é
invocável a força vinculativa da autoridade de caso julgado. VI - A parte que em acção de reivindicação
obtém sentença declaratória do seu direito de propriedade sobre determinado imóvel não pode, regra
geral, em confronto com um terceiro (que não interveio sob qualquer título na aludida acção prévia)
invocar a seu favor a autoridade de caso julgado e para efeitos de impor a este último, de forma reflexa,
um certo conteúdo do direito de propriedade (não concretamente esgrimido e decidido na acção
anterior) excludente do direito invocado pelo terceiro em posterior acção contra si interposta.”
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Resolução a favor da massa insolvente; Transacção; Confissão – Acórdão de 10-11-2016
“I - Enquanto o negócio não estiver cumprido, a resolução em benefício da massa insolvente pode ser
declarada, a todo o tempo, por via de excepção. II-Está ainda por cumprir o negócio jurídico em relação
ao qual se possa dizer que subsistem por cumprir obrigações dele emergentes ou, pelo menos, a
obrigação principal que caracteriza o negócio e que tem como devedor a parte interessada em invocar o
seu não cumprimento. III - Se na “transacção” lavrada num processo o demandante não faz qualquer
cedência e não se vincula a qualquer prestação a favor do demandado e este aquiesce a todas as
pretensões dos autores, o requerimento não contém um contrato de transacção mas apenas
uma confissão de factos e/ou do pedido por parte do demandado. IV - A confissão de factos e do pedido é
um acto jurídico produtor de efeitos instantâneos.”
Competência em razão da matéria – Acórdão de 10-11-2016
“I-A pretensão indemnizatória formulada contra a entidade expropriante pelo proprietário do imóvel
onerado por acto expropriativo que veio a ser anulado por decisão superior transitada em julgado, tem
natureza civil privatística, não constituindo litígio emergente de relações jurídicas administrativas,
como tal devendo ser julgada pelos tribunais comuns e não pelos tribunais administrativos. II Decretada a anulação de acto expropriativo, é da competência dos tribunais comuns o julgamento de
acção de reivindicação instaurada pelos expropriados contra a expropriante e outras entidades que
tenham ocupado o imóvel expropriado, em que aqueles cumulam, com os pedidos de declaração do seu
direito de propriedade e entrega dos imóveis, o pedido de indemnização pelos danos sofridos em
consequência das ilícitas expropriação e ocupação daqueles imóveis. III - Podendo peticionar-se em
processo comum, tramitado desde o seu início perante os tribunais judiciais, o arbitramento da justa
indemnização devida pelos danos decorrentes da constituição lícita de servidões administrativas (vide
Acórdão do Tribunal de Conflitos proferido no processo 09/14 em 19 de Junho de 2016), não é a
circunstância de se tratar de ocupação ilícita decorrente da anulação do acto expropriativo, que poderá
retirar a competência material do tribunal comum para apreciar e julgar o pedido de indemnização
pelos prejuízos sofridos pelos proprietários dos imóveis onerados com aquele acto expropriativo.”
Prova testemunhal; Órgão de polícia criminal; Advertência; Nulidade; Acusação – Acórdão de
09-11-2016
“I- O relato de agentes dos órgãos de policia criminal sobre a afirmações e contribuições informatórias
do arguido – tal como factos, gestos, silêncios e reações – de que tomaram conhecimento fora do âmbito
de diligencias de prova produzidas sob a égide da oralidade (interrogatórios e acareações) e que não o
devessem ser sobre tal formalismo, bem como no âmbito das demais diligencias, atos de investigação e
meios de obtenção de prova (atos de investigação proactiva, buscas e revistas, exames ao lugar do
crime, reconstituição) que tenham autonomia técnico-jurídica, constitui depoimento valido e eficaz por
se mostrarem alheias ao âmbito de tutela dos artºs 129º e 357º CPP. II- A falta de advertência pelo juiz,
na prestação do depoimento de familiar exigida no artº 134º2 CPP, da faculdade de recusar o
depoimento, constitui nulidade sanável que deve ser arguida até à conclusão do depoimento (artº 120º3
al.a) CPP. III- A advertência feita pelo juiz, de recusa a depor ou de falta à verdade, prevista no artº
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91º3 CPP, é legal e não constitui meio de coacção. IV- Se na acusação não é imputada a prática de atos
materiais (de execução ou de determinação) não pode o tribunal, sob pena de violação da estrutura
acusatória do processo penal, alargar a investigação a outros factos que permitam a condenação.”
Assistente; Interesse em agir – Acórdão de 09-11-2016
“I - O interesse em agir do assistente no recurso no caso de decisão condenatória do arguido, deve
revelar-se pela posição jurídica que o mesmo tenha expressado nos autos. II- Se o arguido foi condenado
pelo crime que lhe imputava e a instância recursiva visa a agravação da pena aplicada ou o
condicionamento da suspensão da pena de prisão de o arguido lhe pagar uma determinada quantia,
quando não deduziu pedido de indemnização civil, o assistente não tem interesse em agir, no recurso.”
Apoio judiciário; Assistente; Competência do tribunal; Deferimento tácito; Pagamento da taxa
de justiça – Acórdão de 09-11-2016
“I-O tribunal apenas tem competência material para apreciar os pedidos de apoio judiciário em sede de
impugnação judicial da decisão administrativa. II- O prazo para conclusão do procedimento
administrativo e decisão sobre o pedido é de 30 dias, contínuo, considerando-se tacitamente deferido o
pedido na ausência de decisão (artº 25º1 e 2 Lei 34/2004 de 29/7), mas a falta de entrega dos documentos
previstos no artº 1º da Portaria 1085-A/2004 de 31/8 (redacção do DL 288/2005 de 21/3) suspende o
prazo de produção do deferimento tácito do pedido. III-Não existe nenhuma obrigação legal de
comunicação, a cargo do Tribunal ao requerente, para proceder ao pagamento da taxa de justiça, no
caso de indeferimento do seu pedido de apoio judiciário.”
Proibição de conduzir veículo motorizado; Título de condução – Acórdão de 09-11-2016
“I- O exercício da condução em determinadas circunstâncias é compatível com a pena acessória de
proibição de conduzir veículos com motor. II- A condução obrigatória para a obtenção do título legal
não é uma condução livre mas tutelada por instrutor certificado, pelo que pode ser exercida durante o
período de cumprimento da pena acessória.”
Crime de difamação; Funções públicas; Exceptio veritas – Acórdão de 09-11-2016
“I- É atípica a critica objectiva no âmbito do desempenho profissional, no exercício de funções
públicas. II- A exceptio veritas satisfaz-se com uma verdade assente num conjunto de circunstâncias
vividas ou sabidas por fonte que se repute fidedigna e que permita acalentar a boa-fé do agente, não
sendo exigível uma verdade pormenorizada.”
Crime de violência doméstica; Maus tratos psíquicos – Acórdão de 09-11-2016
“O arguido ao perturbar de forma inadmissível o conjunto de valências existenciais da ofendida: a sua
privacidade e opções afectivas, a sua vida familiar (do seu núcleo e com os seus ascendentes) a sua vida
profissional e a sua vida social, em face da natureza dos actos isolados, da sua potência ofensiva e
reiteração, com efeitos destrutivos na sua vivência global, afectando a sua dignidade e integridade física
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(ofensa da sua saúde psíquica e mental), preenche o conceito de maus tratos psíquicos, do artº 152º1
CP.”
Insolvência; Crédito sob condição; Características do crédito – Acórdão de 08-11-2016
“I- No caso do art. 50º do CIRE, que compreende, para efeitos desse código, uma noção ampliada do
que poderá considerar-se um crédito sob condição, o titular de um crédito sob condição suspensiva tem
de revelar a titularidade de um crédito já consubstanciado num direito com conteúdo reconhecível, cuja
concretização e eficácia permanecem dependentes de um evento futuro e incerto. II- Não constitui um
crédito sob condição a alegação de um eventual crédito futuro, sustentado no direito de regresso que um
avalista terá sob o subscritor de uma livrança, por admitir que terá de vir a satisfazer a
responsabilidade cambiária deste para com o respectivo credor, em razão do aval que prestou, mesmo
tendo já ambos sido demandados judicialmente para o respectivo pagamento. III-Um eventual crédito
correspondente a esse direito de regresso só nascerá quando e na medida em que o avalista venha a
assumir a satisfação da obrigação garantida, efectuando o seu pagamento. Antes disso, existe uma mera
expectativa, que não pode confundir-se com um crédito sob condição.”
Arrolamento; Bens comuns do casal; Direito à indemnização; Danos morais e patrimoniais;
Exclusão do arrolamento – Acórdão de 08-11-2016
“I - A providência cautelar de arrolamento como preliminar de divórcio, nos termos do art. 409º do
C.P.C. só pode verificar-se em relação a bens comuns do casal ou próprios do requerente, e não também
em relação a bens próprios do requerido. II - O Direito à indemnização que o Requerido tem contra
uma Companhia de Seguros respeitante a danos morais e patrimoniais, emergentes de acidente de
viação, no qual o requerido foi um dos intervenientes e lesado, sendo bem próprio do requerido e
incomunicável nos termos do art. 1733 n.º1 d) do C. Civil, não pode ser objecto do arrolamento como
preliminar do divórcio requerido pelo outro cônjuge.”
Contrato de arrendamento; Resolução do contrato; Não exigívelidade na manutenção do
contrato – Acórdão de 08-11-2016
“I - No âmbito do artigo 1083º do Código Civil, o legislador consagra uma cláusula geral, a cujo crivo
submete o ilícito verificado, em ordem a aferir da sua gravidade e consequente suscetibilidade de
comprometer, ou não, a subsistência do vínculo contratual. II - Não obstante a eliminação da al. a) do
n.º 2 do artigo 1083º dos adjetivos “reiterada e grave”, ínsitos à norma antes das alterações da lei
31/20012, a eficácia resolutiva de tais comportamentos é apreciada à luz da cláusula geral do n.º 1 e, por
isso, os mesmos têm de assumir um caráter reiterado, que conduzirá a um nível de gravidade suficiente
para sustentar a resolução do contrato. III - Embora admitindo que, à luz da nova redação da al. a), a
supressão da anterior adjetivação possa conduzir a que um incumprimento pontual atinja,
objetivamente, tal gravidade que justifique a cessação da relação locatícia, os factos praticados pela
arrendatária passaram-se no mesmo hiato temporal, sob idêntica contextualização, têm a sua sede
própria de tutela jurídica noutros meios coercivos e são alheios ao objeto do contrato de arrendamento
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sob discussão, repelindo, assim, um incumprimento que torne inexigível ao senhorio a manutenção do
contrato.”
Contrato de trabalho a termo; Condição resolutiva; Revogação unilateral; Nulidade – Acórdão
de 07-11-2016
“I- É nula, por vício de forma, a rescisão do contrato de trabalho comunicada por acto unilateral da ré.
II- A concretização e determinação do conteúdo de condição resolutiva, atinente ao desempenho do
trabalhador, aposta em contrato de trabalho a termo, decorre das regras da boa fé, expressas no artigo
102.º do CT e da própria determinabilidade do negócio jurídico. III - A concretização e determinação de
condições (suspensivas ou resolutivas), apostas em contratos de trabalho reduzidos a escrito, são
essenciais para, na respectiva acção de apreciação judicial do despedimento, o tribunal – única entidade
para decidir sobre o despedimento laboral - puder ajuizar, correcta e objectivamente, da legalidade e
alcance jurídico de tais condições (suspensivas ou resolutivas).”
Acidente de viação; Indemnização; Danos patrimoniais; Danos não patrimoniais; Dano
biológico – Acórdão de 07-11-2016
“I - Face ao disposto no artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 28/2004 de 4.02, encontrando-se o
autor/sinistrado a receber ‘subsídio de doença’ do Instituto da Segurança Social, I.P., a seguradora não
deverá proceder a qualquer pagamento com a mesma finalidade. II - Não é lícita a cumulação das
quantias pagas a título de ‘subsídios de doença’ após o acidente, pela seguradora e pelo Instituto da
Segurança Social, I.P. III - Tendo sido a seguradora condenada a reembolsar o Instituto da Segurança
Social, I.P. das quantias pagas por subsídio de doença, não tendo sido requerida a dedução de tais
quantias no montante indemnizatório a receber pelo autor, não pode o tribunal em sede de recurso
determinar tal dedução.”
