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 Nota Editorial  

 

 

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

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

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

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

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

comprovada e avalizada pelo mérito dos seus autores.  

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

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

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

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

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

mail: nrdcadvogados@gmail.com  

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

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

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

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

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

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

nrdcadvogados@gmail.com 

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

clique aqui 

 

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


NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas 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 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 

2 

 

 Artigos de Opinião 

 

 

 

 

 

 

HAMILTON S.S. De 

CARVALHO  

Jurisconsulto  

Professor universitário na Faculdade 

de Direito e de Ética da Universidade 

de São Tomás de Moçambique (USTM) 

“OUTRAS MIRAGENS SOBRE O 

“TSUNAMI FINANCEIRO” 

MUNDIAL NO MODERNO ESTADO 

CONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO 

DE DIREITO” 

“O NOVO MOMENTO POLÍTICO-

FISCAL UNÍVOCO DOS ÚLTIMOS 

TEMPOS!” 

 

I. Tenho entendido que os assuntos 

fiscais de qualquer país do mundo são para 

ser levados a sério. É o substrato número 

um de qualquer razão de ser de um contrato 

social e/ou político. Senão «não há razão 

pública» logo «não há razão de existir o 

Estado» e em última análise «não há razão 

de existir uma organização do poder 

político». A moderna fórmula de 

manifestação do poder político é decorrente 

do envolvimento direto dos partidos 

políticos na vida política. Por forma a 

garantir uma atividade política coerente e 

desejável, os partidos políticos esperam 

cumprir o manifesto político constitucional-

democrático em estrito respeito pelos 

princípios que lhe são intrínsecos. Noto, e 

sempre com espanto, como as sociedades 

políticas africanas, têm dificuldades para 

pôr em prática o modelo democrático-

constitucional pluralista. Mesmo 

reconhecendo que não é de todo fácil 

aperfeiçoar a democracia-constitucional a 

curto prazo em qualquer sociedade 

civilizada.  

 

II. De qualquer modo, um bom exemplo 

(de aperfeiçoamento), são as democracias 
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ocidentais; logo, caso para citar o 

rotativismo na democracia-constitucional 

portuguesa que até me faz inveja. Porque 

nos é próxima, quase todos sabemos que há 

em Portugal um governo do PS, apoiado 

por uma extrema esquerda que tem uma 

visão do Mundo muito diferente, mas vai 

apoiando e por um PR do centro-direita 

que é extremamente popular e que se revê e 

apoia com firmeza a acção do novíssimo 

executivo. Faz é pena que a separação do 

poder em estrita sintonia com o sistema 

politico adoptado pelo legislador 

constituinte lhe limite os poderes. Um PR 

inteligente e com sentido de Estado 

visivelmente traduzido no seu exercício 

imparcial (…) e humano o que (com 

justeza) lhe atribuiria o troféu do melhor 

guardião do equilíbrio da democracia-

constitucional pluralista se comparado aos 

que lhes antecederam nos últimos tempos, 

pela diferença unívoca que faz (sem 

exagero), pelo menos, em matéria de 

cumprimento dos princípios constitucionais 

democráticos em estrito respeito com o 

moderno quadro-legal do Estado de 

Direito. De resto, é pura humildade do PR 

ao usar de pretexto os contextos 

antecedentes (…) não seria senão 

meramente para se igualar simplesmente a 

qualquer ser humano. Outrossim, o PR 

apoia o executivo vigente que ascendendo 

ao poder deixa de ser um partido político e 

passa ser Estado. Em sentido técnico 

rigoroso, MARCELO defende o Estado 

(nele integrando todos os elementos 

corporativos). E fá-lo de forma jamais 

vista. Isto é que o diferencia de todos os 

outros. Isso é que as pessoas não estão 

acostumadas a perceber. Aliás, lembra bem 

um amigo próximo que «num País de 

sectários, onde a grande maioria tem a 

verdade na cabeça, este equilíbrio político 

alargado (…) é único na história daquela 

Democracia-constitucional». Portanto, 

enquanto a democracia-constitucional 

portuguesa vive um momento político 

único, a democracia-constitucional 

moçambicana vive outro momento político-

fiscal unívoco de toda a sua política fiscal 

desde a vigência da II República. Seja 

como for, de facto o que é mesmo 

fundamental é que «o equilíbrio não 

paralise a acção». A velocidade da mudança 

e as forças políticas emergentes a empurrar 

o Mundo para o abismo exigem acção-

combinada forte (…) e determinada. Por 

isso, acredito no meu amigo que «conciliar o 

equilíbrio com a acção-combinada exigida» 

é uma tarefa gigantesca-sonante que exige 

uma mudança de estratégia baseada numa 

eterna reforma, sempre bem pensada e 

realista. Neste sentido as ajudas dos 

visionários são preciosíssimas. Numa altura 

em que o moderno Estado constitucional 

democrático de Direito constitui o último 

reduto de esperança do Cidadão espoliado 

não podia estar mais do que certo (outro 

visionário) BACELAR GOUVEIA ao 

afirmar (recentemente) no lançamento do 

seu monstruoso Manual de Direito 

Constitucional (quanto aos poderes 

presidenciais exercidos no mandato do 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

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

 
© NRDC - Escritório de Advogados 2016 

4 

 

atual PR) que estamos perante uma «pedra 

angular diferente» de todos os tempos. 

