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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

Portugal and Macedonia may look unusual,
if we take into consideration that they are
geographically rather distant and follow
different historical trajectories, it is
however in the interest for the legal science.
As known Portugal is a member of EU (and
a part of the European legal space) and
Macedonia is a country with official
candidate status (which means that
Macedonian law must be adapted to the
EU law). Hence, when hopefully
Macedonia will become an EU member and
because a comparison like this has never
been done before, this can only has positive
contribution in the field of European
constitutional law.

DEJAN MARALOV
PROFESSOR IN
INTERNATIONAL PUBLIC LAW
REPUBLIC OF MACEDONIA
"COMPARATIVE VIEW OF THE
PREAMBLES OF THE
CONSTITUTIONS OF REPUBLIC OF
PORTUGAL AND REPUBLIC OF
MACEDONIA "

At first view in the constitutions of both
Republics i.e. Portugal and Macedonia, it
can be noticeably that the Portuguese
constitution is older than the Macedonian
one. Namly, the Portuguese constitution
was adopted in 1974 and the Macedonian in
1991. This is quite understandable if we

Although the idea of making a
comparison between the preambles of the
constitutions of both Republics i.e.
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take into consediration that Macedonia
became independent state after the
dissolution of former Yugoslavia in 1991.
However it’s worth mentioning the fact
that the preamble from 1991 was chaged
with the constitutional amandmands from
2001.
If we analyze both constitutions we can
conclude that they have both preambles.
Theoretically, the preamble is usually
defined as a short text which contains
historical traditions of the people - the
nation. Then it contains references to the
most significant events from the history of
the people which are of great importance
for the country. Its basic law is actually a
constitution, furthermore it contains basic
findings, principles and objectives of the
constitutional order, as well as views on the
constitutional order or on the socio-political
and economic system built in that country.
So, the constitutions of Portugal and
Macedonia do not deviate from these
theoretical features.
The preamble to the Portugal
Constitution begins as follows: “On the 25th
of April 1974 the Armed Forces Movement
crowned the long years of resistance and
reflected the deepest feelings of the Portuguese
people by overthrowing the fascist regime.
Freeing
Portugal
from
dictatorship,
oppression
and colonialism was
a
revolutionary change and the beginning of an
historic turning point for Portuguese society.”

As it can be seen the Portugal
Constitution’s preamble starts by referring
to the historical legacy from one very
significant historical event for Portugal
(April 25, 1974), the day when the fascist
dictatorship government was defeated. By
this event was meant the end of the
Portuguese colonialism in Africa also. The
new Portugal state was declared and its
new constitution was passed based on this
historical event.
The
Macedonian
Constitution’s
preamble contains a similar part, i.e.
historical events that are considered as
historical legacy: “(…) in accordance with
the tradition of the Kruševo Republic and the
decisions of the Antifascist People’s
Liberation Assembly of Macedonia, and the
Referendum of September 8, 1991, have
decided to establish the Republic of
Macedonia (…)”
More concrete, there are three important
historical events mentioned before. The
first one is the legacy of the Krushevo
Republic (ten days existing republic
founded by Macedonian people as a result
of the Macedonian people’s uprising against
the Ottoman Empire in 1903). The second
event is the Antifascist People’s Liberation
Assembly (as a result of the struggle
against fascist occupation) and the creation
of federal Republic of Macedonia in 1944 as
part of Yugoslavia and finally the
independence referendum on September,
the 8th 1990.
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We can conclude that although the
Constitution of Portugal is older than the
Macedonian one, the Macedonian preamble
referres to longer historical framework and
to more historical events in it as a historical
legacy and basis of the modern Macedonian
state.
Furthermore, although by using
different terminologies i.e. “decision” in the
Portugal Constitution and “intention” in
the
Macedonian
constitution,
both
preambles speak that the foundation of
each republic is based on fundamental
citizens' rights, democracy, rule of law and
socialist society (according to the Portugal
constitution); rule of law, human rights,
civil liberties, peace and coexistence, social
justice, economic welfare and prosperity in
the life of the individual and the
community, free and democratic elections
(according to the Macedonian constitution).
So, both preambles contain same or similar
terms like “rule of law”, “democracy and
democratic elections”, “citizen’s rights and
civil liberties”, “socialist society and social
justice“ and so on.
However, the basic difference is that
Macedonian preamble pays especial

attention on the equality of the different
ethnic communities living in the Republic
of Macedonia. Despite the obvious fact that
the Macedonian ethnic community makes
the overwhelming, the classical term
“minorities” is not used for all the rest. As
we can see from below even very small
etinic communities are mention in the
constitution, for example the “Vlach
people”, which compose only 0,4% of the
total population.
“The citizens of the Republic of
Macedonia, the Macedonian people, as well
as citizens living within its borders who are
part of the Albanian people, the Turkish
people, the Vlach people, the Serbian people,
the Roma people, the Bosniak people and
others (…)”.
Of course this fact make the constitution
of Republic of Macedonia to be one of the
best in terms of respecting the minority
rights.
Finally, common for both constitutions
(and both preambles) is that they were
passed by the parliaments of both countries
(Assembleia in Portugal and Sobranie in
Macedonia).
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Artigos de Opinião

SUZANA FERNANDES DA
COSTA
PROFESSORA UNIVERSITÁRIA
(Ph.D), ADVOGADA ESPECIALISTA
EM DIREITO FISCAL

ÓSCAR VELOSO
DOCENTE UNIVERSITÁRIO,
REVISOR OFICIAL DE CONTAS,
CONSULTOR NA ÁREA CONSULTOR
NA ÁREA DE FISCALIDADE
(NACIONAL E INTERNACIONAL)

"O ORÇAMENTO ESTADO PARA 2017 - PRINCIPAIS
ALTERAÇÕES
Foi recentemente publicada a Lei do
Orçamento de Estado para 2017 – OE 2017
- Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro de
2016. Analisando esta lei do Orçamento na
perspetiva fiscal, destacamos a introdução
de um adicional ao IMI, a redução gradual
da sobretaxa de IRS e as alterações

respeitantes a garantias na execução fiscal.
Lembrámos que a leitura da presente
newsletter não dispensa a análise da
respetiva lei.
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Imposto sobre Rendimento
Pessoas Singulares

das

A Lei do OE 2017 prevê a subida do
subsídio de refeição atribuído aos
funcionários públicos, passando a ser de
4,52€ a partir de 1 de janeiro e de 4,77€ a
partir de 1 de agosto (4,27€ em vigor em
2016). Esta atualização produz um
aumento do valor face a 2016 a partir do
qual há sujeição a IRS. Se o subsídio de
refeição for atribuído sobre a forma de
cartão refeição, o valor a partir do qual
passa a estar sujeito a IRS é de 7,23€ a
partir de 1 de janeiro e de 7,63€ a partir de
1 de agosto.
Os rendimentos derivados da atividade
de exploração de estabelecimentos de
alojamento local na modalidade de moradia
ou apartamento, enquadrados no regime
simplificado, sofrem um agravamento de
tributação, devido à alteração do
coeficiente aplicável para determinação do
rendimento tributável de 0,15, em 2016,
para 0,35, em 2017.
Por opção dos respetivos titulares, as
importâncias relativas à exploração de
estabelecimentos de alojamento local na
modalidade de moradia ou apartamento,
podem ser tributadas como rendimentos
prediais.

Houve ainda uma alteração dos limites
não sujeitos a IRS em função do grau de
invalidez: 15% dos rendimentos das
categorias A e B (10% em 2016) e 10% dos
rendimentos da categoria H, mantendo-se
igual ao previsto para 2016.
Deixa de ser excluída a opção pela
entrega conjunta da declaração de IRS por
sujeitos passivos casados ou unidos de
facto, no caso de declarações entregues fora
do prazo legal, que tanta polémica causou
em 2016. Prevê-se que, no caso de não
entrega de declaração anual de IRS, a
emissão da liquidação oficiosa pela AT se
faça com base no regime de tributação
separada. Contudo, estabelece-se que,
nestas situações, os contribuintes podem
optar pela tributação conjunta até ao
termo do prazo para reclamação da
liquidação oficiosa, através de entrega da
respetiva declaração de rendimentos.
Passa a haver um único prazo para a
entrega das declarações de IRS (Modelo 3),
entre 1 de abril e 31 de maio,
independentemente da categoria de
rendimentos a declarar e da forma de
entrega da declaração.
A Lei do OE 2017 prevê a atualização de
dos escalões do IRS nos seguintes termos:
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Rendimento coletável (euros)

Taxas

Normal (A)

Média (B)

< 7.091

14,50

14,500

> 7.091 e < 20.261

28,50

23,600

> 20.261 e < 40.522

37,00

30,300

> 40.522 e < 80.640

45,00

37,613

> 80.640

48,00

Quaisquer
pagamentos
que
não
correspondam a operações efetivamente
realizadas e que tenham um carácter
anormal ou sejam de um montante
exagerado, efetuados a pessoas singulares
ou coletivas ou para contas bancárias
abertas
em
instituições
financeiras
residentes ou domiciliadas em países com
regime fiscal claramente mais favorável,
deixam de ser dedutíveis para efeitos de
determinação dos rendimentos da Categoria
B, apurados de acordo com o regime da
contabilidade organizada.

formação e educação, com o limite de 30%
das despesas suportadas.

Estende-se a tributação autónoma à
taxa de 35% a pagamentos realizados para
contas abertas em instituições financeiras
residentes ou domiciliadas em países com
regime fiscal claramente mais favorável,
ainda que o credor desses pagamentos não
seja aí residente;
As despesas com refeições escolares
passam a ser consideradas para efeitos de
dedução à coleta, a título de despesas de

Foi aprovada também uma norma
transitória que prevê que já na liquidação
do IRS de 2016, as despesas de educação
referentes à alimentação em refeitório
escolar e ao transporte, através de passe
social ou título equivalente, sejam
dedutíveis à coleta do IRS, a título de
despesas de educação.
Alarga-se a dedução por exigência de
fatura ao IVA suportado na aquisição de
passes sociais, com o limite anual de € 250.
Mantém-se
a
disposição
transitória
relativamente às deduções à coleta: para
efeitos do cálculo das deduções à coleta
previstas nos artigos 78.º-C a 78.º-E e 84.º
do CIRS, podem considerar-se os valores
declarados pelos sujeitos passivos, os quais
substituem
os
que
tenham
sido
comunicados à AT nos termos da lei.
Determina-se ainda a extinção da
sobretaxa para o 1º e 2º escalões com efeitos

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
7

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

a partir de 1 de janeiro de 2017. No 3º
escalão de rendimentos haverá retenção na
fonte da sobretaxa às taxas previstas para
2016 até 30 de junho de 2017 e nos 4º e 5º
escalões a retenção ocorrerá até 30 de
novembro de 2017.
A sobretaxa é que se segue em função dos
escalões:
3º escalão – 0,88%
4º escalão – 2,75%
5º escalão – 3,21%
Imposto sobre as Pessoas Coletivas
São excluídas do âmbito de aplicação do
regime de reinvestimento dos valores de
realização as propriedades de investimento,
ainda que contabilizadas como ativo fixo
tangível.
Prevê-se que as perdas por imparidade e
outras correções de valor em partes sociais
ou outros instrumentos de capital próprio,
que tenham sido dedutíveis em sede de
IRC, se considerem componentes positivas
do lucro tributável no período de tributação
em que ocorra a respetiva transmissão
onerosa, desde que seja aplicável o regime
de participation exemption previsto no
artigo 51.º-C do CIRC.
Passa a estar expressamente previsto o
coeficiente a aplicar aos rendimentos
resultantes
da
exploração
de
estabelecimentos de alojamento local na
modalidade de moradia ou apartamento, no
âmbito do regime simplificado, o qual
ascenderá a 0,35.
A previsão de sujeição a tributação
autónoma das despesas de representação,

bem como das ajudas de custo e dos
encargos pela deslocação em viatura
própria do trabalhador, passa a ser
independente do regime de dedutibilidade
destas despesas em sede de IRC, pelo que,
ainda que não dedutíveis ao lucro
tributável,
serão
tributadas
autonomamente.
Passa a estar expressamente previsto
que o volume de negócios, para efeitos do
cálculo do pagamento especial por conta,
deverá apenas ter em conta as vendas e as
prestações de serviços sujeitas e não isentas
de IRC.
Refere-se também que os sujeitos
passivos que apenas aufiram rendimentos
não sujeitos a imposto, ou dele isentos, não
se encontram obrigados à realização do
pagamento especial por conta.
O limite mínimo do pagamento especial
por conta passa de 1.000€ para 850€.
Em
consequência
da
alteração
introduzida pelo OE para 2016, que reduziu
o período de reporte dos prejuízos fiscais
apurados pelas grandes empresas de 12 para
5 anos (relativamente aos períodos de
tributação que se iniciem em ou após 1 de
janeiro de 2017), havia a possibilidade de os
prejuízos apurados mais recentemente
caducarem antes dos mais antigos, caso se
mantivesse a obrigatoriedade de a dedução
ser efetuada segundo o método FIFO.Com
a alteração introduzida, permite-se que
sejam deduzidos em primeiro lugar os
prejuízos cujo período de reporte se esgote
primeiro.
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Imposto
sobre
Acrescentado

o

Valor

Por opção dos sujeitos passivos, o IVA
poderá deixar de ser exigido no momento
do desalfandegamento das mercadorias
importadas, passando a ser autoliquidado
pelo adquirente e incluído como tal nas
declarações periódicas.
Esta medida vai entrar em vigor de
forma faseada, prevendo-se uma aplicação
plena apenas em 01/03/2018. A partir de
setembro de 2017, a alteração passa a
aplicar-se às importações de bens
constantes do anexo C ao Código do IVA,
com exceção dos óleos minerais.
O SAFT da faturação passará a ser
entregue até ao dia 20 do mês seguinte ao
da emissão da fatura, sendo que era
enviado até ao dia 25 do mês seguinte.
Passam a estar isentas de IVA as
transmissões
de
próteses
dentárias
efetuadas por dentistas e protésicos
dentários e são tributadas à taxa
intermédia as transmissões de flocos
prensados simples de cereais e leguminosas
sem adições de açúcar;
O Governo compromete-se, durante os
primeiros 120 dias do ano de 2017, a
proceder ao alargamento do âmbito de
aplicação da verba 2.9 da Lista I anexa ao
Código do IVA, de modo a incluir todos os
produtos, aparelhos e objetos de apoio cuja
utilização seja exclusiva de pessoas com
deficiência, sem prejuízo da inclusão de
mais produtos além desses.

Imposto do Selo
Em resultado da criação do Adicional ao
IMI, é revogada a tributação em imposto
do selo, à taxa geral de 1%, incidente sobre
a propriedade, usufruto ou direito de
superfície de prédios habitacionais ou
terrenos para construção habitacional com
VPT igual ou superior a € 1 milhão (a
famosa verba 28 da Tabela Geral do
Imposto do Selo). A revogação produz
efeitos a 31/12/2016, abarcando assim o
imposto que seria devido em 2017
relativamente a 2016.
Património
A LOE 2017 cria um adicional ao IMI
(AIMI). O novo imposto é devido pelas
pessoas singulares e coletivas, bem como
por estruturas ou centros de interesses
coletivos sem personalidade jurídica e
heranças indivisas, que sejam proprietários,
usufrutuários ou superficiários de prédios
urbanos situados no território português,
com exceção dos prédios urbanos
classificados como “comerciais, industriais
ou para serviços” e “outros” (são sujeitos os
prédios classificados como habitação e os
terrenos para construção).
O valor tributável corresponde à soma
dos VPT reportados a 1 de janeiro do ano a
que respeita o AIMI.
Quando os sujeitos passivos são pessoas
singulares ou heranças indivisas pode ser
abatido ao valor tributável o montante de
600.000€.
Os sujeitos passivos casados ou unidos de
facto podem optar pela tributação conjunta
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no AIMI, passando a dedução ao valor
tributável a ser de € 1.2 milhões.

coleta do IRS e não um abatimento aos
rendimentos auferidos.

No caso da herança indivisa é possível,
por opção dos sujeitos passivos, “distribuir”
o valor do património imobiliário por cada
um dos herdeiros segundo a quota devida,
passando a tributação do AIMI a ser feita
na esfera dos herdeiros.

Benefícios Fiscais

As taxas do AIMI aplicável às pessoas
singulares e às heranças indivisas são de
0,7% até € 1 milhão de valor tributável (€ 2
milhões no caso de sujeitos passivos casados
ou unidos de facto que optem pela
tributação conjunta) e de 1% acima desse
valor.
No que respeita a pessoas coletivas, a
taxa de AIMI é de 0,4% sobre o valor
tributável. No entanto, no caso de prédios
afetos ao uso pessoal dos titulares do
capital, dos membros dos órgãos sociais ou
de quaisquer órgãos da administração,
gerência ou fiscalização, é aplicada uma
taxa de 0,7%, sendo aplicável à parcela do
valor tributável que exceda € 1 milhão uma
taxa marginal de 1%.
Para os prédios propriedade de entidades
sujeitas a um regime fiscal mais favorável,
a taxa de AIMI aplicável passa a ser de
7,5%.
Ao nível da dedução em IRC do AIMI, é
limitada à fração da coleta correspondente
aos rendimentos gerados por imóveis
sujeitos a AIMI, no âmbito de atividades de
arrendamento ou hospedagem.

O benefício relativo à remuneração
convencional do capital passa a aplicar-se a
todas as sociedades residentes em território
português (até 2016 limitado a PME), bem
como às entradas de capital realizadas por
sócios pessoas coletivas (até 2016 só se
aplicava às contribuições efetuadas por
sócios pessoas singulares).
Simultaneamente, eleva-se o valor da
dedução de 5% para 7% do montante das
entradas realizadas até 2 milhões de euros,
limitada a cada exercício.
O tipo de entradas elegíveis para efeitos
de
dedução
também
é
alargado,
abrangendo para além das entregas em
dinheiro, a conversão de suprimentos ou de
empréstimos de sócios, no âmbito da
constituição de sociedade ou do aumento do
capital social.
O capital social não pode ser reduzido
para restituição aos sócios, no próprio
período de tributação em que sejam
realizadas as entradas e nos cinco períodos
de tributação seguintes (sob pena de haver
penalizações).
A dedução é efetuada no apuramento do
lucro tributável relativo ao período de
tributação em que sejam realizadas as
entradas mencionadas na alínea anterior e
nos cinco períodos de tributação seguintes
(atualmente apenas 3).

Em sede do IRS, no caso de imóveis
arrendados, o AIMI é passível de dedução à
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As PME localizadas nas regiões do
interior, que exerçam a título principal uma
atividade económica de natureza agrícola,
comercial, industrial ou de prestação de
serviços, passam a poder beneficiar de uma
taxa de 12,5% relativamente aos primeiros
€ 15.000 de matéria coletável (por oposição
à taxa de 17%).

mesmas forem detidas durante, pelo menos,
48 meses e o valor de realização for
reinvestido no próprio ano ou no ano
seguinte
ao
da
transmissão
em
participações elegíveis nos termos do
regime, estando também prevista a
possibilidade de reinvestimento parcial.

As regiões beneficiárias desta medida
serão definidas por portaria, com base em
critérios como emigração e envelhecimento,
atividade
económica
e
emprego,
empreendedorismo, entre outros.

No RFAI o limite de investimento
elegível que beneficia da aplicação de uma
taxa de 25% de dedução à coleta de IRC,
passa de € 5 milhões para € 10 milhões,
mantendo-se
taxa
de
10%
para
investimentos superiores àqueles limites.

É criado um benefício fiscal aplicável aos
investidores individuais em startups, a
dedução à coleta, em sede de IRS, de 25%
do investimento elegível. Os investimentos
têm que ser enquadrados no âmbito do
Programa Semente.

Os investimentos realizados no período
de tributação que se inicie em ou após 1 de
janeiro de 2016 poderão ainda beneficiar
daquela dedução, desde que não tenham
sido já integrados em qualquer um dos
períodos.

Este investimento terá que respeitar um
limite referente às participações sociais, que
não poderão ser superiores a 30% do capital
ou dos direitos de voto da sociedade, tem
que corresponder a entradas em dinheiro
efetivamente pagas, o montante anual de
investimento elegível não pode ser superior
a € 100 mil por sujeito passivo, entre outros
requisitos.

No SIFIDE as despesas relacionadas
com projetos de conceção ecológica de
produtos passam a poder ser majoradas em
110%.

A dedução é limitada a 40% da coleta,
embora não se defina um montante
específico, com possibilidade de dedução
nos dois períodos subsequentes em caso de
insuficiência de coleta, não podendo,
contudo, o montante de investimentos
elegíveis exceder o limiar de minimis.

Garantias dos Contribuintes

A referida majoração fica dependente da
submissão, e respetiva aprovação, do
projeto à Agência Portuguesa do Ambiente
(APA).

A Lei 46/2016 introduz algumas
alterações à Lei Geral Tributária (LGT), ao
Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT) e ao Regime Geral das
Infrações
Tributárias
(RGIT),
que
passamos a identificar

As mais-valias decorrentes da alienação
das participações não serão tributadas se as
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Lei Geral Tributária

Código de Procedimento e Processo
Tributário

Na LGT foram alterados os artigos 46.º,
52.º, 63.º-D e 68.º.
O artigo 46.º, 1, respeitante à suspensão
da caducidade da liquidação, veio clarificar
a contagem do prazo nos casos em que a
inspeção dura mais do que seis meses. A lei
determina que cessa a suspensão e que se
conta o prazo desde o início da inspeção.
O art.º 52.º altera os pressupostos da
isenção de garantia nas execuções fiscais,
tornando mais fácil (pelo menos em teoria)
a concessão dessa isenção, O contribuinte
terá agora que alegar e provar que a
prestação de garantia lhe causa um prejuízo
irreparável ou “manifesta falta de meios
económicos revelada pela insuficiência de
bens penhoráveis para o pagamento da
dívida exequenda e acrescido, desde que
não existam fortes indícios de que a
insuficiência ou inexistência de bens se
deveu a atuação dolosa do interessado”.
No art.º 63.º-D, respeitante a países,
territórios ou regiões com um regime fiscal
claramente mais favorável, passa a ter dois
novos números – um que alarga o conceito
de paraíso fiscal (n.º 5) e outro que faz
cessar a aplicação do regime quando exista
cooperação
administrativa
fiscal
equivalente à estabelecida na União
Europeia.
Finalmente, o n.º 2 do art.º 68.º altera o
prazo de resposta nas informações
vinculativas urgentes para 75 dias.

