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Nota Editorial

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

e suas filiais planeiam ataques terroristas na
Europa na temporada de festas de Natal e
eventos associados a estas.
O comunicado alerta ainda para uma nova
variante na ação dos terroristas e os seus
respectivos atentados. Teme-se que estes
comecem a alterar o seu modus operandi. “Os
terroristas podem utilizar varias táticas e usar
tanto armas convencionais, como não
convencionais, e atacar tanto objectivos
oficiais,
como
privados”
destacou
o
Departamento de Defesa norte americano.

ANA TEIXEIRA
LICENCIADA EM ESTUDOS
EUROPEUS E POLÍTICA
INTERNACIONAL

Quanto a este ponto em particular do modus
operandi dos atentados, também a Interpol
(Serviço Europeu de Polícia) encontra-se em
alerta, advertindo que as redes terroristas como
o grupo extremista Estado Islâmico estão a
alterar as suas táticas para atacar alvos na
Europa, podendo vir a utilizar carros-bomba.
“Atendendo ao facto de que o modus operandi
usado nos países do Médio Oriente tende a ser
copiado por terroristas na Europa, é concebível
que grupos jihadistas usem este meio em
determinada altura”, sustenta a Interpol.
Admitindo que a tática só ainda não foi usada

"É SEGURO VIAJAR NA EUROPA
ESTE NATAL? "
O governo norte americano emitiu um
alerta, onde adverte os seus cidadãos para o
risco elevado de ataques terroristas em toda a
Europa, “particularmente durante as festas de
Natal”. Este alerta tem por base informações
consideradas “credíveis” a que o Departamento
de Defesa norte americano teve acesso, onde é
indigitado que a Al-Quaeda, o Estado Islâmico
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em Paris e Bruxelas devido à atuação das
autoridades. As autoridades europeias prevê
que dado o “sucesso” dos últimos ataques a
organização terrorista deve manter os países
europeus na mira do terrorismo. O maior risco
porém estará nos países europeus que formam a
coligação liderada pelos EUA, no combate ao
Estado Islâmico, entre eles Reino Unido,
Holanda, Dinamarca, França e Bélgica, não
obstante destaca-se que todo o continente
europeu esta em potencial risco de ser atacado.
Por fim outro dos alvos dos terroristas pode vir
a ser os próprios refugiados. Segundo a Interpol
“ataques também podem ser realizados
procurando comprometer refugiados sírios com
o intuito de provocar uma mudança política em
relação a estes”.
Porque atacar a Europa no Natal? Existem
três motivos para que esta trágica previsão
venha a realizar-se. A primeira prende-se com o
facto dos jihadistas serem regidos pela religião

Islâmica que contrariamente à religião cristã
não comemora o Natal, podendo ser visto por
estes como um insulto à sua religião. Em
segundo lugar é uma altura do ano em que
existem grande aglomerações de pessoas nas
ruas, tornando os atentados mais mortíferos.
Por fim a terceira razão prende-se com a guerra
que tem vindo a ser travada nos últimos meses
no Médio Oriente, pela reconquista de Mosul,
sendo um novo ataque na Europa uma
retaliação.
Tendo por base todas estas preocupações por
parte das autoridades europeias e norte
americanas, o alerta feito pelo Departamento
de Segurança norte americano irá manter-se até
ao dia 20 de Fevereiro de 2017, no que diz
respeito as autoridades europeias apesar do
estado de alerta que todos os países estão a
viver neste momento não existem até agora
alertas emitidos dirigidos aos cidadãos
europeus.

Pela sua segurança, se vai viajar na Europa, leve Cartão Europeu de Seguro de Doença - CESD
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Artigos de Opinião

para os próximos textos de esclarecimentos
relacionados ao instituto marcário. Não deixe
de acompanhar.
O que é uma marca?
De acordo com a Lei nº 9.279/96, marca é o
sinal distintivo visualmente perceptível que não
está no rol das proibições expressamente
prevista na referida legislação.

CRISTIANO PRESTES
BRAGA
ADVOGADO E CONSULTOR EM
PROPRIEDADE INTELECTUAL,
DIREITO DE IMAGEM E
CONTRATOS

"QUAL É A FUNÇÃO DA MARCA?"

Boa parte dos empresários tem uma pequena
noção da importância de buscar o registro da
sua marca, mas poucos sabem o real significado
e a função que ela exerce diretamente no seu
negócio e no mercado. No artigo de hoje,
traremos uma noção básica sobre o conceito de
marca e sobre sua função, que servirão de base

Simplificando, marca é todo o sinal distintivo
que serve para destacar, no mercado consumidor,
produtos ou serviços a ela vinculados. Embora
pareça, num primeiro momento, que sua função
seja proteger o empresário, a verdade é que ela
transborda ao direito meramente individual
para proteger, também, o público em geral,
como o consumidor. Nesse contexto, é possível
afirmar que a marca exerce funções primordiais
no mercado de consumo.
Mas qual é a função da marca?
A marca desempenha não uma, mas diversas
funções. E elas podem variar de acordo com o
segmento em que o produto ou o serviço estão
inseridos. De todo modo, a doutrina
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especializada tem utilizado basicamente quatro
funções como primordiais das marcas.
A primeira função da marca é a
de identificar o produto ou o serviço em meio
aos demais concorrentes. É nesse ponto que o
empresário concentra o seu esforço, pois a
intenção é fazer com que o consumidor conheça
e identifique o que está sendo oferecido por
intermédio da marca, seja através de palavras,
de emblemas ou outros sinais distintivos
(abordaremos os tipos de marca de acordo com
a sua forma de apresentação em outro artigo).
A segunda função da marca é a de esclarecer
a origem do produto ou do serviço. Essa função
está relacionada com a procedência, que ajuda
o consumidor a optar, dentre as diversas opções
ofertadas no mercado, por aquelas em que ele já
confia. Um exemplo da identificação da origem
se dá, por exemplo, com os produtos das marcas
Neston, Nescafé, Nespresso, Nescau, entre
outras, todas associadas à procedência confiável
da NESTLÉ.
A terceira função da marca é a de garantir
a qualidade. Sempre que o consumidor
experimenta e aprova um produto ou um
serviço, a expectativa dele é que a qualidade
que prendeu a sua atenção seja constante. Esse
é um fator determinante para a sobrevivência
de empresas/marcas que atuam, por exemplo,
no ramo da alimentação, pois o consumidor
dificilmente tornará a comprar de uma empresa
que oscila no atendimento, nas receitas ou em
qualquer outro padrão de qualidade que fisgou
os consumidores.

A quarta função da marca é dar
publicidade ao produto ou ao serviço, criando
um elo de identificação com o consumidor e
com o mercado como um todo. Para que o
empresário possa fazer o investimento em
publicidade com segurança, faz-se necessário
proceder com o pedido de registro da marca e
gozar da proteção conferida pela Lei da
Propriedade Industrial, pois a exposição gera
maior visibilidade e atrai concorrentes que
buscam pegar carona na fama e no
reconhecimento da marca.
Essas são, portanto, as principais funções
que a marca opera num serviço ou num
produto. Sempre que um sinal é escolhido para
ser utilizado como marca, ele será retirado do
que chamamos de “domínio comum”, tornando
obrigatória
a
comunicação
dessa
indisponibilidade ao público, o que se dá por
meio do registro junto ao INPI (Instituto
Nacional da Propriedade Industrial).