 

III. Retomando o ponto II, a transição 

partidária e, portanto, governativa na 

democracia-constitucional portuguesa 

convida o antigo governo (quanto ao 

exercício do executivo do dia) a suscitar 

dúvidas que o tempo tem vindo a responder 

(sem dúvida) e com toda a razão. Basta 

pensar um pouco nas alegações dos céticos: 

(i) (…) o líder do PSD dizia que o PS, com o 

acordo de esquerda, não conseguiria fazer 

aprovar o Orçamento Geral de Estado de 

2016, pelo que, não se verificou; (ii) (…) 

bom, pois, mas Bruxelas não vai aceitar 

esse Orçamento – não se verificou 

quaisquer repudio; (iii) (…) mas vai haver 

sanções a Portugal – não se verificou 

nenhuma delas; (iv) (…) mas até ao fim do 

ano, o acordo vai desfazer-se (é a 

bancarrota) – felizmente não se desfez e não 

se teve um cenário de bancarrota; (v) (…) a 

questão do plano B – ouvia-se dizer: vai 

haver um plano B, pelo que, também, não 

houve; (vi) (…), mas não vão baixar os 

impostos indiretos – não se afigurou de 

todo, verdade – v.g., o IVA da restauração 

passou de 23% para 13%; (vii) (…), não 

vão conseguir repor os «furtos» - verifica-se 

que vai sendo reposto sim; (viii) (…) não 

vão conseguir diminuir o desemprego – não 

constitui verdade. O desemprego tem vindo 

a atenuar. E muito mais «(…)», e quase 

sempre contrariados e dúvidas dissipadas. 

Portanto, só se pode concluir que estamos 

perante dois cenários de indubitável mérito, 

designadamente: (i) Um excelente 

Presidente (PR), que com sabedoria e 

exemplo para com as gerações vindouras 

coloca o País acima da cor político-

partidária e tem tido a clareza de visão 

além das palas do sua filiação político-

partidária e quem tem lutado com unhas e 

garras (num momento pós-liberal de grande 

conturbação constitucional-democrática) 

contra o «eterno» retorno do estado de 

excepção ontem político, hoje económico 

(…) e social; (ii) Um excelente Executivo 

da «geringonça» que, está a superar, na 

positiva, tudo o que seria de esperar. Já 

para não falar de outras restituições em 

curso (…) e futurísticas. 

 

IV. Do exposto acima, consegue-se de 

forma clara visualizar que “o povo está 

descontente” por um lado e mais animado 

por outro. Basta reparar (por exemplo), nas 

últimas sondagens; o PS já vence com 

maioria estável. Se se perguntasse, hoje, a 

um português ou estrangeiro legalmente 

residente se desejaria imigrar, tenho quase 

certeza de que não encontraria motivos 

para tal. Para os ainda céticos, (…) não se 

excitem tanto, que vos pode fazer mal e, 

numa altura em que a principal força 

opositora está a perder adeptos, não quero 

sequer imaginar a falta que lhes fariam. 

Creio que não se trata de otimismo 

excessivo e sim de resultados práticos que 

num ano, ainda foram poucos. De qualquer 

modo penso que basta dar tempo ao tempo, 

isto significa, lutar contra a «tirania do 

curto prazo». A prova de que o Ministro das 
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Finanças está a fazer um excelente trabalho 

vê-se na ânsia, lastimavelmente ridícula, 

que alguma fração política (acobertada por 

alguma parte da «imprensa anti-regime») 

manifesta com o desejo-partidário de que o 

novo timoneiro das finanças seja, demitido. 

A continuar a onda do ceticismo do 

«ultrapartidarismo» e do 

«ultrapatrimonialismo», esta fração corre 

sério risco de ficar entregue a 

“imbecilidade” que não têm a lucidez de ver 

que todo este arrazoado sobre a governação 

do executivo do dia, mas sobretudo sobre a 

polémica em torno da Caixa Geral de 

Depósitos, está apenas a cansar os seus 

ainda apoiantes sobreviventes que (por seu 

turno) se vão escapulindo da «alegoria das 

cavernas» e, por consequência, se vão 

afastando. De tantos “blá blá blá” o que é 

facto é que Portugal cumpriu os objetivos 

orçamentais, tendo atingido em 2016 o 

défice global mais baixo desde 1974 e o 

saldo primário mais elevado desde os anos 

90, acreditando, no entanto, que o exercício 

orçamental do corrente ano continuará 

fluindo nesta direção de progresso e 

desenvolvimento humano (…). 