Trabalho por turnos; Dia de descanso – Acórdão de 07-11-2016
“I - As convenções coletivas de trabalho obrigam os empregadores que as subscrevem e os inscritos nas
associações signatárias, bem como os trabalhadores ao seu serviço que sejam membros quer das
associações sindicais celebrantes, quer das associações sindicais representadas pelas associações sindicais
celebrantes – artigo 496º do Código do Trabalho – e o âmbito da aplicação que é traçado no seu texto
pode ser estendido, por portaria, a empregadores e trabalhadores “integrados no âmbito do sector de
atividade e profissional definido naquele instrumento” – artigo 514.º do mesmo Código. II - Face ao
estatuído no artigo 221.°, n° 5, do CT de 2009, o dia de descanso em cada turno não pode ser precedido
por mais de seis dias consecutivos de trabalho; quando tal se verifique, a atividade prestada no sétimo
dia deverá ser considerada trabalho suplementar realizado em dia de descanso obrigatório.”
Declarações de parte; Contraditório – Acórdão de 07-11-2016
“I - Em face do disposto no art.º 466.º do NCPC, actualmente é inequívoco que as declarações de parte
sobre factos que lhe sejam favoráveis devem ser apreciadas pelo tribunal, sendo valoradas segundo o
princípio da livre apreciação da prova, nomeadamente, a prova testemunhal, consagrado nos artigos
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396.º do Código Civil e 607.º n.º 5, do CPC. II - Não merece qualquer censura a decisão recorrida ao ter
entendido valorar as declarações feitas pelo autor ao prestar o depoimento de parte requerido pela Ré,
relativamente a factos que lhe são favoráveis, conjugando-as com outros meios de prova. III - A
consideração e valorização dessas declarações não viola o direito ao contraditório, no plano da prova
(art.º 415.º do CPC). Em primeiro lugar, porque as declarações de parte que foram consideradas e
valorizadas pelo Tribunal a quo resultaram do depoimento de parte e respeitam à mesma matéria de
facto controvertida relativamente à qual foi requerido aquele meio de prova pela Ré. Portanto, não
estamos aqui perante uma situação em que o autor tenha sido ouvido sobre determinada matéria, não o
sabendo a R. previamente e sem que tivesse oportunidade de exercer o direito contraditório. Em
segundo lugar, se a Ré julgasse pertinente prestar as suas próprias declarações de parte através do seu
legal representante, sempre o poderia ter requerido no decurso da audiência de discussão e julgamento
até ao início das alegações orais, nos termos permitidos pelo art.º 466.º do CPC n.º1 do CPC, ou seja,
mesmo depois do autor ter prestado o depoimento de parte.”
Resolução em benefício da massa insolvente; Requisitos legais; Ação de impugnação; Natureza;
Ónus da prova – Acórdão de 07-11-2016
“I - A ação de impugnação da resolução de ato em benefício da massa insolvente em que não sejam
invocados factos extintivos do direito de resolução e apenas se impugnem os factos invocados para
fundamentar a resolução impugnada é uma acção declarativa de simples apreciação negativa. II - A
alegação de inexistência de prejuízo para a massa insolvente ou a inexistência de má fé da contraparte
no negócio objeto de resolução não constituem factos extintivos do direito de resolução, mas antes a
impugnação dos factos invocados para fundamentar o exercício do direito de resolução pelo
administrador da massa insolvente. III-O administrador da insolvência está onerado com a alegação e
prova dos factos constitutivos do direito de resolução que exerceu em benefício da massa falida, sem
prejuízo do que decorre do princípio da aquisição processual (artigo 515º do Código de Processo Civil).
IV-A declaração de resolução deve indicar os concretos fundamentos invocados para legitimar o
exercício desse direito potestativo, não podendo a deficiência de fundamentação da declaração de
resolução ser suprida na contestação à ação de impugnação da resolução.”
Exoneração do passivo restante; Encerramento do processo de insolvência – Acórdão de 07-112016
“I - Existindo bens a liquidar e não estando concluída a respectiva liquidação, não se pode declarar o
encerramento do processo de insolvência, antes de concluída a liquidação. II - Só se deve declarar o
encerramento do processo de insolvência no despacho liminar de deferimento do pedido de exoneração
do passivo restante, se inexistirem bens a liquidar.”
Despedimento ilícito; Danos não patrimoniais, Tutela do direito – Acórdão de 07-11-2016
“I - Estabelecendo o artigo 496.º, do CC, que na fixação da indemnização se deve atender aos danos não
patrimoniais que, pela sua gravidade, mereçam a tutela do direito, a gravidade do dano, pressuposta
pela citada norma, deve medir-se, embora tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, por um
padrão objectivo e não em função de factores subjectivos. II - Não atinge essa gravidade o mero
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agravamento de um estado emocional da trabalhadora, caracterizado como de uma pessoa deprimida e
com baixa auto-estima, estado esse motivado por causas estranhas à entidade patronal.”
Acção de reivindicação; Contrato de arrendamento urbano; Contrato de arrendamento rural;
Parceria agrícola; Partes rústica e urbana – Acórdão de 07-11-2016
“I - Deve ser havido como de arrendamento rural o contrato em que o bem que as partes
essencialmente perspectivaram, e que se assumiu como o motivo determinante da celebração do
contrato, foi a terra, alcandorando-se a fruição da construção como habitação como meramente
acessória ou complementar. II - À mesma se conclusão se chega pela conjugação com o critério referente
à renda, quando a mesma foi apenas definida em géneros e satisfeita anualmente, características que
não são de todo próprias do contrato de arrendamento urbano, mas sim do contrato de parceria agrícola
e/ou do contrato de arrendamento rural. III - A denominada suppressio é a situação do direito que, não
tendo sido, em determinadas circunstâncias, exercido durante um determinado lapso de tempo, não
possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa fé. IV- Justifica-se a inalegabilidade da
nulidade do contrato por falta de forma, com fundamento no abuso do direito na referida modalidade
de suppressio, quando num contrato de arrendamento rural que perdura há mais de 40 anos, os
senhorios sempre se comportaram como se o contrato fosse válido, nomeadamente recebendo as
respectivas rendas e sem que em relação ao mesmo tivesse havido qualquer foco de litigiosidade.”
Contrato de trabalho em funções públicas; Forma; Nulidade; Despedimento ilícito;
Indemnização – Acórdão de 07-11-2016
“I- Os contratos de trabalho celebrados por pessoas colectivas públicas estão sujeitos à forma escrita. II
- A não redução a escrito, do contrato de trabalho celebrado por pessoas colectivas públicas, determina
a nulidade do contrato. – cf. o artigo 8.º da Lei n.º 23/2004, de 22.06. III - A extinção do contrato de
trabalho inválido que assente noutra causa que não seja a invalidade, segue o regime da cessação do
contrato de trabalho. – cf. artigo 123.º do CT/2009. IV- Se um contrato de trabalho, cuja invalidade
ainda não tenha sido declarada, se extinguir em virtude de despedimento ilícito, sobre o empregador
impende o dever de indemnizar o trabalhador, nos termos gerais do artigo 391.º, n.º 1, do CT.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
Pena acessória; Inibição da faculdade de conduzir – Acórdão de 10-11-2016
“I- Tendo o condenado em inibição de conduzir, antes do trânsito em julgado da decisão, entregue a
carta de condução na Secretaria do Tribunal e esta aceitado tal entrega, o tempo em que a carta
permaneceu no Tribunal conta para efeitos de execução de tal pena acessória. II- Sabendo a Secretaria
do Tribunal que o Ministério Público tinha interposto recurso da decisão, não devia ter aceitado a carta
de condução entregue pelo arguido. III- O arguido não pode ser prejudicado pelos erros ou omissões dos
actos praticados pela Secretaria, (artigo 157º, nº 6 do novo Código de Processo Civil), nem pode cumprir
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duas vezes a sanção acessória, sob pena de violação do princípio non bis in idem,consagrado no artigo
29º, nº 5 da Constituição da República Portuguesa.”
Medidas de coacção; Alteração dos pressupostos; Fundamentação da decisão – Acórdão de 08-112016
“I-A decisão que impõe a prisão preventiva, apesar de não ser definitiva, é intocável e imodificável
enquanto não se verificar uma alteração, em termos atenuativos, das circunstâncias que a
fundamentaram, ou seja, enquanto subsistirem inalterados os pressupostos da sua aplicação. II - A
substituição de uma medida de coação por outra menos grave apenas se justifica quando se verifique
uma atenuação das exigências cautelares que tenham determinado a sua aplicação. III - Uma coisa é o
aspecto formal do despacho recorrido, outra, o aspecto substancial que se prende com os pressupostos
da alteração da medida de prisão preventiva para a de obrigação de permanência na habitação.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA

Contraordenação; Admoestação – Acórdão de 23-11-2016
“I - Dedicando-se a arguida à manutenção e reparação de tratores agrícolas na sua oficina e,
encontrando-se amontoadas, na oficina, cerca de 10 baterias usadas, um número significativo para as
dimensões da empresa. II - Trata-se de uma questão ambiental, que o legislador qualificou desde logo a
infracção de grave. III - Entende-se não se tratar de uma situação de reduzida gravidade da infracção
para apenas ser aplicada à arguida uma simples pena de admoestação. IV - Tendo a arguida actuado
com negligência e culpa atenuada, não se provando qualquer dano efetivo ambiental, face à pequena
dimensão da empresa da arguida, uma coima de 12 000,00 representa ainda um valor significativo. V Existe uma desproporção, um desequilíbrio entre este valor da coima, apesar de se tratar do mínimo
legal, e a gravidade do ato. VI - Pelo que se justifica, neste caso, fazer uso da atenuação especial da
coima.”
Recusa de juiz – Acórdão de 23-11-2016
“I - Na articulação entre os princípios do juiz natural e da imparcialidade do juiz (e do tribunal), aquele
princípio deve ceder quando existam circunstâncias sérias, no sentido de ponderosas, cuja verificação
não se coaduna com a leviandade de um juízo, e graves, porque de forte relevo na formulação do juízo
de desconfiança. II - A jurisprudência dos nossos tribunais tem sido constante no sentido de se exigir a
alegação de factos concretos que constituam motivo de especial gravidade e que possam gerar
desconfiança, não se bastando com simples generalidades. III - Tem sido uma constante da
jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que a imparcialidade deve apreciar-se
segundo critérios subjetivos e objetivos. IV - No primeiro caso, a questão circunscreve-se a saber se a
convicção pessoal do julgador em dada ocasião oferece garantias suficientes para excluir qualquer
dúvida legítima. V - No segundo, se independentemente da atitude pessoal do juiz, certos factos
verificáveis autorizam a suspeitar da sua imparcialidade.”
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Direito de preferência; Arrendamento para habitação; Venda – Acórdão de 22-11-2016
“I- O direito de preferência a favor dos arrendatários habitacionais surge no nosso ordenamento
jurídico com a Lei n.º 63/77, de 25 de Agosto, sendo mantido na legislação subsequente. Em todos os
regimes legais seguintes, ficou salvaguardada a hipótese de aplicação a situações anteriores à das
respectiva vigências, nos casos do arrendatário já ser titular do direito de preferência aquando da
entrada em vigor da lei. II- A lei reguladora do direito de preferência na compra e venda da fracção
arrendada para habitação é a vigente na data em que se concretiza o acto de alienação. III- A Lei n.º
63/77, de 25 de Agosto entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação (artigo 4.º) e não
estabeleceu quaisquer efeitos retroactivos, pelo que, nos termos do artigo 12.º, n.º 1 do CC, só dispôs
para o futuro. IV- Dado que a transmissão da fracção locada se traduz num acto instantâneo e não
duradouro, não configura uma situação jurídica já constituída e subsistente à data da entrada em vigor
do novo regime, afastando-se a aplicação directa e imediata da lei nova mencionada no artigo 12.º, n.º 2
2ª parte do CC. V- Configurando o direito de preferência, um carácter de excepção, o artigo 1117.º do
Código Civil, na redacção vigente em 30 de Julho de 1975, que o previa apenas para os arrendamentos
para comércio ou indústria, tendo natureza imperativa, não pode ser aplicado por analogia ao
arrendamento para habitação.”
Ampliação do pedido; Âmbito; Factos – Acórdão de 17-11-2016
“I-A ampliação do pedido, prevista no nº 3 do artº 28º do CPT, contempla factos que eram do
conhecimento do autor antes da propositura da ação, mas o mesmo terá de justificar a sua não inclusão
na petição inicial, justificação essa que terá de ser razoável e aferida tendo por base o padrão de
diligência exigível a um homem médio perante a situação concreta. II-A ampliação do pedido não se
destina a suprir eventuais ‘falhas’ da petição inicial. III-A ampliação do pedido, prevista no nº 2 do artº
265º do CPC, implica que o pedido ampliado seja um lógico incremento ou corolário do pedido inicial.”