No CPPT são alterados os artigos 59.º e
198.º.
No n.º 5 do art.º 59.º determina-se que “a
declaração de substituição entregue no
prazo legal para a reclamação graciosa,
quando a administração tributária não
proceder à sua liquidação, é convolada em
reclamação graciosa, de tal se notificando o
sujeito passivo”.
No 198.º, aumenta-se o valor a partir do
qual é dispensada a prestação de garantia
nos pagamentos em prestações. Desde
01/01/2017 “é dispensada a prestação de
garantia quando, à data do pedido, o
devedor tenha dívidas fiscais, legalmente
não suspensas, de valor inferior a (euro)
5000 para pessoas singulares, ou (euro) 10
000 para pessoas coletivas.»
A LOE 2017 adita ainda ao CPPT o
artigo 183.º-B, segundo o qual “a garantia
prestada para suspender o processo de
execução fiscal caduca se na ação de
impugnação judicial ou de oposição o
garantido obtiver decisão integralmente
favorável em 1.ª instância”. O n.º 2, por sua
vez, determina que “o cancelamento da
garantia cabe ao órgão de execução fiscal,
oficiosamente, no prazo de 45 dias após a
notificação da decisão a que se refere o
número anterior.
Nos processos com sentenças proferidas
até 31 de dezembro de 2016, o prazo para
cancelar a garantia é de 120 dias (artigo
231.º da Lei 46/2016)
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Regime
Geral
Tributárias:

das

Infrações

Relativamente
ao
RGIT,
foram
alterados os artigos 28.º, 92.º, 119.º e 120.º.
O art.º 28.º manda agora aplicar a
sanção acessória de perda de dinheiro
líquido à infração do artigo 108.º, 6 a partir
de 10.000 euros (quando anteriormente era
a partir de 150.000 euros).
No art.º 92.º, passa a haver crime de
contrabando quando alguém “omitir, à
entrada ou saída do território nacional, a
declaração de dinheiro líquido, tal como
definido na legislação comunitária e
nacional, quando esse montante seja
superior a (euro) 300 000 e não seja, de
imediato, justificada a sua origem e
destino” (al.ª e);
Já no n.º 5 do art.º 119.º, passa a dizer-se
que “às omissões ou inexatidões relativas à

situação tributária nas declarações a que se
referem os n.os 2 e 3 do artigo 58.º-A do
Código do IRS, que não constituam fraude
fiscal nem contraordenação prevista no
artigo anterior, é aplicável a coima prevista
no n.º 1 do artigo 117.º.
Também é aditado o n.º 6 que determina
que “não é aplicada a coima prevista no
número anterior se estiver regularizada a
falta cometida e a mesma revelar um
diminuto grau de culpa, o que se presume
quando as inexatidões se refiram ao
montante de rendimentos comunicados por
substituto tributário”.
Quando ao artigo 120.º, relativo à
inexistência de contabilidade ou livros
fiscalmente relevantes, foi modernizada a
referência a “registos e documentos” em vez
de
livros,
registos
e
documentos
relacionados com a contabilidade.
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Artigos de Opinião

desta causa: é preciso ultrapassar as
diferenças e para ultrapassar as diferenças
será condition sine qua non ultrapassar o
ódio.

HAMILTON S.S. De
CARVALHO
Jurisconsulto
Professor universitário na Faculdade
de Direito e de Ética da Universidade
São Tomás de Moçambique (USTM)

"GOODBYE OBAMA
WELCOME MR.TRUMP Rules for Radicals Companies:
Dos consensos entre as partes
radicais e os facilitadores que
conduzem o processo de
paz...!"
Tenho entendido que para lutar em prol
do bem-comum é preciso fazer pelo menos,
duas virtuosas ultrapassagens em torno

No chamado consenso, é crucial a
verificação do processo de síntese, de
reformulação de uma proposta até ao grau
em que a mesma é do agrado da maior
percentagem possível de participantes,
havendo uma percentagem mínima a
levantar objeções sendo que todas as
perspetivas individuais são valorizadas por
igual diferentemente do que ocorre num
processo de votação onde v.g., qualquer um
cujos pontos de vista pareçam representar
menos de um terço dos participantes na
reunião poderá simplesmente ser ignorado
(voto maioritário). Este é o cenário com que
dou as boas-vindas ao novíssimo presidente
dos EUA, pese embora, o texto se destina
particularmente a realidade Moçambicana.
Porquanto, sobre como produzir
consenso entre radicais, paz, democracia e
educação, sintetizá-los-ia da seguinte forma:
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I. Sobre o tema da paz, tenho,
sinceramente, defendido que a paz entre o
povo-irmão não se negoceia mediante
quinhões às cabeças ou as estirpes. Mais do
que quinhões ser-se-á necessário promover
o reconhecimento mútuo numa base em que
se alinha e se solidifica o princípio da
igualdade e liberdade – ainda que reconheça
que pessoas há, seja por que razões for,
demasiado desorientadas ou perturbadas
para
participar
numa
assembleia
democrática. Como há outras com que
podemos contemporizar, mas que são tão
conflituosas e difíceis, que exigem uma
atenção de tal forma constante, que tolerálos obrigar-nos-ia a dedicar muito mais
tempo aos seus pensamentos e sentimentos
do que aos de qualquer outro elemento do
grupo, e isso mina o princípio de os
pensamentos e sentimentos de todos
deverem ser alvo da mesma consideração.
Ainda assim, há formulas testadas que
permitem ultrapassar tais “renitentes” ou
“bloqueios”.
II. A situação torna-se agravante
quando este espírito perturbado se torna
patente num determinado grupo (em parte
ou no todo) que na esmagadora maioria das
vezes advém de certos dogmatismos
próprios de estagnação metal o que na
prática se traduz no fracasso das
negociações,
testemunhadas
pelos
facilitadores e o processo de consenso é,
nestes termos, frequentemente muito mal
concretizado uma vez que as vezes, a
condução destes processos de construção de
consensos é inexperiente pois, bem vistas as
coisas, na prática, estamos a inventar uma
cultura democrática a partir do zero o que
ao desfecho de cada processo defeituoso se
verifiquem respetivas sequelas à margem

do que aconteceu com o processo para
reunir consenso que visou o AGPI de
ROMA.
III. O processo de consenso apenas
funciona se for articulado com um princípio
de descentralização radical. Penso que sobre
aquilo que se pretende levar a arena de
discussão é preciso que a esfera política seja
usada para decidir como equilibrar valores
que se rivalizam. Fundar um Estado de
direito democrático requer, que o tipo de
raciocínio (por oposição) corra entre iguais
naquilo que determina se uma pessoa está a
ser racional (no especifico) isto é, se essa
pessoa é capaz de fazer as associações
lógicas mais elementares que não se
reduzam
meramente
a
modelos
matemáticos iguais as decisões tomadas no
dia-a-dia
de
forma
racionalmente
padronizada. Se depender das elites no
poder,
o
princípio
do
rotativismo
democrático sempre será atropelado dada a
natureza humana. Se as técnicas de
contenção do poder discricionário e/ou
arbitrário não são cumpridas, ainda existe
um caminho.
IV. É preciso aperfeiçoar a luta pelo
voto. Significa aproximar o eleitorado ao
grupo de discussão de certezas absolutas. O
caminho para tal não pode ser outro senão
o anunciado por SAMORA MACHEL e
MADIBA: A Educação – se revela no código
secreto capaz de mudar o mundo; A arma
de arremesso de mais alto calibre capaz de
destruir a racionalidade abstrata, desumana,
insensata e mecanizada que se instalou no
poder e que tem vindo a prejudicar
tremendamente a ideia de vida em
sociedade,
politicamente
definido
e
garantido pelo contrato social. Aliada a
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Educação, esta simplesmente a boa prática
democrática – fator determinante para a
resolução de problemas em comum por
parte de pessoas que respeitam o fato de
que sempre irão ter – tal como acontece
com toda a gente – pontos de vistas que em
muitas coisas não serão conscientes.
V. A questão que deixo em reflexão
pública é: em lugar de nos interrogarmos
constantemente quanto ao melhor sistema
político que a nossa atual ordem social
poderia manter (v.g., como qual seria o
modelo de democracia para África, etc.,),
devêssemos perenemente questionar: que
ajustes sociais seriam necessários para termos
um genuíno sistema de democrática
representativa e participativa, capaz de se
dedicar a resolver os problemas coletivos por
forma a criar um espaço democrático criativo
onde ações não-violentas possam ser o
prenuncio da verdadeira democratização? A
lembrar que a democracia não se define
necessariamente pelo voto maioritário; é,
antes, o processo de deliberar coletivamente
(cedência nos casos devidos) segundo o
princípio da participação plena e igual para
todos como direito próprio (mediante
criatividade democrática, a necessidade
urgente de improvisar alguma forma de
regulamentar os seus assuntos comuns e
livres de uma autoridade com plenos
poderes já estabelecidos).
VI. Retomando em desfecho a questão
da Paz, quanto à Paz, lembra bem o

pensamento da pedagoga italiana MARIA
MONTESSORI: “Todos falam de paz, mas
ninguém educa para a paz, as pessoas educam
para a competição e esse é o princípio de
qualquer guerra. Quando educarmos para
cooperarmos e sermos solidários uns com os
outros, nesse dia estaremos a educar para a
paz”. Espero que seja esse o espirito
encontrado a partir do AGPII em diante.
VII.
As
famílias
moçambicanas
enlutadas pelos assassinatos sucessivos de
“Estado neutro” que tem vindo a manchar a
imagem do clássico Estado-legisladoradministrador-juiz e a reintroduzir um
sentimento de revolta nestas famílias com
previsões de efeito para um futuro de
terror, apresento a minha solidariedade e o
meu
mais
profundo
sentido
de
condolências. Temos de estabelecer regras
deliberadas e de razoabilidade para
radicais; não podemos é deixar que a nossa
sociedade se transforme numa sociedade de
radicais (Radicals Compaines). Texto
produzido a 19 de outubro de 2016, 30º
Aniversário da Morte do Presidente Samora
Machel e atualizado a 23 de janeiro de 2017.
Do ponto I à VI: A LUTA CONTINUA!
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Artigos de Opinião

Democráticos e de Direito. Apesar da
sinonímia, os direitos humanos não podem
ser confundidos com os direitos do homem e
nem com os direitos fundamentais.

VIRGILIO CARVALHO
Mestre em Direito
Doutorando em Direito pela
Universidade Autónoma de Lisboa

"OS DIREITOS HUMANOS E
A INTERVENÇÃO DO TPI NO
MUNDO: "O CASO DE
MOÇAMBIQUE"
Os direitos humanos são uma realidade
muito recente, quer ao nível internacional,
quer ao nível dos Estados que se dizem

Os primeiros direitos dizem respeito à
evolução que os direitos fundamentais
tiveram, ao longo dos anos, ou seja, são a
ascensão dos direitos fundamentais, para o
plano supranacional. Destarte, podemos
afirmar que os direitos humanos podem ser
concebidos como direitos fundamentais,
formalizados e que dada a sua importância
houve a necessidade de os ascender à escala
supranacional. Essa tendência é defendida,
de um modo contrário, por parte de alguns
autores que afirmam que os direitos
fundamentais são supervenientes dos
direitos humanos, posição que também
acolho e para BOBBIO “Esses direitos são
privilegiados porque não são postos em
concorrência com outros direitos, ainda que
também fundamentais”1.
BOBBIO, Noberto (2004) A Era dos Direitos, p. 14
e ss.
1
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Já os segundos podem ser concebidos
como direitos não positivados, ou seja,
nasceram com a existência do próprio
homem, são direitos inatos e intrínsecos
ao próprio homem, como o é, por
exemplo, o direito à vida que nasce com a
existência do próprio homem. Portanto,
os direitos do homem são, desde logo,
direitos não positivados, ou seja, direitos
não escritos, no Texto Constitucional e
nas demais leis infraconstitucionais, e por
isso “(…) no plano histórico, [BOBBIO
sustenta] que a afirmação dos direitos do
homem deriva de uma radical inversão de
perspetiva, característica da formação do
Estado moderno, na representação da
relação política, ou seja, na relação
Estado/cidadão
ou
soberano/súditos
2
(…)” , ou melhor dito, “(…) os direitos do
homem, por mais fundamentais que
sejam, são direitos históricos, ou seja,
nascidos em certas circunstâncias,
caracterizadas por lutas em defesa de
novas liberdades contra velhos poderes, e
nascidos de modo gradual, não todos de
uma vez e nem de uma vez por todas.”3

proteção da pessoa humana, no plano
supra e infraconstitucional, os direitos
humanos dada a sua relevância, são vistos
ainda como uma área jurídica que merece
maior proteção, pois, o que está em causa,
prima facie, nesse direito, é o próprio
homem. Os direitos humanos podem ser
considerados como direitos absolutos, pois
neles engloba a essência do ser humano, a
sua dignidade, aliás, neles residem a
“…dignidade inerente a todos os
membros da família humana e dos seus
direitos iguais e inalienáveis [que]
constitui o fundamento da liberdade, da
justiça e da paz no mundo.”5 Portanto, o
homem é o cerne do direito, a causa e o
efeito das tramitações jurídicas, aliás, já
dizia KANT, o homem é o fim em si
mesmo, e no meu dizer, a humanidade é a
justiça realizada, o direito o seu meio de o
realizar.
Na verdade, os direitos humanos são
uma realidade ainda em construção.
Apesar de alguns autores tentarem forçar
uma abordagem de que os direitos
humanos possuem uma existência antiga,
grosso modo, a sua existência só se
concretizou, efetivamente, à partir da
Declaração Universal dos direitos
humanos, adotado, após a Segunda
Guerra Mundial cujo cerne refletia numa
luta acérrima, emprestada a expressão de
THOMAS HOBBES, do homem contra
outro homem, homo homini lupus, ou seja:

Já os últimos, os direitos fundamentais,
são direitos transpostos nas constituições
de vários Estados democráticos e de
Direito. Os mesmos se materializam
quando os direitos naturais são
positivados ou escritos no texto
constitucional e ganham vida, passando,
pois, a significados mais efetivos, ou seja,
a direitos positivos constitucionais4.

“…Tudo aquilo que é válido para um
tempo de guerra, em que todo homem é
inimigo de todo homem, o mesmo é

Após a distinção desses direitos que no
fundo trazem uma visão holística da
Idem, p. 8.
Idem, p. 9.
4 Idem, p. 37 e ss.
2
3

Cfr. Preâmbulo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
5
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válido também para o tempo durante o
qual os homens vivem sem outra
segurança senão a que lhes pode ser
oferecida por sua própria força e sua
própria invenção. Numa tal situação
não há lugar para a indústria, pois seu
fruto é incerto; consequentemente não
há cultivo da terra.”6
No entanto, a barbárie e o tratamento
cruel e desumano constitui a tónica
dominante daquela Guerra cuja razão era
injustificável7. Aliás, indo na senda da
aprovação da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, foram o “(…)
desconhecimento e o desprezo dos direitos
do homem [que] conduziram a atos de
barbárie que revoltam a consciência da
Humanidade e que o advento de um mundo
em que os seres humanos sejam livres de
falar e de crer, libertos do terror e da
miséria, foi proclamado como a mais alta
inspiração do Homem (…)”.
Algumas das soluções dos traumas da
Segunda Guerra que o legislador da
Declaração propõe são a igualdade e a
dignidade humana, pois, “considerando
que, na Carta, os povos das Nações Unidas
proclamam, de novo, a sua fé nos direitos
fundamentais do Homem, na dignidade e
no valor da pessoa humana, na igualdade
Cfr. HOBBES, Thomas (SA) Leviatã, p. 46.
Alguns pensadores como os reformistas Martinho
Lutero, João Calvino, Ulrico Zuínglio, os padres e
doutores da Igreja Sto. Agostinho, São Tomás de
Aquino, entre outros, acham justas as guerras. (Para
mais Pormenores Cfr. AMARAL, Diogo Freitas
(2010) História das Ideias Políticas, pp. 30 e ss.,
capítulos II e III). Todavia eu defendo o
pensamento de que nenhuma guerra é justificável,
ou seja, nenhuma guerra é justa, independentemente
das suas causas.
6
7

de direitos dos homens e das mulheres e se
declaram resolvidos a favorecer o progresso
social e a instaurar melhores condições de
vida dentro de uma liberdade mais
ampla.”8
Portanto, a proteção dos direitos
humanos, através de um regime de direito e
o desenvolvimento de relações amistosas,
entre os Estados, é um imperativo. Neste
diapasão, os estados devem cooperar com as
Nações Unidas buscando, a todo o custo
conciliar “o respeito universal e efetivo dos
direitos do homem e das liberdades
fundamentais…”, tendo em conta que
“…uma conceção comum destes direitos e
liberdades é da mais alta importância para
dar plena satisfação a tal compromisso.”9
Em relação aos direitos humanos, para
além de um esforço dos Estados Partes,
todos os indivíduos e órgãos sociais, devem
fazer tudo o que estiver ao seu alcance para
os concretizar e desenvolvê-los, a nível
interno e externo, tendo como instrumento
a educação e o ensino. E, sendo a
universalidade uma das suas características
esses direitos devem ter uma aplicação
universal e prática. E, tendo os indivíduos
nascidos livros e iguais em direitos e
dignidade, por razão da sua racionalidade
“…devem agir uns para com os outros em
espírito de fraternidade.”10
E, todos podem invocar os direitos
consagrados
na
constituição
independentemente das suas diferenças,
sendo que o direito á vida, à liberdade e a
segurança pessoal é um dos direitos básicos
Cfr. Preâmbulo da Declaração supra.
Cfr. Preâmbulo da Declaração supra.
10 Cfr. Art. 1.º da Declaração supra.
8
9
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para qualquer ser humano e por isso
ninguém pode ser mantido na escravidão,
nem ser submetido a um tratamento cruel e
desumano, pois, a personalidade jurídica
deve constituir um privilégio para todos,
devido à igualdade de todos, perante á lei11.
Quando violados os direitos, todos
podem recorrer às vias judiciais existentes,
ao nível interno para reivindicar os seus
direitos. Isso pode ocorrer em função da
detenção ou prisão ilegal. Para tal a causa a
que recorre deve ser equitativa e
consumada dentro dos trâmites legais. A
isenção jurisdicional deve ter em conta o
princípio in dubio pro reo, ou seja, o
indivíduo deve ser declarado réu até prova
em contrário.
Assim a vida privada deve ser
preservada e não pode haver espaço para
violação nem contra a sua correspondência,
nem contra a honra de quem quer que seja.
Quer a circulação interna ou externa das
pessoas deve ser protegida, sendo que em
caso de perseguição a pessoa tem direito ao
asilo num Estado terceiro quando
comprovado a sua desconexão com o crime.
Com efeito, a nacionalidade é um direito
que os Estados não podem rejeitar mas isso
também não implica que a pessoa não possa
renunciar a nacionalidade em detrimento de
uma segunda nacionalidade12.
Sendo a família o núcleo fundamental de
uma sociedade, o casamento é um direito
indubitável e a ninguém se pode rejeitar
quando haja vontade entre as partes que a
desejam contrair. A propriedade deve ser
protegida e a liberdade do pensamento e de
11
12

Cfr. arts. 2.º à 7.º da Declaração supra.
Cfr. arts. 8.º à 15.º da Declaração supra.

expressão, nas várias áreas da política,
religião, etc. são direitos invioláveis.
A gestão e a administração de negócios
não devem ser proibidas. Portanto, a
vontade popular, em chancelar o poder
político, deve ser materializada e
salvaguardada, através do sufrágio
universal. A segurança social e o acesso aos
direitos económicos, sociais e culturais
devem ser salvaguardados. O trabalho,
sendo um dos elementos que dignifica o
homem
deve
providenciar
salários
equitativos a todos os indivíduos, sem
exceção e quando não satisfeitos esses
direitos, o sindicato deve desempenhar um
papel importante na defesa do trabalhador.
Portanto, o repouso e o descanso que
incluem as férias são fundamentais. Isso
significa que toda a pessoa tem o direito a
um nível de vida que seja suficiente para
assegurar o seu bem-estar que incluem a
saúde, alimentação, etc. Às pessoas deve-se
proteger a maternidade e a infância, sem
discriminação de filho legítimo e ilegítimo13.
Dada a importância da educação, a
mesma para além de ser gratuita, o Estado
deve também proporcionar o ensino básico
ser obrigatório e o ensino técnico e superior
deve ser aberto a todos. A educação tem
múltiplas finalidades sendo algumas delas a
expansão da personalidade humana, o
combate aos preconceitos religiosos e rácico
e a maior consciencialização da manutenção
da paz. E é por isso que os direitos culturais
ligados aos interesses morais, ou seja, à
produção científica, literária ou artística da
sua autoria merecem tutela.