 

V. Meus caros! Lembrando que «a mente 

que se abre a novas ideias jamais voltará ao 

seu tamanho original», não é de todo 

erróneo afirmar que quem tem medo da 

mudança não muda e, no entanto, nem 

pode mudar nada. Aliás, permitam-me que 

relate um breve episódio em torno do 

exposto: «Uma mulher casada sente-se 

deprimida. O marido, no entanto, tenta 

animá-la: - Hoje vou oferecer-te o vestido 

que quiseres. – Não me apetece. O marido 

estranha a falta de vontade da sua mulher 

para ir comprar roupa, mas faz nova 

tentativa: - E que tal se formos passar o 

fim-de-semana a PARIS? – Não estou com 

vontade. – Então já sei. Vou te dar um 

carro novo, um Mercedes descapotável! Que 

te parece? – Não me faz falta. – Então, diz-

me o que queres que eu pago. Depois de 

uma breve pausa, a mulher responde: - um 

Advogado para tratar do divórcio. – Bem! – 

Diz o marido preocupado – Não estava a 

pensar gastar tanto dinheiro». Moral da 

estória: precisamos de um Advogado para 

tratar urgentemente do divórcio com o 

medo da mudança. Para isso, precisamos de 

três ingredientes que atualizem para melhor 

o nosso «estado-da-Nação-Global»: 

seriedade, compromisso e responsabilização. 

Pensem comigo: vamos deixar a 

democracia-constitucional reinar para 

termos alguma paz em Moçambique? Não 

nos custa nada “forçar um decreto-lei” que 

proíba os elefantes de beber cerveja. 

Arrependimento não é quando você chora 

ao FMI, ao Banco Mundial (…), é quando 

você muda em prol de uma acção-

combinada ou concertada que possa fazer 

frente ao moderno «tsunami financeiro» 

mundial.  
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DIOGO VIEIRA 

FERREIRA  
 

LICENCIADO EM ESTUDOS 

EUROPEUS E POLÍTICA 

INTERNACIONAL 

ESTAGIÁRIO NO PROGRAMA 

EURODISSEIA 

 

"NATO OU EXÉRCITO EUROPEU?"  

 

 Na atualidade, não existe um exército 

europeu. Isto porque, como todos 

argumentam, temos a NATO que serve 

como as principais “forças armadas” da 

Europa e do transtlântico. Contudo, há que 

ter em conta o seu papel hoje em dia, e creio 

que a suposta Aliança Atlântica está em 

decadência no que toca aos seus objetivos.  

 

 Há que questionar se tais objetivos de 

proteção da Europa são cumpridos, se os 

vai cumprir ou se não. E pelo que se vê, a 

NATO não está a cumprir por aquilo que 

foi criado. E a culpa não é desta Aliança, a 

culpa é do seu tempo já ter sido expirado já 

há alguns anos. 

 

 Veremos: a NATO, acrónimo de North 

Atlantic Treaty Organisation (Organização 

do Tratado do Atlântico Norte), também 

designada por Aliança Atlântica, foi criada 

em 1949, quatro anos após a Segunda 

Guerra Mundial, com um único propósito: 

evitar a influência soviética do clima de 

Guerra Fria e combater quaisquer possíveis 
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ameaças ou invasões da URSS (União Soviética) nos seus Países-Membros. Hoje 

em dia, a NATO possui 28 membros, 

Portugal sendo um dos membros 

fundadores desta Aliança (ainda no tempo 

do regime de Salazar). Mesmo após a queda 

do Muro de Berlim de 1989, a NATO ainda 

se mantém viva, contrastando a dissolução 

do Pacto da Varsóvia (a “versão” soviética 

da NATO), a queda da URSS (dois anos 

depois) e a queda do próprio regime 

comunista. Ou seja, pergunta-se: Então se o 

objetivo principal da NATO seria combater 

a ameaça soviética, porque ainda (hoje) 

existe? 

 

 As respostas para esta pergunta podem 

ser muito variadas. Mas vou basear-me no 

que está estipulado como o seu objetivo 

principal: proteger os seus Países-Membros 

do Atlântico Norte caso sejam alvos de 

possíveis guerras, conflitos ou quaisquer 

outros actos armados. Ora sim, nada de 

discordar quanto a este objetivo. E o 

terrorismo? A NATO visa também 

combater o terrorismo? A NATO afirmou 

que está a fazer os possíveis para combater 

o terrorismo, que hoje em dia serve como 

principal ameaça à Europa e à América, 

mas pelo que se vê, ainda nao agiu. Quem 

está a combater na Síria contra o auto-

proclamado Estado Islâmico, o principal 

autor dos ataques terroristas? A Rússia. E 

a NATO? Só critica as ações russas e 

enviam aviões de vigilância. Sejamos 

realistas, esta é a verdade. Embora me 

custe dizer isto, concordo com a afirmação 

de Donald Trump: “A NATO está obsoleta. 