Posto de trabalho; Perigo; Saúde; Trabalhador; Trabalho temporário – Acórdão de 17-11-2016
“I-Através do Dec. Lei nº 84/97, de 16/04, pretendeu-se estabelecer as regras de protecção dos
trabalhadores contra os riscos de exposição a gentes biológicos durante o trabalho. II-É sabido que os
residuos perigosos são produzidos essencialmente no sector industrial, mas também na saúde, na
agricultura, no comércio, nos serviços e até nas casas dos cidadãos comuns. III-A ‘perigosidade elevada’
imputada à actividade de recolha de resíduos é feita no pressuposto de o trabalhador contactar com
agentes infecciosos, etc., que podem desencadear uma doença, designadamente do tipo profissional. IVA lei proíbe a utilização do trabalhador temporário em posto de trabalho particularmente perigoso para
a sua segurança ou saúde, salvo se for essa a sua qualificação profissional – artº 175º, nº 4 do C.
Trabalho.”
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Nulidade da sentença; Fundamentação da matéria de facto; Condução automóvel sem habilitação
legal; Pena de substituição; Prestação de trabalho a favor da comunidade – Acórdão de 16-112016
“I - A fundamentação de facto começa pela enumeração dos factos provados e não provados; continua
com uma exposição de motivos que fundamentam a decisão; e finda com a indicação e exame crítico
das provas que serviram para formar a convicção do tribunal. II - A falta de fundamentação da
sentença tem tratamento específico no art. 379.º, alínea a), do Código de Processo Penal, cominando
com nulidade a sentença que não contiver as menções referidas no art.374.º, n.º 2 do mesmo Código. III
- O bem jurídico protegido no crime de condução sem habilitação legal é a segurança de circulação
rodoviária e indiretamente a tutela de bens jurídicos que se prendem com essa segurança, como a vida,
a integridade física de outrem e os bens patrimoniais. IV - Por baixo de uma aparente multiplicidade e
diversidade de critérios legais na escolha da substituição da pena de prisão, é mais ou menos pacífico
que consegue divisar-se um critério ou cláusula geral de substituição da pena de prisão: são finalidades
exclusivamente preventivas, de prevenção geral e especial, não de compensação da culpa, que
justificam e impõem a preferência por uma pena de substituição e sua efetiva aplicação. V - A pena de
trabalho a favor da comunidade tem na base a ideia de centrar o conteúdo punitivo na perda, para o
condenado, de uma parte substancial dos seus tempos livres, sem por isso o privar de liberdade e
permitindo-lhe consequentemente a manutenção íntegra das suas ligações familiares, profissionais e
económicas, numa palavra a manutenção com o seu ambiente e a integração social; por outro lado, com
não menor importância, o conteúdo socialmente positivo que a esta pena assiste, enquanto se traduz
numa prestação ativa, com o seu consentimento, a favor da comunidade.”
Impugnação ampla da matéria de facto – Acórdão de 16-11-2016
“I - O regime disciplinador da impugnação ampla da matéria de facto impõe ao recorrente a observância
do ónus de uma tripla especificação: a especificação dos concretos pontos de facto que considera
incorrectamente julgados; a especificação das concretas provas que impõem decisão diversa da
recorrida; a especificação das provas que devem ser renovadas. II - Quando as concretas provas tenham
sido provas gravadas, as duas últimas especificações devem ser feitas por referência ao consignado na
acta da audiência de julgamento, com a concreta indicação das passagens em que se funda a
impugnação. III - Finalmente, devem todas estas especificações constar ou poder ser deduzidas
das conclusões formuladas (cfr. art. 417º, nº 3 do C. Processo Penal). IV - Os meios de prova
especificados pelo recorrente são insusceptíveis de imporem a modificação da decisão de facto proferida
pela 1ª instância, no sentido por si pretendido. V - Os factos provados impugnados pelo recorrente têm
pleno suporte na prova que o tribunal colectivo, de forma conjugada, apreciou e valorou, à luz do
princípio da livre apreciação, previsto no art. 127.º do C. Processo Penal, pelo que se mantêm nos
exactos termos em que foram fixados pela 1ª instância.”
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Provas; Requerimento; Julgamento; Contestação; Requisitos; Tributação; Processo penal;
Incidentes anómalos – Acórdão de 16-11-2016
“I - Quer a prova requerida em julgamento, quer a prova a produzir na fase de julgamento e requerida
na contestação, não podem colidir com o interesse da realização da justiça penal, justificando-se em
ambos os casos a aplicação do disposto no artigo 340.º do CPP, sendo decisivo para tal conclusão o teor
dos artigos 283.º, n.º 3, alínea f) e 315.º, n.º 3, do CPP. II - A tese da irrestrita possibilidade de
apresentação de meios de prova a produzir na fase de julgamento consentiria a realização de diligências
inúteis para a descoberta da verdade e boa decisão da causa, podendo conduzir, no limite, à própria
frustração da justiça penal. III - Estando as provas requeridas na contestação (com excepção da
testemunhal e por declarações de peritos ou consultores técnicos) sujeitas a controle judicial, nos termos
do artigo 340.º do CPPP, impende sobre o requerente o ónus de alegar e demonstrar em concreto a sua
necessidade para a descoberta da verdade e boa decisão da causa. IV - A correcção da decisão recorrida,
que indeferiu a produção daquela prova, apenas pode ser avaliada com os elementos que o tribunal a
quo tinha para decidir e não com os novos argumentos, não utilizados na contestação, que o arguidorecorrente aduziu em sede de recurso. V - Perante o disposto no artigo 524.º do CPP, é aplicável no
âmbito do processo penal a norma inscrita no n.º 8 do artigo 7.º do RCP; consequentemente, os
procedimentos ou incidentes anómalos, definidos no último dos dois referidos preceitos legais, são
tributados, autonomamente, dentro dos parâmetros quantitativos fixados na tabela II anexa ao DL n.º
34/2008, de 26-02, na redacção dada pela Lei n.º 7/2012, de 13-02.”
Nulidade processual; Execução; Compensação; Arguição; Executado; Prescrição presuntiva –
Acórdão de 15-11-2016
“I- As nulidades previstas no art. 195º, nº 1 do CPC para poderem ser conhecidas exigem a sua
arguição, que deverá ser feita no prazo de dez dias a contar do momento em que a parte, depois de ela
ter sido cometida, interveio em qualquer acto no processo e quando deva presumir-se que então tomou
dela conhecimento ou dela pudesse ter tomado conhecimento agindo com a devida diligência. II - A
compensação é fundamento de oposição à execução, mas sendo esta baseada em sentença só é invocável
a compensação cuja “situação de compensação” (cuja data da verificação dos respectivos pressupostos)
seja posterior ao encerramento da discussão no processo de declaração e, ainda assim, tem que ser/estar
provada por documento (art. 729º, als. g) e h) do CPC). III - Quando a execução é baseada noutro título
não subsiste a limitação imposta pelo art. 729º, al.g) do CPC. IV - Nas prescrições presuntivas a
presunção de cumprimento pelo decurso do prazo pode ser ilidida por confissão - judicial ou
extrajudicial - do devedor originário, só relevando esta última quando for realizada por escrito (artº
313º, nº 2, do C. Civil). V - Nas prescrições presuntivas a alegação concomitante da prescrição com
outros meios de defesa pode comportar incompatibilidades e contradições não permitidas pelo art. 314º
do CCivil quando estas signifiquem directa ou indirectamente uma confissão da dívida. VI - Constitui
confissão tácita da dívida, nos termos da parte final do art. 314º do CCivil, a alegação de que a crédito
reclamado está extinto em virtude de o reclamante, que é advogado, ter em seu poder dinheiro que lhe
foi entregue por outrem para ser por sua vez entregue ao reclamado (cliente do embargante) em
montante que satisfaz a dívida peticionada nos autos (de honorários não pagos). VII - Exigindo-se que
a alegação da prescrição presuntiva deva conter não só a afirmação da natureza do crédito e decurso do
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prazo (art. 317º do CC) mas também a de que o crédito que se diz prescrito foi pago, a alegação de que o
credor tem em seu poder dinheiro que lhe foi entregue por terceiro para que, posteriormente, fosse
entregue ao devedor, não constitui alegação de pagamento. VIII - Só o pagamento e não qualquer outra
causa de extinção das obrigações pode fundamentar a prescrição presuntiva, porque só o cumprimento
tem previsão legal no art. 312º do CCivil e, também, porque em todas as outras causas de extinção
existe um fundamento indirecto e lateral para que a obrigação se tenha extinguido, enquanto a única
causa de extinção directa e que não sai do círculo dos direitos e deveres criados pela constituição da
obrigação é o cumprimento. IX - Constitui igualmente confissão tácita da dívida por defesa
incompatível com a presunção de cumprimento, a circunstância de o embargado, enquanto alegado
devedor do embargante por crédito de honorários, ter contestado o valor da dívida e requerido laudo da
Ordem dos Advogados para se apurar quais os devidos, ainda que declare que esta defesa é apenas
realizada por hipótese de mero dever de cautela de patrocínio e sem conceder. X - A previsão do art.
662º, nº 2, al. b) do CPCivil cobre os casos em que, depois de avaliada toda a prova produzida em
primeira instância, subsistem dúvidas sobre essa mesma prova que haja sido efectivamente realizada e
quanto a factos que o tribunal a quo tenha considerado “provados” ou “não provados”. XI - O art.
662º, nº 1, al. b) do CPCivil não enquadra questões de omissão de prova que tenha sido suscitada pelas
partes e não tenha sido realizada porque indeferida; nem aquelas em que as partes não tenham
apresentado prova; nem ainda aquelas em que o tribunal de primeira instância não se pronuncia sobre
um facto controvertido, não o considerando “provado” nem “não provado”. XII - Quando o tribunal a
quo não se pronuncia sobre um facto (essencial) controvertido, não lhe dando resposta de provado ou
não provado, o tribunal de recurso fica perante uma situação de falta absoluta de decisão sobre um
facto essencial que conduz à aplicação do art. 662º, nº 1, al. c) do CPCivil, com a consequente anulação
da decisão proferida, para que seja realizada ampliação da matéria de facto. XIII - A solicitação à
Ordem dos Advogados, não realizada em primeira instância, para obtenção de laudo de honorários que
confirmasse a resposta à matéria de facto do tribunal a quo sobre esse montante apenas poderia caber
na previsão do art. 662º, nº 1 al.b) do CPCivil se tivesse existido por parte do tribunal recorrido resposta
sobre essa matéria de facto. Em caso de não existir pronúncia alguma sobre essa matéria colhe a
previsão do art. 662º, nº 1, al. c) do CPCivil.”
Venda por negociação particular; Regras; Pedido; Adjudicação; Exequente – Acórdão de 15-112016
“I- Na venda por negociação particular e na ausência de uma regulamentação da mesma anteriormente
publicitada pelo encarregado na venda nesse sentido, os proponentes de aquisição não estão sujeitos às
obrigações de caucionamento ou de garantia consagradas no art. 824º/1 do NCPC. II- Os arts. 820º e
824º do NCPC não são subsidiariamente aplicáveis à venda por negociação particular. III- Se o
exequente requer a adjudicação do bem penhorado mediante um valor superior aos propostos
anteriormente por terceiros interessados na aquisição, após tomar conhecimento dos valores propostos
pelos terceiros, estes devem ser notificados da proposta de adjudicação apresentada pelo exequente e
deve ser-lhes conferido prazo para, querendo, reformularem as suas propostas de aquisição.”
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Contrato-promessa; Conceito; Contrato; Definitivo; Sanção pecuniária compulsória – Acórdão de
15-11-2016
“I- Apesar de celebrado com vista à outorga de um outro contrato e de por isso mesmo dever qualificarse como um contrato preliminar, o contrato-promessa é um negócio completo e distinto do contrato
definitivo, podendo a efectiva celebração deste ter ou não efeitos extintivos em relação àquele, o que só
pode determinar-se no confronto dos respectivos conteúdos contratuais. II- Por regra e na ausência de
disposição nele contida a esse propósito, a celebração do contrato definitivo não extingue as obrigações
decorrentes do contrato-promessa que não se integram no seu sinalagma específico e principalmente
visado pelos contraentes, por não integrarem o objecto principal das prestações a que os contraentes se
obrigaram, nem o leque das obrigações acessórias ou secundárias que intervêm no evoluir do contrato e
que, como tais, se apresentam como instrumentais do exacto cumprimento da obrigação principal e da
satisfação do interesse do credor, nela se projectando. III- O termo inicial da sanção pecuniária
compulsória judicial deve coincidir com o trânsito em julgado da decisão judicial que a imponha.”