Consulte aqui o Regulamento (CE) Nº 207/2009
do Conselho de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a
marca comunitária
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Artigos de Opinião

Europeia. Não pode haver unidade política sem
uma dimensão cultural.
No centro do debate sobre o futuro da
Europa está: A identidade europeia como
complemento à própria identidade nacional,
que nos une em prol de valores comuns e por
outro lado, a identidade europeia vista com
repúdio, uma afronta à história e à identidade
nacional.

PAULO FREITAS
LICENCIADO EM ESTUDOS
EUROPEUS E POLITICA
INTERNACIONAL

"O FUTURO DA UNIÃO
EUROPEIA - IDENTIDADE E
CIDADANIA EUROPEIA COMO
CONCEITOS-CHAVE?"

A consciencialização para uma identidade
europeia é um dos grandes desafios da União

Parece-me claro que não se pode cingir a
identidade Europeia à soma geográfica do
continente. A Europa é uma realidade aberta.
Quando os europeus lançaram-se aos mares,
colonizando terras inóspitas, levaram consigo,
os valores e as tradições europeias. É por isso
que sou defensor da teoria de que, um latinoamericano pode reivindicar-se como europeu,
tendo como pressuposto que a identidade
europeia está muito além da formulação
jurídica dos tratados.
Apesar de não lhe ser concedido nenhum
benefício de cidadania europeia, o mesmo
reconhece os valores europeus, como seus. A
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identidade decorre assim da vontade do
individuo e não é um facto consumado.

chave para o sucesso do projeto de União
Europeia.

Vários analistas das relações internacionais
debruçam-se na definição da identidade
europeia. Na minha perspetiva, não se trata de
definir, mas sim reconhecer. É uma realidade
abstrata e complexa, por esta razão é difícil
chegar-se a uma conclusão cabal sobre o tema.

A riqueza da Europa está na sua diversidade
de culturas, tradições e de línguas que numa
soma representam o património Europeu.

Reconhece-se esta identidade a partir de
valores que se fundaram na Europa e se
espalharam pelo mundo, tais como: Os direitos
humanos, a liberdade, a democracia, entre
outros.
Jean Monnet proferiu uma célebre frase na
fase incipiente da CECA “não coligamos
Estados, unimos homens”.
É a Europa de Monnet que necessitámos. O
reforço da cidadania europeia é o elemento
nevrálgico para a sobrevivência do projeto
comunitário. Saber o que somos é fundamental
para o nosso futuro.
O reconhecimento de direitos instigue a uma
melhor identificação do individuo para com a
comunidade. É neste sentido que a União
Europeia tem vindo a trabalhar, diria, desde
1992.
A identidade é então um reconhecimento de
um espirito de pertença à comunidade e a
cidadania, um reconhecimento de direitos
inalienáveis do membro desta mesma
comunidade.
Podemos assim aferir que, identidade e
cidadania apesar de não serem sinónimos,
correlacionam-se e muito bem. São conceitos

A Europa é assim ao mesmo tempo plural e
singular. Plural na diversidade entre os povos
europeus e singular na vontade de nos unirmos,
respeitando as diferenças e apregoando valores
comuns que sustentam o projeto comunitário.
A Europa, em 2017, enfrentará um ano
decisivo para construção do projeto Europeu. A
reemergência dos nacionalismos, culpa do
processo de globalização ou melhor, de quem
não se habitou a isso, bem como resultado das
condições sociais e económicas do século XXI,
está a alterar completamente o panorama
internacional.
Importa ressalvar que ligado a um
sentimento nacional está uma perspetiva de
guerra. Este sentimento nacional é o mesmo
que uma identidade negativa ou agressiva.
A Europa já passou por isso e julgo que não
quererá passar novamente. O mundo não
quererá passar novamente por isso.
A União Europeia deve pugnar por uma
inteligência coletiva de forma a suprimir os
obstáculos que vão surgindo, como por exemplo
a questão das migrações, assegurando assim a
paz
na
Europa
e
pugnando
pelo
interconhecimento dos povos.
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Sabia que...?
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Global to Local Law News
UNIÃO EUROPEIA
Decisão (UE) 2016/2220 do Conselho, de 2 de dezembro de 2016, relativa à celebração, em nome da
União Europeia, de um acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a
proteção dos dados pessoais no âmbito da prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações
penais.
Acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a proteção dos dados pessoais
no âmbito da prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais.

CONSELHO EUROPEU
Conselho aprova prioridades legislativas da UE para 2017
O Conselho aprovou as prioridades legislativas da UE para 2017.
Reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo: Conselho pronto para iniciar negociações sobre o
Eurodac. O Conselho aprovou um mandato para as negociações com o Parlamento Europeu sobre a
reformulação do regulamento Eurodac.
Acordos intergovernamentais no domínio da energia: Conselho reforça a segurança energética. Em 7
de dezembro de 2016, o Conselho e o Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório sobre a
decisão relativa à criação de um mecanismo de intercâmbio de informações sobre acordos
intergovernamentais e instrumentos não vinculativos entre Estados-Membros e países terceiros no
domínio da energia.
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Declaração da Alta Representante, Federica Mogherini, em nome da União Europeia, por ocasião do
Dia dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 2016. A UE e os seus Estados-Membros celebram o Dia
dos Direitos Humanos e aliam-se às Nações Unidas para instar as pessoas a lutarem pelos direitos de
outras pessoas.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Iniciativas Legislativas

Projeto de Resolução 558/XIII
Recomenda ao Governo a avaliação do desempenho do apoio judiciário no âmbito dos crimes de
violência doméstica e regulação das responsabilidades parentais e que proceda a verificação da
necessidade de criação de uma equipa multidisciplinar que dê apoio ao sistema judiciário.
Proposta de Lei 45/XIII
Aprova medidas para aplicação uniforme e execução prática do direito de livre circulação dos
trabalhadores, transpondo a Diretiva n.º 2014/54/UE.
Projeto de Lei 354/XIII
Reforça a proteção das trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes e de trabalhadores no gozo
de licença parental e procede à alteração do Código do Trabalho e da Lei do Trabalho em Funções
Públicas.
Projeto de Lei 353/XIII
Afirma a necessidade de regulação urgente das responsabilidades parentais em situações de
violência doméstica.
Proposta de Lei 39/XIII
Procede à 13.ª alteração ao Código do Trabalho e à 4.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de
abril, na sua redação atual, no sentido do reforço do regime de proteção na parentalidade.

Diplomas Aprovados

Decreto da Assembleia 56/XIII
Primeira alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de
26 de agosto.
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Decreto da Assembleia 54/XIII
Consagra um regime transitório de opção pela tributação conjunta, em sede de imposto sobre o
rendimento das pessoas singulares (IRS), em declarações relativas a 2015 entregues fora dos prazos
legalmente previstos.
Resolução XIII
Recomenda ao Governo o estabelecimento de prioridades para o novo mapa judiciário.
Decreto da Assembleia 50/XIII
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, que
altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime
do IVA nas Transações Intracomunitárias, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 14 de julho, o Código do
Imposto do Selo, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código do Imposto Único de
Circulação.
Decreto da Assembleia 52/XIII
Procede à primeira alteração à Lei n.º 33/2016, de 24 de agosto, clarificando as disposições relativas
à realização de estudos financeiros, técnicos e jurídicos sobre o desenvolvimento futuro da televisão
digital terrestre (TDT).