Só quer proteger a Europa da Rússia”. Isto 

é verdade. 

 

  Outro aspeto a ter em conta é “quem 

manda na NATO”. Os Países-Membros? 

Não. Os Estados Unidos? Ora nem mais. 

Tudo o que os EUA fazem na NATO os 

outros membros devem seguir, e isto para 

dizer que a sua sede está em Bruxelas. 

Vejamos o que aconteceu na Ex-

Jugoslávia, nos finais dos anos 90: houve 

uma terrível e sangrenta guerra civil que 

estava a por em causa a separação dos 

Estados da Ex-Jugoslávia. Aquilo era um 

conflito interno entre irmãos, e hoje em dia, 

as cicatrizes desse conflito ainda se veem na 

Sérvia, Croácia, Bósnia e Kosovo. E então 

qual foi o método para conseguir 

estabelecer a paz? Diplomacia? Não. Os 

EUA ordenaram aviões, não do seu 

exército, mas sim da NATO, para 

bombardear as províncias do Kosovo, da 

Vojvodia e até do Estado da Sérvia. Isto só 

para demonstrar o poder dos EUA na 

NATO.  

 

 Mas como disse, a NATO hoje em dia, 

está com as mãos a abanar. O 

financiamento para a NATO está a 

decrescer cada vez mais. Mas creio que 

existe uma solução. Pode não ser a mais 

perfeita, mas melhor com certeza que será. 

A criação de um Exército Europeu. Em 

1951, foi criada a CECA, a Comunidade 

Europeia do Carvão e do Aço, que serviu 

como o embrião para a futura União 
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Europeia, a que conhecemos hoje. A criação 

da CECA esteve estipulada no Tratado de 

Paris de 1951. No entanto, no ano seguinte, 

um outro Tratado de Paris surgiu e propôs 

a criação de uma Comunidade Europeia de 

Defesa, ou seja, a criação de um Exército 

Europeu. Mas esse tratado nunca foi 

ratificado, nem posto em prática devido à 

negação da França, na qual a sua maioria 

votou pelo “não” à proposta. Até hoje 

nunca mais foi proposto tal criação. 

 

 Mas agora, a criação de um Exército 

Europeu deve estar mais próxima do que 

nunca. Com os recentes ataques terroristas 

na França e na Bélgica, a Europa deve 

estar mais unida, e isto implica um 

Exército em comum. Dissolvia-se a NATO, 

e passava-se os seus cargos para este 

Exército. Com os EUA cada vez mais 

afastados da NATO, com a presidência de 

Trump a não favorecer a sua posição e as 

ações e contribuições do Canadá sem 

visibilidade, a Comunidade Europeia de 

Defesa, ou com um nome alternativo, 

deveria ser proposta nas instituições 

europeias por votos.  

 

 Com esta Comunidade de Defesa, os 

assuntos europeus de defesa e prevenção 

contra ataques terroristas iam ser impostos 

como objetivo principal, e, claro, para 

serem devidamente cumpridos. Todos os 

Estados-Membros da UE deveriam aderir, 

obrigatoriamente, caso fosse estipulado a 

sua criação, e os restantes países da Europa 

poderiam propor a sua adesão. Também se 

mantinham as boas relações de defesa com 

os países fora da Europa. E para mais, com 

o Reino Unido “fora do caminho” (Brexit), 

a criação de um Exército Europeu pode ser 

possível, já que o Reino Unido também não 

vê com bons olhos a existência de tal 

exército. A França, embora tenha sido a 

principal razão da não existência de tal 

exército, quando foi proposta no início, é o 

Estado-Membro mais desesperado no que 

toca ao combate ao terrorismo, e esta razão 

também pode vir a favorecer a criação de 

um Exército Europeu.  

 

 Em suma, a NATO já passou da sua 

data de validade, agora deve-se encaminhar 

para a criação de uma nova Comunidade 

Europeia de Defesa. Isto será um dos 

pontos principais a alcançar para uma 

Europa mais unida. 
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PAULO FREITAS 

LICENCIADO EM ESTUDOS 

EUROPEUS E POLÍTICA 

INTERNACIONAL 

“TRUMP PODE TER SALVO A 

UNIÃO EUROPEIA?” 

 Há um ano atrás, ninguém imaginaria 

Trump como presidente dos Estados Unidos da 

América, mas contra todas as expetativas, o 

homem antissistema, conseguiu e isto poderá 

ser a salvação da União Europeia.  

 Depois da vitória do magnata, assistimos a 

uma mudança do discurso da extrema-direita 

Europeia. A vitória de Trump encheu os 

radicais de direita, de arrogância e de 

agressividade.   