13

Cfr. arts. 16.º à 25.º. da Declaração supra.
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A ordem no plano interno e externo é
indispensável para a materialização dos
desígnios consignados na Declaração. Essa
materialização passa pela consumação aos
deveres que o indivíduo deve dispensar à
sua comunidade, sendo livre na sua
atuação, com estrito respeito pelos ditames
legais, tendo em conta as justas exigências
da moral, da ordem pública e do bem-estar
numa sociedade democrática e em nenhum
momento os direitos consagrados na
Declaração poderão ser exercidos contra as
disposições da própria Declaração, visando
a destruição das liberdade que daí advém14.
Após a análise ainda que sucinta, dos
vários dispositivos, deste instrumento de
grande importância para a proteção dos
direitos humanos, ao nível supranacional,
analisemos agora a intervenção do Tribunal
Penal internacional, no concernente à
tutela dos direitos humanos, ou seja,
naquelas situações em que os direitos
humanos
são
violados,
ao
nível
internacional.
Dentro da ONU surge o TPI ou Corte
Penal Internacional, como um órgão que
visa a proteção dos direitos humanos contra
atos de barbárie considerados hediondos
para a dignidade da pessoa humana,
merecendo, portanto, uma intervenção de
uma jurisdição internacional, ou seja,
“trata-se de uma instituição permanente,
que visa a aplicação do Direito Penal
Internacional mais grave, em complemento
das jurisdições nacionais (…).”15
Cfr. arts. 26.º à 30 da Declaração supra.
Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar (2013) Direito
Internacional da Segurança, p. 130. Entre outros
ASSUNÇÃO, Maria Leonor (1998) O Tribunal
Internacional Penal permanente e o mito de Sísifo, pp.
14
15

O TPI impondo-se como o primeiro
tribunal penal internacional permanente
que foi estabelecido pelo art. 3.º do
Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma
que engloba 13 capítulos foi consumado
apenas em 2003 quando se conseguiu um
número de países necessários (60)16, para a
sua ratificação e consequente criação17.
Pelo art. 5.º do Estatuto consegue-se
perceber as competências do TPI, cujo
objetivo é o de promover o Direito
supranacional. Portanto, seu mandato não
é de julgar os Estados18 mas sim aqueles
indivíduos19 que estejam envolvidos em
27 e ss.; BRITO, Wladimir (2000) Tribunal Penal
Internacional: uma garantia jurisdicional para a
proteção dos direitos da pessoa, pp 81 e ss.
16 Até 2010, 111 Estados ratificaram o Estatuto de
Roma.
(Vide
disponível
em:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI111307,
91041Estatuto+de+Roma+Tratado+que+instituiu+o+Tr
ibunal+Penal+Internacional, 25/10/2016). Dentre
estes Países está Portugal que acede às normas
internacionais pelo disposto no art. 8.º da
Constituição da República Portuguesa (CRP).
17 “É criado, pelo presente instrumento, um
Tribunal Penal Internacional ("o Tribunal"). O
Tribunal será uma instituição permanente, com
jurisdição sobre as pessoas responsáveis pelos crimes
de maior gravidade com alcance internacional, de
acordo com o presente Estatuto, e será
complementar às jurisdições penais nacionais. A
competência e o funcionamento do Tribunal regerse-ão pelo presente Estatuto.” (Cfr. art. 1.º do
Estatuto).
18 Essa tarefa compete a Corte Internacional de
Justiça, ou seja, ao Tribunal Internacional de
Justiça.
1919 Pelo disposto no art. 25.º “…o Tribunal será
competente para julgar as pessoas físicas.” E,
poderá ser punido pela prática de um crime da
competência do Tribunal quem cometer esse crime
individualmente ou em conjunto ou por intermédio
de outrem, quer essa pessoa seja, ou não,
criminalmente responsável.” (Cfr. art. 1.º e 3º, alínea
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crimes mais graves, como o são o de
genocídios20, crimes de guerra21, crimes
contra a humanidade 22, e os crimes de
agressão23. Na verdade, a universalização
da jurisdição penal representa, nos tempos
hodiernos, um avanço extremamente
importante na materialização do Direito
Internacional e dos Direitos Humanos,
apesar das perplexidades que isso possa
suscitar,
com
os
direito
penais
internacionais, como refere JORGE
GOUVEIA “(…) quanto mais não seja
porque lhes oferece numa linha de
complementaridade,
processual
e
substantiva.”24
a) e ss.). Também os Chefes Militares e Outros
Superiores
Hierárquicos
poderão
ser
responsabilizados pelos crimes que o Estatuto prevê
(art. 28.º), pese embora se preveja as causas de
exclusão da responsabilidade criminal quem sofrer
de enfermidade ou deficiência mental a ponto de não
poder avaliar a ilicitude do ato. (Cfr. art. 31.º, n.ºs 1
à 3).
20 Dentre os crimes de genocídio se destacam o
“…homicídio de membros do grupo…”, “…ofensas
graves à integridade física ou mental de membros do
grupo…”. (Cfr. art. 6.º, alínea b)).
21 Dentre os crimes contra a guerra se destaca o de
“Dirigir intencionalmente ataques à população civil
em geral ou civis que não participem diretamente
nas hostilidades (...)”; “dirigir intencionalmente
ataques a edifícios, material, unidades e veículos
sanitários, bem como ao pessoal que esteja usando
os emblemas distintivos das Convenções de Genebra,
em conformidade com o direito internacional (...)”.
(Cfr. art. 8.º, n.º 2, alínea e)).
22 Dentre estas espécies de crimes o “…homicídio
(…); tortura (…); perseguição de um grupo ou
coletividade que possa ser identificado, por motivos
políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais,
religiosos ou de gênero (...)”. (Cfr. art. 7.º, alíneas a),
f) e h)).
23 Cfr. n.º 1, das alíneas a) à d).
24 Cfr. GOUVEIA, Jorge (2013) Op. Cit, p. 136. Na
mesma linha GOUVEIA refere que o Direito
internacional Penal, contendo inúmeras disposições
nessas disposições nessa matéria (…) absorveu

Num
mundo,
onde
graças
ao
desenvolvimento tecnológico, previa-se um
avanço, na consolidação dos direitos
humanos, tem-se observado que os
objetivos previstos na Declaração Universal
dos Direitos Humanos, ainda estão longe de
ser realizados. A título de exemplo, foram
os atos de barbárie que colocaram frente à
frente duas etnias, em Ruanda, os Utus e os
Utsis, onde a primeira etnia, maioritária,
subjugava a segunda, minoritária, criando
um genocídio que vitimou cerca de um
milhão de tutsis. Quase todas as mulheres
que não pereceram com o genocídio foram
violadas, sendo que cinco mil crianças,
nascidas das violações, mortas25. Em 1994,
a ONU, pelo Conselho de Segurança,
mediante atos de tamanha crueldade criou,
em 8 de Novembro, através da Resolução
n.º 955, o Tribunal Penal Internacional
várias influências dos sistemas judiciários internos.”
(GOUVEIA, Jorge (20139 Op. Cit., p. 137.
25 A respeito disso uma mulher de nome EMMA,
oriunda de Kibuye, da etnia Tutsi sofreu violações
várias vezes por homens, com vontade de o fazer,
durante todo o dia, contribuindo para que muitas
mulheres contraíssem o SIDA. Ademais, quase todos
os governantes estavam envolvidos no genocídio,
conhecido também como limpeza étnica. E, por
conta
disso,
o
primeiro-ministro
JEAN
KAMBANDA do governo interino ruandês e três
principais dirigentes do governo, THEONESTE
BAGOSORA, ALOYS NTABAKUZE e ANATOLE
NSENGIYUMVA acabaram sendo acusados de
culpados e condenados a prisão perpétua (Cfr. alínea
b), do n.º 1, do art. 77.º) e juntamente com vários
membros do governo foram considerados culpados,
por terem participado no genocídio, estando alguns
deles na fase de julgamento. E, a bem pouco tempo
certos chefes militares ruandeses e alguns cidadãos,
também, foram considerados culpados de genocídio.
(Para mais pormenores cfr.
http://www.france24.com/fr/20110517-rwandachefs-militaires-coupables-genocide-tpir-armeegendarmerie-bizimungu-ndindiliyimana,
24/10/2016).
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para Ruanda (TPIR), com vista ao
julgamento dos principais responsáveis pelo
genocídio26. Aclare-se que o TPI não tem
competência para julgar o genocídio
ocorrido em Ruanda, pois, o mesmo
ocorreu, antes do surgimento do TPI27ˉ28.
E, como elucida JORGE GOUVEIA: “o
cenário de fundo para o estabelecimento do
Tribunal Penal ad hoc para o Ruanda era
obviamente o dos massacres genericamente
perpetrados por parte de elementos do
grupo étnico Hutu contra elementos e
simpatizantes do grupo étnico Tutsi,
somente considerando os crimes cometidos
no território do Estado do Ruanda,
genocídio este essencialmente ocorrido entre
Abril e Julho de 1994.”29
Aliados a realidade ruandesa estão
também factos ocorridos durante a guerra
civil na ex-Jugoslávia30, entre 1993 e 1995
“O Tribunal Militar Internacional de Nuremberga
(Tribunal de Nuremberga) foi o primeiro e seria
criado pelo Acordo de Londres, de 8 de Agosto de
1945 (…), com base no apoio dado pelas quatro
potências vencedoras da II Guerra Mundial.” (Cfr.
GOUVEIA,
Jorge
Bacelar
(2013)
Direito
Internacional da Segurança, p. 101). Importa referir
que para dar corpo a situação de Ruanda foi
estabelecido um tribunal internacional em Arusha,
Tanzânia, cujo objetivo é condenar os responsáveis
do Genocídio de Ruanda ocorrido em 1994.
27 Cfr. arts. 11.º e 126.º do Estatuto de Roma.
28 Mais pormenores sobre o Tribunal Penal ad hoc
para o Ruanda vide GOUVEIA, Jorge Bacelar
(2013) Op. Cit., p. 114 e ss.
29 Para mais pormenores cfr. GOUVEIA, Jorge
Bacelar (2013) Op. Cit., pp. 114 à 115.
30 A ONU adota, em 1973, a Resolução n.º XXVIII
que diz respeito aos Princípios da Cooperação
Internacional
na
Identificação,
Detenção,
Extradição e Punição dos Culpados por Crimes
contra a Humanidade. Esta Resolução apelava e
chamava à consciência aos Estados no dever que
tinham em colaborar para processar os responsáveis
por esses crimes.
26

onde sentiu-se a necessidade, à semelhança
dos tribunais de Nurumberg e Tóquio31, em
criar tribunais idênticos. Portanto o
tribunal de Haia de 1993, cujo
funcionamento apenas data de 1996,
representa a primeira corte internacional.
Foram indiciados, condenados e presos
vários líderes envolvidos na guerra da exJugoslávia, entre eles Drazen Erdemovic,
Dusko Tadic, Radovan Karadzic32.
As duas jurisdições internacionais, o da
Haia de 1993 e o estabelecido em Arusha,
em 1994, estabelecidos pela ONU, são
considerados temporários e, muitos países
reunidos em Roma, em 1998, devido a atos
cruéis e desumanos, sentiram a obrigação
de criar um tribunal internacional
permanente, com sede na Haia. O tribunal
tem competência para julgar aqueles
indivíduos, responsáveis por crimes de
genocídio, guerra e crimes contra a
humanidade. E esta ação acontece, quando
por parte dos tribunais domésticos, não
existir vontade ou não puderem levar os
criminosos à barra de justiça33. Os
responsáveis por crimes de guerra,
genocídios e crimes contra a humanidade
quando os tribunais nacionais não puderem
Estes tribunais foram instituídos pela tríplice dos
aliados para punir os crimes cometidos pela
Alemanha e Japão, no período da Segunda Grande
Guerra.
32 Para mais pormenores cfr. GOUVEIA, Jorge
Bacelar (2013) Op. Cit., pp 103 e ss.
33 O mais caricato como quase sempre tem sucedido
é que os EUA e mais alguns outros países, como a
China, Iraque, Israel, etc. votaram contra o projeto,
tendo alguns outros se abstraído. Com efeito, a
justificação dos EUA, mediante alguns analistas,
não colam, pois, o receio dos EUA é ver alguns dos
seus soldados, envolvidos na guerra do Afeganistão e
Iraque, levados à barra da justiça, por atos
considerados ilícitos.
31
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ou não quiserem processar os criminosos.
Sete nações votaram contra o projeto
(EUA, China, Israel, Iêmen, Iraque, Líbia e
Qatar) e outras vinte e uma se abstiveram,
neste sentido. Com efeito, como refere
JORGE GOUVEIA “embora já se encontre
em vigor, a colaboração dos Estados ao
Estatuto de Roma do Tribuna Penal
Internacional tem sido polémica, dado o
passo extremamente significativo que
implica num domínio que tem sido pertença
absoluta da soberania estadual: o ius
puniendi.” Assim, “são vários os
importantes Estados que já manifestaram
vontade de não vir a estar abrangidos pelo
Estatuto de Roma do Tribunal Penal
Internacional, o que se afigura muito
negativo para o êxito desta jurisdição, de
entre eles se salientado a oposição dos
Estados Unidos da América.”34
Entretanto, já com o TPI, a funcionar
em pleno, THOMAS LUBANGA DYILO,
preso em Haia, desde 2006, acabou sendo
considerado, em 2012, culpado pelos crimes
de guerra, como coautor de recrutar e
alistar, para o exército, crianças menores de
15 anos, com a finalidade de as usar para
uma participação ativa nas hostilidades da
guerra civil, agrupando-as às FPLC (Força
Patriótica para a Libertação do Congo). A
condenação de THOMAS LUBANGO
DYILO a 14 anos de prisão, pelo TPI,
representou a primeira condenação ao nível
internacional daquele órgão35.

GOUVEIA, Jorge Bacelar (2013) Op. Cit., pp 103.
Para
mais
pormenores
vide
http://www.dw.com/pt-002/tpi-condena-thomaslubanga-por-crimes-de-guerra-na-rdc/a-15808321,
25/10/2016.
34
35

O Estado Moçambicano é um Estado
democrático e de Direito36 que defende,
interpreta
e
aplica
os
direitos
37
fundamentais e os instrumentos da ordem
jurídica
internacional38ˉ39.
Após
a
consagração da primeira Constituição onde
se implantou o Estado de Direito, em 1990,
ano que findou a longa guerra civil de 16
anos, onde um milhão de moçambicanos
mortos, entre a Frelimo e a Renamo,
houve, em Moçambique, pela primeira vez,
Eleições Gerais, em 1994, que introduziu o
multipartidarismo40.
Atualmente, após vários anos de
pacificação, através da expansão das
“A República de Moçambique é um Estado de
Direito, baseado no pluralismo de expressão, na
organização política democrática, no respeito e
garantia dos direitos e liberdades fundamentais do
Homem.” (Cfr. art 3.º da CRM).
37 “Os preceitos constitucionais relativos aos direitos
fundamentais são interpretados e integrados de
harmonia com a Declaração Universal dos Direitos
do Homem e a Carta Africana dos Direitos do
Homem e dos Povos.” (Cfr. art. 43.º).
38 “A República de Moçambique aceita, observa e
aplica os princípios da Carta da Organização das
nações unidas e da Carta da União Africana”. (Cfr.
n.º 2, do art. 17.º)
39
“Os tratados e acordos internacionais,
validamente aprovados e ratificados, vigoram na
ordem jurídica moçambicana após a sua publicação
oficial e enquanto vincularem internacionalmente o
Estado de Moçambique.” Outrossim, “as normas de
direito internacional têm na ordem jurídica interna
o mesmo valor que assumem os atos normativos
infraconstitucionais emanados da Assembleia da
República e do Governo, consoante a sua respetiva
forma de receção.” (Cfr. n.ºs 1 e 2 do art. 18.º).
40 Cfr. Guerra Civil Moçambicana in Artigos de
apoio Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora,
2003-2016,
disponível
na
Internet:
https://www.infopedia.pt/$guerra-civilmocambicana, 24/10/2016 e no mesmo sentido
Preâmbulo da CRM de 2004.
36
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instituições democráticas, por razões de
pleito eleitoral, realizado em outubro de
201441, aliado à situação económica da
chamada dívida soberana mas que alguns a
denominam de dívida oculta42, as duas
forças
voltaram
ao
“palco”
das
43
confrontações . Moçambique atravessa um
momento de incerteza político-económica.
Relembre-se que a 05 de Setembro de 2014, já se
havia colocado fim às hostilidades cujo início foi em
2013, afetando uma parte da zona centro do País,
através da ratificação de um Acordo: “O Presidente
da República, ARMANDO GUEBUZA, e o líder da
Renamo, AFONSO DHLAKAMA, ratificaram,
ontem, em Maputo, o acordo de cessação das
hostilidades resultante do diálogo político entre o
Governo e o maior partido da oposição no país.”
(Para mais pormenores vide Notícias online de 06 de
Setembro
de
2014,
disponível
em
http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/main/9politica/22522-fim-das-hostilidades-pr-e-dhlakamaratificam-acordo.html, 25/10/2016).
42
No entender de muitos moçambicanos
representados pelos partidos políticos e pela
sociedade civil a divida contraída por Moçambique
não pode ser considerada dívida soberana, pois, a
sua contração não teve em conta os instrumentos
legais que Moçambique dispõe e nem foi submetido
em sede da Assembleia da República, sendo, pois, o
Governo culpado pela mesma. Esta posição é por
mim acrescida, entanto que não só o Governo de
Moçambique é culpado como também os próprios
órgãos hoje devedores da dívida por não tornarem
claros aos legítimos credores, o povo de
Moçambique, os critérios de uma maior fiscalização
das verbas disponibilizadas, motivo pelo qual o
FMI, o BM, a EU e os demais devedores atuais, tudo
devem fazer para ajudar a restaurar a situação
económica que Moçambique atravessa.
43 Na verdade, olhando o leque das reivindicações do
maior partido da oposição, a RENAMO estão a
questão da inclusão nos aspetos civis e políticos do
país; a falta da aplicação da Lei n.º 13/92 de 14 de
outubro que aprova o Acordo Geral de Paz, assinado
em Roma. Nesta última reivindicação está o
Protocolo IV do AGP, inerente a questões militares
onde a formação das Forças Armadas de Defesa de
Moçambique são uma miscigenação das duas forças:
41

O metical frente às principais moedas
internacionais sofreu uma depreciação, sem
precedentes, após a guerra civil. Viveu-se,
em 2016, num clima de tensão onde
membros dos dois principais partidos
sofriam represálias, uns mortos em
combate, outros mortos pelos denominados
“esquadrões da morte”44, como aconteceu
com o membro sénior da RENAMO,
Jeremias Pondeca quem fazia parte da
Comissão Mista na mesa das atuais
negociações45. O clima tem-se tornado de
“Os efetivos da FADM, em cada um dos ramos
previstos, serão fornecidos pela FAM e pelas forças
da RENAMO, na razão de 50% para cada lado.”
(Cfr. sobre os efetivos, parte ii., ponto 2., do
Protocolo IV da Lei 13/92 de 14 de Outubro).
44 Este é um grupo que sequestra indivíduos e mata,
escrupulosamente acreditando-se ser por razões
políticas e económicas. É um grupo que vem
perpetrando ações bárbaras, de assassinatos, ofensas
corporais graves e nenhum deles, até o momento, foi
capturado pela Polícia interna de Moçambique
(PRM) e muito menos levado à barra da justiça,
situação muito criticada pela sociedade civil e os
médias interna, alegando que o fracasso das buscas
tem que ver com a falta de vontade das autoridades
locais, por serem coniventes aos atos de barbárie.
(Cfr. Jornal A Verdade de 11 de Março, disponível
em:http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35themadefundo/57164-ha-esquadroes-de-morte-paraabater-opositores-revela-agente-da-policia-darepublica-de-mocambique, 20/10/2016).
45 A notícia vem intitulada “Esquadrões da morte
assassinam JEREMIAS PONDECA (membro da
Comissão Mista)”. E com mais clareza se adianta,
“foi assassinado ontem, sábado, na zona da
Marginal, próximo ao Game, o membro sénior da
Renamo e do Conselho de Estado, JEREMIAS
PONDECA.” Portanto, “a informação só veio a
público hoje porque o corpo foi encontrado na praia
na manhã de hoje, e a polícia que removeu o corpo,
não comunicou antes alegadamente porque era um
“desconhecido”. (Para mais pormenores,
vide
disponível
em:
http://noticias.mozmassoko.co.mz/2016/10/esquadro
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ódio e terror, num claro atentado ao direito
à vida, à liberdade e aos direitos
fundamentais e humanos, em geral.
Um relatório feito pela Organização
privada, a Liga dos Direitos Humanos, e
apresentado em Maio de 2016, apontam
para uma intervenção da ONU para os
crimes que têm acontecido em Moçambique
“A presidente da Liga dos Direitos
Humanos (LDH) de Moçambique exigiu,
nesta terça-feira (…), a criação de uma
comissão internacional de inquérito
liderada pelas Nações Unidas para
investigar as valas comuns no centro do
país, de que afirma ter provas documentais
fotográficas…”. Assegurou Alice Mabota,
numa conferência de imprensa, em relação
a situação político-militar, económico-social
e dos direitos humanos em Moçambique, o
seguinte: “Tenho a certeza de que existem
[as valas comuns], estamos no terreno, o
que nos foi informado é que de facto
existem valas, temos essas imagens, temos
as fotografias…”46.
No mesmo diapasão, a ONU em Maio de
2016 exigia uma investigação: “…o
Escritório do Alto Comissário das Nações
Unidas para os Direitos Humanos (…)
Ohchr (…) disse à VOA por [correio
eletrónico] estar em contacto com as
autoridades moçambicanas depois de ter
recebido alegações sobre uma vala comum
es-da-morte-assassinam-jeremias-pondeca-membroda-comissao-mista.html, 24/10/2016).
46
Cfr.
disponível
em
http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/20
16/05/liga-dos-direitos-humanos-demo%C3%A7ambique-exigeinvestiga%C3%A7%C3%A3o-da-onu-aden%C3%BAncias-de-valas-comuns.html,
24/10/2016.

em Gorongosa…”. O Comissário acentua:
“Temos, de facto, recebido alegações sobre
uma vala comum na Gorongosa, no
entanto, ainda não pudemos verificar essas
alegações por falta de acesso ao local…”.
Essa posição surge após “…o porta-voz da
Polícia da República de Moçambique
(PRM) Inácio Dina [afirmar] ter enviado
uma equipa ao local que não encontrou
qualquer vala comum.”47
A constituir verdade estes factos que
indiciam atitudes cruéis e desumanas,
chamaríamos à colação o Estatuto de
Roma do Tribunal Penal Internacional, no
sentido de ativar o art. 5.º e chamar à
responsabilidade os autores morais e
materiais dos atos bárbaros. Num período
em que membros dos dois principais
partidos, com maior acentuação do maior
partido da posição, são sequestrados e
mortos48, o Ministério Público, tendo como

Para mais pormenores cfr. Liga Moçambicana de
Direitos Humanos pede investigação da ONU às valas
comuns”, de 10 de Maio de 2016, disponível em
www.voaportugues.com/a/liga-mocambicanadireitos-humanos, 24/10/2016.
48 Segundo o relato de Henriques Ibraimo “cinco
membros do partido no poder mortos ontem na
província de Tete, no distrito de Macanga mas
concretamente no posto administrativo de
Chidzolomondo.” Portanto, “a informação foi
revelada por parentes e amigos mas próximos das
vítimas, e a mesma veio a ser confirmada por um
secretário da mesma zona de Chivumwe [-]
Francisco Pinto…”. Ademais, “ainda na tarde de
ontem em Tete registou-se um confronto entre
homens da Renamo e os homens da FIR no distrito
de Chiúta, no posto administrativo de Kasula na
localidade de Mphondo. Durante os confrontos
registou se vários mortos e feridos em ambas partes,
Os feridos deram entrada hoje no Hospital
provincial de Tete (…). Até agora ainda não temos
os números exatos dos mortos nas ambas partes.”
47
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funções, defender o Estado junto dos
tribunais e defender os interesses que a lei
determina, controlar a legalidade, os prazos
das detenções, dirigir a instrução
preparatória dos processos-crimes, exercer a
ação penal, etc., deveria tomar todas as
providências necessárias, com vista a pôr
fim a estes atos macabros, atentatórios aos
direitos humanos, à segurança do Estado e
acusar os autores a que sejam julgados, em
sede de justiça. Portanto, fazer aceder à
justiça a todos os ausentes, ou seja, aos que
não tenham a possibilidade de o fazer é um
dos imperativos do Ministério Público.

dos que controlam as armas e impõem as
suas vontades…”. Ainda nos seus dizeres
“…a violência contra os partidos políticos
da oposição continua uma ameaça séria às
liberdades políticas. O MDM sofre com o
silêncio
cúmplice
das
autoridades
administrativas, judiciais e de proteção
pública. Este silêncio e esta apatia em nada
contribuem para os valores do Estado de
Direito e tratamento igual. Os Homens não
são medidos pela palma da mão”. E, por
fim acrescentou “…que o povo não pode
continuar a ser brindado com discursos que
não passam de meras intenções”49.

Moçambique está a atravessar um
momento muito sensível em que o Estado
está em chamas e em guerra e demite-se das
suas responsabilidades para com o cidadão,
segundo afirma o chefe da Bancada do
Movimento Democrático (MDM), Lutero
Simango: “Vivemos num ambiente em que
o Estado tende a auto demitir-se das suas
responsabilidades, colocando-nos a mercê

Tendo em conta que a Paz é um bem
supremo para a manutenção da ordem
pública e do desenvolvimento a mesma
deve ser buscada, a todo o tempo, tendo os
partidos políticos o dever de “…contribuir,
através da educação política e cívica dos
cidadãos, para a paz e estabilidade do
país.”50 E, por isso mesmo proíbe-se aos
partidos políticos preconizar “…ou recorrer
à violência armada para alterar a ordem
política e social do país.”51 A paz deve ser
um fim em si mesma e a mesma deve ser
duradoira e a guerra o seu oposto que
jamais deve ser ambicionado para a
resolução de diferenças. A guerra só cria
destruição de infraestruturas, do tecido
social e sobretudo das relações humana,
sendo um atentatório aos desígnios e das
garantias constitucionais e das normas
internacionais, a CUDH, o Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos

(Disponível
em:
http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/20
16/01/cinco-membros-do-partido-frelimo-mortosem-tete.html, 24/10/2016). Outrossim, membros do
Partido Renamo têm sido mortos, como se atesta na
epígrafe de um jornal moçambicano “Mais dois
membros da Renamo mortos a tiros no norte de
Moçambique…”. Ainda na senda do Jornal “dois
membros do maior partido da oposição em
Moçambique, a Renamo, foram assassinados à
queima-roupa, na terça-feira (18), no distrito de
Ribáuè, província de Nampula, por pessoas
supostamente desconhecidas e que se puseram o
fresco. Com este homicídio, já são quatro vítimas da
mesma formação política em menos de um mês, o
que sugere tratar-se de uma razia política contra a
oposição.” (Para mais pormenores cfr. Jornal
Verdade de 20 de Outubro de 2016, disponível em
http://www.verdade.co.mz/destaques/democracia/59
856-mais-dois-membros-da-renamo-mortos-a-tirosno-norte-de-mocambique-, 25/10/2016).