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 15/2016 – Diário da República n.º 233/2016, Série
I de 2016-12-06 - Supremo Tribunal de Justiça
«Nos termos do artigo 70.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, o ofendido que seja advogado e
pretenda constituir-se assistente, em processo penal, tem de estar representado nos autos por outro
advogado.»
Lei n.º 39/2016 - Diário da República n.º 241/2016, Série I de 2016-12-19 - Assembleia da
República
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.
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Lei n.º 40/2016 - Diário da República n.º 241/2016, Série I de 2016-12-19 - Assembleia da
República
Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 41/2016, de 1 de agosto, que
altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, o Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Coletivas, o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, o Regime
do IVA nas Transações Intracomunitárias, o Decreto-Lei n.º 185/86, de 14 de julho, o Código do
Imposto do Selo, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código do Imposto Único de
Circulação.
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º19/2016/A – Diário da
República n.º 233/2016, Série I de 2016-12-06 - Região Autónoma dos Açores -Assembleia
Legislativa
Aprova o Programa do XII Governo Regional dos Açores.
Decreto Legislativo Regional n.º40/2016/M – Diário da República n.º233/2016, Série I de 201612-06 - Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Estabelece o regime jurídico de salvaguarda do património cultural imaterial na Região Autónoma
da Madeira e a criação do Inventário do Património Cultural Imaterial.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 19/2016/A de 6 de
Dezembro
Aprova o Programa do XII Governo Regional dos Açores.

RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO
Juiz de instrução; Comunicações informáticas; Entidade bancária – Acórdão de 07-12-2016
“Compete ao juiz de instrução, determinar que as entidades bancárias prestem informação, sobre
dados informáticos, a ser extraída de um sistema informático pertencente àquela entidades, nos
termos doa art.º 189º CPP, em face do disposto no artº 14º6 da Lei 109/2009 de 15/9.”
Crime de violência doméstica; Pena acessória; Proibição de contactos; Inexequibilidade; Pena
suspensa – Acórdão de 07-12-2016
“A proibição de contactos entre arguido e ofendida configura pena acessória: a) - inexequível por
impossibilidade física, se ambos vivem na mesma habitação e um deles sem se saber quem teria
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de abandonar a mesma, por não estar definido judicialmente quem o deve saber: b) desnecessária, para a finalidade pretendida, se o arguido foi condenado em pena suspensa.”
Insolvência culposa; Insolvência qualificada de fortuita – Acórdão de 07-12-2016
“I - Para que a insolvência possa ser qualificada como culposa é necessário que a actuação do
devedor tenha sido causa da situação de insolvência ou do seu agravamento, uma vez que o
devedor pode ter actuado dolosamente mas em nada ter contribuído para a criação ou
agravamento da insolvência. Porém, verificada uma das situações do n.º 2 do art. 186.º do CIRE
presume-se iuris et de iure a verificação desses requisitos e a insolvência não pode deixar de ser
qualificada como culposa. II - Se apenas estiver verificada uma das situações previstas no nº 3,
para a insolvência ser declarada culposa é necessário que se demonstre que a actuação com culpa
grave criou ou agravou a situação de insolvência, presumindo-se a culpa grave mas facultando-se ao
insolvente a faculdade de ilidir essa presunção iuris tantum. III - A alínea a) do n.º 2 do art. 186.º
exige que os bens objecto de destruição, danificação, inutilização, ocultação ou extravio por parte
dos administradores sejam todo ou parte considerável do património do devedor. IV - Embora a
alínea d) do n.º 2 do art. 186.º não faça menção à importância económica dos bens de que o
administrador dispôs em proveito pessoal ou de terceiros, se não estiver demonstrado que os bens
tinham algum relevo económico a insolvência não deve, com fundamento nessa norma, ser
qualificada como culposa.”
Despacho de pronúncia; Indícios suficientes; Avaliação; Prova – Acórdão de 07-12-2016
“I - Com vista ao despacho de pronúncia a avaliação da prova, pelo juiz de instrução, é feita de
forma indirecta, sem imediação, sem oralidade, sem concentração e sem contraditório, tendo por
base um texto escrito. II - A avaliação do seu valor probatório não conduz, por isso, ao mesmo
grau de certeza que se adquire no julgamento. III- A avaliação da suficiência dos indícios que o
juiz de instrução tem de fazer no momento da decisão instrutória da pronúncia, exige somente
que conclua ser maior a probabilidade de condenação do que de absolvição. IV - Existem indícios
suficientes quando predomina a probabilidade de condenação (teoria da probabilidade
dominante).”
Competência internacional; Pedido; Alteração do regime; Convívio do menor com os
progenitores; Criança – Acórdão de 06-12-2016
“I - A competência internacional afere-se pelo critério da residência habitual do menor. II - O
conceito de "residência habitual" (a que alude o Regulamento (CE) n.º 2201/2003 do Conselho, de
27/11/2003) deve ser interpretado no sentido de que essa residência corresponda ao lugar que
traduz uma certa integração da criança num ambiente social e familiar.”
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Acidente de viação; Indemnização; Perda do direito à vida; Pensão de sobrevivência; Não
cumulação da pensão com a indemnização – Acórdão de 06-12-2016
“I - Apesar de qualquer vida humana se revestir de idêntica dignidade e merecer idêntica tutela
jurídica, nem por isso se justifica que na valoração do dano da respectiva perda se esqueçam
factores diferenciadores, tais como a idade, a inserção familiar e social, a perspectiva e
expectativa de vida, a saúde ou o grau de culpa do lesante. II - No caso de uma vitima com 63
anos, saudável, muito activa, trabalhadora e muito bem disposta, que amava a vida, a família e
os amigos e que vivia para a família, é adequada a fixação dessa indemnização em 60.000,00€.
III- Não são cumuláveis o recebimento de uma pensão de sobrevivência e o recebimento de
indemnização pelo dano patrimonial constituído pela perda dos rendimentos que a vítima
proporcionava ao cônjuge sobrevivo. IV - A responsabilidade do Fundo de Garantia Automóvel é
subsidiária em relação à do sistema de segurança social, só garantindo a reparação dos danos na
parte em que estes ultrapassem as prestações devidas por esse sistema.”
Função do notário; responsabilidade extra contratual; nexo de causalidade; convite ao
aperfeiçoamento – Acórdão de 05-12-2016
“I- Mostra-se consagrado entre nós o denominado sistema ou modelo do notariado latino, sendo
que à luz deste sistema o notário é um jurista ao serviço das relações jurídico-privadas
encarregado de receber, interpretar e dar forma legal à vontade das partes, redigindo os
instrumentos adequados a esse fim, mas ao mesmo tempo é um oficial público que recebe uma
delegação da autoridade pública para redigir documentos autênticos dotados de fé pública. II Entre o notário e as partes não se estabelece qualquer vínculo de cariz negocial, pelo que a
eventual responsabilidade em que aquele incorra no exercício das suas funções assumirá natureza
extracontratual. III - A função do notário não consiste em dar fé a tudo o que veja ou oiça, seja
válido ou nulo, mas em dar fé em conformidade com a lei, competindo-lhe, por isso, o controlo da
legalidade do negócio, visando, designadamente, detetar incapacidades, erros de direito ou de
facto, coações encobertas, fraudes à lei, e, eventualmente, reservas mentais e simulações,
absolutas ou relativas. IV - O notário, enquanto operador jurídico, da lei e da vontade das partes,
não pode recusar a sua intervenção com fundamento na anulabilidade ou ineficácia do ato,
devendo, contudo, por mor do disposto no nº 3 do art. 11º do DL nº 26/2004, de 4 de fevereiro,
advertir os interessados da existência do vício e consignar no instrumento a advertência feita. VO referido normativo assume natureza de norma de proteção, porquanto - ao impor ao notário
(qual “conselheiro” das partes) o dever de advertir os outorgantes da existência de qualquer vício
que, em alguma medida, possa condicionar a manifestação da sua vontade negocial - visa tutelar
o interesse destes últimos, obstando à prática de ato que possa revelar-se patrimonialmente
lesivo. VI - O facto que atuou como condição do dano só deixará de ser considerado como causa
adequada se, dada a sua natureza geral, se mostrar de todo indiferente para a verificação do
dano, tendo-o provocado só por virtude das circunstâncias excecionais, anormais, extraordinárias
ou anómalas que intercedam no caso concreto. VII - O estrito cumprimento do poder funcional
estabelecido na alínea b) do nº 2 do art. 590º do Código de Processo Civil implica que o tribunal
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não pode deixar de dirigir o convite ao aperfeiçoamento do articulado que se revele deficiente e,
mais tarde (no despacho saneador ou na sentença final), considerar o pedido da parte
improcedente precisamente pela falta do facto que a parte poderia ter alegado se tivesse sido
convidada a aperfeiçoar o seu articulado. VIII - O conhecimento imediato do mérito só se realiza
no despacho saneador se o processo possibilitar esse conhecimento, o que não ocorre se existirem
factos controvertidos que possam ser relevantes, segundo outras soluções igualmente plausíveis
da questão de direito.”
Execução; Entrega de bens adquiridos; Meio – Acórdão de 05-12-2016
“I- O artigo 828º do C.P.C. permite ao adquirente de bens em execução, com base no título de
transmissão referido no artigo 827º, requerer o prosseguimento dessa execução, formulando
pedido de entrega contra o detentor, nos termos prescritos no artigo 861º, todavia, sem que isso
implique a instauração de uma nova execução para entrega de coisa certa. II- Pretendendo obter
a entrega de um bem imóvel que lhe foi adjudicado em venda judicial, o exequente não tem de
requerer uma execução para entrega de coisa certa, utilizando o modelo de requerimento
disponibilizado eletronicamente, conforme a Portaria nº 282/2013, de 29.9.”