Marine Le Pen, possivelmente seguidora da 

página do Twitter de Trump, deixou o 

radicalismo moderado, para entrar numa 

ofensiva contra a Globalização e o Islamismo. O 

problema e, ainda bem, é que estes argumentos 

estão a tornar-se fastidiosos. Parecem-se como 

uma rádio que toca sempre o mesmo disco, 

usando a gíria popular, Vira o disco e toca o 

mesmo. Podemos utilizar a derrota eleitoral de 

Norbert Hofer, na Áustria ou as recentes 

sondagens, que dão a vitória a Emmanuel 

Macron, na França, como exemplo do 

supramencionado. 

 Como refere Ivan Krastev, presidente do 

Center for Liberal Strategies de Viena, até à 

vitória de Trump, só a extrema-direita e a 

extrema-esquerda europeia se prenunciavam 

sobre a dependência da Europa face aos EUA. 

Agora, os europeístas, face ao clima esotérico 

que se vivencia nas relações internacionais e em 

particular, depois da vitória do President 

Chaos, voltam a colocar em cima da mesa, a 

construção de um exército Europeu. As ideias 

de Trump poderão ser a chave para uma 
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revolução na política de Cooperação e 

Segurança Europeia.  

 Há dados que indicam uma estabilização 

financeira da UE, pelo que, a luta contra o 

terrorismo e a estabilização das zonas de 

fronteira (periferia), por exemplo, no norte de 

África, se tornaram uma prioridade. São ações 

de política externa que procuram disseminar a 

posição e os valores europeus no mundo, tendo 

como alicerce o respeito pelos direitos humanos 

e pela democracia. A Europa com uma única 

voz. 

 Donald Tusk, presidente do Conselho 

Europeu, numa carta aberta aos Estados-

membros da União Europeia, definiu Trump 

como uma ameaça à União Europeia.  

 Trata-se de um acontecimento inusitado, 

tendo em consideração a figura (Presidente dos 

EUA) que se trata, não obstante, é outro 

exemplo de como a Europa está a tomar uma 

posição face às ideias de Trump para a América 

e da América para o mundo.  

 A união face a Trump é uma união pela 

Europa. Os cidadãos estão mais cautelosos e a 

opinião pública tem vindo a mudar. Milhares de 

cidadãos europeus saíram à rua para manifestar 

o seu desagrado para com o decreto anti-

imigração de Trump, rejeitado pelo tribunal 

Federal. 

 A verdade é que, tal como depois da segunda 

Guerra Mundial, a Europa está a atravessar um 

momento decisivo no curso da sua história. 

Foram os nacionalismos exacerbados que 

fizeram brotar um espirito de união entre os 

Estados europeus na construção de uma aliança 

suis generis e nos dias de hoje, o problema é 

novamente este, os nacionalismos exacerbados, 

como resultado das condições socioeconómicas 

do século XXI. Não se trata portanto, de um 

fenómeno novo. A solução para o problema 

também não é nova.  

 A União Europeia deve pugnar por uma 

inteligência coletiva de forma a suprimir os 

obstáculos que vão surgindo, como por exemplo 

a questão das migrações, assegurando assim a 

paz na Europa e pugnando pelo 

interconhecimento dos povos. 

 Os acontecimentos de 2016 são uma lição 

para o que vem a caminho. O Brexit e as 

eleições presidenciais norte-americanas são a 

prova de que o impossível é possível. Não se 

trata de afirmar que a extrema-direita não vai 

ganhar na França, na Alemanha, na Itália ou 

na Holanda, mas sim, de que, as pessoas já 

sabem que isto pode acontecer, e é nas mãos 

(votos) delas que o rumo da história pode ser 

alterado para o bem e para o mal. 
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ANA TEIXEIRA 

 

LICENCIADA EM ESTUDOS 

EUROPEUS E POLÍTICA 

INTERNACIONAL 

 "Donald Trump?" 

 

 Contra todas as expectativas e deixando 

grande parte do mundo incrédulo, Donald 

Trump tornou-se o 45º Presidente eleito dos 

EUA, e tomou posse no passado dia 20 de 

Janeiro. Um presidente que representa o 

oposto de tudo o que Barack Obama 

representou nos últimos oito anos, na 

opinião de muitos analistas, o pior do 

legado de Obama é mesmo a eleição de 

Trump como seu sucessor.  

Trump não tendo qualquer experiencia na 

área da política no seu currículo, tem uma 

visão do mundo muito própria, não se 

preocupando com a estabilidade do status 

quo internacional. Afirma que os EUA não 

vão impor o seu modelo ao mundo, 

incentiva quem ambicionar usá-lo, garante 

que este não vai ser imposto a ninguém, 

como tem sucedido nas ultimas décadas. 

Todavia expõe duras críticas a instituições 

internacionais como é o caso da NATO e da 

própria União Europeia, ao desprezar e 

censurar o papel da Alemanha na 

construção do projeto europeu, apelando 

mesmo de forma indireta a que mais países 

sigam o exemplo da Inglaterra e 

abandonem a União Europeia.  