Para mais pormenores cfr. Jornal Verdade de 20
de
Outubro
de
2016,
disponível
em
http://www.verdade.co.mz/destaques/democracia/59
856-mais-dois-membros-da-renamo-mortos-a-tirosno-norte-de-mocambique-, 25/10/2016).
50 Cfr. art. 35.º, n.º 3, da CRM.
51 Art. 77.º da CRM.
49
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que obrigam em caso de desobediência ao
Estatuto de Roma intervenção do Tribunal
Penal Internacional.
O modus operandi que atenta os direitos
humanos
fundamentais
dos
seus
concidadãos, por parte de vários lideranças
e organizações criminosas, representa, sem
embargo, um atentado claríssimo à
dignidade humana e ao Estado de Direito e
Democrático que as constituições destes
mesmos Estados consagram, sendo que o
direito à igualdade e o direito à liberdade,
consagrados na Carta Magna dos Direitos
do Homem, na inesquecível tríade
axiológica de liberté, égalité fraternité,
representam uma garantia, sem precedentes
de direitos, na escala universal, e por isso
mesmo, todos os direitos humanos e
fundamentais, sobretudo o direito à vida,
são invioláveis, independentemente das
convicções políticas, religiosas, diferenças
rácicas, etc.52.
Não poderíamos fechar a nossa pesquisa
com uma visão crítica pelo facto de nos
apercebermos que desde a existência deste
tribunal cujas competências são a de julgar
crimes graves, ocorridos no plano
internacional, como os de genocídio, crimes
contra a humanidade, crimes de guerra e o
crime de agressão, sejam até os dias
hodiernos, levado à barra da sua jurisdição
e condenado apenas um único caso da alta
patente da República Democrática do
Congo, THOMAS LUBANGA DYILO.
Achamos que certos Países, enquanto
países que se auto intitulam “superdemocráticos”, como os EUA, ao não
aprovarem, nem ratificarem o Estatuto,
Cfr. n.º 2, do art. 5.º, art. 6.º e 7.º do Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1992.
52

fogem das suas responsabilidades, para com
alguns dos autores, seus concidadãos,
envolvidos nas guerras de Afeganistão,
Iraque, Líbia, cujas motivações das
consubstanciadas invasões vieram a
comprovar-se, injustificáveis e a mesma
crítica recai sobre a China, a Rússia, Israel
e Moçambique53.
Em Iraque, por exemplo, a justificação
de que o Governo do ditador SADAM
HUSSEIN, segundo o Secretário de Estado
dos EUA, COLIN POWELL, escondia
armas de destruição em massa, sob
apresentação de provas, e por isso a sua
intervenção militar, hodiernamente, são
A esse propósito, tem havido discussões, no
sentido de se tentar perceber se há necessidade de
existir uma revisão constitucional, pese embora que
esse posicionamento é descartado por que há quem
entenda que a atual constituição, no seu art. 18.º, n.º
2 que preceitua que “as normas de direito
internacional têm na ordem jurídica interna o
mesmo valor que assumem os atos normativos
infraconstitucionais emanados da Assembleia da
República (AR) e do Governo, consoante a sua
respetiva forma de receção (...)” de per si abra espaço
para essa receção, como aconteceu com Portugal que
teve essa necessidade, com a revisão de 2001,
modificando quer o Preâmbulo, quer o art. 7.º que
afirma que “Portugal pode, tendo em vista a
realização de uma justiça internacional que
promova o respeito pelos direitos da pessoa humana
e dos povos, aceitar a jurisdição do Tribunal Penal
Internacional, nas condições de complementaridade
e demais termos estabelecidos no Estatuto de
Roma.” Neste mesmo ano foi criada, por conta da
consagração constitucional, a Lei nº 102/2001, de 2
de Agosto, alegando-se que “(…) o Tribunal
Internacional pode solicitar às autoridades
judiciárias portuguesas que renunciem, a seu favor,
em qualquer fase do processo, à competência para
investigação ou julgamento de um caso concreto.”
(vide art. 2.º, n.º 1). Pelo sim ou pelo não achamos
que Moçambique deve aderir este instrumento,
acomodando um dispositivo importante no Texto
Fundamental, pese embora as críticas que temos
vindo a discutir.
53
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injustificáveis. De facto “o ditador foi
capturado em dezembro de 2003. Nos meses
seguintes, a verdade sobre as armas veio à
tona. George Bush e Tony Blair assumiram
que não havia o perigo, mas colocaram a
culpa no trabalho dos serviços secretos. Mas
já era tarde. O conflito encerrado, mais de
oito anos depois, custou a vida de 115,5 mil
civis iraquianos e de 4.483 militares
americanos. E não levou a estabilidade ao
país, uma das promessas antes da
invasão.”54
E a quem cabe as responsabilidades
criminais para um ato bárbaro como este.
No meu ver o TPI demitiu-se das suas
responsabilidades, pois, este tribunal, pode
intervir mesmo nos Estados que não
tenham ratificado o Estatuto de Roma55, a
exemplo dos EUA, quando se observar
situações idênticas ao estabelecido no art.
5.º. Esta posição tem-se revestido de grande
celeuma, uma vez que, no meu entender, as
penalizações têm sido focalizadas para os
líderes dos Estados, economicamente,
fracos56, pois, a título de exemplo, devido
aos crimes de guerra, homicídio e tortura,
cometidos pelo Presidente de Sudão,
OMAR AL BASHIR, o TPI decretou um
mandato de captura para a sua prisão,
(Disponível em
http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,comjustificativa-falsa-iraque-era-invadido-ha-10anos,8951,0.htm, 25/10/2016).
55 Vide n.º 2, do art. 4.º do Estatuto de Roma de
2002.
56 Não quero com isso afirmar que me compadeço
com os indivíduos que atentam contra os direitos
humanos e contra o disposto no art. 8.º do Estatuto
de Roma mas critico a forma como os processos são
desencadeados, pois, todos os líderes e indivíduos
criminosos, independentemente, do seu status quo,
etc. deveriam ser tratados na estrita obediência ao
princípio da igualdade e da justiça.

desde 2009, apesar do Sudão não ter
ratificado o TPI. E, aquando a sua
deslocação aos EUA, em 2013, o TPI pediu
àquele País que colaborasse na entrega de
BASHIR, o que lhe foi recusado, ou seja, os
EUA, “não estão obrigados, portanto, a
colaborar com a corte internacional. No
comunicado enviado ao governo norteamericano, o tribunal reconhece que não há
nenhum documento político ou jurídico que
obrigue os Estados Unidos a colaborar com
o TPI. Ainda assim, a corte pede a ajuda
dos americanos.”57 E o TPI não pode
proceder com julgamentos de alguém à
revelia, ou seja, sem a prisão efetiva, pois, o
processo é improcedente. No caso do Sudão
o mesmo demostra relutância, em colaborar
com a Corte Penal Internacional58,
ignorando todos os apelos do Conselho de
Segurança da ONU. Esta recusa da entrega
de BASHIR tem acontecido até com alguns
países membros do TPI, no caso do Quénia,
Chade, do Malawi e Nigéria, este último a
contas com a CPJ59, por se recusar a
entregar o líder supremo do Sudão à CPI,
quando este se encontrava nesses países,
demonstrado não só desrespeito pelos
direitos humanos e uma clara desobediência
a jurisdição internacional, como aliás
afirma FLÁVIA PIOVESAN:

54

Cfr., consultor jurídicos de 19 de Setembro de
2013,
disponível em http://www.conjur.com.br/2013-set19/tpi-eua-prendam-presidente-sudao-ele-vaencontro-onu, 25/10/2016.
58 Referimo-nos ao TPI.
59 Idem, consultor jurídicos de 19 de Setembro de
2013,
disponível em http://www.conjur.com.br/2013-set19/tpi-eua-prendam-presidente-sudao-ele-vaencontro-onu, 25/10/2016.
57
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“O dinâmico movimento de direitos
humanos, que se desenvolveu a partir
da Segunda Guerra Mundial, revelou
uma impressionante capacidade de
estabelecer parâmetros comuns através
de
tratados
e
declarações
internacionais.
Contudo,
sua
capacidade de implementar regras e
princípios contra os Estados violadores
ainda se mostra aquém do desejável.”60
No
mesmo
PIOVESAN:

diapasão

assevera

“Dada esta fragilidade do sistema
internacional de proteção dos direitos
humanos, a esperança de que haja uma
resposta eficaz frequentemente se volta
à ordem jurídica e política interna dos
Estados signatários daqueles tratados.
Esses Estados devem pôr suas próprias
casas em ordem sem a necessidade de
que as vítimas de violações de direitos
humanos recorram ao sistema de
monitoramento internacional. Afinal
de contas, tais violações surgem dentro
dos Estados, não em alto-mar ou no
espaço sideral. Idealmente, cabe aos
Estados — nos quais as violações de
direitos humanos se manifestam — o
dever de punir e remediar essas
violações.”61
PIOVESAN, Flávia (2013) Direitos Humanos e o
Direito Constitucional Internacional, p. 52.
61 Idem, PIOVESAN, Flávia (2013) Op. Cit., p. 52.
Eu discordo da posição da Professora Flávia
Piovesan, pois, sendo os Estados os primeiros
violadores dos direitos humanos constitucionais dos
seus cidadãos não podem os mesmos ser os únicos
julgadores dos casos que lhes são imputados, através
dos seus titulares. A falta de fronteira da atuação
dos três principais poderes: executivo, legislativo e
60

Por conseguinte, face a todas as
vicissitudes do TPI e tendo em conta as
violações constantes dos direitos humanos
fundamentais apelamos que os países não
membros, como os EUA, a China e
Moçambique, etc. ratifiquem esse
importante instrumento, o Estatuto de
Roma, a fim de fazer face aos
perpetradores que vezes sem conta
aviltam a dignidade da pessoa humana,
pondo em causa a democracia, princípio
fundamental no Estado de Direito, e a
PAZ, princípio estabilizador da coesão
social e da Constituição. Portanto, o
entrosamento dos direitos da primeira e
segunda categoria, refiro-me aos direitos
civis e políticos, por um lado, e aos
direitos económicos, sociais e culturais,
por outro lado, é fulcral para a
continuação da espécie humana, com
vista a uma visão globalizante e
futurística dos direitos do homem, como,
aliás, bem afirma BOBBIO, na senda de
KANT, em A Era dos Direitos, in verbis:
“O reconhecimento e a proteção dos
direitos do homem estão na base das
Constituições democráticas modernas.
A paz, por sua vez, é o pressuposto
necessário para o reconhecimento e a
efetiva proteção dos direitos do homem
em cada Estado e no sistema
internacional. Ao mesmo tempo, o
processo de democratização do sistema
internacional, que é o caminho
obrigatório para a busca do ideal da
“paz perpétua”, no sentido kantiano da
expressão, não pode avançar sem uma
judicial, são, desde logo, a causa das violações em
que os cidadãos são vítimas. Daí a necessidade de
existir um árbitro cuja jurisdição é supranacional.
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gradativa
ampliação
do
reconhecimento e da proteção dos
direitos do homem, acima de cada
Estado.
Direitos
do
homem,
democracia e paz são três momentos
necessários do mesmo movimento
histórico: sem direitos do homem
reconhecidos e protegidos, não há
democracia; sem democracia, não
existem as condições mínimas para a
solução pacífica dos conflitos. Em
outras palavras, a democracia é a
sociedade dos cidadãos, e os súditos se
tornam cidadãos quando lhes são
reconhecidos
alguns
direitos
fundamentais; haverá paz estável, uma
paz que não tenha a guerra como
alternativa, somente quando existirem
cidadãos não mais apenas deste ou
daquele Estado, mas do mundo.”62
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Artigos de Opinião

para a realização de um amplo debate sobre
o futuro do trabalho1.
De
entre
todas
as
iniciativas
empreendidas ao longo dos últimos anos
destaco, pelo relevo alcançado e amplitude
temporal, a iniciativa da Comissão
Europeia no início do século e o Fórum
Económico Mundial realizado no presente
ano de 2016.

Paulo Cunha
Jurista
Mestre em Direito

A Europa, através da Comissão
Europeia, tem vindo a acompanhar a
questão e, já na passagem do milénio
instituiu um Grupo com a missão de
“refletir de forma prospetiva e construtiva, a
nível comunitário e num quadro intercultural
e interdisciplinar, sobre o futuro do trabalho e
do Direito do Trabalho” e o objetivo de
tentar definir o futuro das categorias
fundadoras do Direito do Trabalho nos
países europeus. As reflexões produzidas
pelo Grupo foram vertidas numa obra de

"PERSPETIVAS DE EVOLUÇÃO DO
TRABALHO"

A discussão em torno da evolução do
modelo atual do trabalho e do
correspondente ordenamento jurídico, não
sendo nova, tem vindo a ser objeto de
crescente debate nas instâncias políticas e
científicas.
Recentemente
alcançou
redobrada projeção pública com o desafio
lançado pela Organização Internacional do
Trabalho (OIT) – por ocasião da
preparação do centenário da OIT em 2019 -

Vide a este propósito Ryder, Guy (Diretor-Geral
da OIT) Relatório “O futuro do trabalho – iniciativa
do centenário” (2015).
1
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conteúdo incontornável na abordagem do
tema2.
Recentemente, no início de 2016, o
Fórum Económico Mundial reunido em
Davos debateu os desafios decorrentes da
quarta revolução industrial em curso3.
Nesta 46.ª edição do Fórum foi apresentada
uma estimativa de redução de cinco milhões
de postos de trabalho nas principais
economias mundiais nos próximos cinco
anos resultantes das alterações introduzidas
pela nova revolução digital.
A inclusão do tema nas agendas das
principais
instituições
internacionais
denota, desde logo, o interesse em torno da
revolução digital que tende a moldar as
relações de trabalho a nível global e é o
reconhecimento das profundas alterações
que lhe estão associadas - são inevitáveis as
consequências económicas, sociais e
geográficas, com reflexos políticos e mesmo
geoestratégicos, também de natureza
global.
Debater o tema é fundamental
A abordagem desta temática decorre da
necessidade de compreender a amplitude da
mudança em curso, da tomada de
consciência da atual falta de instrumentos
jurídicos adequados à sua regulação e da
tentativa de conceptualizar os mecanismos
da sua conformação. Os diagnósticos
sucedem-se, bem como as crises que têm
Supiot, Alain (2003) “Transformações do Trabalho e
futuro do Direito do Trabalho na Europa”,
Perspetivas Laborais – 1, Coimbra Editora.
3
www.weforum.org/press/2016/01/46th-annualmeeting-of-the-world-economic-forum-to-focus-onfourth-industrial-revolution/

assolado as economias dos principais blocos
económicos (como a crise do subprime e das
dívidas soberanas), sem que alguém tivesse,
ainda, verdadeiramente descoberto, a pedra
filosofal.
É consensual o reconhecimento de que
no âmbito normativo de natureza laboral o
quadro vigente não se encontra ajustado às
alterações resultantes da dinâmica da
globalização e da revolução tecnológica e
digital reclamando um debate tão amplo
que permita equacionar a adequabilidade
do Direito do Trabalho “tradicional” aos
novos desafios. É premente que a legislação
acompanhe mas, essencialmente, antecipe e
previna os riscos emergentes. É hoje
evidente que o “ambiente de trabalho”4 se
encontra em rápida mutação na sequência
das
profundas
alterações
globais,
designadamente ao nível da reorganização
das cadeias de produção e inovação nos
modelos de comercialização e consumo.
Especificidade nacional
A par das questões suscitadas a nível
global pelas alterações do paradigma
económico/social, o nosso país debate-se
com os seus próprios constrangimentos que
conduzem ao seguinte paradoxo: o aumento
da produção normativa na área do Direito
do Trabalho decorrente da transposição das
Diretivas comunitárias, acolhimento dos
respetivos Regulamentos ou até resultante
da evolução da conjuntura económicosocial não tem correspondido à sua

2

Expressão já utilizada no artigo de opinião
“Internet e Direito do Trabalho – Breves Reflexões”
publicada no n.º 26 desta revista em abril de 2016,
pg. 23-33.
4
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expectável harmonização, efetividade e
estabilização.
As lacunas ao nível da harmonização e
efetividade do quadro normativo português
parecem residir, maioritariamente, nas
características estruturais do nosso setor
empresarial - constituído maioritariamente
por micro, pequenas e médias empresas
(PME’s) onde o grau de cumprimento das
normas laborais é, em regra, menor5 - e à
dificuldade do Estado fazer cumprir as
normas. Estes constrangimentos não devem
impedir a desejável evolução do quadro
normativo mas a sua secundarização
potencia entropias em sede de concertação
social e inibe a adequabilidade da produção
normativa.
Já a instabilidade do quadro jurídico
parece decorrer de outra ordem de fatores.
A transformação ocorrida com a adesão às
instâncias comunitárias e à União
Económica e Monetária, o fenómeno da
globalização e a profunda alteração
decorrente das inovações tecnológicas em
curso põe em causa o Direito do Trabalho
tal como o conhecemos.
Acresce um quadro jurídico demasiado
complexo
decorrente
de
alterações
legislativas avulsas produzidas sem visão de
conjunto ou futuro, dificuldades há muito

Em 2014 existiam 973 empresas de grande
dimensão em Portugal com um total de 680.915
trabalhadores, que foram responsáveis pela
realização de 40,7% do Volume de negócios e
1.126.344 PME’s com um total de 2.764.311
trabalhadores. Dados recolhidos na publicação
“Empresas em Portugal 2014” do Instituto Nacional
de Estatística.
5

diagnosticadas e analisadas6. Este quadro
torna imprescindível um projeto para o país
e as reformas estruturais sérias e assentes
num amplo consenso político-social
impõem-se como desígnio nacional.
No mundo do trabalho em Portugal
(como na Europa) assiste-se a um processo
de profunda e rápida mutação das relações
de trabalho, sujeita aos imperativos
económicos e imposta ao ritmo da evolução
tecnológica e social com alterações
profundas introduzidas pela reengenharia
organizacional,
ao
nível
da
desconcentração,
descentralização,
subcontratação, flexibilização da gestão da
mão-de-obra, individualização7 e crescente
dualização das relações de trabalho.8
Consequentemente
assiste-se
a
um
crescimento inaudito das “formas atípicas

Gunter Horcher, diretor de Investigação
Estratégica do instituto Fraunhofer reconheceu
recentemente no Fórum INESC TEC do outono que
“Portugal não usa o seu potencial de forma suficiente.
Falta
coordenação
e
organização”
http://forumdooutono.inesctec.pt/
7 Predomina o unilateralismo do empregador e a
individualização das relações laborais – visíveis no
modo de determinação dos principais aspetos das
condições de trabalho – salário, horário de trabalho
e categoria profissional.
8 Vide Dias, Hugo, “Sindicalismo de Movimento
Social?”, Tese de Doutoramento - pg. 367 (2011) O
autor salienta a “crescente dualização da força de
trabalho, dividida entre um grupo decrescente de
trabalhadores estáveis, e um outro, crescente, de
trabalhadores abrangidos por uma diversidade de
modalidades contratuais atípicas. Essa polarização
não se circunscreve apenas às diferenças relativas ao
contrato, mas igualmente à capacidade de lidar com
novas subjetividades, incorporar os problemas e
necessidades expressas por uma classe trabalhadora
mais heterogénea”.
6
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de trabalho” reforçando uma perigosa
segmentação do mercado de trabalho.
Profissões em “risco”
A automatização dos processos tem
eliminado postos de trabalho até há pouco
comuns.
A
título
meramente
exemplificativo, enumeram-se os mais
evidentes como a substituição de
trabalhadores por postos de pagamento
automático nas portagens das autoestradas,
caixas de hipermercados e restaurantes de
fast food; o mesmo sucede nas empresas
vocacionadas para o atendimento ao
público, presencial ou telefónico em que o
atendimento tende a ser automatizado e
informatizado; a expansão de postos de
venda ou prestação de serviços em regime
de self service tais como restaurantes, lojas
de conveniência, do ramo alimentar,
lavandarias ou no setor bancário
decorrentes da expansão da rede de caixas
de
pagamento
automático
que
disponibilizam uma progressiva diversidade
de serviços. Esta mudança tem reflexos na
procura de trabalhadores para o exercício
de determinadas funções tais como as de
portageiro, operador de telefone e
telemarketing, rececionista, bancário e
outros semelhantes.
Profissões de “futuro”
Paralelamente há todo um novo
conjunto de competências e perfis para as
quais a procura do mercado internacional é
crescente (e Portugal não é exceção) mas
que
em
determinadas
áreas
as
Universidades, instituições de ensino e os
próprios Governos tendem a esquecer: as
primeiras
não
têm
antevindo
as

necessidades do mercado de trabalho da
próxima década e os segundos tendem a
não regulamentar determinado tipo de
atividades criando as condições necessárias
ao
seu
adequado
e
desejável
desenvolvimento.
Ainda que seja prematuro conhecer ou
ousar antecipar de forma inequívoca as
profissões com mais procura num futuro
próximo, é possível constatar uma certa
tendência nas fontes da futura criação de
emprego com base nos perfis de
competência associados às necessidades que
se perfilam. Profissões associadas à
“economia verde” ou aos serviços às pessoas
decorrentes do envelhecimento demográfico
parecem ter potencial de vir a assegurar
grandes índices de empregabilidade9.
Tendência semelhante verifica-se nas
profissões associadas à revolução digital e
tecnológica onde o domínio da eletrónica e
automação vão ser
requisitos
de
qualificação determinantes. As mudanças
em
curso
permitem-nos
supor
a
probabilidade da emergência de profissões
como as de operador de Drones10,
engenharia robótica e a mecânica de
automóveis elétricos e/ou autónomo,
profissionais
de
supercomputação,
especialistas em dados, cibersegurança, ou
em próteses e implantes eletrónicos. Em
todas as áreas do saber e da economia,
desde a agricultura, à criação de gado,
engenharias
ou
medicina
vai
ser
Vide Ryder, Guy op. cit. § 55, p. 12.
Em 14 e dezembro de 2016 a “Amazon” fez a sua
primeira entrega por meio de um “Drone”. Vide em
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/
14/amazon-claims-first-successful-prime-air-dronedelivery
9