Propriedade horizontal; Assembleia de condóminos; Irregularidade da convocação; Sanação dos
vícios; Presenção de condómino na assembleia – Acórdão de 05-12-2016
“I- Os vícios na irregularidade da convocação da assembleia de condóminos contaminam as
deliberações assumidas pelos condóminos presentes, aplicando-se o regime regra, da
anulabilidade, considerando-se sanados no caso de tais deliberações não terem sido
tempestivamente impugnadas. II-Tendo o autor estado presente na assembleia, apresentando
propostas e participando nas votações sem invocar qualquer irregularidade da convocatória,
designadamente por falta de cumprimento de prazos, os eventuais vícios de convocação
consideram-se definitivamente sanados. III- No que respeita ao dever de informação por parte do
administrador do condomínio, revela-se essencial a averiguação sobre se existiu disponibilidade
para prestar os esclarecimentos necessários, nomeadamente através da apresentação da
documentação pretendida, ocorrendo a violação do dever de informação apenas nos casos de
recusa. IV- Encontrando-se disponíveis no local de realização da assembleia, os documentos
referentes à apresentação de contas, não tendo o autor manifestado a vontade de os consultar,
apesar de instado para o efeito por outros condóminos presentes, não se poderá concluir pela
alegada violação do seu direito de informação.”
Alcance; Caso julgado; Caso julgado formal; Absolvição da instância – Acórdão de 05-12-2016
“I - O caso julgado consiste na imodificabilidade da decisão através de recurso ordinário ou de
reclamação, tendo uma função de certeza ou segurança jurídica, visando evitar decisões
concretamente incompatíveis. II - Pode ser material ou formal, conforme a decisão verse sobre a
relação material controvertida ou recaia unicamente sobre a relação processual. III- Havendo
sentença de absolvição da instância, não se produz o caso julgado material, privativo da decisão
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de mérito (“decisão sobre a relação material controvertida”), mas apenas o caso julgado formal,
que não obsta à repetição da causa, pois não se impõe fora do processo em que a sentença é
proferida, mas só dentro dele.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA
Conflito negativo de competência; Impedimento de juiz; Processo penal; Aplicação subsidiária do
código do processo civil – Acórdão de 15-12-2016
“O artigo 115.º, n.º 1, do CPC, é subsidiariamente aplicável no âmbito do processo penal.”
Acidente de trabalho; Meios complementares de recuperação; Responsabilidade da seguradora –
Acórdão de 09-12-2016
“Tendo sido atribuída ao sinistrado, por decisão judicial transitada em julgado, uma cadeira de
rodas elétrica ativa, com vista à melhoria qualitativa da sua mobilidade e recuperação da vida ativa
e tendo-se constatado, após a receção desta ‘ajuda técnica’, que a mesma não cabe na bagageira do
veículo do sinistrado, só sendo possível o seu transporte com um sistema de reboque (bola de
reboque) e um reboque, tais acessórios constituem complementos necessários e adequados para
garantir a função integral do equipamento atribuído, pelo que a seguradora responsável pela
reparação do acidente de trabalho, na concreta situação dos autos, deve fornecer ou pagar tais
acessórios.
Empregador; Morte ; Cessação do contrato de trabalho – Acórdão de 09-12-2016
“I-A morte do empregador em nome individual só determina a cessação dos contratos de trabalho
por caducidade quando os sucessores do falecido não prosseguirem a atividade nem se verificar a
transmissão do estabelecimento. II-Demonstrado que existia um contrato de trabalho entre o autor
e o felecido empregador em nome individual e que o autor, juntamente com dois irmãos, são os seus
sucessores e decidiram prosseguir com a atividade, ficando o autor a gerir de facto o estabelecimento,
por incumbência dos herdeiros, o reconhecimento de alegados créditos laborais vencidos no período
de gestão dos herdeiros depende a priori da alegação e prova de que se mantinha o vínculo de
subordinação jurídica, uma vez que a coexistência das qualidades de trabalhador e de empregador
era em abstrato possível, na específica situação dos autos, por aplicação analógica do regime
previsto para as sociedades por quotas.”
Alteração substancial dos factos; Factos; Acusação; Novos factos – Acórdão de 07-12-2016
“I - A descoberta, no decurso da audiência de julgamento, de um evento fáctico totalmente novo, ou
seja, não constante da acusação, não pode pertencer à categoria de alteração substancial dos factos
descritos naquela peça processual, porquanto esse instituto exige a manutenção do mesmo evento,
embora em circunstâncias, não constantes do libelo acusatório, determinantes da imputação de
crime diverso ou da agravação dos limites máximos das sanções aplicáveis (cfr. artigos 359.º e 1.º,
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alínea f), do CPP. II - Dito de outra forma, a noção de alteração substancial implica sempre que os
factos novos descobertos em julgamento tenham uma ligação naturalística com os factos narrados
na acusação, sejam o desenvolvimento decorrente de um melhor conhecimento das circunstâncias
em que ocorreram.”
Ofensa à integridade física grave; Afectação grave da possibilidade de utilização da visão – Acórdão
de 07-12-2016
“I - A diminuição irreversível, em 50%, da acuidade visual do olho direito da vítima e da visão desta
em geral, geradora de dificuldades visuais permanentes, traduz grave afectação da possibilidade de
utilização do referido órgão. II - Consequentemente, a ofensa à integridade física determinante das
lesões conducentes ao referido resultado constitui o crime previsto no artigo 144.º, al. b), do CP.”
Processo penal; Substituição; Defensor oficioso; Interrupção de prazo – Acórdão de 07-12-2016
“Os prazos em curso no âmbito do processo penal não se interrompem por via da substituição de
defensor nomeado ao arguido.”
Nulidade da acusação; Nulidade do requerimento de abertura da instrução; Saneamento do
processo; Princípio da preclusão; Julgamento; Absolvição – Acórdão de 07-12-2016
“I - Uma eventual nulidade, qua tale, da acusação só pode ser apreciada na fase da instrução ou
aquando do despacho a que se reporta o artigo 311.º do CPP. II - Por sua vez, uma eventual
nulidade, qua tale, do requerimento de abertura da instrução apenas pode ser conhecida durante a
instrução, com termo final na decisão instrutória, ou no momento do artigo 311.º do CPP, ao abrigo
do seu n.º 1 e não já do n.º 2, mostrando-se, naturalmente, excluída a possibilidade de rejeição do
requerimento de abertura da instrução já anteriormente admitido. III - Ultrapassada a fase de
controlo da acusação ou do requerimento de abertura da instrução, por efeito da preclusão, a
consequência da deteção de um vício congénito naquelas peças processuais há-de conduzir, em sede
de sentença, a veredicto de absolvição.”
Contraordenação rodoviária; Prescrição do procedimento contraordenacional – Acórdão de 07-122016
“O facto do Código da Estrada prever, no art. 188.º, apenas que o procedimento por contraordenação rodoviária se extingue por efeito da prescrição logo que, sobre a prática da contraordenação, tenham decorrido dois anos, não nos pode levar à conclusão de que, no âmbito das
contra-ordenações rodoviárias, não existem causas de interrupção e suspensão.”
Fundamentação da matéria de facto; Exame crítico da prova; Erro notório na apreciação da prova;
In dubio pro reo; Suspensão da inibição de conduzir – Acórdão de 07-12-2016
“I - Não basta fixar os factos, dando-os como provados ou não provados, é preciso explicar e dizer o
porquê de tal opção, relativamente a cada um deles. É isto a fundamentação a que se alude no art.
374.º, n.º 2, do CPP. II - Impõe-se que no exame crítico se indique, no mínimo, e não
necessariamente por forma exaustiva, as razões de ciência e demais elementos que tenham, na
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perspectiva do tribunal sido relevantes, para assim se poder conhecer o processo de formação da sua
convicção. III - Há erro notório na apreciação da prova quando se dão factos como provados que,
face às regras da experiência comum e a lógica normal da vida, não se poderiam ter verificado ou são
contraditados por documentos que fazem prova plena e que não tenham sido arguidos de falsidade:
trata-se de um vício de raciocínio na apreciação das provas, evidenciada pela simples leitura do
texto da decisão, erro tão evidente que salta aos olhos do leitor médio, pois as provas revelam um