 

 No que toca ao Médio Oriente, reconhece 

que foi um erro a invasão por parte dos 

EUA ao Iraque em 2004, mas mais uma vez 

se contradiz, na medida em que, proclama 

que vai derrubar o terrorismo e 

principalmente o Estado Islâmico para 

sempre, tendo declarações descomedias, 

quando afirmou que o Estado Islâmico era 

uma criação de Obama e Hillary Clinton, 

algo que foi repetido por diversas vezes 

durante a sua campanha.  
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 No que diz respeito ao seu discurso de 

tomada de pose, em concreto no passado 

dia 20 de Janeiro, em Washington, Donald 

Trump, teve um discurso bastante 

protecionista e nacionalista. Declarou que 

ao longo dos próximos anos, os EUA irão 

enfrentar desafios, mas que serão 

combatidos. Promete que irá nascer uma 

nova visão na nação americana, uma visão 

onde a América passará a ser sempre a 

primeira. “A América será sempre a 

primeira, a América primeiro. Vamos fazer 

novas alianças e vamos combater o 

terrorismo e extingui-lo do mundo. Juntos 

vamos tornar a América forte, segura, 

orgulhosa e grandiosa outra vez”.  

 

 Na passada semana, Trump tomou já 

inúmeras medidas internas e externas, em 

grande parte Donald Trump está a limitar-

se a revogar medidas aprovadas pelo seu 

antecessor, Barack Obama. Entre elas, 

podemos destacar a assinatura do decreto 

de lei que extingue o Obamacare e o fim do 

apoio financeiro ligado à prática do aborto.  

 

 A nível externo, Trump já retirou os 

EUA do TPP (Acordo Transpacífico de 

Cooperação Económica) e agendou uma 

reunião com os dirigentes da NAFTA 

(Acordo de Livre Comércio de América do 

Norte) onde afirmou querer alterar os 

estatutos dos EUA. Assinou inclusive o 

decreto que autoriza o início da construção 

do famoso muro que irá dividir a fronteira 

entre os EUA e o México, e desta forma, 

travar a emigração ilegal. Algo que já criou 

algum constrangimento entre a presidência 

americana e a presidência mexicana, pondo 

mesmo em causa uma deslocação já 

agendada de Peña Nieto, Presidente do 

México, a Washington. Existem alguns 

pontos de apreensão no discurso de Donald 

Trump, um deles é o facto de Trump 

representar um regresso ideológico ao 

passado, um regresso aos ideais 

nacionalistas, ao protecionismo e às 

fronteiras físicas e sociais. Isto pode levar a 

uma quebra na solidariedade e inter-ajuda 

transatlântica, como este já ameaçou 

nomeadamente com a NATO, que em 

última instância, pode afetar a paz e 

estabilidade internacional. Vivemos num 

mundo global e a simples tentativa de 

regredir para uma realidade em que cada 

estado vive só para si é praticamente irreal.  

 

 No que diz respeito às reações que o 

mundo exercer em relação a estas medidas e 

revolucionária forma de governar de 

Donald Trump, a Europa em concreto, pois 

é esta realidade que nos diz respeito, deverá 

manter-se unida e consistente. Trump 

nunca se refere a valores democráticos e à 

própria democracia. São esses valores que 

aproximavam os EUA e a Europa. Deixa 

assim de haver uma coligação ideológica 

entre os EUA e o resto do mundo.  

 

 A Europa deve manter-se coesa, o 

mundo mudou. É imperativo dar uma 

resposta global. Este é o pior momento para 

a Europa, um ano de eleições, onde como 

sabemos, os partidos extremistas e anti-

europeistas têm vindo a ganhar cada vez 

mais influência e visibilidade, um momento 

em que alguns países europeus começam já 

também a ter discursos protecionistas e 

nacionalistas. A União Europeia tem que 

por de lado as suas diferenças minoritárias e 

mostrar uma voz única e coesa ao mundo, 

dando assim destaque ao propósito do 

próprio projeto europeu, uma Europa de 

Estados unidos. 
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Manuel António Pacheco 

ALUNO DE ESTUDOS EUROPEUS E 

POLÍTICA INTERNACIONAL 

“TRUMP: “L’ENFANT 

TERRIBLE” NA CASA BRANCA” 

 Duas semanas após ter sido empossado 

como o 45.º Presidente dos Estados Unidos 

da América, Donald Trump está a provar 

ao mundo que não será contido pelo 

establishment, mas também está a provar a 

sua falta de savoir-faire no que a política 

externa diz respeito, confrontando vários 

países, como o México, Irão e Austrália, 

proferindo algumas ameaças, e também a 

nível interno, destacando-se o chumbo 

categórico, conferido por um juiz federal de 

Seattle, Washington, ao seu decreto anti-

imigração, que já mereceu duras críticas de 

Trump. 