10
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determinante o domínio da eletrónica e
automação, abrindo o mercado de trabalho
a profissionais muito especializados. As
plataformas digitais permitem maior
rapidez, flexibilidade e facilidade na sua
utilização e procura e daí o crescimento de
novos “empregadores” e “trabalhadores”
como a “Uber” ou a “AirBnB” que
dificilmente encontram respaldo legal na
tradicional legislação laboral.
Os desafios sociais
A
próxima
década
adivinha-se
determinante no processo de adaptação das
pessoas e trabalhadores à realidade digital.
A revolução tecnológica tem sido
avassaladora nos meios empregues e
consequências que moldam o mundo à
escala global mas, curiosamente, as
inovações e mudanças têm vindo a ser
produzidas com discrição e amplamente
acolhidas e assimiladas como positivas. No
entanto, é inquestionável que o paradigma
económico-social que moldou sociedades,
organizações nacionais, internacionais e,
até Estados, mudou e entrou num percurso
de rutura irreversível do qual só agora nos
começamos a aperceber da verdadeira
dimensão.
O processo de mudança tem sido paulatino,
embora suportado num esforço e
investimento pessoal considerável que
parece estar a ocorrer de forma consciente e
motivada. As novas tecnologias têm a
grande mais-valia de fomentar a
curiosidade, a procura do conhecimento e o
desenvolvimento de competências pelo que
têm vindo a ser bem acolhidas, sem que o
empenho pessoal e tempo despendido no
estudo sejam encarados como custo. Esta

revolução digital é acompanhada de um
certo glamour que fascina e nos faz esquecer
que não há forma de retroceder.
A rápida evolução tecnológica, associada
às elevadas taxas de crescimento
demográfica e reduzido crescimento da
economia mundial estão a colocar uma
pressão acrescida sobre o mercado de
trabalho tornando urgente o debate e o
encontro de soluções. Se, historicamente, o
progresso tecnológico sempre criou mais
postos de trabalho e melhorou o nível de
vida em termos globais11 autores há que
preveem que 47% dos empregos estão hoje
em risco12. Mas os diagnósticos e análises
sucedem-se sem que seja percetível uma
tendência. Em julho de 2016 a publicação
britânica “The Economist” organizou uma
conferência para debater o futuro do
trabalho e seus reflexos nos trabalhadores
tendo Stefano Scarpetta (Diretor para o
Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais da
OCDE) considerado que apenas 10% dos
empregos estão em risco de sofrerem uma
automatização completa nos próximos 10 a
20 anos (ao invés dos 47% já referidos).
Não obstante ser impossível prever ou
quantificar o aumento ou diminuição do
emprego, é certo que as oportunidades de
emprego estarão associadas às sociedades
Vide Katz, Lawrence (Universidade de Harvard) e
Margo, Robert (Universidade de Boston) “Technical
Change and the Relative Demand for Skilled Labor: the
United States in Historical Perspective” (2013)
http://www.nber.org/papers/w18752.pdf
12 Vide Frey, Carl e Osborne, Michael (ambos da
Universidade de Oxford) “The Future of
Employment: how Susceptible are Jobs to
Computerisation?”
(2013)
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/acade
mic/The_Future_of_Employment.pdf
11
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que qualifiquem as pessoas de forma a
conferir-lhes capacidade de adaptação. Com
o avanço tecnológico, as necessidades do
mercado de trabalho estão a alterar
rapidamente e as pessoas têm de saber
adaptar as suas competências a essa
mudança. A adaptabilidade é assim a chave
para o acesso e a plena integração no
mercado de trabalho, circunstância que
exige mais formação ao longo da vida. Vai
ser necessário atualizar conhecimentos ou
até adquirir formação complementar no
decurso da vida ativa, em simultâneo com a
alteração
profunda
de
carreiras
profissionais. Os próprios trabalhadores
devem reconhecer e tomar consciência desta
inevitabilidade de forma a antecipar e
adequar os seus perfis de competência.
Os desafios do Direito do Trabalho
O Direito do Trabalho é um direito de
formação recente com pouco mais de um
século de existência13 tendo-se revelado
também um dos mais dinâmicos do Direito.
Quando se aborda o presente tema, fazemolo na perspetiva da sua adaptação às novas
exigências. Não se trata, obviamente, do
fim do Direito do Trabalho até porque o
trabalho dependente sempre existirá mas
sim de uma refundação. Desde logo é
imperiosa a sistematização das normas
laborais que se mantêm dispersas em
diplomas avulsos, a clarificação dos seus
institutos, simplificação da terminologia (as
leis laborais devem ser facilmente
percetíveis
pelos
seus
destinatários
imediatos – desde logo empregadores e
Em Portugal a primeira lei social data de 14 de
abril de 1891, regulando o trabalho dos menores e
das mulheres em estabelecimentos industriais, bem
como a higiene e segurança nas oficinas.
13

trabalhadores), alterações fiscais e de
contribuições para os diversos regimes
contributivos, a reforma da contratação
coletiva e adaptação à nova realidade
económico-social. A não ser assim, o Código
do Trabalho e toda a legislação conexa
estarão relegados à categoria de meros
referenciais com todos os prejuízos daí
decorrentes para os intervenientes… e para
a economia.
Com a revolução digital, uma vez mais se
verifica que a realidade precede o Direito
sendo urgente refletir a nível Europeu e
transnacional sobre os contornos que a
legislação enquadradora deve assumir de
forma a permitir o desenvolvimento das
referidas
atividades, o
correspetivo
exercício profissional por parte dos
operacionais bem como a salvaguarda dos
direitos dos “novos” trabalhadores.
Portugal tem acompanhado a revolução
tecnológica e digital sem que esta tenha
sido acompanhada pela correspondente
evolução do enquadramento normativo. A
evolução é diária mas a antecipação das
condições
que
permitam
a
sua
implementação e desenvolvimento seria
fundamental para a atração de novos e
mais investimentos, criação de mais e novos
postos de trabalho com os direitos que a
sociedade e o Direito considerem
adequados.
A justiça Social
A relação de trabalho por tempo
indeterminado encontra-se em crise,
privilegiando os empregadores o recurso a
formas “atípicas” de contratação como o
trabalho a tempo parcial, a termo ou
temporário. É também crescente o número
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de empresas que recorre à subcontratação,
externalização ou recurso a agencias
privadas, numa tendência crescente de
transição da relação de trabalho para uma
relação comercial. Se é verdade que ao
Direito cabe conformar as relações de
trabalho, também o é que o Direito é um
reflexo da consciência axiológico-normativo
de uma determinada sociedade subordinada
às interdependências económicas globais e
“financeirização” do mundo do trabalho
que hoje se tende a sobrepor às liberdades
individuais e até coletivas de algumas
nações. Não havendo, como já referi, uma
solução ou resposta clara e justa por parte
das principais organizações internacionais,
sempre se concluirá que o debate em curso é
urgente e decisivo para que a gestão de
mudança considere e promova um trabalho
digno para todos. Novas formas de trabalho
emergerão mas a relação de trabalho
dependente de cariz tradicional - que
necessariamente coexistirá com aquelas não poderá ficar refém da precariedade. O
progresso social apenas se concretiza com a
valorização pessoal e profissional dos
indivíduos.

dificuldades
e
hesitações
como
oportunidades e promover e incentivar a
discussão tão alargada e profunda quanto
possível envolvendo o meio académico,
parceiros e agentes sociais que possibilitem
a afirmação de Portugal como uma
verdadeira start-up inovadora em matéria
de
relações
laborais
–
condição
imprescindível para que o nosso país se
torne ainda mais atrativo e competitivo no
mercado global e, verdadeiramente
preparado para liderar (ambição que
devemos acalentar) a nova revolução
tecnológica.

Vivemos um contexto de crise e mudança,
enquanto aguardamos – quantas vezes de
forma letárgica - um realinhamento das
políticas
económicas
globais
que
possibilitem o enquadramento das pessoas
nas organizações num quadro económicosocial mais estável que permita ao Direito
criar os institutos jurídicos adequados à
conformação das relações de trabalho
conforme as necessidades decorrentes da
revolução digital e tecnológica.
Neste contexto o Estado, as instituições
nacionais e a sociedade devem encarar as
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Sabia que...?
A NOVA ORDEM MUNDIAL!!!
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Global to Local Law News

UNIÃO EUROPEIA

Informação relativa à entrada em vigor do Acordo entre os Estados Unidos da América e a União
Europeia relativo à protecção de dados pessoais respeitantes à prevenção, investigação, detecção e
repressão de infracções penais.
Declaração da Comissão relativa ao Acordo UE / EUA relativo à protecção dos dados pessoais
respeitantes à prevenção, investigação, detecção e repressão de infracções penais («Acordo-quadro»).
Rectificação ao Regulamento (UE) n.º 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de
Junho 2013, sobre requisitos prudenciais aplicáveis às instituições de crédito e empresas de
investimento e que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012.
Recomendação (UE) 2017/146 da Comissão, de 21 de Dezembro de 2016, relativa ao Estado de
Direito na Polónia, complementar da Recomendação (UE) 2016/1374.

CONSELHO EUROPEU

Conclusões do Conselho sobre as orientações macroeconómicas e orçamentais para os EstadosMembros (Análise Anual do Crescimento).O Conselho adotou conclusões sobre as orientações
macroeconómicas e orçamentais para os Estados-Membros (Análise Anual do Crescimento).
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Iniciativas Legislativas

Apreciação Parlamentar 30/XIII
Decreto-Lei n.º 11-A/2017, de 17 de janeiro que "Cria uma medida excecional de apoio ao emprego
através da redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora".
Projeto de Lei 381/XIII
Altera a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de
Junho, reconhecendo o direito a 25 dias úteis de férias.
Projeto de Lei 379/XIII
Altera o Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, que define o regime jurídico aplicável aos
bombeiros portugueses no território continental.
Projeto de Lei 378/XIII
Reforça a tutela contra os actos de assédio no âmbito das relações de trabalho.
Projeto de Lei 374/XIII
Determina a atualização anual dos honorários dos serviços jurídicos prestados pelos advogados no
âmbito do apoio judiciário (2.ª alteração à Lei n.º 34/2004, de 29 de julho).
Projeto de Lei 369/XIII
Altera o Código do Trabalho, consagrando a Terça-Feira de Carnaval como feriado nacional
obrigatório.

Diplomas Aprovados

Decreto da Assembleia 64/XIII
Vigésima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o regime
jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando
várias substâncias à tabela II-A.
Decreto da Assembleia 62/XIII
Autoriza o Governo a criar o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única
digital.
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Decreto da Assembleia 61/XIII
Estabelece um estatuto jurídico dos animais, alterando o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 47344, de 25 de novembro de 1966, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013,
de 26 de junho, e o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro.
Decreto da Assembleia 60/XIII
Estabelece o regime de regulação das responsabilidades parentais por mútuo acordo junto das
Conservatórias do Registo Civil, alterando o Código Civil aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de
25 de novembro de 1966, e o Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 131/95, de 6 de
junho.
Decreto da Assembleia 59/XIII
Estabelece o regime jurídico da realização de testes, exames médicos e outros meios apropriados
aos trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, com vista à deteção do consumo excessivo de
bebidas alcoólicas e do consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e de produtos
análogos e procede à primeira alteração ao Estatuto do Pessoal do Corpo da Guarda Prisional,
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 3/2014, de 9 de janeiro.
Decreto da Assembleia 58/XIII
Orçamento do Estado para 2017.
Decreto da Assembleia 57/XIII
Grandes Opções do Plano para 2017.
DIÁRIO DA REPÚBLICA

Lei n.º 3/2017 - Diário da República n.º 11/2017, Série I de 2017-01-16 - Assembleia da
República
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.
Lei n.º 4/2017 - Diário da República n.º 11/2017, Série I de 2017-01-16 - Assembleia da
República
Procede à sexta alteração à Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, que regula o financiamento dos
partidos políticos, converte em definitivas as reduções nas subvenções públicas para o
financiamento dos partidos políticos e para as campanhas eleitorais, e revoga a Lei n.º 62/2014, de
26 de agosto.
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Lei n.º 2/2017 - Diário da República n.º 11/2017, Série I de 2017-01-16 -Assembleia da
República
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).
Decreto n.º 5/2017 - Diário da República n.º 22/2017, Série I de 2017-01-31 - Negócios
Estrangeiros
Aprova a Convenção sobre Segurança Social entre a República Portuguesa e a República da Índia,
assinada em Nova Deli, em 4 de março de 2013.
Decreto-Lei n.º 11-A/2017 - Diário da República n.º 12/2017, 1º Suplemento, Série I de 2017-0117 - Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Cria uma medida excecional de apoio ao emprego através da redução da taxa contributiva a cargo
da entidade empregadora.
Decreto-Lei n.º 4/2017 - Diário da República n.º 5/2017, Série I de 2017-01-06 - Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Regula as condições e as regras de atribuição e de cálculo das pensões de reforma do regime
convergente e das pensões de invalidez e velhice do regime geral de segurança social do pessoal com
funções policiais da Polícia de Segurança Pública, do pessoal da carreira de investigação e
fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do pessoal da carreira de investigação
criminal, da carreira de segurança e pessoal das demais carreiras de apoio à investigação criminal
responsável por funções de inspeção judiciária e recolha de prova da Polícia Judiciária e do pessoal
do corpo da Guarda Prisional.
Decreto-Lei n.º 3/2017 - Diário da República n.º 5/2017, Série I de 2017-01-06 - Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Regula as condições e as regras de atribuição e de cálculo das pensões de reforma do regime de
proteção social convergente e das pensões de invalidez e velhice do regime geral de segurança social
dos militares das Forças Armadas e dos militares da Guarda Nacional Republicana subscritores do
regime convergente e contribuintes do regime geral.
Decreto n.º 2/2017 - Diário da República n.º 5/2017, Série I de 2017-01-06 - Negócios
Estrangeiros
Aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República da Índia sobre o exercício de
atividades profissionais remuneradas por parte dos dependentes do pessoal diplomático,
administrativo e técnico das missões diplomáticas e consulares, assinado em Nova Deli, em 8 de
julho de 2016.
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Portaria n.º 29/2017 - Diário da República n.º 12/2017, Série I de 2017-01-17
Procede à segunda alteração ao artigo 2.º da Portaria n.º 976/2009, de 1 de setembro.
Portaria n.º 35/2017 - Diário da República n.º 14/2017, Série I de 2017-01-19 - Finanças
Portaria que aprova as novas instruções de preenchimento da declaração modelo 37 para
cumprimento da obrigação prevista no artigo 127.º do Código do IRS.
Portaria n.º 34/2017 - Diário da República n.º 13/2017, Série I de 2017-01-18 - Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Portaria que regula a criação da medida Contrato-Emprego, que consiste na concessão, à entidade
empregadora, de um apoio financeiro à celebração de contrato de trabalho com desempregado
inscrito no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P.
Aviso n.º 4/2017 - Diário da República n.º 7/2017, Série I de 2017-01-10 - Negócios Estrangeiros
O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos Países Baixos notificou ter a Ucrânia
formulado uma declaração à Convenção Relativa ao Processo Civil, adotada na Haia, a 1 de março
de 1954.
Resolução da Assembleia da República n.º3/2017 – Diário da República n.º1/2017, Série I de
2017-01-02 - Assembleia da República
Recomenda ao Governo a avaliação do apoio judiciário no âmbito dos crimes de violência
doméstica e da regulação das responsabilidades parentais.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 15-A/2017 - Diário da República n.º 9/2017, 1º
Suplemento, Série I de 2017-01-12
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a emissão de dívida pública, em execução do Orçamento do Estado para 2017.
Decreto Legislativo Regional n.º 2/2017/M - Diário da República n.º 12/2017, Série I de 201701-17 - Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Primeira alteração do Decreto Legislativo Regional n.º 1/2011/M, de 10 de janeiro, que adapta à
Região Autónoma da Madeira a Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, com a redação dada pela Lei n.º 17A/2006, de 26 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 255/2007, de 13 de julho e pela Lei n.º 5 /2013, de 22 de
janeiro, que estabelece o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16
anos.
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RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO
Crime; Furto qualificado; Prova testemunhal; Antecedentes criminais; Reincidência – Acórdão
de 11-01-2017
“I - A credibilidade das declarações e dos depoimentos há-de ser averiguada no confronto do conteúdo
concreto da sua descrição dos factos, num quadro de averiguação cuidadosa, da motivação e do
interesse de cada um, nos factos, por forma a afastar a sua credibilidade, se se verificar que os mesmos
estavam concertados, no sentido de alteração da verdade ou de criação de uma realidade virtual. II Podem ser valorados os antecedentes criminais do arguido, como indício objectivo, seguro, certo e
definitivo da caracterização da sua personalidade como adequada e ajustada à prática dos factos em
apreciação, traduzindo uma probabilidade, uma plausibilidade, da sua prática. III - Para determinar a
medida da pena no caso de reincidência, o juiz deve em primeiro lugar determinar a pena que
concretamente caberia ao arguido se ele não fosse reincidente, em vista à verificação dos pressupostos
formais do artº 76º CP. IV- Estando em causa uma reincidência homogénea é logico o funcionamento da
prova por presunção, sendo liminar a inferência de que ao arguido foi indiferente o sinal transmitido
pela anterior condenação, não o inibindo de renovar o seu propósito de delinquir.”
Jovem adulto; Medidas tutelares – Acórdão de 11-01-2017
“No art.º 5º DL 314/78 de 27/10 com vista à aplicação das medidas tutelares do art.º 18º al.s a) e c),
estava em causa a pena concretamente aplicada.”
Crime; Falso testemunho; Assistente; Burla processual – Acórdão de 11-01-2017
“I - No artº 360º CP é protegido não apenas um interesse de ordem publica mas também pode ser
imediatamente protegido um interesse susceptivel de ser corporizado num concreto interesse individual,
pelo que é admissível a constituição de assistente. II - O crime de burla, integra no seu conceito a
chamada “burla processual”, como forma de cometimento de tal ilícito, sujeita aos mesmos requisitos
do crime de burla.”
Crime de fraude fiscal; Regime mais favorável – Acórdão de 11-01-2017
“I - Na determinação do regime que concretamente se mostre mais favorável ao agente deve ponderarse a aplicabilidade da totalidade do regime a que o caso se submete. II- Tal não impede a adopçao por
um ou outro regime tendo em conta determinados institutos jurídicos autónomos. III- É possível optar
pelo RJIFNA na apreciação do tipo legal e da pena e escolher aplicar o RGIT relativamente à
prescrição, ou o inverso, não sendo permitido escolher normas de um e outro dos regimes em relação a
cada uma das questões.”
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Liberdade condicional; Juízo de prognose – Acórdão de 11-01-2017
“O juízo de prognose a efectuar sobre a capacidade de o condenado, uma vez em liberdade, adoptar um
comportamento socialmente responsável sem cometer crimes, tem de ser particularmente exigente, sob
pena de a concessão de liberdade condicional redundar num mero beneficio de encurtamento da pena,
distorcendo-se e frustrando-se as finalidades do instituto.”
Crime de burla; Bem jurídico; Prejuízo patrimonial – Acórdão de 11-01-2017
“I- O bem jurídico protegido pelo crime de burla é o património do ofendido globalmente considerado
numa perspectiva jurídico criminal, mas ao lado do património protege também os valores da lealdade,
transparecia e boa fé das transações e a capacidade de cada pessoa se determinar de forma livre e
correcta nas suas disposições de caracter patrimonial. II- Ocorre o crime de burla e não mera fraude
civil quando ocorre um incumprimento contratual preconcebido, criado de forma astuciosa levando o
ofendido ao engano que causou o prejuízo patrimonial.”
Despacho de não pronúncia; Pedido de indemnização civil; Prosseguimento do processo;
Prosseguimento dos autos – Acórdão de 11-01-2017
“Uma vez proferido despacho de não pronúncia deve ser indeferido o prosseguimento dos autos para
conhecimento do pedido de indemnização civil.”
Regime geral das contraordenações; Recurso de impugnação; Decisão por despacho – Acórdão
de 11-01-2017
“Face à existência de norma expressa no regime geral das contraordenações [RGCO] - que prevê a
possibilidade de, com a não oposição do Ministério Público e do arguido, o juiz decidir o recurso de
impugnação da decisão da autoridade administrativa por simples despacho - não há lugar à aplicação
subsidiária do disposto no art. 311.º, n.º 1 do CPP.”
Execução de sentença; Admissibilidade de recurso; Nulidade da decisão; Falta de
fundamentação; Omissão de pronúncia – Acórdão de 09-01-2017
“I - A lei permite que a parte vencedora de uma ação declarativa, em que foi interposto recurso da
respetiva sentença com mero efeito devolutivo, promova a execução dessa decisão enquanto estiver
pendente o recurso. II - Se o recurso interposto procede e a sentença exequenda é revogada total ou
parcialmente, não pode subsistir uma execução baseada numa declaração judicial que deixou de existir,
pelo que a execução tem de ser extinta ou alterada, conforme o resultado definitivo do recurso, nos
termos do artigo 704.º, n.º 2, do C.P.C. III - Essa consequência deve ser retirada pelo tribunal da
execução, devendo o respectivo despacho ser proferido no processo executivo, oficiosamente ou a
requerimento de qualquer interessado, logo que ao mesmo seja comunicada a definitividade da decisão
que revoga ou altera a sentença exequenda, não sendo necessária a dedução de uma oposição à
execução superveniente pelo Executado, nem estando tal consequência dependente de qualquer prazo.
IV - O direito do terceiro adquirente comprador de acionar a garantia contra o vendedor do imóvel com
defeitos (art. 914.º do C.C.) e contra o empreiteiro que construiu com os mesmos defeitos (art. 1225º do
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C.C.), reflete uma pluralidade de obrigações independentes, destinadas à satisfação do interesse do
credor, em que, apesar de não estarmos perante obrigações plurais solidárias, lhes são aplicáveis
algumas regras próprias deste tipo de obrigações, por analogia, sobretudo no que respeita às relações
externas, como seja a possibilidade do credor reclamar de cada um dos devedores o pagamento integral
de cada uma das prestações com finalidade coincidente, não podendo o devedor demandado opor o
benefício da divisão.”
Acção de reivindicação; Nulidade de sentença; Falta de fundamentação; Impugnação da matéria
de facto; Responsabilidade pré-contratual – Acórdão de 09-01-2017
“I - Só a falta absoluta de fundamentação, entendida como a total ausência de fundamentos de facto e
de direito, gera a nulidade prevista na al. b) do nº 1 do citado artigo 615º. II - Quando se impugne a
matéria de facto, não basta identificar meios de prova e afirmar-se, com base neles, que a aquela deve
ser alterada, a parte terá de elaborar e expor uma análise crítica da prova formalmente análoga à
realizada pelo juiz e concluir no sentido que pretende. III - Na aferição da existência de
responsabilidade adveniente da culpa in contrahendo, haverá que ter em consideração a disciplina
decorrente do artigo 483.º do CCivil e igualmente os princípios gerais reguladores da responsabilidade
contratual, designadamente o disposto no artigo 798.º do mesmo diploma legal. IV - Neste tipo de
responsabilidade a indemnização abrange o interesse contratual negativo, podendo, em casos limites e
de acordo com as circunstâncias concretas do caso, incluir o interesse contratual positivo,
nomeadamente se já existia um acordo global e faltava apenas a formalização do negócio. V - A
qualidade de mero possuidor ou detentor precário, não impede, só por si, a aplicação do regime do
citado artigo 1273.º referente às benfeitorias necessárias e úteis. VI - Segundo o artigo 342.º, nº 1, do
CCivil, incumbe a quem invocar o direito a indemnização por realização de benfeitorias o ónus de
provar as características das obras efectuadas com vista à respectiva qualificação à luz do disposto no
citado artigo 216.º, bem como a possibilidade de remoção das benfeitorias sem detrimento da coisa
benfeitorizada, para os efeitos do disposto no artigo 1273.º do CC. VII - O detrimento a que pode dar
lugar o levantamento das benfeitorias úteis refere-se não a estas, mas à coisa benfeitorizada, daí que,
independentemente da situação subjectiva do possuidor, seja juridicamente irrelevante que do
levantamento das benfeitorias resulte o detrimento destas. VIII - Não é através da ampliação do
âmbito do recurso que a apelada pode promover a reapreciação da decisão que admitiu o incidente de
oposição, essa reapreciação só podia ser feita mediante impugnação autónoma ou recurso subordinado
(artigos 633.º e 644.º, nº 3 do CPCivil).”
Acidente de trabalho; Tentativa de conciliação; Factos assentes; Base instrutória – Acórdão de
05-01-2017
“I - Em processo acidente de trabalho devem considerar-se assentes os factos admitidos por acordo em
tentativa de conciliação. II-Improcede a impugnação, efetuada pela ré/seguradora, relativamente à
resposta à matéria de facto que, pese embora levada à base instrutória - em violação dos arts. 112.º, n.º
1, e 131.º, n.º 1, al. c), do CT - respeite à ocorrência de acidente de trabalho, por esta aceite em tentativa
de conciliação.”
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Justa causa de despedimento; Assédio moral – Acórdão de 05-01-2017
“I - A justa causa subjectiva justificativa do despedimento por parte do trabalhador assente em assédio
moral do empregador, estando para além de situações de mero mau relacionamento, implica a
verificação de comportamentos real e manifestamente humilhantes, vexatórios e atentatórios da
dignidade do trabalhador, passíveis de exercer pressão moral sobre este e tendo em regra associado um
objetivo final ilícito ou pelo menos eticamente reprovável, bem como, ainda, enquanto característica
essencial do conceito de justa causa, a demonstração de que esse comportamento da entidade patronal,
que lhe possa ser imputável a título de culpa, pela sua gravidade e consequências, torne inexigível a
manutenção do vínculo laboral. II- Não preenche os aludidos pressupostos o comportamento de um
empregador que, discutindo por vezes com a trabalhadora, apelidando-a de incompetente, em
determinado dia, na sequência de uma reclamação de um cliente sobre o serviço prestado, a apelida de
incompetente e de não ter realizado convenientemente o serviço.”
Obrigação de apresentação de coisa ou documento; Pedido genérico; Ineptidão da petição inicial;
Ensino superior particular e cooperativo; Carreira paralela – Acórdão de 05-01-2017
“I - O pedido genérico formulado com fundamento na obrigação da parte contrária apresentar
determinados documentos necessários à liquidação do pedido não integra a situação prevista na al. c)
do nº1 do artigo 471º do CPC de 1961 devendo o Autor, previamente, socorrer-se do meio processual
previsto nos artigos 1476º e seguintes do CPC de 1961. II - Não tendo o Autor recorrido ao meio
processual previsto nos artigos 1476º e seguintes do CPC de 1961 carece de fundamento legal o seu
requerimento no sentido da inversão do ónus da prova por a Ré, apesar de notificada, não ter junto aos
autos a documentação fundamento da impossibilidade de formular pedido líquido. III - É inepta a
petição inicial na qual o Autor, para fundamentar pedido de condenação da Ré no pagamento de
trabalho nocturno, se limita a dizer que prestou trabalho para a Ré para além das 20 horas. IV - O
Estatuto do Ensino Superior Particular e Cooperativo aprovado pelo DL 16/94 de 22.01 e o Regime
Jurídico das Instituições de Ensino Superior aprovado pela Lei nº62/2007 de 10.09 reconhecem que os
objectivos prosseguidos pelo sistema do ensino superior, incluindo o privado, justificam um regime
próprio de contratação de docentes, regime que ainda não foi publicado. V - Segundo aqueles diplomas
aos docentes do ensino superior particular e cooperativo deverá ser assegurada, no âmbito dos
estabelecimentos em que prestam serviço, uma carreira paralela à dos docentes do ensino superior
público. VI - Exercendo o Autor funções de docente na Escola Superior de Ensino, quanto à carreira
dos seus docentes é de aplicar a disciplina que se encontra regulamentada para o ensino público,
previsto no DL n.º 185/81 de 01.07 diploma que aprovou o estatuto da carreira do pessoal docente do
ensino superior politécnico.”
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ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
Autoridade de polícia criminal; Polícia de segurança pública; Meios coercivos – Acórdão de 2601-2017
“I- A PSP dispõe de normas orientadoras- as chamadas NEP, normas de execução permanente (ex.
destas o Regulamento interno de 1/6/2004) que dirigidas aos agentes policiais, traçam a orientação e o
limite ao uso dos meios coercivos, sabido que o Estado de Direito conserva praticamente o monopólio
da coacção, exercido pela especificidade da função policial que os usa de modo directo e imediato, para
levar o cidadão a cumprir a sua obrigação legal mas nunca para punir o incumprimento- esta será a
função dos tribunais. II- A actuação do agente policial, ainda que tenha causado lesões físicas no
Assistente, mas que observou as regras do NEP e dos manuais no que respeita à algemagem do
Assistente, não revela uma actuação arbitrária, excessiva ou desproporcionada, ou que indique a
voluntariedade do agente policial para causar lesão física ao algemando.”
Figura pública; Difamação com publicidade; Liberdade de expressão – Acórdão de 26-01-2017
“I- A circunstância de um cidadão adquirir determinado relevo como advogado e/ou como político –
sendo, nesse sentido, uma figura pública – não o destitui do seu direito à honra e consideração, sem
prejuízo de essa procurada exposição dever ser ponderada no âmbito da tutela de tal direito, quando em
colisão com essoutro da liberdade de expressão alheia. II- Declarar o arguido (deputado regional) a um
jornal diário que o assistente (líder histórico de um partido de extrema esquerda e advogado) é ‘um
agente da CIA’, um ‘homem da CIA’, com consciência da falsidade dessa imputação, constitui uma
ofensa à honra e consideração política e pessoal do visado, criminalmente punível como crime de
difamação agravada. III- A interpretação dominante que o TEDH tem vindo a fazer do artigo 10.º da
CEDH – no sentido de que, no exercício do direito à liberdade de expressão, é permitida uma ofensa
quase ilimitada do direito à honra das figuras públicas e particularmente dos políticos – não vincula os
tribunais portugueses.”
Interrogatório do detido; Elementos essenciais do crime; Elemento subjectivo – Acórdão de 1901-2017
“Na ‘indicação circunstanciada dos motivos da detenção’ referida no nº 1 do artigo 141º do Código de
Processo Penal – a cargo do Ministério Público – não basta fazer constar tão só os factos que
substanciam os elementos objetivos do crime (ou dos crimes) que justificam a detenção e a promovida
aplicação de medidas de coação, devendo também aí figurar os factos que traduzam os respetivos
elementos subjetivos.”
Intervenção principal; Seguradora – Acórdão de 12-01-2017
“Caso o segurado confirme a existência de seguro de responsabilidade civil que contemple o peticionado
e identifique a seguradora, a ação deverá prosseguir contra o responsável direto inicialmente
demandado e contra a seguradora interveniente, não devendo aquele abandonar a ação. O meio
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processual para fazer intervir a seguradora, sem esta abandonar a ação é precisamente o incidente de
intervenção principal provocada.”
Arbitragem; Intervenção principal – Acórdão de 12-01-2017
“Numa arbitragem a que se refere o artigo 15º da Lei 23/96 de 26/7, desencadeada pelo consumidor
contra a fornecedora de gás natural, é admissível a intervenção principal provocada da operadora
transportadora de gás, que aceitou a intervenção, contestou e apresentou prova, acabando por ser
considerada responsável pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, não se verificando os fundamentos de
anulação da sentença arbitral por esta invocados, previstos no artigo 46º nº3, alínea a) i), ii), iii) e v) da
LAV.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA

Contraordenação estradal; Autor material não identificado; Ilisão; Presunção; Autor; Infracção;
Processo contraordenacional; Fase administrativa; Fase judicial – Acórdão de 18-01-2017
“I - Mesmo em sede de impugnação judicial - e não apenas na fase administrativa do processo
contraordenacional -, o titular do documento de identificação do veículo pode ilidir a presunção - juris
tantum - decorrente dos n.ºs 2 e 3 do artigo 171.º do Código da Estrada. II - Ainda que decorra da
matéria de facto provada não ser o arguido quem, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no
auto de notícia, conduzia o veículo automóvel, se aquele, como titular do documento de identificação
da viatura, não ilide a presunção estabelecida no artigo 171.º do CE, contra o mesmo deve correr o
processo contraordenacional.”
Ameaça; Tipo objectivo; Mal futuro – Acórdão de 18-01-2017
“ I - Para aferir se determinado circunstancialismo comporta um mal futuro, de forma a ter-se como
verificado o tipo objectivo do crime de ameaça, é indispensável inserir e interpretar o evento no
contexto, no marco social, na situação concretamente revelada. II - Evidencia esse “mal futuro” o caso
em que o arguido, depois de ter agredido os assistentes com o pau de uma machada, foi a sua casa
buscar uma vara com cerca de dois metros de comprimento, e, sentado próximo dos ofendidos, dirigiuse a um deles, a quem disse, em voz alta e tom sério: «anda cá cabrão que hei-de cortar-te em postas e
deitar-te ao cão».”
Exercício ; Actividade bancária; Revogação; Autorização; Insolvência; Liquidação;
Encerramento; Extinção do procedimento contraordenacional – Acórdão de 18-01-2017
“I - A revogação da autorização para o exercício da actividade bancária produz os efeitos da declaração
de insolvência (art. 8.º, n.º 2, do DL 199/2006, de 25/10). II - A declaração de insolvência de uma
sociedade comercial, embora determine a sua dissolução, não provoca a sua extinção nem,
consequentemente, a extinção do procedimento criminal ou contraordenacional contra ela instaurado.
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III - O ente colectivo, mesmo na situação prevista no ponto I, não pode considerar-se extinto enquanto
não se mostrar efectuado o registo do encerramento da liquidação.”
Corrupção activa; Punibilidade da tentativa; Tentativa idónea; Tentativa inidónea; Inidoneidade
absoluta; Inidoneidade relativa – Acórdão de 18-01-2017
“I - Em princípio, a lei equipara a tentativa inidónea à tentativa idónea; só assim não sucede quando a
inaptidão do meio ou a carência do objecto são manifestas. II - A inaptidão do meio significa
inidoneidade ou inadequação. III - Existe tentativa inidónea quando a acção do autor dirigida à
realização de um tipo penal, sob certas circunstâncias, não pode alcançar a consumação do facto por
razões fácticas ou jurídicas; IV - A manifesta inaptidão do meio empregado pelo agente e a manifesta
inexistência do objecto essencial à consumação do crime – factores de não punibilidade – são
objectivamente aferidas, à luz das circunstâncias do caso, de acordo com as regras da experiência
comum, segundo um juízo de prognose póstuma de um observador colocado, no momento da execução,
na mesma situação do autor. V - A idoneidade do meio é absoluta, quando, segundo as regras da
experiência comum, a atividade do agente, no circunstancialismo concreto em que se desenvolveu, não
é, com evidência, adequada a preencher o tipo legal de crime. VI - Assim não sucedendo, a
inidoneidade, sendo relativa, não se inclui na previsão do n.º 3 do artigo 21.º do CP, sendo a tentativa
punível. VII - No caso dos autos, nas circunstâncias descritas e à luz dos padrões comuns de vida,
perante um juízo ex ante reportado ao momento da prática dos factos - traduzidos no pagamento, pelo
arguido a terceiro, de determinada quantia em dinheiro para que o segundo obtivesse, junto de um
chefe de repartição de finanças, certidão comprovativa de o primeiro não deter dívidas fiscais - para a
generalidade
das
pessoas,
conhecedoras
das
ditas
circunstâncias,
não
resulta
manifesto/ostensivo/patente que o dito funcionário público não tivesse sido contactado para o referido
efeito e, tão pouco, que lhe estivesse vedada a emissão do documento em causa. VIIIConsequentemente, a descrita conduta não configura uma tentativa absolutamente inidónea - da
prática de crime tipificado no n.º 1 do artigo 374.º do CP -, cuja punição se encontre, em princípio,
excluída pelo artigo 23.º, n.º 3, do CP.”
Violência doméstica; Processo urgente; Prazo; Recurso – Acórdão de 18-01-2017
“I - A natureza urgente dos processos por crime de violência doméstica implica que os prazos processuais,
para todos os sujeitos processuais e intervenientes processuais e para a própria secretaria do tribunal,
nomeadamente quanto à interposição de recurso, correm em férias judiciais. II - Assim é, não obstante
o art. 104.º, n.º 2, do CPP, não ter englobado, por lapso, a al. g) do anterior art. 103.º, n.º 2, já que a
excepção da al. f) do mesmo preceito decorre da sua diferenciação em termos de actos dos mencionados
nas alíneas anteriores e o constante de g) é do mesmo teor destes. III - A própria coerência do regime
aplicável aos processos de natureza urgente, como foi classificado o crime de violência doméstica,
implica que lhe sejam aplicáveis as normas especiais, designadamente quanto ao prazo de interposição
de recurso.”
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Despacho de não pronúncia; Falta de factos essenciais; Tipo de crime – Acórdão de 18-01-2017
“Faltando factos essenciais objectivamente susceptíveis de integrarem o crime de difamação, p. e p.
pelo art. 180.º do Código Penal e art. 30.º da Lei da Imprensa, deve ser declarada nula a acusação
particular deduzida pelo assistente e, consequentemente, ser proferido despacho de não pronúncia, não
sendo admissível a prolação de qualquer despacho de aperfeiçoamento, sob pena de violação dos termos
dos art. 283.º, n.º 3, al. b); 303.º, n.º 3; 308.º, n.º 3, e 309.º, do CPP, e art. 32.º, n.ºs 1 e 5, da CRP.”
In dubio pro reo; Formação da convicção do julgador; Fundamentação da sentença; Impugnação
da matéria de facto – Acórdão de 18-01-2017
“I - O princípio in dubio pro reo dá resposta à questão processual da dúvida sobre o facto, impondo ao
juiz que o non liquet da prova seja resolvido a favor do arguido. II - Na fase de recurso a demonstração
da sua violação passa pela respectiva notoriedade, aferida pelo texto da decisão isto é, em termos
idênticos aos que vigoram para os vícios da sentença, tem que resultar da fundamentação desta, de
forma patente, que o juiz, tendo ficado na dúvida sobre a verificação de determinado facto desfavorável
ao agente, o considerou provado ou, inversamente, tendo ficado na dúvida sobre a verificação de
determinado facto favorável ao agente, o considerou não provado. III - Perante duas versões opostas
dos acontecimentos, uma apresentada pela arguida e ora recorrente, outra apresentada pela assistente,
a Mma. Juíza, depois de relatar, sinteticamente, as razões de ciência de cada testemunha inquirida e de
fazer a apreciação e valoração, individual, do respectivo depoimento, conjugou-a com a valoração
probatória que fez com as declarações de arguida e de assistente, com a prova pericial e com a prova
documental e concluiu, que a versão que correspondia à realidade era a trazida por esta última. IV Lida a sentença recorrida e, muito particularmente, a sua motivação de facto, dela não resulta que a
Mma. Juíza tenha ficado na dúvida quanto a qualquer dos factos que considerou provados. V - Nada
impede que, face à oposição de versões, como ocorre na esmagadora maioria dos julgamentos, a
convicção do juiz se forme com base num único meio de prova, v.g., as declarações do arguido ou do
assistente, ou o depoimento de uma única testemunha, ainda que, em sentido contrário, sejam as
declarações ou os depoimentos de outros e porventura, maioritários, meios de prova. VI A fundamentação é a parte integrante da sentença que visa permitir o seu pleno entendimento pelos
destinatários e, de um modo, geral, pela comunidade, facultando, ao mesmo tempo, ao respectivo autor
a possibilidade de a auto-controlar e, em momento posterior, ao tribunal de recurso, a possibilidade de
fiscalizar a actividade desenvolvida pela 1ª instância. VII - A exposição dos motivos de facto consiste
na descrição, completa embora concisa, das provas fundamentadoras da convicção do tribunal e da sua
análise crítica. VIII - A exposição dos motivos de direito tem por objecto a determinação do direito
aplicável aos factos provados e a sua aplicação ao caso concreto. IX - À recorrente assiste o direito de
dela discordar, mas tal discordância não significa que a fundamentação da sentença seja insuficiente e,
muito menos, que determine a sua nulidade. X - A impugnação da matéria de facto não tem por objecto
a crítica, sempre subjectiva, de quem recorre, às razões expostas pelo julgador na motivação de facto que,
contudo, repete-se, in casu, não se mostra feita de forma genérica e imprecisa, mas a demonstração,
objectiva, do erro de julgamento cometido sobre o facto.”
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Deferimento de desocupação ; Entrega de casa habitada – Acórdão de 17-01-2017
“I- O deferimento de desocupação previsto nos art.ºs 864.º e 865.º do CPC constitui um meio de tutela
excepcional, estando assim reservado aos casos nele previstos, ou seja, de execução para entrega de casa
de habitação arrendada e, por força da remissão operada pelo art.º 150.º, n.º 5 do CIRE, também aos
casos de entrega da casa de habitação onde resida habitualmente o insolvente à massa insolvente ou ao
adquirente. II- A restrição ao direito de propriedade em que se traduz o diferimento da ocupação só
poderá ocorrer nos confinados casos previstos na lei e se verificados os pressupostos nela exigidos,
estando vedada a sua aplicação analógica a outras situações que não as especificamente previstas. IIINão detendo a qualidade de insolventes ou arrendatários, a quem o legislador entendeu conferir, de
forma exclusiva e nos estreitos termos definidos pelas als. a) e b) do nº 1 do art.º 864º, a tutela legal, não
é de reconhecer aos meros detentores do imóvel vendido, ainda que relativamente a eles se verifiquem
“razões sociais imperiosas” e cumpram algum dos critérios previstos nas referidas alíneas, o direito ao
diferimento da desocupação. IV- As circunstâncias pessoais daqueles que residam com o arrendatário
ou insolvente, só relevarão na apreciação do eventual direito deste ao diferimento da desocupação do
imóvel a entregar, não lhes sendo concedida pela lei uma tutela autónoma.”
Servidão de aqueduto; Servidão de passagem a pé; Arguição; Processo – Acórdão de 17-01-2017
“I-O direito de servidão de aqueduto e de servidão de passagem podem ser invocados em mera defesa
por excepção peremptória, nada obrigando processualmente a um pedido reconvencional de
reconhecimento de tais direitos. II- O critério diferenciador entre servidões legais e voluntárias reside
exclusivamente na circunstância de as primeiras, ao invés do que acontece com as últimas, poderem ser
impostas coactivamente, sendo que a circunstância destas não terem sido impostas coercivamente, por
terem os donos dos prédios servientes aceite voluntariamente a inerente sujeição, não perdem essa
natureza. III- A passagem a pé, pelos donos do prédio dominante, pelo prédio serviente, para
acompanhamento de águas que circulam pelos aquedutos existentes no prédio serviente pode legitimarse num direito de servidão de passagem autónomo e complementar do direito de servidão de aqueduto
ou num mero adminucula servitutis do próprio direito de servidão de aqueduto.”
Fideicomisso; Resíduos; Interpretação; Testamento; Vontade do testador – Acórdão de 17-012017
“I - Se, na ocasião da outorga do testamento, a testadora, sem herdeiros legitimários, aí declara deixar
todos os seus bens móveis, imóveis, jóias, dinheiro ou quaisquer valores que possua à data do seu
falecimento, a X, referindo a possibilidade de este usufruir e alienar os ditos bens, mas acrescenta que
os bens que ficarem aquando do falecimento dele pertencerão a Y, consagra uma substituição
fideicomissária irregular, um fideicomisso de resíduo (artº 2295º, nº 1, b), do CC), em que X é fiduciário
e Y é fideicomissário, e não a instituição de Y como herdeiro condicional, nos termos no art.º 2229º do
CC. II - A faculdade, referida pela testadora, de X alienar bens assim deixados, não descaracteriza o
fideicomisso de resíduo, não desonerando, por isso, o fiduciário de, em conformidade com a lei, obter o
consentimento do fideicomissário para proceder à alienação de tais bens, ou, na falta desse
consentimento, a respectiva autorização judicial. III- Nas condições acima descritas, a interpretação do
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testamento no sentido de afastar o fideicomisso de resíduo, quando a testadora, no documento, além do
mais que se disse atrás, referiu, expressamente, que a deixa dos seus bens a X era feita em regime de
fideicomisso, desrespeita os comandos interpretativos consagrados no artº 2187ºdo CC.”
Competência material; Tribunais administrativos – Acórdão de 17-01-2017
“I-Essencial para se determinar a competência dos tribunais administrativos é a existência de uma
relação jurídica administrativa. II - Sabendo-se que a concretização de tal conceito constitui tarefa
difícil, podemos, no entanto, definir a relação jurídica administrativa como aquela que, por via de
regra, confere poderes de autoridade ou impõe restrições de interesse público à Administração perante
os particulares, ou que atribui direitos ou impõe deveres públicos aos particulares perante a
Administração. III- O artº 4º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (aprovado pela Lei
n.º 13/2002, de 19/2) define a competência dos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal. IV - É
inquestionável que o legislador do novo ETAF cometeu à jurisdição administrativa a apreciação de
responsabilidade civil extracontratual da Administração Pública, independentemente da questão de
saber se esta responsabilidade emerge de uma actuação de gestão pública ou de uma actuação de gestão
privada.V - Todos os litígios emergentes de actuação da Administração Pública que constituam pessoas
colectivas de direito público em responsabilidade extracontratual pertencem, portanto, à competência
dos tribunais administrativos. VI - Mas igualmente lhes compete a apreciação da responsabilidade civil
extracontratual dos sujeitos privados aos quais seja aplicável o regime específico da responsabilidade do
Estado e demais pessoas colectivas de direito público (artigo 4º, nº 1, alínea i), do ETAF) – cfr. neste
sentido Ac. Rel. de Coimbra de 21/10/2008.”
Insolvência; Contrato promessa de compra e venda; Terceiro de boa fé; Adquirente – Acórdão de
17-01-20177
“I-O artigo 81º, n.º 1, do CIRE, dispõe que a declaração de insolvência priva imediatamente o
insolvente, por si ou pelos seus administradores, dos poderes de administração e de disposição dos bens
integrantes da massa insolvente, os quais passam a competir ao administrador da insolvência,
cominando o n.º 6 do mesmo artigo com a consequência da ineficácia dos actos realizados pelo
insolvente em contravenção com tal privação. II - O contrato-promessa, mesmo que sujeito a execução
específica e em que se tenha verificado a antecipação dos efeitos do contrato prometido, não deixa de
ter autonomia perante este, constituindo apenas uma etapa preparatória num processo que conduz à
conclusão do contrato prometido. III - Independentemente do grau de vinculação que exista do
Administrador da Insolvência cumprir o contrato-promessa e das consequências que advirão de uma
recusa a cumprir por parte daquele, estando o Insolvente privado dos poderes de administração e de
disposição dos bens integrantes da massa insolvente, carece sempre de legitimidade substantiva para a
prática do acto de cumprimento do contrato promessa. IV - Até às alterações promovidas pelo DecretoLei n.º 116/2008, de 4 de Julho, no registo predial era apenas inscrita a apreensão do respectivo prédio,
nos termos do artigo 152º do CIRE, o qual foi revogado pelo referido Decreto-Lei, não tendo esse
registo qualquer relevância para efeitos de funcionamento da protecção dos terceiros de boa-fé prevista
no n.º 6 do artigo 81º. V - Com a modificação operada, o terceiro de boa-fé, adquirente de bens sujeitos
a registo, a título oneroso do insolvente, após a declaração de insolvência passou a estar protegido da
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aplicação do regime da ineficácia, desde que, nessas situações de impossibilidade do registo, nos termos
do n.º 2 do artigo 38º do CIRE, o acto tenha sido celebrado anteriormente ao registo predial da
declaração de insolvência. VI - Daí que quando na alínea a) do n.º 6 do artigo 81º do CIRE se exclui da
consequência da ineficácia os actos celebrados a título oneroso com terceiros de boa-fé anteriormente ao
registo da sentença da declaração de insolvência efectuado nos termos dos n.º 2 ou 3, consoante os casos, há
que distinguir o registo da declaração de insolvência sobre bem integrante de massa insolvente de
entidade sujeita a registo público e o registo da declaração de insolvência sobre bem integrante de
massa insolvente de entidade não sujeita a registo público. VII - No primeiro caso, a falta do registo
predial da declaração de insolvência não gera a inoponibilidade da falta de legitimidade do insolvente
perante terceiros, não aproveitando a estes, sendo antes determinante o registo público da sentença de
declaração de insolvência, efectuado nos termos do n.º 2 do artigo 38º do CIRE. VIII - Já no segundo
caso é o registo predial da declaração de insolvência que é condição de ineficácia em relação à massa
insolvente do acto oneroso praticado com terceiro de boa-fé após a declaração da insolvência.”
Falta de pagamento; Prestação; Vencimento; Prestações vincendas; Faculdade jurídica; Credor;
Garantia; Fiador; Renúncia – Acórdão de 09-01-2017
I- O art. 781º do CC concede ao credor uma mera faculdade, que exercitará ou não conforme entender,
de exigir do devedor a totalidade do capital em dívida à data da insatisfação da primeira prestação
vencida e não paga, sem que tal signifique que o devedor fique, logo e independentemente de
interpelação no sentido do seu pagamento, constituído em mora em relação à totalidade do capital que
assim ficou em dívida. II- O regime referido em I) é supletivo, podendo ser afastado por convenção em
contrário. III- O art. 782º do CC confere ao fiador, entre outras, duas garantias, a saber: i) não perder o
benefício do prazo nos termos consagrados no art. 781º do CC sem prévia informação/interpelação no
sentido de satisfazer todas as prestações já vencidas e garantir o pagamento tempestivo das
vincendas; ii) se for afastada convencionalmente a garantia da subsistência do benefício do prazo
concedido pelas prestações acordadas, não ficar constituído por simples incumprimento prestacional do
devedor principal, logo e independentemente de interpelação no sentido do seu pagamento, constituído
em mora em relação à totalidade do capital que ficou em dívida por causa daquele incumprimento. IVRenuncia a ambas as garantias referidas em III o fiador que no instrumento constitutivo da fiança
declara que “Vale como interpelação para efeitos de determinação do vencimento da dívida, a simples citação
nos termos legais para a acção executiva ou outra a que a …(credora)… recorra para manter, garantir ou
haver o seu crédito.”.
Processo de inventário; Remessa para os meios comuns; Indeferimento; Pedido; Partes; Recurso –
Acórdão de 09-01-2017
“I- Nos termos do artº 16º, nº 4 do RJPI ‘da decisão do notário que indeferir o pedido de remessa das
partes para os meios judiciais comuns cabe recurso para o tribunal competente, no prazo de 15 dias a
partir da notificação de decisão...’. Esse recurso sobe imediatamente... – nº 5 do artº 16º. II - Apenas
cabe recurso, nesta matéria, da decisão do sr. notário que indeferir o pedido de remessa das partes para
os meios judiciais comuns, mas para o tribunal de 1ª instância competente – nºs 4 e 5 do artº 16º do