Empreitada; Obrigações ; Empreiteiro; Resolução contratual; Incumprimento definitivo –
Acórdão de 15-11-2016
“I- O Empreiteiro deve executar a obra em conformidade com o que foi convencionado, e sem vícios
que excluam ou reduzam o seu valor, ou aptidão para o uso ordinário ou previsto no contrato (cfr. art.º
1208º do mesmo diploma), o que não é senão o corolário a que qualquer devedor está vinculado no
cumprimento das suas obrigações, quais sejam – a prestação deve ser pontualmente cumprida – artigo
406º, 1, e 762º, 1, do CC, o solvens deve agir nos termos impostos pela boa-fé – artigo 762º, 2, do CC e a
prestação deve ser efetuada integralmente – artigo 763º do CC. II- Não é qualquer tipo de
incumprimento que pode determinar a resolução do contrato de empreitada, tem de haver um
incumprimento definitivo. III - Para que haja incumprimento definitivo torna-se necessário saber se há
ou não inadimplemento, isto é, saber se há desconformidade entre a execução e o conteúdo do
contrato.”
Propriedade horizontal; Data; Constituição; Alteração legislativa; Parte comum; Terraços;
Terraços de cobertura intermédios – Acórdão de 15-11-2016
“I-O nascimento do direito de propriedade na esfera jurídica de alguém rege-se pela lei em vigor à data
da ocorrência dos respectivos factos constitutivos. II - Uma vez constituído o direito de propriedade
sobre um bem, o direito só se extingue pelas formas previstas na lei, como vem referido no artigo 1308º
do Código Civil, onde se determina que «Ninguém pode ser privado, no todo ou em parte, do seu direito
de propriedade senão nos casos fixados na lei». III- Uma lei que altere posteriormente o estatuto das
partes comuns e das partes individuais inerentes à constituição do direito de propriedade horizontal não
produz «uma expropriação sem indemnização» de direitos anteriormente constituídos, antes respeita as
situações já existentes e consolidadas. IV - Da leitura das redações vemos que a após a entrada em vigor
Decreto-Lei n.º 267/94, de 25 de Outubro, se eliminou a referência ao «último pavimento», segmento
que poderia dar a entender que os terraços de cobertura intermédios não integravam o conceito de
«partes comuns», ficando agora claro que todos os terraços de cobertura são comuns.”
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Alimentos; Maioridade, Beneficiário; Fundo de garantia de alimentos devidos a menores; FGADM;
Cessação; Prestação – Acórdão de 15-11-2016
“I- O direito a alimentos devidos a menores, inerente às responsabilidades parentais, não cessa com a
maioridade (18 anos de idade), já que a obrigação se mantém, com vista a completar a formação
profissional, nas condições do art.1880º do CC, reportando-se aos chamados “alimentos educacionais”.
II - A Lei nº 122/2015, de 1/9, que alterou o Código Civil (art.1905º) e o Código de Processo Civil quanto
ao regime dos alimentos aos filhos maiores ou emancipados (com entrada em vigor em 1 de Outubro de
2015), é lei interpretativa do art.1880º, como parece resultar do próprio texto (“para efeitos do disposto
no art.1880 entende-se (…)”, procurando superar-se a controvérsia jurisprudencial sobre a tese de
cessação automática. III - A obrigação do Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores
(FGADM) não se prolonga pela maioridade de forma a abranger os “alimentos educacionais”. IV - O
direito fundamental ao “mínimo de existência condigna”, enquanto imperativo de tutela, reclama do
Estado um dever positivo de prestação, mas o legislador democrático goza de ampla margem de
conformação para a concretização deste imperativo.”
Divórcio; Constatação da ruptura; Perda de benefício; Ex-cônjuge – Acórdão de 15-11-2016
“I- A Lei nº 61/2008, de 21/10, acabou com o chamado “sistema de divórcio sanção”, baseado na ideia
de culpa, e todo o regime de divórcio não consentido assenta agora na mera constatação de ruptura. II O art.1791º, nº 1 do CC, na redacção da Lei nº 61/2008, de 21/10, aplica-se aos casamentos celebrados
anteriores à data da sua entrada em vigor. III - A perda de benefício em virtude do divórcio opera ipso
iure, independentemente de qualquer revogação por parte do autor da liberalidade.”
Acidente de trabalho; Prestação; Prescrição; Prestações vencidas;: Aplicação da lei; Leis sucessivas
– Acórdão de 10-11-2016
“I- Ás prestações atribuídas ao abrigo do regime jurídico especial dos acidentes de trabalho aplica-se o
prazo de prescrição previsto neste regime. II- Mesmo que o direito à reparação se tenha constituído de
acordo com o direito vigente à data em que ocorreu o acidente de trabalho – Lei nº 2127 de 2/08/1965 –
as alterações do prazo prescricional consagradas na Lei nº 100/97, de 13/09, e na Lei nº 98/2009, de 4/09,
aplicam-se às prestações periódicas do direito à pensão que se vão sucessivamente vencendo na vigência
destas leis. III- Na ação para declaração da prescrição do direito a pensão resultante de acidente de
trabalho recai sobre o autor o ónus de alegar e provar a verificação da invocada prescrição. IV- Se entre
a data do vencimento da prestação resultante da remição obrigatória da pensão e a data de propositura
da ação prevista no artº 151º do CPT decorrerem mais de 12 anos, é irrelevante a defesa apresentada
pela ré, no sentido de que teria ocorrido a interrupção do prazo prescricional de cinco anos, pois tal
interrupção apenas poderia ter-se verificado uma única vez, pelo que a relevância da questão apenas se
colocaria se não tivessem decorrido mais de dez anos sobre a data de vencimento da aludida prestação.”
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Acusação manifestamente infundada; (in)existência de crime; Questão controversa – Acórdão de
09-11-2016
“A acusação é manifestamente infundada quando, de todo, os factos que a integram não constituem
crime, e não também nas situações cujos factos, na mesma descritos, são, no referido plano da
verificação de um ilícito penal, juridicamente controversos.”
Proibição de conduzir veículos com motor; Modo de cumprimento da pena acessória – Acórdão de
09-11-2016
“A pena acessória de proibição de conduzir veículos com motor deve ser cumprida ininterruptamente a
partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 500.º, n.ºs 2 e 4, do CPP.”
Escusa de juiz; Factos; Acusação; Pronúncia; Alteração substancial dos factos
descritos; Antecipação de juízo; Condenação; Arguido – Acórdão de 09-11-2016
“I - A comunicação da alteração substancial dos factos descritos na acusação ou na pronúncia, nos
termos do disposto no artigo 359.º do CPP não conduz, por si, a um juízo de quebra de imparcialidade
e/ou isenção do julgador capaz de o afastar de um futuro julgamento decorrência dos novos factos. II Com efeito, não faria sentido que, uma vez obtido o acordo previsto no n.º 3 do artigo 359.º do CPP, o
legislador mandasse prosseguir o julgamento pelo mesmo tribunal, não reconhecendo, assim, quebra aos
enunciados princípios e, pelo contrário, dando os novos factos - que conduziram à comunicação de uma
alteração substancial - origem a um novo processo se encarasse aquele (tribunal/julgador) como
diminuído na sua isenção e/ou imparcialidade. III - Porém, se, como no caso concreto, o julgador
antecipa o juízo de condenação - embora não lhe fosse possível continuar o julgamento pelos novos
factos e qualificação jurídica, não limitou a sua atividade (em sede de decisão de facto) aos factos
constantes da acusação, considerando estes (e só estes) como provados ou não provados, antes expandiu
a análise aos factos, previamente comunicados a título de alteração substancial, pelos quais o
julgamento não pôde prosseguir, e definiu o seu enquadramento jurídico -, impõe-se reconhecer sair
comprometida a dimensão objetiva da imparcialidade, justificando-se, por conseguinte, o deferimento
do pedido de escusa.”
Difamação – Acórdão de 09-11-2016
“I - É próprio da vida social a ocorrência de algum grau de conflitualidade entre os membros da
comunidade. Fazem parte do seu estatuto ontológico as desavenças, diferentes opiniões, choques de
interesses incompatíveis que causam grandes animosidades. II - No caso vertente, estamos perante uma
reclamação que reflecte algum tipo de censura, que recai sobre as faltas sistemáticas de uma funcionária
e a passagem de uma baixa médica “fora” do prazo. No fundamental trata-se de uma reclamação com
um tom expositivo mais convicto, mais crítico, talvez até impulsivo. III - Do teor da “reclamação” não
se lê qualquer ataque pessoal ao assistente, ou aos seus serviços. Como é referido na sentença recorrida o
que, efectivamente ressalta da reclamação é estranheza do arguido pelo facto de ter sido passada uma
baixa médica com efeitos retroactivos. IV - A faculdade de crítica não está isenta de limites. V - Não se
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detecta no comportamento do arguido um situar-se além de tais limites, pelo que não se verifica o
elemento objectivo do crime.”
Cúmulo jurídico de penas; Fundamentação da matéria de facto; Medida da pena – Acórdão de 0911-2016
“I - O arguido não pode beneficiar duas vezes da redução de 3 anos e 10 meses, equivalente ao tempo de
pena cumprido, isto é, reduzindo o limite máximo para 6 anos e 1 mês e depois descontar aquele mesmo
tempo de pena cumprido na pena única concretamente aplicada. II - O abatimento da pena ou penas
cumpridas não se faz ao limite máximo da pena abstracta do cúmulo jurídico, mas no“cumprimento da
pena única aplicada ao concurso de crimes”, conforme e explícito o preceituado no art. 78.º, n.º 1, do CP.
III - Resulta daqui ser claro que o recorrente não terá de cumprir ab initio a pena de única de 7 anos em
que foi condenado, antes devendo ser descontado no seu cumprimento o tempo de pena já cumprido das
penas parcelares englobadas no cúmulo jurídico, operação essa que é efectuada na liquidação da pena
que haverá de ter lugar, transitada que seja a decisão cumulatória, para o que haverão de ser obtidos os
elementos necessários relativos á privação de liberdade sofrida pelo condenado á ordem dos citados
processos. IV - A fundamentação da sentença que em concurso superveniente aplicou a pena única, não
obedece aos mesmos requisitos da sentença condenatória proferida em cada um dos processos em que
foram aplicadas as penas parcelares, cabendo aqui, em sentença já transitadas a enumeração das provas
e apreciação crítica, enquanto na sentença do cúmulo jurídico se deve ter em conta, “em conjunto, os
factos e a personalidade do agente”, de acordo com o art. 77.º, n.º 1, do CP. V - A fundamentação da
sentença deve ser coerente, e no caso particular da fundamentação da pena única, esta deve resultar da
análise em conjunto dos factos, embora sucinta, e não a repetição do elenco dos factos de cada um dos
processos cujas penas foram incluídas no cúmulo jurídico e da personalidade do arguido e factos
respeitantes à sua condição social e económica, sem esquecer os seus antecedentes criminais. VI - A
defesa da ordem jurídico-penal, tal como é interiorizada pela consciência colectiva (prevenção geral
positiva ou de integração) é a finalidade primeira que se prossegue, no quadro da moldura penal
abstracta, entre o mínimo, em concreto, imprescindível à estabilização das expectativas comunitárias
na validade da norma violada e o máximo que a culpa do agente consente; entre esses limites,
satisfazem-se quanto possível, as necessidades de prevenção especial positiva ou de socialização.
VII - A pena única, por força do art. 77.º, n.º 2, aplicável ex vi art. 78.º, n.º 1, do CP, tem como limite
máximo da pena a aplicar ao arguido a pena de 9 anos e 11 meses de prisão, que corresponde à soma das
penas concretamente aplicadas, e, como limite mínimo a pena de 5 anos e 6 meses de prisão (a mais
elevada das penas), devendo ser fixada em função dos factos praticados e personalidade do agente.”