 Vejamos, no que concerne à Politica 

Externa, atualmente as relações 

fronteiriças com o México não perspetivam 

um futuro animador… Mantendo a sua 

promessa de construir um muro em toda a 

fronteira, entre os dois países e afirmando 

que será o México a pagá-lo (o muro terá 

um custo a rondar os 15 biliões de dólares), 

Trump, segundo a agência Associated 

Press, numa conversa no passado dia 27 de 

Janeiro, com o seu homólogo, Enrique Peña 

Nieto, afirmou que poderá vir a enviar 

tropas americanas para o México para 

controlar os “bad hombres”, evidenciando 

assim a sua falta de respeito por outros 

Estados soberanos, facto que nestas duas 

semanas tem sido flagrante, uma vez que 

Trump tem-se mantido sempre numa 

posição de força nas relações externas. 

 Por sua vez, as relações com a Austrália 

também parecem deteriorar-se. 

Recentemente, num telefonema com o 

Primeiro-Ministro australiano, Malcolm 

Turnbull, que não acabou da melhor 
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maneira, Trump caracterizou como 

estúpido o acordo que foi realizado entre a 

Administração Obama e a Austrália para o 

envio de refugiados para solo norte-

americano, dando a entender que não irá 

cumprir esse acordo e mostrando a sua falta 

de experiência, novamente, ao conotar estes 

refugiados como imigrantes ilegais. Quanto 

ao Irão, o teste de um míssil balístico de 

médio alcance (em inglês IRBM – 

intermediate-range ballistic missile) deixou 

a comunidade internacional em sobressalto, 

por dois aspetos: por um lado, pelo que 

simboliza este teste e, por outro, pelo facto 

de estar na Casa Branca um presidente que 

não é muito pacífico. 

 Este ato, por parte do Irão, valeu-lhe 

algumas criticas e sanções a empresas e 

individualidades, por parte de Trump que 

chegou mesmo a afirmar que o Irão está a 

brincar com o fogo e que não sabe apreciar 

o quão “amável” foi o seu antecessor, 

Barack Obama. Por sua vez, o atual 

secretário da defesa, o General James 

Mattis, mais conhecido por “mad dog”, 

afirmou que o Irão é o maior patrocinador 

do terrorismo e que as suas atitudes serão 

penalizadas, contribuindo assim para um 

elevar da tensão entre as duas nações e 

também no mundo. 

 A nível interno, o decreto anti-

imigração, que afeta sete países 

muçulmanos, gerou uma onda de críticas a 

nível internacional e vários protestos 

organizados nos EUA. Neste sentido, a 

Administração Trump desrespeitou 

categoricamente a Convenção de Genebra 

sobre os refugiados. Todavia, o juiz federal 

de Seattle, James Robart, já veio revogar, 

apesar de temporariamente, a decisão 

presidencial, tendo sido já tecidas duras 

críticas por parte de Donald Trump a esse 

mesmo juiz e ao sistema judicial norte-

americano, ficando em evidência, que 

Trump não gostou de ser “chamado à 

atenção” sobre as suas ordens e por ter 

ficado clarificado que a sua atuação terá 

limites. Fazendo ainda uma breve 

referência às políticas comerciais dos EUA, 

destaco a opinião do ex-vice primeiro-

ministro português, Paulo Portas, que, no 

seu comentário político na TVI, referiu que 

a vertente isolacionista e protecionista que 

Trump está a adotar não é nova, existindo 

mesmo uma lei da compra americana (em 

inglês buy american act) onde os EUA 

protegem oficialmente as suas empresas nos 

seus contratos e nos seus concursos. 

 

 Em suma, o modus operandi de Donald 

Trump (é de destacar que várias 

personalidades da comunidade médica 

internacional tem considerado o atual 

presidente como impróprio para o cargo) 

não está a ser o melhor e isso está a fazer 

elevar a tensão tanto a nível internacional, 

como a nível interno dos EUA: a nível 

internacional, onde a diplomacia tem como 

objetivo reduzir a tensão, isto não está a ser 

verificado, e a nível interno várias ondas de 

protestos por várias cidades norte-

americanos estão a marcar o dia-a-dia dos 

EUA. 
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 Sabia que...?  

ACORDO ECONÓMICO COMERCIAL GLOBAL [AECG] 

COMPRENENSIVE TRADE AND ECONOMIC AGREEMENT [CETA] 
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Global to Local Law News  

 

 UNIÃO EUROPEIA 

 Decisão de Execução (UE) 2017/179 da Comissão, de 1 de fevereiro de 2017, que 

estabelece as disposições processuais necessárias para o funcionamento do grupo de 

cooperação ao abrigo do artigo 11.o, n.o 5, da Diretiva (UE) 2016/1148 do Parlamento 

Europeu e do Conselho relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível 

comum de segurança das redes e da informação em toda a União. 