sentido e a decisão recorrida extrai ilação contrária, incluindo quanto à matéria de facto provada.
IV- Só quando for impossível chegar a um juízo de certeza, perante uma dúvida irremovível, é que o
tribunal na dúvida deve decidir a favor do arguido, em obediência à presunção de inocência de que
beneficia, incumbindo à acusação a prova dos factos articulados. V - São unânimes tanto a doutrina
como a jurisprudência, no sentido de que não é admissível a suspensão da inibição de conduzir
aplicada em contra-ordenações muito graves. VI - A lei prevê expressamente a suspensão da inibição
de conduzir nas contra-ordenações graves e nada disse quanto às contra-ordenações muito graves. E
se o tivesse previsto tinha-o dito, como aliás o fez para as contra-ordenações graves, que fez
depender da verificação de pressupostos e que em determinadas circunstâncias mais graves também
não admite a suspensão.”
Pena de substituição; Não pagamento; Multa; Suspensão da execução da pena – Acórdão de 07-122016
“I - Se a multa [pena de substituição] não for paga no prazo legal, ou se não forem pagas as
prestações, deverá o tribunal ordenar o cumprimento da prisão que foi fixada na sentença a não ser
que o arguido prove nos autos que a razão do não pagamento lhe não imputável. II - Não sendo
paga a multa de substituição, o arguido, para evitar a prisão, tem sempre que justificar o
incumprimento; caso contrário, é ordenado o cumprimento da prisão fixada na sentença. III - O
requerimento em que se pretende requerer a suspensão da execução da prisão não pode ser feito a
todo o tempo. IV - Tal requerimento tem um timing e esse é limitado pelo trânsito em julgado do
despacho judicial que determinou a cumprimento da pena de prisão substituída pelo incumprimento
da pena de multa.”
Omissão de pronúncia; Nulidade – Acórdão de 07-12-2016
“I - O futuro laboral do recorrente, após a sua libertação, sendo certo que se trata de questão de
facto suscitada pelo recorrente e cuja resposta, numa das perspectivas admissíveis, pode,
eventualmente, relevar para a discussão da pretendida substituição da pena de prisão decretada. IINão o tendo o tribunal colectivo considerado, nem provado, nem não provado, o acórdão recorrido
padece de omissão de pronúncia e, por isso, da nulidade prevista no art. 379.º, nº 1, al. c), do CPP.
III - Impõe-se, na sequência da declaração de tal nulidade, que a 1ª instância profira novo acórdão,
suprindo-a.”
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Usucapião; Requisitos; Direito de propriedade; Facto constitutivo – Acórdão de 06-12-2016
“I- Para que a posse possa conduzir à usucapião, tem de revestir determinadas características (as
descritas no artigo 1258.º do CC). II- A posse exercida durante certo lapso de tempo conduz à
aquisição do direito correspondente, nos termos consignados, quanto aos imóveis, nos artigos 1293.º
e seg.s do Código Civil. III- As descrições/referências matriciais em nada influem com a
demonstração da posse e propriedade sobre um determinado bem, sendo, apenas, relevante o
exercício dos poderes de facto, sobre aquela concreta realidade (física) predial, independentemente,
da forma como a retrata/descreve a matriz predial. IV -Verificando-se os requisitos da usucapião, os
autores lograram demonstrar os factos constitutivos do direito de propriedade, a que se arrogam,
sobre o logradouro em causa.”
Assembleia de condóminos; Convocatória; Anulação de deliberações; Despesas de administração do
condomínio; Título executivo; Acta de assembleia de condóminos – Acórdão de 06-12-2016
“I- Quando os condóminos não tenham sido convocados para a assembleia ou não o tenham sido
com observância dos requisitos estabelecidos no nº1 do art. 1432º do C.Civil as deliberações tomadas
nessa assembleia são anuláveis a requerimento de qualquer condómino que as não tenha aprovado,
dentro do prazo a que alude o art. 1433º, nº4, do C.Civil. II - A comunicação a que alude o art. 1432º,
nº 6 do C.Civil é necessária para os efeitos estabelecidos no seu nº 5 e também para a contagem do
prazo de convocação de assembleia extraordinária (art. 1433º, nº 2) ou para sujeitar a deliberação a
um centro de arbitragem (art. 1433º, nº 3). III - Não tendo estado presentes os condóminos na
assembleia em que se tenha deliberado uma repartição diferente da permilagem nos encargos de
conservação do imóvel e não lhes tendo sido comunicada essa deliberação por carta registada com
aviso de recepção, tal não faz improceder a execução com base na anulabilidade da deliberação, uma
vez que não se alegou (nem provou) a propositura de qualquer acção de anulação da deliberação, o
que era necessário para que, na oposição à execução, pudessem os executados vir obter a
desvitalização do título executivo. IV- O princípio geral em matéria de repartição das despesas
necessárias à conservação e fruição das partes comuns do edifício e ao pagamento dos serviços de
interesse comum é, primariamente, o que tiver sido estabelecido pelas partes no título constitutivo
ou em estipulação adequada. V- Na falta de disposição negocial, o princípio da proporcionalidade só
pode ser afastado, por acordo unânime dos condóminos, formalizado por escritura pública se a regra
da repartição estiver contida no título de constituição da propriedade horizontal. VI- Esta
unanimidade exigida, quando não esteja a regra da repartição presente no título de constituição da
propriedade horizontal, pode ser obtida de acordo com a previsão do art. 1432º, nº 5 do C.Civil. VIIA acta da reunião da assembleia que tiver deliberado o montante das contribuições devidas ao
condomínio ou quaisquer despesas necessárias à conservação e fruição das partes comuns e ao
pagamento de serviços de interesse comum, que não devam ser suportadas pelo condomínio,
constitui título executivo contra o proprietário que deixar de pagar, no prazo estabelecido, a sua
quota parte - nº 1 do artº 6º do DL nº 268/94 de 25/10 - ainda que o condómino não tenha estado
presente nessa assembleia. VIII- A força executiva da acta não tem a ver com a assunção pessoal da
obrigação consubstanciada na assinatura dela, mas sim com a eficácia imediata da vontade
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colectiva, definida através da deliberação nos termos legais, exarada na acta, e vale enquanto não
for anulada a deliberação nos termos legalmente prescritos.”
Insolvência; Lista de credores; Impugnação; Taxa de justiça; Pagamento – Acórdão de 06-12-2016
“I - A impugnação da lista de credores reconhecidos e não reconhecidos, realizada nos termos do
artigo 130º, nº 1 do CIRE, integrando-se na chamada tramitação regular de verificação de créditos
no processo de insolvência não gera para o impugnante qualquer obrigação de pagamento de taxa de
justiça pelo correspondente impulso processual. II - A regra fixada no art. 304º do CIRE que
estabelece como regra geral que a responsabilidade da massa insolvente pelas custas (artigo 304º do
CIRE) fazendo uma leitura contextualizada em matéria de processo de insolvência a do art. 527º do
CPC, assume como entendimento que por o insolvente se ter colocado nessa posição é ele que dá
causa ás custas resultantes da regular tramitação do processo concursal.”
Erro; Circunstâncias; Base negocial; Negócio jurídico; Anulação; Contrato – Acórdão de 06-122016
“I- O erro sobre as circunstâncias constitutivas da base negocial poderá determinar a anulação total
ou meramente parcial do negócio jurídico, bem assim como a simples modificação do negócio
jurídico que reponha de forma equitativa a justiça interna do negócio que foi colocada em causa pelo
erro. II- Para poder relevar, aquele erro tem de incidir sobre a base negocial tal qual ela era
constituída no momento da conclusão do negócio. III- As alterações supervenientes naquela base
negocial só podem relevar se forem susceptíveis de fundamentar a convocação e aplicação do regime
dos arts. 437º a 439º do CC.”
Nulidade da acusação; Nulidade do requerimento de abertura da instrução; Saneamento do
processo; Princípio da preclusão; Julgamento; Absolvição – Acórdão de 07-12-2016
“I - Uma eventual nulidade, qua tale, da acusação só pode ser apreciada na fase da instrução ou
aquando do despacho a que se reporta o artigo 311.º do CPP. II - Por sua vez, uma eventual
nulidade, qua tale, do requerimento de abertura da instrução apenas pode ser conhecida durante a
instrução, com termo final na decisão instrutória, ou no momento do artigo 311.º do CPP, ao abrigo
do seu n.º 1 e não já do n.º 2, mostrando-se, naturalmente, excluída a possibilidade de rejeição do
requerimento de abertura da instrução já anteriormente admitido. III - Ultrapassada a fase de