Mandado de detenção europeu; Sentença estrangeira; Reconhecimento judicial; Recusa;
Execução; Mandato – Acórdão de 09-11-2016
“I - Um MDE consiste numa decisão judiciária emitida por um Estado-Membro e tem em vista a
detenção e entrega por outro Estado-Membro de uma pessoa procurada para efeitos de cumprimento de
uma pena privativa da liberdade (artigo 1.º, n.º 1, da Lei n.º 65/2003), cujo desfecho quanto à sua
execução passa por uma das seguintes hipóteses: a entrega da pessoa procurada ao Estado-Membro de
emissão ou a recusa da execução que, na prática, se traduz na não entrega daquela pessoa. II - No que
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concerne aos requisitos para o reconhecimento, atendendo ao que dispõe o artigo 3.º, n.º 2, da Lei n.º
158/2015, verifica-se que a sentença proferida em 01-04-2016, no processo n.º (...) , do Tribunal de
Gelderland (local Zutphen), Holanda, diz respeito a factos que também constituem infracção tipificada
na lei penal portuguesa, sendo que o crime correspondente de homicídio por negligência, previsto no
artigo 137.º do Código Penal, é punível com penas que podem ascender a 3 ou 5 anos de prisão,
consoante integrem o n.º 1 ou o n.º 2 da referida norma incriminadora, exigindo-se no segundo caso a
negligência grosseira. III - No que respeita à recusa de execução do presente MDE, a mesma baseia-se na
causa facultativa prevista no artigo 12.º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 65/2003, sendo que se encontram
reunidas as respectivas condições: a) o requerido encontra-se em território nacional, tem nacionalidade
portuguesa e reside em Portugal; b) o mandado de detenção foi emitido para cumprimento de uma pena
de prisão e o Estado Português compromete-se a executá-la, de acordo com a lei portuguesa, pois que
aqui se reconhece a sentença e se confirma a referida pena aplicada, considerando-se, por conseguinte,
que a mesma é exequível em Portugal (artigos 12.º, n.os 3 e 4, da Lei n.º 65/2003, e 26.º, alínea a), da Lei
n.º 158/2015).”
Insolvência; Contrato de arrendamento; Administrador de insolvência; Denúncia; Forma –
Acórdão de 08-11-2016
“I- De acordo com o n.º 1 do art. 108.º do CIRE, apesar da declaração de insolvência, não se suspende o
contrato de locação em que o insolvente seja locatário, embora o administrador daquela possa
denunciá-lo. II- A denúncia do contrato rege-se pela lei vigente ao tempo dela. III- No caso, estava em
vigor a Lei nº 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprovou o Novo Regime do Arrendamento Urbano. IV- A
denúncia devia ser realizada mediante escrito assinado pelo declarante e remetido por carta registada
com aviso de receção (artigo 9.º do NRAU), o que não aconteceu no caso. V- Sendo inválida a denúncia
e porque a coisa locada só foi restituída em certa data, aceite pelo locador, as rendas são devidas até
então.”
Insolvência; Factos índices; Ónus da prova; Crédito litigioso – Acórdão de 08-11-2016
“I-O conceito básico de insolvência traduz-se na impossibilidade de cumprimento pelo devedor das
suas obrigações vencidas (art.º 3º, n.º 1, do CIRE), na incapacidade económico-financeira do devedor
para cumprir. II- É sobre o credor que requeira a declaração de insolvência que recai o ónus de alegação
e prova de algum ou alguns dos factos índice ou presuntivos previstos nas alíneas do n.º 1 do art.º 20º, do
CIRE. III- O simples facto de a requerida não ter pago à requerente da insolvência as prestações
acordadas num plano de recuperação (PER) poderá não preencher aquela previsão legal, mormente se a
requerida contesta a efectiva existência do crédito - evidenciando-se o circunstancialismo que levou ao
não pagamento das prestações vencidas no âmbito do dito plano e a teráforçado a intentar uma acção
indemnizatória - e se demonstra que tem desenvolvido um contínuo processo de reestruturação da sua
situação financeira e de ajustamento da capacidade operacional da empresa, visando, além do mais, a
manutenção dos seus postos de trabalho. IV- Efectuada a citação do devedor, será sempre possível,
mais tarde, independentemente de ter havido ou não oposição, indeferir o pedido de insolvência por
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manifesta improcedência, sob pena de, prosseguindo os autos para audiência de julgamento, se estarem
a praticar actos inúteis, proibidos por lei (art.º 130º do CPC).”
Processo especial de revitalização (per); Acordo extrajudicial de recuperação; Homologação;
Créditos fiscais – Acórdão de 08-11-2016
“I- O acordo extrajudicial de recuperação apenas pode deixar de ser homologado, se oficiosamente, nos
termos do artº 215º do CIRE; e se a requerimento dos interessados, apenas nas duas hipóteses do nº1 do
artº 216º - cfr. artº 17ºI nº4. II- A recusa de homologação de plano de insolvência, e, por maioria de
razão, de acordo extrajudicial de recuperação - artº 216º nº1 al. a) do CIRE, neste caso aplicável ex vi
do artº 17º-I nº4 - apenas tem lugar quando o credor prove que a sua situação ficou desfavoravelmente
regulada, por comparação prognóstica com a aplicação das regras gerais supletivas, em termos
desproporcionados, excessivos, e, assim, claramente injustos. III- A impugnação de execução fiscal sem
prova de prestação de garantia não suspende a mesma, pelo que a situação fiscal não pode considerar-se
regularizada e, assim, existindo a dívida tributária, mesmo que suspensa fosse, a devedora e os credores
não podem, em acordo extrajudicial de recuperação, anuir ao seu pagamento em prestações – artºs 169º,
170º, 177º-A, 196º, 199º do CPPT e 30º nºs 2 e 3 da LGT.”
Perícia; Perícia colegial; Perito; Competência; Nulidade – Acórdão de 08-11-2016
“I- Só podem ser peritos as pessoas de reconhecida idoneidade e competência. II- Se numa perícia
colegial, com o número de 3, ordenada oficiosamente pelo tribunal, dada a sua especial complexidade,
incidente sobre obras feitas no âmbito de um contrato de empreitada, um dos peritos nomeados por
uma das partes não tiver reconhecida competência, a perícia passa a ter apenas dois laudos válidos e
torna-se nula.”
Insolvência; Reclamação de créditos; Notificação do insolvente; Nulidade processual – Acórdão de
08-11-2016
“I- O prazo para arguição de nulidade processual não começa a correr antes de consumado o vício, já
que apenas se inicia “depois de cometida” aquela (art.º 199.º, n.º 1, do NCPCiv.). II- A omissão de
notificação da insolvente para comparência pessoal na tentativa de conciliação a que alude o art.º 136.º
do CIRE, vindo nessa diligência judicial a ser reconhecidos os créditos reclamados, incluindo um crédito
que aquela havia impugnado, constitui irregularidade relevante e decorrente nulidade processual, seja
por omissão de um ato que a lei impunha (a notificação pessoal à parte para comparecer pessoalmente)
seja pela prática de um ato que a lei não permitia sem essa notificação (a realização da diligência e o
reconhecimento dos créditos), determinando a anulação quer da tentativa de conciliação, quer dos atos
subsequentes necessariamente dependentes, desde logo a sentença de reconhecimento e graduação dos
créditos. III- Da notificação ao mandatário da insolvente da designação da tentativa de conciliação,
sem alusão à mandante, não pode extrair-se presunção de conhecimento da omissão de notificação da
insolvente.”
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Expropriação; Julgamento implícito; Admissibilidade de recurso – Acórdão de 08-11-2016
“I - Deve acolher-se a tese da admissibilidade do julgamento implícito em processo civil apenas nas
situações em que o objecto do processo é composto por uma cumulação aparente de pedidos,
correspondendo a decisão implícita a um pressuposto necessário do julgamento expresso. II - Em
processo de expropriação a arbitragem assume a natureza de um tribunal arbitral necessário. III - Ao
acórdão arbitral aplica-se, em matéria de recursos, as mesmas normas do CPC: o poder de cognição do
juiz, em caso de recurso, é delimitado pelas alegações do recorrente e decidido no acórdão, que transita
em tudo quanto seja desfavorável para a parte não recorrente, envolvendo a falta de recurso
concordância com o decidido pelos árbitros. IV - Na fase do recurso a alegação e a resposta não
assumem verdadeiramente a natureza de articulados (petição e contestação), nem tem aplicação o ónus
de impugnação e as respectivas consequências, e nem sequer é admissível a réplica. V - A parte pode
pedir, em qualquer altura do processo a condenação da outra como litigante de má fé, porque a lei não
estabelece o momento em que o pedido deve ser feito.”
Mútuo; Fiança; Interpelação; Insolvência; Liberação; Abuso de direito – Acórdão de 08-11-2016
“I- Tornada exigível a totalidade das prestações acordadas relativamente ao devedor, por meio do
mecanismo previsto no artigo 781º CC, a perda do benefício do prazo só será oponível ao fiador se este
tiver sido previamente informado da interpelação do devedor. II- Já a declaração de insolvência tem
por efeito automático, e sem necessidade de qualquer interpelação, o vencimento das restantes
prestações em dívida, por força do disposto no nº1 do artigo 81º CIRE. III- As dificuldades de
realização prática do crédito, nomeadamente por insolvência do devedor, não relevam para efeitos da
aplicação do regime do art. 653º CC: a sub-rogação no crédito nunca fica impedida, pelo que os direitos
cuja sub-rogação pode ficar impedida pelo comportamento do credor são os que se encontram
associados ao crédito (ex. perda da garantia hipotecária). IV- O facto de o mutuante não ter interpelado
previamente a fiadora e não a ter avisado dos incumprimentos do mutuário, interpelando-a para
pagamento do remanescente da quantia em dívida unicamente após se ter pago pelo valor do imóvel
hipotecado no processo de insolvência movido contra o mutuário, não constituiu, por si só, um exercício
abusivo do seu direito.”
Direito de propriedade; Prédio confinante; Árvore; Raízes e pernadas – Acórdão de 08-11-2016
“I- Uma das restrições de interesse privado ao direito de propriedade é a referente à plantação de
árvores e arbustos, visando-se com a mesma evitar que as plantações de árvores e arbustos causem
prejuízo aos proprietários dos prédios vizinhos. II - O n.º 1 do art.º 1366º do C. Civil, permitindo a
plantação das árvores não excluídas pelo seu n.º 2 – eucaliptos, acácias, mimosas e ailantes –, até à
linha divisória dos prédios, confere, no entanto, ao dono do prédio vizinho o direito de arrancar e cortar
as raízes que se tenham introduzido no seu terreno e o tronco ou ramos que sobre ele propendem, se o
dono das árvores, tendo sido interpelado judicial ou extrajudicialmente para tomar tais medidas, não o
fizer no prazo de três dias. III - Daqui resulta que o proprietário do prédio invadido não pode exercer
este direito sem previamente avisar o dono das mesmas, uma vez que o art.º 1366º, n.º 1, do C. Civil só
permite o seu exercício depois daquele previamente ter solicitado ao proprietário das árvores a
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realização da referida acção sem que este a tenha executado no prazo de três dias. IV - No entanto, há
casos em que ao proprietário do prédio onde se verifica a intromissão das raízes é impossível proceder ao
corte das mesmas, nomeadamente pelo facto das árvores estarem juntas a muros ou a prédios urbanos e
aos quais a infiltração das raízes pode causar danos, sem que ele possa actuar de acordo com a previsão
do art.º 1366º, n.º 1, do C. Civil. V - Nestas situações tem vindo a admitir-se que ao proprietário lesado é
permitido impor ao dono das árvores a prática dos actos necessários a evitar os referidos danos,
exigindo-lhe o corte das raízes ou das árvores, conforme se mostre necessário à salvaguarda dos seus
interesses.”
Responsabilidade bancária; Abertura de conta; Abertura de crédito; Dever de informar; Dever de
informação bancária; Dever de indemnizar – Acórdão de 08-11-2016
“I- Dos deveres constantes dos arts. 74º e 77º do DL n.º 298/92, de 31 de Dezembro decorre que em todo
o processo de renovação da existência e cessação de aberturas de crédito a entidade bancária têm de
manter uma contínua informação sob pena de se poderem criar situações de confiança que depois, a
serem desamparadas, podem originar responsabilidade. II- O dever de informação ocorre quando o
banqueiro o tenha assumido ou quando a boa fé o exija, e fora destas hipóteses o banqueiro que preste
informação coloca-se no âmbito do art. 485 nº1 do CCivil e só é responsável se agir com dolo. III - No
específico domínio do dever bancário de informar, a informação bancária dever contemplar a situação
de carência especial em que se encontre o cliente do banqueiro, na perspectiva de a instituição
financeira ter, e dever ter, conhecimento e experiência para, perante o caso concreto reconhecer de
imediato o ponto que deve ser informado ao cliente. IV - No âmbito do alargamento do prazo/suspensão
de pagamento do capital da linha de crédito específica PME Investe IV/QREN IV, a circunstância de
essa suspensão produzir efeitos a partir do início do trimestre em que ocorre a contratação do
alargamento de prazo, mas o Banco apenas poder confirmar formalmente a aprovação do alargamento
do prazo junto do cliente após recepção da confirmação da PME investimentos, impunha o dever de
informar este mecanismo e, claramente, que enquanto a PME não confirmasse o alargamento do prazo
se mantinha o dever de pagar as prestações que entretanto se vencessem. V - Por a informação do
circuito de decisão do alargamento de prazo estar na disponibilidade do banco e por ser por ele que
passa todo o processamento, na economia das relações entre o banco deve entender-se que, não tendo
sido prestada pela entidade bancária, tal falta constitui omissão dos deveres de diligência e informação
geradora da responsabilidade de indemnizar. VI - Os juízos de equidade são aqueles que traduzem a
realização pelo julgador de juízos assentes em critérios não normativos, de modo a possibilitar ou
corrigir uma rígida e estrita aplicação do direito às concretas e particulares situações da vida,
recomendando equilíbrio, prudência e sentido de justiça em face dos elementos de facto disponíveis, no
conhecimento do tipo e natureza de danos concretos a avaliar. VII - o recurso à equidade para obter a
quantificação de danos ligados à violação de bens eminentemente pessoais constitui elemento essencial
e insubstituível para avaliar o dano, representando o juízo equitativo um verdadeiro momento
constitutivo na determinação da compensação adequada, o que não acontece quando concorre para a
fixação dos danos patrimoniais onde desempenha uma função meramente complementar e acessória,
sendo um instrumento para suprir possíveis insuficiências probatórias relativamente a um dano,
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inquestionavelmente sofrido pelo lesado, mas relativamente indeterminado quanto ao seu exacto
montante.”