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
55

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

RJPI. III - Da decisão a proferir no tribunal, sobre essa matéria, já não cabe recurso para o Tribunal da
Relação, a não ser com o recurso que venha a ser interposto da decisão homologatória da partilha –
artºs 66º, nº 1, e 76º, nºs 1 e 2 do RJPI, e 644º, nºs 1, 2 e 3 do nCPC – ‘as decisões interlocutórias
proferidas no âmbito dos processos de inventário devem ser impugnadas no recurso que vier a ser
interposto da decisão de partilha’. IV - Com efeito, o artº 644º do nCPC não prevê como apelação
autónoma o recurso da decisão em questão, dispondo o seu nº 3 que ‘as restantes decisões proferidas
pelo tribunal de 1ª instância podem ser impugnadas no recurso que venha a ser interposto das decisões
prevista no nº 1’.”
Sociedade anónima; Deliberação social; Anulabilidade; Impugnação judicial – Acórdão de 09-012017
“I- O artº 412º, nº 1 do CSC dispõe que ‘o próprio conselho ou a assembleia geral pode declarar a nulidade
ou anular deliberações do conselho viciadas, a requerimento de qualquer administrador, do conselho fiscal ou
de qualquer accionista com direito de voto. ...’. II - É assim lícito a qualquer sócio requerer à assembleia
geral a declaração de nulidade ou a anulação de decisão do conselho de administração, podendo
igualmente aquele órgão, quando se trate de apreciação geral de actos de administradores, deliberar
sobre a declaração de nulidade ou anulação, independentemente de o assunto constar, ou não, da
convocatória (art.º 412º do CSC). III - Afigura-se que o art.º 412.º, nº 1 do C.S.C. deve ser interpretado
no sentido do legislador ter querido criar um mecanismo de sindicância no seio dos órgãos sociais, mas
sem excluir ou negar ao prejudicado a possibilidade, que corresponde a um direito basilar, de recorrer
ao tribunal, o que, de resto, o preceito em análise em nada contraria. IV - Assim, em regra e por
princípio são susceptíveis de impugnação judicial direta as deliberações do conselho de administração
duma sociedade anónima, não se tornando necessário que a sua eventual nulidade ou anulabilidade seja
previamente submetida à apreciação da assembleia geral (artº 412º, nº 1 do CSC) para que só da
deliberação desta caiba a interposição de ação judicial. V- Afigura-se que impor o recurso em primeira
linha à assembleia geral para reapreciação das deliberações do conselho de administração das sociedades
anónimas poderá redundar numa perturbação da vida societária e será, em muitos casos, de uma
perfeita inutilidade, como ocorrerá se os acionistas de controlo estiverem na administração da
sociedade. VI - Assim, quer na tese da admissibilidade da impugnação judicial direta de deliberações do
conselho de administração de sociedades anónimas, quer na tese de que em princípio essa
admissibilidade não é direta, mas apenas depois da sua prévia sujeição à assembleia geral da sociedade,
atendendo a que, no caso presente, dado o controle do capital social da 1ª Ré entre as AA. e as Rés, de
50% parte a parte (o autor M... detém indiretamente metade do capital da Ré T...II, SA -que era a
única acionista da sociedade L..., SA antes do dito aumento de capital-, e o sr. M... detém indiretamente
a outra metade do capital daquela sociedade), em nada beneficiaria a sujeição da deliberação em causa
a tal assembleia geral, afigura-se que é de dar primazia à tese da admissibilidade da presente
impugnação judicial direta, já que a impugnação indireta em nada de útil resultaria, senão em perda de
tempo e do uso de recursos processuais que à partida se sabem inúteis.”
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Dano; Violência doméstica; Concurso efectivo; Concurso aparente; Relação de consunção –
Acórdão de 09-01-2017
“I - O crime previsto no artigo 212.º do CP só é consumido pelo crime de violência doméstica quando o
arguido destruir, no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou tomar não utilizável coisa alheia, apenas
com o intuito de assustar, humilhar, diminuir, a pessoa da vítima. II - Se, independentemente dessa
intenção, houver uma vontade específica do arguido de danificar, estragar, atentar contra o património
da ofendida, então o crime de dano revela autonomia em relação ao crime de violência doméstica.”
Suspensão provisória do processo; Injunção; Inibição de condução de veículos com motor;
Desconto na pena acessória fixada em sentença condenatória – Acórdão de 09-01-2017
“A inibição de condução de veículos a motor fixada, a título de injunção, no âmbito da suspensão
provisória do processo, deve ser descontada na pena acessória de proibição de conduzir veículos
motorizados que venha a ser imposta, a final, em sentença condenatória, no âmbito do mesmo
processo.”
Desobediência; Ordem legítima; Membro de órgão autárquico; Simultaneamente; Jornalista;
Sessão; Assembleia municipal de freguesia; Filmagem – Acórdão de 09-01-2017
“I - É incompatível o exercício simultâneo das funções de eleito local, como membro de assembleia
municipal de freguesia, e de jornalista. II - Ainda que, por hipótese, se entendesse ser lícito a jornalista,
simultaneamente membro daquele órgão autárquico, proceder à filmagem de reunião acontecida no
dito órgão, nunca o poderia fazer sem acreditação prévia, para o efeito, perante o presidente da mesa da
assembleia. III - Em consonância, é legítima, quer a proibição de gravação dos trabalhos sucedidos na
assembleia, nas circunstâncias acima descritas, quer a subsequente ordem que, no mesmo sentido, lhe
foi regularmente transmitida por militar da GNR. IV - Tal proibição, consubstanciando ordem
legítima, constitui elemento típico objectivo do crime, de desobediência, previsto no artigo 348.º, n.º 1,
al. b), do CP.”
Requerimento de abertura da instrução; Requisitos; Rejeição; Inadmissibilidade legal – Acórdão
de 09-01-2017
“I - O requerimento do assistente para a abertura de instrução tem de configurar substancialmente uma
acusação, devendo constar do mesmo a descrição dos factos que fundamentam a aplicação ao arguido
de uma pena ou medida de segurança e a indicação das disposições legais aplicáveis. II - Quando os
factos descritos no requerimento de abertura de instrução não integram, só por si, qualquer tipo de
ilícito, a inclusão de outros no despacho de pronúncia que integram um tipo de ilícito não pode deixar
de ser vista como uma alteração substancial dos factos. III - Quando o requerimento do assistente para
a abertura de instrução não narra os factos que integram um crime, não pode haver pronúncia, sob
pena de violação dos artigos 303.º, 283.º, n.º 3, al. b) e c), do CPP e 32.º, n.º 1 e 5, da CRP.
IV - Não constando do requerimento de abertura de instrução os factos, susceptíveis se preencherem os
elementos objectivos e subjectivos do crime de violação das regras de segurança, p. e p. pelo art. 152.ºB, do CP, ou outro tipo de ilícito, que pudessem fundamentar a aplicação de uma pena ou de uma
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medida de segurança aos arguidos, e que lhe competia identificar, impõe-se a sua rejeição, por
inadmissibilidade legal, nos termos do art. 287.º, n.º 3, do CPP.”
Impugnação da matéria de facto; Forma; Erro notório na apreciação da prova; Insuficiência para
a decisão da matéria de facto provada; In dubio pro reo; Prostituição de menores; Ato sexual de
relevo; Medida da pena – Acórdão de 09-01-2017
“I - Quando o recorrente pretende por em causa a totalidade dos depoimentos que serviram de base à
convicção do tribunal, em vez de contrapor outra prova concreta que impõe decisão diversa, não pode
ser considerado uma forma de atacar a sentença com base em erro de julgamento. II - E não tendo o
recorrente impugnado a matéria de facto com observância do disposto no art. 364.º, n.º 3, do CPP,
rejeita-se tal forma de impugnação, não se convidando o recorrente ao aperfeiçoamento, por não ser
permitido modificar o âmbito do recurso fixado na motivação, como impõe o art. 417.º, n.º 4, do mesmo
diploma legal. III - O erro notório na apreciação da prova, 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 - A existência de duas versões
contraditórias (a do ofendido, acolhida pelo tribunal a quo que relevou as suas declarações e as conjugou
com os diversos elementos de prova e que foram apreciados e relacionadas de forma crítica com as
circunstância em que os factos ocorreram e a versão do arguido que negou a prática dos crimes que lhe
são imputados) não implica necessariamente a aplicação do princípio in dubio pro reo. V - O princípio in
dubio pro reo tem de resultar de um juízo positivo de dúvida resultante de um impasse probatório. Não
se pode confundir a diferente valoração que o tribunal fez da prova, relativamente à versão do arguido,
com violação do princípio in dubio pro reo. VI - A insuficiência para a decisão da matéria de facto
existe se houver omissão de pronúncia, pelo tribunal, sobre aqueles factos [factos alegados pela
acusação e pela defesa e os que resultarem da prova produzida em audiência - art. 339.º, n.º 4, do CPP]
e os factos provados não permitem a aplicação do direito ao caso submetido a julgamento nos termos
constantes na decisão. VII - O bem jurídico protegido pela incriminação do art. 174.º, do CP é o livre
desenvolvimento da personalidade, na esfera sexual, do menor/adolescente entre os 14 e os 18 anos de
idade, criando as condições para que esse desenvolvimento se processe de uma forma adequada e sem
perturbações, podendo esse desenvolvimento estar em causa quando o menor é levado a praticar o (s)
acto (s) sexual (sexuais) de relevo, mediante pagamento ou outra contrapartida, efectuada pelo agente.
– cfr. Maria João Antunes e Cláudia Santos, in Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo I, 2ª
edição, pág. 866 e 867. VIII - A lei não fornece indicação definidora do que deva entender-se por acto
sexual de relevo, devendo porém considerar-se como acto sexual de relevo a conduta sexual que ofenda
bens jurídicos fundamentais ou valores essenciais das pessoas no tocante à sua livre expressão do sexo e
para justificar a expressão “de relevo” terá a conduta de assumir gravidade, intensidade objectiva e
concretizar intuitos e desígnios sexuais visivelmente atentatórios da auto determinação sexual da
vítima. IX - A prevenção e a culpa são instrumentos jurídicos obrigatoriamente atendíveis e
necessariamente determinantes para balizar a medida da pena concreta a aplicar. X - Devendo ter um
sentido eminentemente pedagógico e ressocializador, as penas são aplicadas com a finalidade primordial
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de restabelecer a confiança colectiva na validade da norma violada, abalada pela prática do crime e em
última análise, na eficácia do próprio sistema jurídico-penal. - Figueiredo Dias, Direito Penal Português,
As consequências Jurídicas do Crime, pág. 55 e seguintes e Ac. STJ 29.4.98 CJ, T. II, pág. 194.”
Tráfico de estupefacientes; Traficante-consumidor; Suspensão da execução da pena de prisão –
Acórdão de 09-01-2017
“I - O crime do art.º 26.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, que se refere ao tipo do
traficante consumidor, exige que o agente, ao praticar qualquer dos factos referidos no art.º 21.º, tenha
por finalidade exclusiva conseguir plantas, substâncias ou preparações para uso pessoal. II - Pelo que,
sempre que não venha provado que o agente tenha por finalidade exclusiva conseguir plantas,
substâncias ou preparações para uso pessoal afastada fica imediatamente a incriminação pelo crime
previsto e punido pelo artigo 26.º. III - A decisão sobre a suspensão da execução da pena terá que
apreciar os factos relativos à personalidade do agente, às condições da sua vida, à sua conduta anterior
e posterior ao crime e às circunstâncias deste e apurar se é possível, no caso concreto, uma prognose
favorável ao nível da prevenção especial de socialização e, sendo a mesma possível, terá também que se
ponderar se as exigências de reprovação e prevenção geral ficarão satisfeitas com a aplicação de tal
pena.”
Leitura do auto de notícia; Aditamento; Audiência de julgamento; Determinação da medida das
penas; Pena unitária; Concurso de crimes; Pena acessória; Responsabilidade civil decorrente da
prática de crime; Processo penal; Princípio da suficiência – Acórdão de 09-01-2017
“I - Embora do aditamento [a auto de notícia] conste o relato da testemunha de uma conversa que teve
com o recorrente, não integra o conceito de declarações de arguido, no sentido em que estas, enquanto
meio de prova, se encontram reguladas nos arts. 140º e ss. do mesmo código. II - A actividade
investigatória de recolha informal de indícios tem cobertura legal, não estando as declarações que
constam do aditamento como tendo sido prestadas pelo recorrente, sujeitas às restrições estabelecidas
nos arts. 356.º, n.º 1, e 357º, n.º 1, ambos do CPP, pelo que, a sua leitura em audiência de julgamento
não determinou a verificação de nulidade. III - A moldura penal abstracta de cada crime é fixada pelo
legislador, tendo em conta todas as formas e graus de cometimento do facto típico, fazendo
corresponder aos de menor gravidade o limite mínimo da pena e aos de maior gravidade o limite
máximo da pena. IV - A medida concreta da pena irá resultar da medida da necessidade de tutela dos
bens jurídicos requerida por cada caso – tutela das expectativas da comunidade na manutenção e
reforço da norma violada [prevenção geral positiva ou de integração] –, temperada, quando possível, pela
necessidade de reintegração social do agente [prevenção especial positiva de socialização], sempre, com
respeito pelo limite inultrapassável da medida da culpa. V - As circunstâncias atenuantes e previstas no
n.º 2 do art. 71.º do CP terão que ser, naturalmente, objectivadas em factos e estes, para poderem, neste
circunspecto, ser relevados, terão que constar dos factos provados. VI - os crimes em concurso são
apenas os que integram o objecto dos autos, os quais têm a particularidade de resultarem de uma
mesma acção negligente pelo que, o circunstancialismo a ponderar será precisamente o mesmo que foi
ponderado na determinação da medida das penas parcelares, acrescendo agora, apenas, a personalidade
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do agente. VII - As penas acessórias têm a natureza de penas criminais. Por tal razão, não prevendo o
CP regras específicas para a determinação da sua medida, são-lhes aplicáveis os critérios gerais de
determinação da medida das penas, previstos naquele código. VIII - Assim, tendo o recorrente
praticado dois crimes de homicídio por negligência, a sua responsabilização penal impunha a
determinação de duas concretas penas principais e, depois, a fixação de uma pena principal única, o que
foi feito, e impunha também a determinação de duas concretas penas acessórias e, depois, a fixação de
uma pena acessória única, o que não foi feito. IX - Ao não determinar a pena acessória a aplicar a cada
crime de homicídio negligente, o tribunal a quo deixou de se pronunciar sobre questão que devia ter
apreciado, pelo que, nos termos do disposto no art. 379.º, n.º 1, c) do CPP, padece a sentença de
nulidade por omissão de pronúncia. X - A prática de um crime pode dar origem, para além de
responsabilidade penal, a responsabilidade civil e, portanto, a uma indemnização de perdas e danos de
natureza exclusivamente civil. XI - Para o ressarcimento de danos pelo lesado, o CPP consagra o
sistema de adesão obrigatória, no seu art. 71º; contudo, o princípio admite excepções. XII - O princípio
da suficiência, estabelecendo o n.º 1 do art. 7.º do CPP, que comporta excepções conforme previsto no
n.º 2, significa que o tribunal criminal assume competência própria para se pronunciar sobre todas as
questões, independentemente da sua natureza, penal ou outra, que interessem à decisão da causa. XIII Se o tribunal a quo, para decidir quem era responsável pelo pagamento da indemnização peticionada,
tinha que, previamente, fixar a legitimidade passiva dos demandados, se para tanto, tinha que decidir
se existia ou não contrato de seguro válido e eficaz na data do acidente, o que dependia da simulação ou
não da venda do veículo, temos por certo que, ao conhecer de todas estes aspectos, se limitou a emitir
pronúncia sobre questões que devia apreciar, pelo que não enferma a sentença, nesta parte, de excesso
de pronúncia e, portanto, da nulidade prevista na 2.ª parte da alínea c) do n.º 1 do art. 379.º do CPP.
Correcção de lapso; Erro notório na apreciação da prova; Impugnação da matéria de facto;
Conclusões da motivação do recurso; Aperfeiçoamento burla – Acórdão de 09-01-2017
“I - Seria ilícito corrigir a sentença, ao abrigo do art.380.º, n.º 1 do CPP, porque dessa pretendida
correção resultaria uma modificação essencial do julgado. II - O erro notório na apreciação da prova
consiste num vício de apuramento da matéria de facto que, como todos os outros vícios do n.º 2 do
art.410.º do C.P.P., prescinde da análise da prova produzida para se ater somente ao texto da decisão
recorrida, por si ou conjugado com as regras da experiência comum, sem possibilidade de recurso a
outros elementos juntos aos autos. III - O erro notório na apreciação da prova tem de ser ostensivo, que
não escapa ao homem com uma cultura média, e nada tem a ver com a eventual desconformidade entre
a decisão de facto proferida e aquela que o recorrente entende ser a correta face à prova produzida em
audiência de julgamento. IV - O vício do erro notório na apreciação da prova, que resulta apenas
do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugado com as regras da experiência comum, não se
confunde com a eventual desconformidade entre a decisão de facto proferida e aquela que o recorrente
entende ser a correta face à prova produzida em audiência de julgamento, ou seja, toda a prova
documental constantes dos autos, bem como a prova testemunhal produzida em sede de audiência de
julgamento, ou mais restritivamente o que consta da motivação do recurso. V - Se a recorrente entende
que havia uma desconformidade entre a decisão de facto proferida naquelas alíneas e) a j) e aquela que
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entende ser a correta face à prova produzida em audiência de julgamento, então deveria ter interposto
recurso do douto acórdão, impugnando a matéria de facto nos termos do art.412.º, n.ºs 3 e 4 do C.P.P.,
cumprindo os respetivos ónus. VI - Se o recorrente não faz, nem nas conclusões, nem no texto da
motivação, as especificações ordenadas pelos n.ºs 3 e 4 do art.412.º do C.P.P., não há lugar ao convite à
correção das conclusões; efetivamente, o conteúdo da motivação constitui um limite absoluto que não
pode ser extravasado através do convite à correção das conclusões da motivação. VII - O Tribunal da
Relação só pode e deve determinar uma alteração da matéria de facto assente quando concluir que os
elementos de prova impõem uma decisão diversa e não apenas permitem uma outra decisão. VIII - A
burla é um delito de execução vinculada, pressupondo a utilização de um meio enganoso tendente a
induzir outra pessoa num erro que, por seu turno, a leva a praticar atos de que resultam prejuízos
patrimoniais próprios ou alheios. IX - A sua consumação passa por duplo nexo de imputação objetivo:
entre a conduta enganosa do agente e a prática pelo burlado, de atos tendentes a uma diminuição do
património, próprio ou alheio e, depois, entre estes e a verificação do prejuízo. X - Não tendo resultado
provado que o arguido, com intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento ilegítimo,
enganou de forma astuciosa a recorrente com a entrega á mesma das letras de câmbio em causa; que em
resultado de tal conduta astuciosa existiu um prejuízo para a recorrente; e que agiu com conhecimento
e vontade de realização daqueles factos e consciência da censurabilidade da sua conduta, não se
mostram preenchidos os elementos constitutivos do crime de burla.”

ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES

Instrução; RAI subscrito pelo arguido; Rejeição – Acórdão de 09-01-2017
“I- Nos termos do artº 40º, nº 2 do CPC, o arguido pode apresentar, por si só, exposições, memoriais e
requerimentos, no entanto, nestes não podem suscitar-se questões de natureza jurídica. II- No caso dos
autos, uma vez que o RAI foi apresentado e subscrito apenas pelo arguido e nele, o recorrente suscita,
desde logo, a questão da "caracterização da negligência que lhe foi imputada" e a suspensão provisória
do processo, impõe-se concluir que tal requerimento não pode ser admitido por não ter sido subscrito
por advogado.”
Fase de julgamento; Insuficiência de acusação; Rejeição por manifestamente infundada –
Acórdão de 09-01-2017
“I- «A estrutura acusatória do processo penal português, garantia de defesa que consubstancia uma
concretização no processo penal de valores inerentes a um Estado de direito democrático, assente no respeito
pela dignidade da pessoa humana, impõe que o objecto do processo seja fixado com o rigor e a precisão
adequados». II- Donde, perante a estrutura acusatória do nosso processo penal, constitucionalmente
imposta (art. 32º, nº 5, da CRP), os poderes de cognição do tribunal estão rigorosamente limitados ao
objecto do processo, previamente definido pelo conteúdo da acusação, não podendo o juiz formular
convites ou recomendações, e muito menos ordens, ao Órgão Titular da acção penal, para
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aperfeiçoamento, rectificação, complemento, ou dedução de nova acusação, como não o pode fazer
relativamente aos demais sujeitos processuais. III - Por outro lado, os “factos” que constituem o
“objecto do processo” têm que ter a concretude suficiente para poderem ser contraditados e deles se
poder defender o arguido e, sequentemente, a serem sujeitos a prova idónea [art. 283º nº 3 b) do CPP].
IV - Perante a insuficiência dos factos para o preenchimento do tipo legal do crime imputado numa
acusação, se o processo for remetido para a fase de julgamento, deve o juiz rejeitar a acusação, por
manifestamente infundada [cf. art. 311º nºs 2, a) e 3, d)], e, se assim não for e o processo chegar a
julgamento, o juiz julgador terá de absolver o arguido da acusação. V - Por isso, também o JIC, perante
a insuficiência da acusação deduzida contra um arguido, quanto aos factos integrantes de um dado tipo
legal, chegado o momento de sobre ela decidir, não pode devolver os autos ao Ministério Público, ou ao
acusador particular, para que a mesma seja completada – em conformidade, aliás, com a jurisprudência
já fixada para o caso de insuficiência de factos no requerimento de abertura de instrução (AUJ do STJ
nº 7/2005, de 12/05/2005, in DR I de 4-11-2005), cuja ratio, obviamente, se estende à acusação pública,
à luz dos princípios que enformam o nosso processo penal. VI - Com efeito, se o actual regime
processual, em caso de alteração substancial, não possibilita a comunicação ao Ministério Público para
que ele crie novo procedimento pelos novos factos, quando estes não são autonomizáveis em relação ao
objecto do processo (arts. 359º, 303º e 309º do CPP), por maior e reforçada razão, está vedada uma tal
via para a situação a que os autos se reportam, em que, bem vistas as coisas, até se depararia com bem
mais do que uma mera alteração substancial perante a insuficiência dos factos para o preenchimento do
tipo legal de crime que era imputado.
Ofensa à integridade física qualificada; Especial censurabilidade ou perversidade; Meio
particularmente perigoso; Faca de cozinha – Acórdão de 09-01-2017
“I- Meios particularmente perigosos são todos aqueles que, quando usados, tendo em atenção a
experiência comum, ponham em perigo a vida humana ou tenham potencialidade para causar uma
lesão grave, segundo as regras da causalidade. II- No entanto, tais características não podem ver-se em
abstracto, mas sim em concreto, não devendo atender-se unicamente à espécie ou características do
instrumento, mas a um conjunto de elementos, factos ou circunstâncias de que resulta o modo como o
mesmo foi usado, para daí se inferir se tal uso era susceptível e adequado a causar graves danos para a
saúde ou fazer perigar a vida. III- Uma faca embora de características que não foi possível apurar, mas
do género de cozinha, racai no âmbito dos vulgares instrumentos cortantes, que podem efectivamente
ser utilizados com o objectivo de apenas agredir fisicamente outrem, sem que da sua mera natureza
resulte, na perspectiva de um crime de ofensa à integridade física, uma perigosidade muito superior à
normal dos meios vulgarmente utilizados para agredir. IV- Todavia, a utilização de uma faca com essas
características no cometimento de um crime de ofensa à integridade física pode revelar-se como meio
particularmente perigoso, posto que é adequada, em abstracto, a causar lesões mortais ou ferimentos
graves. Mas não se pode considerar tal facto, por si só, como revelador de uma especial censurabilidade
ou perversidade do agente. IV- Com efeito, haverá ainda que ponderar todas as circunstâncias que
rodearam o caso concreto, porquanto será esse conjunto, no contexto da actuação do agente, que se háde retirar essa especial censurabilidade ou perversidade, ou seja, um grau de culpa agravado.”

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
62

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

Injúria; Expressões ofensivas da honra e consideração; Contexto situacional de pais divorciados;
Condenação – Acórdão de 09-01-2017
“Comete o crime de injúria do artº 181 do CP, a arguida que em contexto situacional de pai recémdivorciado que entrega após uma visita fixada, as filhas à mãe e recorrente, e em que esta perante as
próprias filhas chama ao pai "animal" e "ordinário", expressões proferidas no decorrer da referida visita,
por serem claramente ofensivas da honra e consideração devidas àquele, por carregarem uma carga
ofensiva da sua função de pai, que necessariamente o achincalhou perante as menores, uma delas já
uma jovem adolescente.”
Abertura de instrução; Elemento subjectivo; Narração de factos; Admissibilidade do RAI –
Acórdão de 09-01-2017
“I- É do conhecimento geral, do senso e experiência comum, que os elementos volitivo e cognitivo do
dolo emanam, na generalidade dos casos, da mera narração da ação típica objetivamente imputada ao
arguido. II- O elemento volitivo do dolo emana da factualidade alegada no requerimento de abertura da
instrução, quando nele se descrevem ações voluntárias e conscientes por parte do arguido. III- Quanto
ao elemento cognitivo do dolo, o conhecimento da ilicitude resulta da imputação ao arguido de
condutas a que qualquer cidadão, com um mínimo de integração social, associa um caráter proibido e
de reprovação social.”
Resistência e coacção sobre funcionário; Actuação de militares da gnr; Arguido algemado;
Violência execrcida sobre arguidos; Absolvição – Acórdão de 09-01-2017
“I- O esbracejar de um detido que está prestes a ser algemado e a exaltação da sua companheira,
acompanhada de empurrões e puxões, na tentativa de obstar a tal detenção, não são idóneos a atingir a
liberdade de acção dos militares da GNR, nem constituem acções suficientemente constrangedoras
susceptíveis de levar aqueles agentes de autoridade a deixarem de cumprirem o seu dever de agir. II- O
comportamento dos arguidos não constitui elemento objectivo integrador do ilícito do artº 347, nº 1, do
CP, ou seja, não integra o conceito de violência a que se reporta o preceito incriminador por não ser
idóneo a intimidar, dificultar ou impedir de forma significativa a capacidade de actuação daqueles
militares na situação em causa. III- Por conseguinte, uma vez que a violência exercida pelos arguidos
não tem aptidão para integar a violência exigida para o preenchimento do citado ilícito e coacção sobre
funcionário de que vinham acusados, impõe-se manter o juízo absolutório formulado na decisão
recorrida.”
Acusação manifestamente infundada; Rejeição; Crime sexual – Acórdão de 09-01-2017
“I- Para a acusação se considerar manifestamente infundada nos termos da alínea d) do nº 3 do artº
311º do CPP, é necessário que os factos, manifestamente, não constituam crime, nem o que é imputado
nem qualquer outro. No caso dos factos constituírem crime diverso do que é imputado na acusação,
proceder-se-á como determinam os artºs 358º e 359º do CPP. II- Por isso, não é de rejeitar a acusação
que imputa ao recorrente a prática do crime de coacção sexual do artº 163º, do CP, por se haver
considerado que os factos imputados ao arguido não constituíam crime, por não integrarem o conceito
de acto sexual de relevo. III- É que, ainda que não se considere que os actos praticados pelo recorrido
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são de molde a integrar a prática de um acto sexual de relevo, sempre se teria que ponderar se tais
factos não integram o cometimento de um crime de importunação sexual do artº 170º, do CP, nos
termos do citado artº 358º do CPP.”
Alteração não substancial dos factos; Explicitação de questões pontuais; Irrelevância da alteração
operada – Acórdão de 09-01-2017
“I- Ainda que aos factos da acusação (ou da pronúncia) se aditem outros, ou se excluam ou substituam
alguns deles, para haver uma alteração não substancial terá que se considerar que essa alteração é
jurídico-penalmente relevante para a decisão. II- Por exemplo, não será relevante a alteração que
consista na exclusão, pura e simples, de factos que configuram uma circunstância qualificativa ou
agravativa, e também não é alteração de factos a descrição dos mesmos factos da acusação ou da
pronúncia, mas com uma formulação distinta, ou a explicitação ou concretização de factos já narrados
sinteticamente na acusação ou na pronúncia, desde que não sejam relevantes para a tipificação ou para
a verificação de qualquer agravante qualificativa. III- Pelo contrário, a alteração será jurídicopenalmente relevante para a decisão da causa quando a alteração dos factos puder influir na
determinação da medida da pena (ainda que o crime se mantenha o mesmo). IV- No caso dos autos, a
alegada alteração dos factos não pode ser considerada como uma alteração relevante na medida em que
se limitou a explicitar questões pontuais e irrelevantes do ponto de vista jurídico. Tratou-se apenas de
precisar situações sem qualquer relevo para a tipificação.”
Crime de falsificação de notação técnica; Elementos do ilícito; Pena – Acórdão de 09-01-2017
“Provando-se que um arguido conduzia o veículo automóvel pesado de mercadorias tendo-se verificado
que o cartão inserido no tacógrafo da viatura por si conduzida pertencia efetivamente a outro arguido,
e que a inserção desse cartão ocorreu a mando deste arguido, com o fim de que a condução fosse
registada em nome do titular do dito cartão, para, desse modo, iludir as autoridades quanto às horas de
condução e ultrapassar as horas de repouso legalmente previstas para condução de veículos pesados, é
manifesto que tal factualidade é constitutiva do crime de falsificação de notação técnica.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA
Crime; Dolo; Pedido cível – Acórdão de 05-07-2016
“Sendo a acusação manifestamente improcedente por ausência de elementos subjectivos do tipo penal,
a falta destes não pode ser suprida pela alegação de tais factos no pedido cível.”
Edificação urbana; Acessão industrial imobiliária; Direito de propriedade – Acórdão de 12-012017
“I-Arredada a possibilidade de restrição do direito de propriedade dos AA. que poderia resultar do
reconhecimento, a favor do R., de acessão industrial imobiliária em relação à parcela de terreno em que
foi construído um anexo, é irrecusável que o direito de propriedade dos AA. se projecta sobre tudo o que
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É, afinal, o que afirma a lei, quer no artigo 1305º do Código Civil, quer no artigo 1344º, nº 1, do mesmo
Código.”
Benefício da excussão prévia; Título executivo; Fiança – Acórdão de 12-01-2017
“I- A subsidiariedade da fiança é um benefício estabelecido exclusivamente a favor do fiador. IIConstitui, porém, uma característica não essencial, uma vez que o fiador pode renunciar a ela, conforme
prevê o artigo 640.º, alínea a), do Código Civil.”
Acidente de viação e de trabalho; Responsabilidade civil; Prescrição do direito à indemnização –
Acórdão de 12-01-2017
“Apurada a responsabilidade subjectiva de qualquer dos intervenientes, ou seja, sendo possível
estabelecer um nexo de imputação subjectivo, traduzido na ligação psicológica do agente com o facto,
em termos de sobre ele recair um juízo de reprovação ou censura do direito, cai-se no âmbito da
responsabilidade aquiliana, que, se imputada ao lesado, exclui a responsabilidade fixada pelo nº 1 do
artº 503º, CC, conforme estatui o artº 505º, nº 1, do mesmo Código, sendo certo que os pressupostos da
responsabilidade objectiva estão presentes na responsabilidade aquiliana.”
Suspensão da instância; Causa prejudicial– Acórdão de 12-01-2017
“Inexiste nexo de prejudicialidade entre acções cruzadas, quando não seja visível qualquer questão
fáctica e/ou jurídica a apreciar numa, e que, julgada em determinado sentido, defina ou condicione o
resultado da outra – na perspectiva de que “uma causa é prejudicial em relação a outra quando…a
procedência da primeira tira a razão de ser à existência da segundo” (artigo 279.º, n.º 1, CPC).”
Impugnação pauliana; Pressupostos; Má fé– Acórdão de 12-01-2017
“Para efeitos de impugnação pauliana, a má-fé, enquanto consciência do prejuízo, pode revelar-se sob a
forma dolosa em qualquer das suas formas (directa, indirecta/necessária ou eventual), ou sob a forma de
culpa consciente, resultando afastada a consciência do prejuízo por culpa inconsciente.”
Efeitos da sentença; Terceiros; Limites do caso julgado – Acórdão de 12-01-2017
“I-Casos há em que o caso julgado, não afectando a existência nem o conteúdo do direito ou da posição
jurídica de terceiro, pode aproveitar a este ou ser-lhe oposto por qualquer das partes; II- Se, no entanto,
está em causa sujeito que se arroga da titularidade de uma relação ou posição incompatível com a
situação reconhecida na sentença, ou sujeito que seja titular de uma relação ou posição dependente da
definida entre as partes pela decisão transitada, então tal sujeito, terceiro não interveniente na acção,
não está vinculado pela referida decisão.”
Benfeitorias; Posse; Usucapião – Acórdão de 12-01-2017
“I- As benfeitorias (e nem todas, nos termos do art.º 1275.º), diferentemente da acessão, apenas dão
direito ao seu levantamento ou, se tal não for possível, ao seu valor; II-Um contrato de aquisição de
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imóvel que não respeita a forma legal não confere aos adquirentes uma posse titulada; III-A posse não
titulada pode ser posse de boa fé se esta, na sua forma subjectiva, existir no momento da aquisição.”
Inventário; Reclamação contra a relação de bens; Depoimento de parte – Acórdão de 12-01-2017
“I- As declarações de parte, previstas no art.º 466.º, Cód. Proc. Civil, são um meio de prova sujeito à
livre apreciação do tribunal como outro qualquer; II-A admissibilidade deste meio de prova não
significa, por um lado, que tudo quanto a parte declare deve ser provado nem, por outro, que tudo o
que a parte declare, e porque o é, deve ser não provado; III- Se, em algum incidente, a prova por
declarações de parte não for, por si só credível, o tribunal deve dar por não provados os factos
declarados.”
Deserção de recurso; Tribunal competente – Acórdão de 12-01-2017
“I- A decisão de julgar deserto um recurso pode ser tomada na 1.ª ou na 2.ª instância. II- O artigo 613.º,
n.º 1, do Cód. Proc. Civil, não proíbe aquele despacho depois de proferida a sentença.”
Acidente de trabalho; Incapacidade temporária; Subsídio de doença; Reembolso – Acórdão de 1101-2017
“I- Estando em causa um acidente de trabalho, a reparação do mesmo deve efectuar-se nos termos
previstos na LAT e pelo responsável por essa reparação; II- As prestações pagas pela segurança social a
título de subsídio de doença durante o período de incapacidade do sinistrado decorrente do acidente de
trabalho, embora tenham uma função reparadora, assumem natureza supletiva; III- Por isso, tal
pagamento não afasta a reparação decorrente do acidente de trabalho por incapacidade temporária: em
tal situação, tendo a segurança social pago subsídio de doença ao sinistrado, fica sub-rogada no direito a
exigir o seu reembolso ao responsável pela reparação do acidente de trabalho, que, por sua vez, deverá
deduzir esse valor àquele a pagar ao sinistrado por incapacidade temporária.”
Resolução pelo trabalhador; Justa causa; Subsídio de natal; Subsídio de férias – Acórdão de 1101-2017
“I- Para que se verifique uma situação de justa causa subjectiva para a resolução do contrato pelo
trabalhador, nos termos do Código do Trabalho/2009, exige-se: (i) um requisito objectivo, traduzido
num comportamento do empregador violador dos direitos ou garantias do trabalhador; (ii) um requisito
subjectivo, consistente na atribuição desse comportamento ao empregador; (iii) um requisito causal, no
sentido de que esse comportamento, pela sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente
impossível a subsistência da relação de trabalho; II - verificando-se a violação de um qualquer dever
contratual por banda do empregador, designadamente a falta de pagamento pontual da retribuição,
vale a regra ínsita no artigo 799.º, n.º 1, do Código Civil, o que significa que a culpa do empregador se
presume, havendo de ter-se por verificada, caso não seja por ele ilidida; III - a falta de pagamento de
retribuições, que se prolongue por mais de 60 dias, presume-se culposa, não sendo ilidível essa
presunção de culpa; IV- para um trabalhador que aufere mensalmente de retribuição base € 598,55 para
apreciação da justa causa de resolução do contrato é de somenos importância qual é o título da
prestação remuneratória que possam receber – se por retribuição base, se por subsídio de férias ou de
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Natal – mas é de particular relevância qual é o montante total da retribuição que possam auferir. Vpor isso, tendo em conta que o trabalhador auferia a retribuição mensal referida, constitui justa causa
de resolução do contrato em 25-02-2014 a falta de pagamento dos subsídios de Natal de 2012 e de 2013 e
do subsídio de férias de 2012.”
Justa causa de despedimento; Dever de lealdade – Acórdão de 11-01-2017
“I- A apropriação dolosa, por parte do trabalhador e em proveito próprio, de importâncias pecuniárias
pertencentes à entidade empregadora, configura violação grave do dever de lealdade, e integra o
conceito de justa causa para despedimento. II- A relativamente longa antiguidade do trabalhador, e a
inexistência de antecedentes disciplinares, não afetarão a adequação e a proporcionalidade do
despedimento ao comportamento do trabalhador, na medida em que tenha sido irremediavelmente
quebrada a relação de confiança que deve estar subjacente a um qualquer vínculo laboral
subordinado.”
Pena de substituição; Pena de prisão; Prescrição – Acórdão de 10-01-2017
“I- O prazo prescricional de 10 anos previsto para a pena de prisão aplicada ao arguido (art. 122.º, nº1
c) do C. Penal), apenas se inicia com o trânsito em julgado do despacho que revogue a suspensão da
execução da pena de prisão, por se considerar que a interpretação objetivista e atualista do art. 122.º,
nº2 do C. Penal o impõe quando, como no caso presente, a decisão condenatória substituiu a pena
principal de prisão por alguma das penas de substituição legalmente previstas, incluindo a suspensão da
execução da pena de prisão. II- Porém, sempre se impõe averiguar oficiosamente se a pena de
substituição aplicada (in casu a suspensão da pena de prisão) prescrevera já à data em que foi
definitivamente decidida a sua revogação, porque se assim suceder a pena de substituição terá que ser
julgada extinta por prescrição, obviando juridicamente à sua revogação e respetivas consequências
legais. III- Tendo presente que no nosso modelo de fiscalização concreta os tribunais ordinários apenas
terão que apreciar as questões de constitucionalidade suscitadas a propósito das normas que apliquem
nas respetivas decisões, não há que conhecer da invocada inconstitucionalidade do art. 125.º, nº1 c) do
C. Penal, porquanto esta norma não foi aplicada pelo tribunal a quo ou na presente decisão do recurso.
IV- Nem o regime substantivo da suspensão da execução da pena de prisão (arts 50.º a 57.º, do C.
Penal), nem o respetivo regime processual (artigos 492º a 493º, do CPP) preveem a faculdade de o
arguido cumprir os deveres previstos no art. 51.º do C. Penal a todo o tempo ou, em todo o caso, depois
de revogada definitivamente a suspensão da pena de prisão, estabelecendo-se antes no artigo 56.º n.º 2
do C. Penal que “A revogação determina o cumprimento da prisão fixada na sentença”, pelo que é
irrelevante para este efeito que o arguido tenha cumprido aqueles deveres depois de revogada
definitivamente a suspensão da pena.”
Contra-ordenação; Suspensão da prescrição – Acórdão de 10-01-2017
“I- O despacho que procede ao exame preliminar do recurso, cuja notificação ao arguido suspende o prazo
prescricional nos termos da al. c) do nº1 do art. 27º-A do RGCO, é o despacho judicial que se segue à
apresentação dos autos ao juiz por parte do MP, com vista à eventual rejeição do recurso, audição dos
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interessados sobre a possibilidade de decidir por despacho ou designar data para a audiência, tudo de
harmonia com o disposto os artigos 62.º, 63.º, 64.º e 65.º, do RGCO.”
Difamação através de meio de comunicação social; Queixa do ofendido; Caducidade do direito –
Acórdão de 10-01-2017
“I- Não ocorreu a extinção do direito de queixa, se esta foi apresentada dentro do prazo de seis meses,
por mandatário judicial constituído pelo ofendido, o qual, no decurso do inquérito e no prazo que lhe foi
judicialmente concedido para tal, fez juntar procuração emitida a seu favor e com data anterior à
apresentação daquela queixa. II-As expressões utilizadas na notícia publicada no Jornal “Matou o
empregado e ex-marido da sua amante… “ e “Apesar de nunca ter gostado do envolvimento do patrão
com a sua ex-mulher…” são formal e materialmente difamatórias e, por isso, com relevância típica no
âmbito dos crimes contra a honra.”
Violência doméstica; Âmbito da impugnação da matéria de facto – Acórdão de 10-01-2017
“I - Só os factos que na sentença sob recurso foram julgados provados ou não provados podem ser
impugnados nos termos do art. 412.º nºs 3, 4 e 6, CPP, pois só estes podem ter sido incorretamente
julgados pelo tribunal a quo, justificando a pretensão do impugnante no sentido de o tribunal de recurso
proferir decisão de sentido diverso da recorrida.”
Prisão subsidiária; Contumácia; Tribunal competente – Acórdão de 06-01-2017
“I-O instituto da contumácia é aplicável aos casos em que o condenado se exima ao cumprimento da
pena de prisão subsidiária, ausentando-se para parte incerta, cabendo ao TEP a sua declaração, de
harmonia com o previsto no artigo 97.º, n.º2, do CEPMPL.”
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