controlo da acusação ou do requerimento de abertura da instrução, por efeito da preclusão, a
consequência da deteção de um vício congénito naquelas peças processuais há-de conduzir, em sede
de sentença, a veredicto de absolvição.”
Lei penal posterior mais favorável; Reabertura da audiência; Validade da confissão; Pena;
Suspensão da execução da pena – Acórdão de 07-12-2016
“I - A abertura da audiência para aplicação retroativa de lei penal mais favorável, nos termos do
art.371.º-A do C.P.P., apenas se aplica às situações em que já ocorreu o trânsito em julgado da
decisão condenatória e, antes de ter cessado a sua execução, entrou em vigor uma lei mais favorável.
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II - O Tribunal da Relação entende, tal como no despacho recorrido, que não tendo ainda transitado
o acórdão condenatório quando surge a «lex mellior», é em sede de recurso do acórdão condenatório
que deverá ser considerada a aplicação retroativa da nova lei e não em audiência reaberta nos
termos do art.371.º-A do C.P.P.. III - Em princípio, não valem em julgamento, nomeadamente para
efeito de formação da convicção do tribunal quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou
examinadas em audiência (art.355.º, n.º 1 do C.P.P.). Como ressalva ao ora referido ficam as provas
contidas em atos processuais cuja leitura, visualização ou audição em audiência sejam permitidas,
nos termos dos artigos seguintes (art.355.º, n.º 1 do C.P.P.). IV - Em face do disposto nos artigos
355.º e 357.º do C.P.P., qualquer eventual confissão, arrependimento ou motivação indicada pelo
recorrente, durante o 1.º interrogatório judicial de arguido, só pode ser valorada se tiver sido
permitida essa leitura durante a audiência, seja a solicitação do arguido ou para tentar esclarecer as
contradições ou discrepâncias entre as declarações prestadas perante o Juiz e as feitas em audiência.
V - O objetivo último das penas é a proteção, o mais eficaz possível, dos bens jurídicos fundamentais.
Esta proteção implica a utilização da pena como instrumento de prevenção geral, servindo
primordialmente para manter e reforçar a confiança da comunidade na validade e na força de
vigência das normas do Estado na tutela de bens jurídicos e, assim, no ordenamento jurídico-penal
(prevenção geral positiva ou de integração). VI - O pressuposto material da suspensão da execução
da pena de prisão é que o tribunal, atendendo à personalidade do arguido e às circunstâncias do
facto, conclua que a simples censura do facto e a ameaça da prisão realizam de forma adequada e
suficiente as finalidades da punição. VII - Existindo falta de elementos fáticos mínimos para decidir
da suspensão da execução da pena, eles têm de ser averiguados, sob pena de violação do princípio
constitucional da aplicação retroativa das leis mais favoráveis ao arguido. VIII - Se o Tribunal de
recurso não tem esses elementos nos autos, deverá ordenar a devolução do processo à 1.ª instância a
fim de reabrir a mesma para produção da prova necessária à determinação da suspensão da execução
da pena e consequente prolação de novo acórdão. IX - No acórdão do STJ de 23-04-2008, parece
admitir-se a solução de que se o tribunal de recurso tiver elementos nos autos que permitem suprir
essa falta poderá tê-los de imediato em consideração e decidir a nova questão e que apenas se os não
tiver, será de dever o processo devolver-se o processo à 1.ª instância para, reaberta a audiência, os
averiguar e decidir a questão.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES
Extratos de registo criminal; Comunicação entre estados contratantes; Teste quantitativo de álcool
no ar expirado; Analisador homologado pelo IPQ – Acórdão de 05-12-2016
“I- Antes da transposição da decisão quadro 2009/315/JAI, do Conselho, de 26/02, já era legal a
comunicação entre os Estados contratantes de extratos do registo criminal, razão pela qual,
constando do registo criminal do arguido a sua condenação por sentença do Julgado de Zamora,
Espanha, pela prática de um crime de condução sob o efeito de álcool, a mesma pode e deve ser tida
em conta aquando da determinação concreta da medida da pena. II- Não padece de qualquer
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irregularidade a operação de fiscalização realizada através de exame efetuado por aparelho cujo
modelo foi homologado pela IPQ através do Despacho de modelo nº 211.06.07.3.06, de 22.04.2015 e
aprovado pelo Despacho da ANSR nº 211.06.07.3.06, de 22//04/2015, conforme imposto pelo artº 14º
e da Lei nº 18/2007, de 17/05 e sujeito a uma primeira verificação em 22/04/2015, estando dispensado
de verificação periódica até 31 de dezembro de 2016.”
Crime de introdução fraudulenta no consumo; Não ponderação da aplicabilidade do artº 14º do
RGIT; Insuficiência para decisão da matéria de facto; Reenvio – Acórdão de 05-12-2016
“Enferma de nulidade, por omissão de pronúncia atenta a violação do disposto no artº 379º, c), do nº
1 do CPP a decisão do tribunal recorrido que condenou o arguido pela prática de um crime de
introdução fraudulenta no consumo, em pena de prisão suspensa na sua execução que não ponderou
a aplicação do artº 14º do RGIT, nem realizou o necessário juízo de prognose no sentido de
razoabilidade da satisfação da condição legal por parte do condenado, tendo em consideração a sua
concreta situação económica presente e futura.”
Reparação de actos irregulares; Fase de inquérito; Ministério público; Competência – Acórdão de
05-12-2016
“I- O Ministério Público goza de independência e autonomia que não se compadecem com ordens
concretas de um juiz no sentido do suprimento de uma determinada irregularidade por parte
daquele. II- Daí que por falta de fundamento legal, não pode o juiz determinar a devolução dos
autos ao Ministério Público para sanação de irregularidade concretizada numa notificação ao
arguido de uma incorrecta identificação do defensor que lhe foi nomeado.”
Constituição de assistente; prazo; aplicabilidade do regime do artº 107º do CPP – Acórdão de 05-122016
“Ao prazo para a constituição como assistente estabelecido no artº 68º, nº 2, do CPP, é aplicável o
regime previsto nos artºs 107º, nºs 5 e 105º-A do CPP e no artº 139º, do CPC, que permite a prática
do acto nos três dias úteis subsequentes ao termo do prazo, mediante o pagamento de multa.”
Prova por reconhecimento; Constituição da linha de reconhecimento; Um figurante conhecido do
identificante; Garantia mínima concedida ao suspeito – Acórdão de 05-12-2016
“I - Observa o formalismo previsto no artº 147º, nº 2, do CPP, a linha de reconhecimento que foi
integrada pelo suspeito e por mais três pessoas, sendo uma destas, o funcionário da PJ, que o
ofendido afirmou em julgamento parecer tratar-se da pessoa que momentos antes da diligência vira
e contatara consigo, nessa qualidade, não havendo, no entanto notícia de que o ofendido conhecesse
ou, sequer, que tivesse visto anteriormente as outras duas pessoas. II - É válida, a prova por
reconhecimento, em que o ofendido identificou o arguido, na linha de reconhecimento assim
constituída, por ter sido assegurada a garantia mínima legalmente concedida ao suspeito, que teve,
pelo menos, duas, em três possibilidades, de não ser identificado.”
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Desobediência; Apuramento taxa álcool no sangue; Recusa ao teste ao ar expirado; Consentimento
a exame por análise sanguínea – Acórdão de 05-12-2016
“Comete o crime do artº 348º, nº 1, a) e 69, nº 1, c), ambos do CP, por referência ao artº 152º, nº 1, a)
e 3 do CE, o arguido que, sem por em causa a fiabilidade de aparelho que a autoridade policial ia
utilizar, se recusa a submeter-se ao exame qualitativo para apuramento da taxa de álcool no sangue,
alegando apenas sujeitar-se a exame por análise sanguínea e, apesar de advertido que tal recusa o
poderia fazer incorrer no ilícito de desobediência, continua a recusar-se a fazer o teste ao ar
expirado.”
Exame toxicológico ao sangue; Falta de consentimento do arguido; Prova não proibida – Acórdão
de 05-12-2016
“A colheita de sangue com vista ao apuramento de eventual condução em estado de embriaguez,
constitui método válido de aquisição de prova, realizada a condutor sem o seu consentimento (que
em momento algum manifestou a vontade de recusa à realização do exame toxicológico de sangue), por
não ter sido possível a realização de prova por pesquisa de álcool no ar expirado, após acidente de
viação em que interveio.”
Abuso sexual de crianças; Idade da vítima; Menor de 14 anos; Conduta dolosa – Acórdão de 05-122016