Sanção pecuniária compulsória; obrigações fungíveis – Acórdão de 08-11-2016
“I-A sanção pecuniária compulsória visa reforçar a soberania dos tribunais o respeito pelas decisões e o
prestígio da justiça e, também, favorecer a execução específica das obrigações de prestação de facto ou
de abstenção fungíveis. II - Quando se trate de obrigações de pagamento a efectuar em dinheiro
corrente, a sanção pecuniária compulsória, no pressuposto de que possa versar sobre quantia certa e
determinada e, também, a partir de uma data exacta (a do trânsito em julgado), poderá funcionar
automaticamente uma vez que o seu fim não é o de indemnizar o credor pelos danos sofridos com a
mora, mas o de forçar o devedor a cumprir, reforçando-se, assim, o prestígio da justiça. III - A sanção
pecuniária compulsória prevista no nº 4 do art. 829º-A do C. Civil está disciplinada fixando o legislador
de forma directa e imediata o seu montante, ponto de partida (trânsito em julgado da sentença de
condenação) e funcionamento automático, prescindindo de requerimento a solicitá-la, o que decorre da
interpretação do art. 716º do CPCivil.”
Direito de propriedade; Obras; Danos; Imóvel; Prédio vizinho; Reparação do prejuízo;
Indemnização – Acórdão de 08-11-2016
“I- O artigo 1347.º do Código Civil constitui uma restrição sobre imóveis derivada das relações de
vizinhança e condiciona o direito de propriedade sobre imóveis, nos casos nele previstos, com vista a
solucionar os conflitos que as situações ou relações de vizinhança podem originar. II- O proprietário de
um imóvel têm direito a que os defeitos de que a sua casa ficou a padecer, em consequência das obras
levadas a cabo no prédio vizinho, sejam reparados à custa do proprietário desse prédio. Tais obras
constituem, ainda, o infrator na obrigação de indemnizar o proprietário do prédio vizinho.”
Indemnização; Acidente de viação; Critérios; Dano não patrimonial; Cálculo da indemnização –
Acórdão de 08-11-2016
“I- Os Tribunais devem reger-se pelos critérios fixados no Código Civil no cálculo das indemnizações
decorrentes de acidentes de viação e não pelo disposto nas Portarias n.º 377/2008, de 26 de Maio e n.º
679/09, de 25 de Junho, que apenas servem para vincular as seguradoras na apresentação das ditas
“propostas razoáveis” em sede de negociação extra-judicial. II- Em obediência aos critérios legais, o
cálculo do quantitativo da indemnização a atribuir pelo quantum doloris, que se integra nos danos não
patrimoniais, deve efectuar-se de acordo com regras de equidade e o arbítrio do julgador, partindo
sempre de dados objectivos, tais como a idade da vítima, o período normal e médio da vida activa de
uma pessoa, os salários auferidos e os meses em que os mesmos são pagos, a desvalorização da moeda,
as taxas de juros praticadas e o facto de se passar a dispor de uma quantia, por uma só vez, que de
contrário só se iria receber daí a alguns anos. Tal não implica, como é óbvio, que o tribunal não se
socorra de operações de cálculo, sem as quais seria de todo, ou quase de todo, impossível computar a
indemnização devida.”
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ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES
Injunção; causa de pedir; aperfeiçoamento – Acórdão de 10-11-2016
“I-O legislador consagrou, relativamente ao procedimento de injunção, um menor grau de exigibilidade
na indicação da causa de pedir. II-Contudo, a forma sucinta de narração dos factos que servem de causa
de pedir, sendo suficiente num procedimento de injunção, já não o será, quando tal procedimento for
convolado para acção especial para cumprimento de obrigações pecuniárias. III-E em caso dessa
deficiência factual da causa de pedir, deve ser proferido despacho-convite de aperfeiçoamento, no
quadro do disposto no art. 590º/2, b) e 4 do CPC.”
Condução perigosa; Sanção acessória do artº 68.º do CP; Condenação no tribunal da relação –
Acórdão de 07-11-2016
“I- A pena acessória prevista no artigo 69°. do CP, conexionada com o facto cometido, visa objetivos de
prevenção geral e especial. II- Sendo sem dúvida mais grave a conduta do agente que conduza veículo
de forma perigosa e sem estar habilitado a conduzir do que a conduta do agente que apenas conduza de
forma perigosa (estando devidamente habilitado), na primeira hipótese existe acréscimo do perigo na
condução, pelo que sairiam claramente frustrados aqueles objetivos se o primeiro agente não fosse
punido com a pena acessória de proibição de conduzir e o segundo o fosse.”
Meios de prova; controlo de velocidade; não comunicação do radar à CNPD; Inexistência de
nulidade – acórdão de 07-11-2016
“I- O art. 5º do D.L. 207/2005, de 29.11 estabelece, no nº 1 que “as forças de segurança responsáveis pelo
tratamento de dados e pela utilização dos meios de vigilância electrónica notificam a CNPD das câmaras
fixas instaladas, com identificação do respectivo modelo, características técnicas e número de série e dos
locais públicos que estas permitem observar, bem como do nome da entidade responsável pelo equipamento e
pelos tratamentos de dados” e no nº 2 que “são igualmente notificados os meios portáteis disponíveis, com
identificação do respectivo modelo, características técnicas e número de série”. Todavia, o mesmo D.L. não
comina qualquer consequência para o desrespeito deste art. 5º. O registo fotográfico do carro e a
aferição da velocidade não constituem um método de prova proibido. A não comunicação à CNPD,
prevista no art. 5º do D.L. 207/2005, de 29.11, pode, eventualmente, constituir desrespeito pela
legislação de protecção de dados, mas não é susceptível de acarretar a nulidade da prova. II- A
afirmação que o radar só está preparado para fazer um número determinado de obtenções rigorosas de
velocidade não tem fonte científica ou legal. A aprovação do uso de equipamentos do controlo e
fiscalização do trânsito é uma competência da ANSR e o IPQ é a entidade competente para aprovar as
características do equipamento.”
Contra-ordenação; Auto de notícia; Indicação do local dos factos; Diligências requeridas pelo
arguido; Competência da entidade administrativa – Acórdão de 07-11-2016
“I- O processo de contraordenação comporta a fase administrativa [regulada nos arts. 33º a 58º do
RGCOC] e pode comportar uma fase judicial [regulada nos arts. 59º a 82º do RGCOC], nos termos do
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disposto no art. 62º, nº 1 do RGCOC, sendo que o que no processo vale como acusação é a apresentação
dos autos ao juiz pelo Ministério Público. II- Por isso, não só a notificação feita pela autoridade
administrativa não tem que obedecer aos requisitos da acusação pública deduzida em processo criminal
na fase de inquérito, previstos na alínea b) do nº 3 do art. 283º do CPP, como no processo por
contraordenação, entrado na fase judicial, não existe uma verdadeira e própria acusação, mas um seu
‘equivalente’, constituído pelos autos apresentados. III- A decisão administrativa da ANSR que aplicou
a sanção acessória ao arguido pela prática da contraordenação p. e p. pelo artº 60º, nº 1, do RCE,
contém todos os elementos exigidos pelo art. 58º, nº 1 do RGCOC e, especificamente, os mencionados na
sua alínea b), pelo que não padece de qualquer nulidade, mormente a invocada pelo recorrente,
referente à falta de indicação do local da prática dos factos. IV- É a autoridade administrativa que
dirige o processo de contraordenação que decide pela realização ou não das diligências requeridas pelo
arguido, devendo abster-se de realizar as que se lhe não afigurem de utilidade para a descoberta da
verdade. V- No caso dos autos não se vislumbrando a necessidade de qualquer diligência com vista a
apurar qual a sinalização que se encontra aprovada na avenida onde os factos ocorreram, como
pretendia o arguido, impõe-se concluir pelo indeferimento da pretensão do recorrente, nesta matéria.
VI- É que, por um lado, tal diligência de prova apenas poderia vir confirmar factos já por si admitidos
(a existência de linhas longitudinais contínuas e descontínuas na referida via), e aceites pela própria
entidade administrativa e no auto de notícia que deu origem ao processo de contra ordenação e, por
outro lado, seria perfeitamente irrelevante saber em que parte há linha descontínua, pois a infração
correu no local da linha contínua.”
Junção de documento; Despacho de indeferimento; Recorribilidade; Falso testemunho; Violação
do disposto no artº 340.º - Acórdão de 07-11-2016
“I- O artigo 340º do CPP estabelece os princípios gerais em matéria de produção de prova na audiência,
consagrando o princípio da investigação ou da oficialidade: serão produzidos os meios de provas não
proibidos por lei, cujas indispensabilidade e utilidade para a descoberta da verdade material e boa
decisão da causa se confirmem em função do objecto do processo e daí que nos números 3 e 4 do preceito
se estipulem os pressupostos da rejeição da produção de prova (ou do respectivo meio), da sua
ponderação como irrelevante ou supérflua, da sua inadequação notória, da impossibilidade ou
discutibilidade da sua obtenção ou da finalidade meramente dilatória do respectivo pedido. II- A
orientação que melhor se ajusta aos princípios que subjazem à impugnação das decisões judiciais, em
geral, e, em particular, à natureza da decisão do tribunal sobre a produção de prova ao abrigo do art.
340º do CPP, designadamente com o fundamento de que foi proferida fora das condições legais, é a da
sua recorribilidade, posto que a inadmissibilidade desta não está prevista (art. 399º do CPP) nem se
trata de um despacho de mero expediente. III- Na verdade, a admitir-se que em vez de se recorrer de tal
decisão se pudesse dela reclamar, como sustenta a tese de que a violação do disposto naquele art. 340º
só pode originar uma nulidade sanável, a enquadrar na alínea d), do nº 2, do art. 120º do dito código e
sujeita ao regime de arguição previsto no nº 3 do mesmo artigo, isso representaria que se poderia pedir
ao juiz que a desse sem efeito por causa dum alegado erro cometido quanto aos factos ou aos respectivos
pressupostos de direito, ou seja, que, fora dos casos previstos na lei, alterasse ou revogasse a sua própria
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decisão, contra o consagrado princípio de que, proferida a decisão, fica esgotado o poder jurisdicional do
julgador relativamente ao respectivo objecto e contra a tradicional máxima «das nulidades reclama-se e
dos despachos recorre-se». IV- O crime de falso testemunho é um crime de perigo abstracto e de mera
actividade, sendo praticado por quem assuma uma das qualidades mencionadas no citado normativo,
razão pela qual a conduta típica esgota-se na prestação do depoimento falso, sem que a lei exija
qualquer resultado (e quando o faz é como circunstância agravante). V- O bem jurídico protegido pelo
crime de falsidade é a administração da justiça como função do Estado, traduzindo o interesse público
na obtenção de declarações conformes à verdade no âmbito de processos judiciais (ou análogos), pelo
que ocorrerá a sua lesão sempre que tal não se verifique, preenchendo, necessariamente, o respectivo
tipo objectivo a testemunha que, sobre a mesma realidade, preste num processo dois depoimentos
substancialmente antagónicos, ainda que não se apure se um deles – ou, eventualmente, ambos – é
falso, uma vez que o fundamento do ilícito é a própria declaração falsa, independentemente da sua
efectiva influência na decisão (resultado) e não subsistem dúvidas de que a testemunha prestou mesmo,
pelo menos, um depoimento falso. VI- Nesse conspecto, a demonstração do acto que integrou o falso
depoimento apenas releva para a determinação da data do facto e, por isso, do momento da
consumação do crime, mas a certeza dessa data, dada a ausência de dúvidas sobre a realização do ilícito
típico, não é requisito necessário ao seu preenchimento, embora possa ter reflexos, em concreto, quanto
a um dos pressupostos da punibilidade, como é o da não extinção do procedimento por prescrição, ou da
actuação da agravante prevista no nº 3 do artigo 360º do CP, eventualidades que terão de ser
solucionadas com a intervenção do princípio in dubio pro reo.”
Impugnação da matéria de facto; Reincidência; Pressupostos; Pena – Acórdão de 07-11-2016
“I - A possibilidade de a Relação modificar a decisão da 1ª instância, sem que se imponha qualquer
limitação relacionada com a convicção que serviu de base à decisão impugnada – ainda que, quanto à
prova gravada, com a consciência dos condicionamentos postos pela limitação da acção do princípio da
imediação –, é inteiramente congruente com o objectivo de garantir um duplo grau de jurisdição em
matéria de facto, claramente prosseguido pela lei de processo. Todavia, uma vez invocado o erro de
julgamento, embora a sua apreciação se alargue à análise do que se contém e pode extrair da prova
documentada e produzida em audiência, a mesma é balizada pelos concretos pontos impugnados e
meios de prova indicados, ou seja pelos limites fornecidos pelo recorrente, a quem se impõe o estrito
cumprimento dos ónus de especificação previstos no art. 412º, nºs 3 e 4, do CPP. II - Trata-se de uma
liberdade de decidir segundo o bom senso e a experiência da vida, de uma «liberdade para a
objectividade», assente no alto grau de probabilidade do facto, suficiente para as necessidades práticas
da vida, não numa certeza absoluta. Como em geral sucede, esta tarefa é norteada pela ideia de que a
apreciação da prova, segundo o grau de confirmação que os enunciados de facto obtêm a partir dos
elementos disponíveis, está vinculada a um conceito ou a um critério de probabilidade lógica
preponderante e, especificamente, face a uma eventual divergência inconciliável de depoimentos,
produzidos por pessoas dotadas de uma razão de ciência sensivelmente homótropa, prevalecerão os
contributos colhidos por essa via, que sejam corroborados por outras provas, ou que, ao menos, melhor
se conjuguem entre si e/ou com a experiência comum. III- O tribunal, orientado pela descoberta da
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verdade material prático-jurídica, aprecia livremente a prova e não está inibido de socorrer-se da
chamada prova indiciária ou indirecta nem das declarações dos ofendidos, desde que credíveis e
coerentes, mas tais princípios não comportam apreciação arbitrária nem meras impressões subjectivas
incontroláveis, antes têm, sempre, de nos remeter, objectiva e fundadamente, ao exame em audiência,
com critérios da experiência comum e da lógica do homem médio supostos pela ordem jurídica, das
provas aí validamente produzidas. IV- A agravante reincidência não actua automaticamente diante da
presença dos requisitos formais expressamente enunciados no art. 75º CP, antes pressupõe,
materialmente, que de acordo com as circunstâncias do caso, seja de censurar o agente por a
condenação ou condenações anteriores não lhe terem servido de suficiente advertência contra o crime,
sendo no seu desrespeito ou desatenção a esta advertência que o legislador vê fundamento para uma
culpa agravada relativa ao facto cometido pelo reincidente. V- Assim, apesar de no Código Penal
vigente o conceito de reincidência abranger, agora, tanto a reincidência homótropa como a polítropa,
sujeitando a lei ambas a igual tratamento, o critério essencial da censura ao agente por não ter atendido
a admonição contra o crime resultante da condenação ou condenações anteriores, embora não
implicando um regresso à ideia de que só a homótropa é verdadeira reincidência, exige, de todo o modo,
atentas as circunstâncias do caso, uma íntima conexão entre os crimes reiterados, que deva considerarse relevante do ponto de vista daquela maior censura. VI - Desta maneira, é a distinção entre o
verdadeiro reincidente e o simples multiocasional que importa fazer, com base em matéria de facto
concreta: operando a reincidência ope judicis há que distinguir o verdadeiro reincidente do
pluriocasional, pois uma nova condenação, por ser devida a causas fortuitas ou exógenas que excluam a
conexão entre os crimes reiterados, pode não ter força indiciadora de desrespeito, o que impede a
actuação da advertência resultante da condenação ou condenações anteriores. A reiteração criminosa
pode ter diversa etiologia e, para efeitos da reincidência, apenas releva a que esteja ligada a um defeito
da personalidade que leve o agente a ser indiferente à solene advertência contida na sua condenação em
pena de prisão efectiva superior a 6 meses por crime doloso (p. ex., não voltar a procurar trabalho, ou
continuar a conviver com delinquentes, ou fazer do crime o seu modo de vida).”
Sub-rogação; Prescrição; Prazo – Acórdão de 03-11-2016
“I- Nos casos de sub-rogação, no âmbito da responsabilidade extracontratual, tratando-se de crédito
reconhecido por sentença transitada em julgado, importa considerar o disposto no artigo 311º, n.º 1 do
Código Civil, que dispõe que “o direito para cuja prescrição, bem que só presuntiva, a lei estabelecer um
prazo mais curto do que o prazo ordinário fica sujeito a este último, se sobrevier sentença passada em
julgado que o reconheça ou título executivo.” II- Daí que não sejam aplicáveis os prazos de prescrição
estabelecidos no artigo 498º. do CC e o prazo prescricional do direito do exequente a considerar é o
ordinário de vinte anos. III-Com a introdução do n.º 6 do artigo 54º do Decreto-Lei n.º 291/2007, o
legislador não pretendeu criar uma excepção em relação à sub-rogação do Fundo de Garantia
Automóvel nos direitos do lesado a quem satisfez o seu direito de crédito reconhecido por sentença, mas
tão só pôr fim a qualquer querela em relação à aplicabilidade da norma do artigo 489º, n.º 2 a essa subrogação.”
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Competência material; Prescrição; Renúncia – Acórdão de 03-11-2016
“I- As normas dos art.ºs 2º, n.º 1. a) e c) e 4.º da “Convenção de Regularização de Sinistros”, não
pretendem estabelecer um prazo de prescrição do direito ao reembolso, que ficaria precludido nos casos
em que o acidente ocorreu há mais de três anos mas apenas, como a epígrafe do artigo 4º da Convenção
refere, definir o “Âmbito de aplicação” da mesma, estabelecendo a exclusão da sua aplicação nesses
casos; II- e se a Convenção não é aplicável, consequentemente também o não é a dita renúncia às vias
judicial e arbitral prevista no seu artigo 2º, podendo o direito ao reembolso ser reclamado através do
recurso aos meios normais, designadamente ao judicial, para o que o tribunal comum é competente em
razão da matéria.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA
Conflito negativo de competência; Emissão de mandados de desligamento/ligamento – Acórdão de
15-11-2016
“I- A regra estabelecida no art. 470.º, nº1, do CPP de que a execução da pena corre nos próprios autos
perante o presidente do tribunal de 1ª instância em que o processo tiver corrido, sem prejuízo do
disposto no artigo 138.º do CEPMPL, significa que, após a sentença condenatória, os autos continuam
pendentes até ao cumprimento da pena, e só terminarão com a decisão que lhes ponha termo final,
declarando cumprida a pena, pelo que fora das competências atribuídas expressamente ao TEP em
matéria de execução, no CEPMPL e na LOSJ, compete ao juiz do processo apreciar as demais questões
que lhe forem colocadas. II - Estando o condenado detido e em cumprimento de pena à ordem do
tribunal e do processo que proferiu a sentença condenatória e não do TEP, a melhor interpretação que
se colhe da lei, é a de que é da competência do tribunal da condenação a emissão de mandados de
desligamento/ligamento para que o condenado possa cumprir pena subsidiária de prisão à ordem de
outro processo.”
Contra-ordenação; Ausência do arguido; Sentença; Notificação; Prazo do recurso – Acórdão de 0411-2016
“A notificação a que alude a última parte do nº 1 do artigo 74º do DL nº 433/82, de 27.10 (RGCC)
apenas se aplica nos casos em que a decisão seja proferida por despacho ou em que a audiência seja
realizada sem notificação regular do arguido, e não nas situações em que o mandatário tenha sido
notificado da data da leitura da sentença e não compareceu, contando-se o prazo para interposição do
recurso a partir do depósito da sentença.”
Prescrição – Acórdão de 03-11-2016
“I-A norma do artigo 301º do Código Civil não consagra a comunicabilidade da prescrição.
II- Antes veio solucionar uma dúvida quanto à possibilidade de aproveitamento da prescrição por parte
de incapazes.”
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Competência; Ação de preferência – Acórdão de 03-11-2016
“I - O tribunal tributário é materialmente competente para o processo judicial instaurado com vista ao
reconhecimento do direito de preferência invocado por quem pretenda exercer esse direito na venda
realizada em execução fiscal. II - O meio processual que o titular de direito de preferência deve utilizar
para exercer esse direito junto do tribunal tributário é a ação para o reconhecimento de um direito
prevista no artigo 145º, nºs 1 e 3, do CPPT.”
Responsabilidade civil; Alimentos – Acórdão de 03-11-2016
“Articulando o regime inserto nos art.ºs 495.º n.º 3, 562.º e 564.º n.º 2 do CC, resulta que o direito a
indemnização pelo dano da perda de alimentos consagrado na 1.ª parte do n.º 3 do art.º 495.º do CC
implica a demonstração de que aquele que reclama a indemnização estava em condições de legalmente
os poder vir a exigir do lesado e de que previsivelmente, em certa e concreta medida, os alimentos
seriam prestados.”
Impugnação da matéria de facto; Alçada; Arrendamento rural – Acórdão de 03-11-2016
“Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Regime do Arrendamento Rural, se a acção for de valor inferior à
alçada do tribunal de 1.ª instância o recurso da sentença é apenas admissível quanto à matéria de
direito.”
Inspecção judicial; poder discricionário – Acórdão de 03-11-2016
“A decisão de o tribunal realizar uma inspecção ao local (art.º 490.º, Cód. Proc. Civil) não assenta no
exercício de um poder discricionário pelo que é susceptível de recurso (art.º 630.º, n.º 1, a contrario).”
Factos essenciais; Factos instrumentais; Prova pericial – Acórdão de 03-11-2016
“I- A consideração dos factos essenciais que sejam complemento ou concretização dos alegados, bem
como dos factos meramente instrumentais, não depende já de requerimento da parte interessada nesse
aproveitamento para que ele aconteça. II- Presentemente, o juiz pode considerá-los mesmo
oficiosamente, sem requerimento de nenhuma das partes, bastando que a parte tenha tido a
possibilidade de se pronunciar sobre tais factos. III- A indemnização será justa na medida em que
corresponda ao valor do dano material suportado pelo expropriado, ou seja ao valor de mercado ou de
compra e venda dos bens afectados pela expropriação. IV- As conclusões apresentadas pelos peritos –
unanimemente ou por maioria, preferindo-se as que provêm dos peritos nomeados pelo tribunal, pela
maior equidistância relativamente às partes – só devem ser afastadas se o julgador, nos seus poderes de
livre apreciação da prova, decorrentes dos artigos 655º e 591º do Código de Processo Civil, quando se
constata que foram elaboradas com base em critérios legalmente inadmissíveis ou desadequados, ou
quando se lhe deparam erros ou lapsos evidentes, que importem correcção.”
Simulação de preço – Acórdão de 03-11-2016
“I- O art. 55.º n.º 1 do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis
(CIMT), ao referir-se à “indicação inexacta do preço”, dispensa a prova dos requisitos da simulação
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relativos à existência do pacto simulatório e do intuito de enganar terceiros. II- Exige, no entanto, a
prova da divergência entre a vontade real e a vontade declarada no que respeita ao preço. III-Exige,
também, a prova de que essa divergência originou a liquidação do imposto por valor inferior ao devido,
tendo em atenção que este é liquidado de acordo com “o valor constante do acto ou do contrato ou sobre o
valor patrimonial tributário dos imóveis, consoante o que for maior. IV- Finalmente, exige a prova de que o
imposto que deveria ter sido liquidado excederia em 30% ou em € 5.000,00, pelo menos, o valor sobre
que incidiu. V- O valor de mercado do imóvel transmitido não constitui base de incidência do IMT.”