“I- Para o preenchimento do tipo subjetivo do crime de abuso sexual de crianças, previsto e punível
pelo artigo 171.º, n.º3, al. b) do Código Penal, é necessário que o dolo, pelo menos sob a forma de
dolo eventual, abranja todos os elementos constitutivos do tipo, entre os quais se conta a idade da
vítima (menor de 14 anos). II- Para a imputação subjetiva dos factos ao agente, designadamente no
que respeita à idade da vítima, a afirmação do dolo (eventual) pode ser feita com base na
persistência da possibilidade, na representação do agente, de o elemento típico se verificar no caso e
nem por isso aquele se coibir de atuar.”
Pena de substituição; Regime de semidetenção; Fundamentação; Inexistência de omissão de
pronúncia – Acórdão de 05-12-2016
“Não resulta da lei penal, a obrigatoriedade de pronúncia específica sobre o afastamento de todas as
penas de substituição abstratamente aplicáveis, desde que a fundamentação da aplicada ou, da não
aplicação de qualquer delas, resulte como adequada e suficiente para justificar a decisão.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA
Revogação da suspensão da execução da pena; Princípio da atualidade da decisão – Acórdão de 1512-2016
“I- Após a reforma do C. Penal de 1995, a revogação da suspensão da pena pelo cometimento de um
novo crime no período da suspensão, passou a depender de um pressuposto material, traduzido na
revelação de que as finalidades que estavam na base da suspensão não puderam, nem podem mais
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ser alcançadas. II- O referido pressuposto material e passa a constituir a questão nevrálgica a decidir
nos casos de cometimento de novo crime, cabendo maior responsabilidade ao intérprete e aplicador
da lei na determinação dos casos de revogação, pois a decisão respetiva centra-se agora no especial
impacto do novo crime na prossecução das finalidades que estavam na base da suspensão e não na
natureza dolosa ou culposa do crime ou na espécie da pena aplicada. III- Vigorando em toda esta
matéria o princípio da atualidade, de acordo com o qual a decisão deve ter em conta a situação
verificada no momento em que é proferida, o prognóstico de que era ainda possível a reinserção do
arguido em liberdade, em que assentou a decisão de suspensão da pena, não fica irremediavelmente
comprometido com a prática de novo crime no período da suspensão se, avaliando a relação entre a
condenação pelo novo crime e a anterior, a aplicação de pena não privativa da liberdade pelo novo
crime, o cumprimento da condição imposta à suspensão da pena em apreciação, a integração
familiar do arguido, o cumprimento total ou parcial da pena não privativa da liberdade aplicada
pelo novo crime e o lapso de tempo decorrido desde a prática dos crimes, o tribunal puder concluir
ser ainda possível a reintegração do arguido em liberdade.”
Contra-ordenação; Impugnação judicial; Direito subsidiário – Acórdão de 06-12-2016
“I- Um processo contra-ordenacional não é um processo administrativo. Tem uma fase
administrativa. Mas existem diferenças entre os termos “fase” e “processo”. II- Um recurso de
“impugnação judicial” em processo contra-ordenacional, como tal definido por lei – artigo 59º, n. 1
do RGCO - não é um recurso administrativo. Nem se lhe aplicam normas administrativas. III- Ao
recurso de impugnação judicial do processo contra-ordenacional aplicam-se as normas do RGCO; em
caso de lacuna neste aplicam-se as normas do C.P.P. (artigo 41º do RGCO); em caso de lacuna deste,
aplicam-se as normas do C.P.C. (artigo 4º do C.P.P.). IV- O direito administrativo só serve para
definir a entidade administrativa com competência decisória e qual a sua forma de decisão. O Código
de Procedimento Administrativo é, pois, uma inutilidade no Direito contra-ordenacional. E
indesejável porquanto limitador de direitos do acusado. V- Para a interposição de um recurso de
impugnação judicial é necessário apresentar escrito dirigido ao tribunal judicial competente – artigo
61º RGCO – não obstante apresentado à entidade administrativa decisora. VI - A apresentação do
recurso de impugnação judicial junto da entidade administrativa é um acto praticado em juízo na
medida em que se trata de um recurso “de impugnação judicial” que apenas é praticado junto da
entidade administrativa seguindo uma tradição sistemática idêntica aos recursos penais que, não
obstante dirigidos a tribunais superiores, são apresentados no tribunal recorrido, nos termos e para
os efeitos do disposto no artigo 414º do C.P.P.. VII- Aqui apresenta um acréscimo de utilidade ao
permitir à entidade administrativa a revogação da sua decisão e a passagem para a fase “acusatória”
do processo contra-ordenacional contida no artigo 62º, n. 2 do RGCO. VIII- Não se encontrando no
RGCO e no C.P.P. norma que resolva o caso sub iudicio, teremos que nos socorrer do disposto no nº 1
do artigo 144.º do actual C.P.C. (apresentação a juízo dos actos processuais). E este afirma que nos
actos processuais que devam ser praticados por escrito pelas partes vale como data da prática do
acto processual a da respetiva expedição. O que é, aliás, jurisprudência pacífica desde a prolação do
Assento do STJ nº 2/2000 (in DR I Série A de 7-02-2000) que dispunha a propósito do antecedente
do referido artigo 144º do diploma: «O n.º 1 do artigo 150.º do Código de Processo Civil é aplicável em
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processo penal, por força do artigo 4.º do Código de Processo Penal.» IX- Por isso que o simples erro de
envio do recurso para o tribunal – que até é o destinatário final do recurso – não tem o relevo
suficiente para impedir que se considere que o recurso de impugnação judicial foi interposto em
tempo e é admissível por ter cumprido as parcas exigências formais de tal tipo de recurso, suprido o
único erro formal detectado.”
Recurso de contra-ordenação; Sanção acessória de inibição de conduzir; Suspensão da execução –
Acórdão de 06-12-2016
“I- O artigo 141.º, nº 3, do C. Estrada prevê a possibilidade de suspender a sanção acessória de
inibição de conduzir se o infrator, nos últimos cinco anos, tiver praticado apenas uma contraordenação
grave, pelo que apesar de o arguido ter averbadas duas condenações por infração grave no Registo
Individual de Condutor, importava verificar se ambas as condenações haviam sido praticadas nos
últimos cinco anos, por referência à data da prática da infração ora em apreço e das infração
anteriores. II- Em matéria contraordenacional as finalidades da punição são essencialmente de
prevenção negativa. Tanto de dissuasão geral (prevenção geral negativa), na medida em que se visa
a dissuasão de todos os destinatários da norma, como de dissuasão especial negativa, ou seja,
prevenção da prática futura de outras contraordenações por parte do infrator, dissuadindo-o através
da respetiva sanção. III- A conduta anterior do ora arguido, que beneficiou anteriormente da
suspensão da execução da sanção acessória em duas condenações anteriores por contraordenação
grave, dita o prognóstico de que aquelas mesmas finalidades não serão realizadas mediante a
suspensão da execução da sanção acessória de inibição de conduzir aplicada nos autos.”
Condução de veículo em estado de embriaguez; suspensão; provisória do processo; desconto –
Acórdão de 06-12-2016
“I- A injunção “proibição de condução”, decretada no âmbito da suspensão provisória do processo e
integralmente cumprida, é descontada no cumprimento da pena acessória de proibição de conduzir
veículo motorizado aplicada na sentença.”
Crime de burla; suspensão da execução da pena de prisão; condição – Acórdão de 06-12-2016
“I- A substituição da pena de prisão por prisão suspensa na execução na condição de pagamento de
indemnização concretiza os princípios da intervenção mínima do direito penal, da restrição máxima
das sanções criminais, contribui efectivamente para a reinserção social do condenado e facilita a
reposição da situação do lesado antes do cometimento do crime. II- Mas para que se cumpram estes
desideratos, deve o arguido encontrar-se em condições de poder cumprir a obrigação pecuniária
condicionante da suspensão, na quantidade e no tempo determinados na sentença. III - Para tanto,
deve o juiz fixar o dever a impor de modo quantitativa e temporalmente compatível com as
condições económicas do condenado, podendo a indemnização total ser substituída por uma
indemnização parcial de modo a compatibilizar a adequação do dever imposto com as capacidades
do arguido.”
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