Nulidade da sentença; privação de uso – Acórdão de 03-11-2016
“I- É nula a sentença que condena os Réus no pagamento de uma indemnização sucedânea da
impossibilidade da restituição dos bens reivindicados e os condena no pagamento de indemnização pela
privação do uso desses bens, num certo valor por mês até à data da respectiva entrega. II- As
presunções judiciais destinam-se a determinar ou a justificar a verificação de determinado facto nos
estritos termos legais e não podem ser utilizados em sede de elaboração da sentença para presumir que
certos factos não apurados são reais em ordem a fundamentar um determinado juízo decisório. IIICompetindo ao lesado provar o dano ou prejuízo que quer ver indemnizado, não chega alegar e provar a
privação da coisa, mostrando-se ainda necessário alegar e provar que usava normalmente a coisa, isto é,
que dela retirava as utilidades (ou algumas delas) que lhe são próprios e que deixou de poder usá-la, em
virtude da privação ilícita. IV- Cessando o contrato de arrendamento por mútuo acordo não assiste ao
senhorio o direito a receber a renda em dívida acrescida de 50%, nos termos conjugados dos artigos
1041º e 1048º do Código Civil.”
Danos não patrimoniais; indemnização; juros – Acórdão de 03-11-2016
“I- O dano biológico abrange uma variedade alargada de prejuízos na esfera patrimonial do lesado,
desde a perda do rendimento total ou parcial auferido no exercício da sua atividade profissional
habitual até à frustração de previsíveis possibilidades de desempenho de quaisquer outras atividades ou
tarefas de cariz económico, obrigando ainda o lesado a um maior esforço e sacrifício para manter o
mesmo estado antes da lesão e, inclusivamente, provoca inferiorização, no confronto do mercado de
trabalho, com outros indivíduos por tal não afetados. II - Assim, em caso de não verificação de
incapacidade permanente para a profissão habitual, a consideração do dano biológico servirá para
cobrir ainda, no decurso do tempo de vida expetável, a supressão ou restrição de outras oportunidades
profissionais ou de índole pessoal, mesmo fora do quadro da profissão habitual ou para compensar
custos de maior onerosidade com o desempenho ou suprimento dessas atividades ou tarefas, assumindo
assim uma função complementar. III - Tendo o autor a idade de 56 anos, à data do acidente, e
permanecendo com uma incapacidade genérica de 8%, em termos de rebate profissional, compatível
embora com a sua atividade profissional, mas implicando grandes esforços suplementares, o que é de
molde a influir negativamente e sobremaneira na sua produtividade como pedreiro/ladrilhador, o que se
prevê que perdure e até se agrave ao longo do período de vida expetável, aliado ao facto do autor não
possuir qualificação profissional e ter fraca instrução escolar, mostra-se ajustada a indemnização de €
15.000,00 para compensar o dano biológico na sua vertente patrimonial. IV- Considerando a idade do
autor, a natureza das lesões sofridas, os períodos de internamento e de convalescença, os tratamentos a
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que teve, sucessivamente, de se submeter, as sequelas com que ficou e a repercussão na sua vida
quotidiana, o grau de quantum dolorisfixado em 4 pontos numa escala crescente de 1 a 7, o sofrimento
que, segundo as regras da experiência, tudo isso implica com tendência a agravar-se com a idade, o
facto do acidente se ter devido a culpa exclusiva e grave do condutor do veículo atropelante sem
qualquer parcela de responsabilidade do autor, tem-se por justificada e equitativa uma compensação
pelo danos não patrimoniais no montante de € 20.000,00, reportado à data da decisão final em 1.ª
instância. V - Sendo a indemnização dos danos não patrimoniais fixada em função do valor da moeda
ao tempo da sentença de 1.ª instância, só a partir de então se contam os juros moratórios.”
Letra de favor; Terceiro; Cessionário – Acórdão de 03-11-2016
“I- O executado, não pessoalmente responsável pela obrigação emergente da relação jurídica
fundamental, ao subscrever como aceitante a letra passou a ser responsável cambiário perante qualquer
portador da letra que se encontre no domínio das relações mediatas – ou seja, perante qualquer
portador alheio à convenção extracartular de favor. II- A excepção de favor pode ser invocada perante
terceiro adquirente do crédito por efeito de decisão proferida em apenso de habilitação de cessionário,
que reconheceu a sua qualidade de cessionário do crédito emergente da relação fundamental. III- É,
portanto, um portador do título executivo enquanto cessionário do crédito subjacente, e não por efeito
da circulação cambiária do título.”
Nulidade da sentença; Alcoolémia; Nexo de causalidade – Acórdão de 03-11-2016
“I -A nulidade de uma decisão judicial é um vício intrínseco da mesma e não se confunde com um
hipotético erro de julgamento, de facto ou de direito. II- Servindo as conclusões para delimitar o objeto
do recurso, devem nelas ser identificados com precisão os pontos de facto que são objeto de
impugnação; quanto aos demais ónus previstos no artigo 640º do CPC, é suficiente que constem de
forma explícita na motivação do recurso. III - Não é exigível o nexo de causalidade entre a alcoolemia e
os danos: à seguradora basta alegar e demonstrar a taxa de alcoolemia do condutor na altura do
acidente, sendo irrelevante a relação de causa e efeito entre essa alcoolemia e o acidente, isto é, os factos
em que se materializa a influência do álcool na condução e que eram relevantes na vigência do DL nº
522/85, de 31-12, na interpretação do AUJ nº 6/2002.”
Contrato-promessa; Posse; Benfeitorias – Acórdão de 03-11-2016
“I- Se o objeto da lide contende com a esfera jurídica do R, interessado direto em contradizer os pedidos
já que a procedência dos mesmos contende com a ocupação que vem fazendo no prédio reivindicado a
coberto de autorização que lhe foi concedida pela A (conforme alegação desta), inexiste litisconsórcio
necessário passivo relativamente a sociedade comercial que celebrou contrato-promessa com a A. II Por si só, o contrato-promessa não é suscetível de transmitir para o promitente-comprador a posse, já
que em regra apenas transmite o elemento material (corpus), mas não o elemento psicológico (animus)
da posse; ainda que as partes estipulem a entrega da coisa, o promitente-comprador torna-se detentor
dela o que não permite, sem mais, dá-la de arrendamento. III - As benfeitorias são intervenções
realizadas na coisa por quem não é dela proprietário, apurando-se o valor delas quando cessa a relação
do benfeitorizante com a coisa. IV-O comodatário é equiparado, quanto a benfeitorias, ao possuidor de
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má-fé. V-O art.º 560.º n.º 4 do CPC consagra uma incumbência do juiz, isto é, um dever, que importa
observar quando a factualidade alegada não permite conhecer os concretos e essenciais contornos da
relação material controvertida.”
Condomínio; Deliberação; Actas – Acórdão de 03-11-2016
“I- Somente são anuláveis as deliberações que a assembleia de condóminos tome dentro da área da sua
competência, isto é, respeitantes às partes comuns do edifício, devendo considerar-se nulas ou ineficazes
as que violem preceitos de natureza imperativa e as que exorbitem da esfera de competência daquela
assembleia. II- A lei não sanciona a falta de assinatura da acta por algum dos condóminos presentes
com a inexistência, ineficácia ou nulidade da deliberação. III- Caso o condómino presente na assembleia
se recuse a assinar a acta, e sendo a mesma assinada pela maioria dos votos representativos do capital
investido, deverá então considerar-se que a acta reproduz as deliberações tomadas na assembleia. IVCaberá então ao condómino discordante o dever de impugnar tais deliberações e arguir a infidelidade da
acta, utilizando os diversos procedimentos que lhe são colocados à disposição pelo art. 1433.º n.ºs 2, 3, 4
e 5 do Código Civil (convocação de assembleia extraordinária, sujeição da deliberação a centro de
arbitragem, propositura de acção de anulação ou pedido de suspensão das deliberações).”
Falta de citação; Procuração forense; Ratificação; Nulidade – Acórdão de 03-11-2016
“I- A acção executiva cível está sujeita à disciplina da Portaria nº280/2013, de 26 de Agosto, e o acesso
à tramitação electrónica implica a junção de uma procuração e, nessa medida, esta é também
pressuposto de qualquer intervenção. II- A forma de compatibilizar o direito constitucional de acesso
ao direito no caso das acções tramitadas electronicamente é fazer uma interpretação actualista quanto
aos efeitos relacionados com a apresentação de uma procuração forense, de modo a evitar que a simples
junção de instrumento de mandato forense não implique directa e necessariamente a preclusão de
possibilidade de invocação da nulidade por falta de citação.”
Nulidade da sentença; Ambiguidade – Acórdão de 03-11-2016
“I- A nulidade referida na alínea b) do n.º1 do art.º 615.º do C. P. Civil ocorre quando o tribunal julga
procedente ou improcedente um pedido mas não especifica quais os fundamentos de facto ou de direito
que foram relevantes para essa decisão, violando o dever de motivação ou fundamentação das decisões
judiciais (art. 208º, n.º 1, C. R. P. e art. 154º, n.º 1, do C. P. Civil). II- A nulidade da sentença a que se
refere a 1.ª parte da alínea c), do n.º1, do art.º 615.º do C. P. Civil, remete-nos para o princípio da
coerência lógica da sentença, pois que entre os fundamentos e a decisão não pode haver contradição
lógica. Não está em causa o erro de julgamento, quer quanto aos factos, quer quanto ao direito
aplicável, mas antes a estrutura lógica da sentença, ou seja, quando a decisão proferida seguiu um
caminho diverso daquele que apontava os fundamentos. III- A ambiguidade da sentença exprime a
existência de uma plurissignificação ou de uma polissemia de sentidos (dois ou mais) de algum trecho,
e a obscuridade traduz os casos de ininteligibilidade. A estes vícios se refere a 2.ª parte do n.º1, do art.º
615.º do C. P. Civil.”
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Documento particular; Confissão; Impugnação – Acórdão de 03-11-2016
“I- A sentença é nula quando não são apreciadas questões invocadas pelas partes, determinantes para o
desfecho de pedido formulado. II- A declaração plasmada num contrato-promessa de que foi entregue
determinada quantia monetária aos promitentes vendedores constitui uma confissão extrajudicial
dotada de força probatória plena, nos termos do disposto nos art.ºs 352.º e 358.º n.º 2 do CC. III- Ainda
assim, tal declaração confessória pode ser infirmada por impugnação direta da eficácia probatória da
confissão, com vista a provar não ser verdadeiro o facto que dela foi objeto, nos termos do artigo 347.º
do CC, se bem que sujeita à restrição probatória decorrente do regime inserto nos art.ºs 347.º 2.ª parte,
393.º n.º 2 e 351.º do CC.”
Suspensão da instância; habilitação – Acórdão de 03-11-2016
Não obstante a instância estar suspensa, por morte de uma das partes, nada impede que se defira um
requerimento da outra parte no sentido de se obterem informações necessárias para se poder instaurar o
incidente de habilitação.
Contrato-promessa; Acção pauliana; Causa prejudicial; Posse – Acórdão de 03-11-2016
“I- A ação declarativa que tem em vista a resolução de contrato-promessa (em que teve lugar a traditio)
e, bem assim, a ação de impugnação pauliana não constituem causas prejudiciais (com efeitos
suspensivos) em face de ação de reivindicação movida por sujeito que, não sendo parte no contratopromessa, adquiriu o direito de propriedade daquele que figura como promitente-vendedor. II-O arresto
que incide sobre a fração autónoma reivindicada, garantindo a satisfação do crédito respetivo, não
constitui, por si só, fundamento para que o arrestante ocupante não seja condenado na entrega da coisa
reivindicada. III-O contrato-promessa, por si só, não é suscetível de transmitir para o promitentecomprador a posse, já que em regra apenas transmite o elemento material (corpus), mas não o elemento
psicológico (animus) da posse; ainda que as partes estipulem a entrega da coisa, o promitentecomprador torna-se mero detentor e não possuidor.”
Insolvência culposa; Presunção juris et de jure – Acórdão de 03-11-2016
“I- A celebração de uma partilha dos bens do casal formado pelo insolvente e mulher, a pretexto do seu
divórcio, numa ocasião em que era já evidente uma situação de iminente insolvência do requerido (e
quando a sua ex-mulher ainda não fora declarada insolvente); bem como o conteúdo dessa partilha que
constitui uma repartição manifestamente desigual dos bens do casal, de modo a que os bens imóveis,
bem mais valiosos que todo o demais património, fossem adjudicados à ex-mulher do requerido integra
a previsão das als. a) e d) do nº 2 do artº 186º do CIRE. II- As alíneas deste preceito legal têm natureza
inilidível (como é reconhecido, generalizadamente, na doutrina e na jurisprudência) – o que significa
que, perante factualidade integradora daquelas previsões, fica garantida a ocorrência do nexo de
causalidade e da culpa na verificação da insolvência, sem admissibilidade de prova em contrário.”
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