 Decisão de Execução (UE) 2017/246 de 07 de fevereiro de 2017 que estabelece uma 

recomendação de prolongamento do controlo nas fronteiras internas em circunstâncias 

excepcionais temporária colocando o funcionamento global do espaço Schengen em 

risco. 
 

 CONSELHO EUROPEU 

 Diálogo macroeconómico com os parceiros sociais, 21 de fevereiro de 2017 

A Presidência, o BCE ea Comissão reuniu-se com os parceiros sociais para discutir o papel da 

política fiscal no apoio ao crescimento económico. 

 

 Protecção dos consumidores na era digital: Conselho concorda em reforçar a cooperação a 

nível da UE. Em 20 de fevereiro de 2017, o Conselho aprovou uma abordagem geral sobre um 

projecto de regulamento destinado a melhorar a cooperação entre as autoridades nacionais 

responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor. 

 Ano Europeu do Património Cultural em 2018: celebrar a diversidade e a riqueza do nosso 

património europeu. Os representantes do Conselho e do Parlamento Europeu chegaram a um 

http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/02/21-macroeconomic-dialogue-social-partners/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/20-consumer-protection/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/20-consumer-protection/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/02/09-cultural-heritage/
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acordo provisório sobre uma decisão que institui o Ano Europeu do Património Cultural 

(2018). 

 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

      Iniciativas Legislativas 

 

 Projeto de Lei 420/XIII 

Terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 308/2007, de 3 de setembro - Cria e regula o 

programa de apoio financeiro Porta 65 - Arrendamento por jovens. 

 

 Projeto de Lei 419/XIII 

Revoga o regime fundacional e estabelece um modelo de gestão democrática das 

instituições públicas de ensino superior (1.ª alteração à Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 

que estabelece o “Regime jurídico das instituições do ensino superior”). 

 

 Projeto de Lei 410/XIII 

Garante que o Imposto de Selo que incide sobre as taxas cobradas por operações de 

pagamento baseadas em cartões recai sobre as instituições financeiras (alteração ao 

Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei n.º 150/99, de 11 de setembro). 

 

 Projeto de Lei 409/XIII 

Garante o acesso ao Direito e aos Tribunais introduzindo alterações ao Regulamento das 

Custas Processuais. 

 

 Projeto de Lei 408/XIII 

Garante o acesso ao Direito e aos Tribunais tornando a atribuição do benefício de isenção 

de custas judiciais mais abrangente. 

 

 Projeto de Lei 407/XIII 

Simplifica e previne eventuais fraudes na atribuição do subsídio social de mobilidade 

atribuído a residentes nas Regiões Autónomas. 

 

 Projeto de Lei 406/XIII 

Promove a igualdade de género na composição dos órgãos da administração do Estado. 

 

 Projeto de Lei 405/XIII 

Assegura o direito de declaração de guarda conjunta de menores para efeitos de IRS. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41042
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41041
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 Projeto de Lei 404/XIII 

Clarifica que o encargo do imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes 

recai sobre o sistema financeiro. 

 

 Projeto de Lei 403/XIII 

Alarga o número de empresas abrangidas pelo regime do IVA de caixa.~ 

 

 Projeto de Lei 392/XIII 

Altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, criando a obrigatoriedade da informação 

anual da possibilidade de consignação de 0,5% do IRS a Instituições Religiosas, 

Instituições Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Coletivas de Utilidade 

Pública. 

 

 Projeto de Lei 391/XIII 

Altera a Tabela Geral do Imposto do Selo no sentido de eliminar a tributação das 

operações de pagamento baseadas em cartões. 

 

 Projeto de Resolução 642/XIII 

Recomenda ao Governo que proceda à urgente reabilitação e requalificação da Escola 

Secundária Ferreira Dias, de Agualva-Sintra. 

 

 Proposta de Lei 59/XIII 

Adapta ao ordenamento jurídico interno as obrigações decorrentes da Decisão 

2008/615/JAI, e da Decisão 2008/616/JAI que a executa, em sede de transmissão de dados 

do registo de veículos para efeitos de deteção e investigação de infrações de natureza 

penal. 

 

 Proposta de Lei 58/XIII 

Estabelece os princípios e as regras do intercâmbio transfronteiriço de informações 

relacionadas com a prática de infrações rodoviárias num Estado-Membro, e transpõe a 

Diretiva 2015/413/UE. 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 1/2017 - Diário da República n.º 38/2017, 

Série I de 2017-02-22 - Supremo Tribunal de Justiça 

Verificando-se uma dupla descrição, total ou parcial, do mesmo prédio, nenhum dos 

titulares registais poderá invocar a seu favor a presunção que resulta do artigo 7.º do 
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Código do Registo Predial, devendo o conflito ser resolvido com a aplicação exclusiva dos 

princípios e das regras de direito substantivo, a não ser que se demonstre a fraude de 

quem invoca uma das presunções. 

 

 Decreto-Lei n.º 19/2017 - Diário da República n.º 32/2017, Série I de 2017-02-14 - 

Finanças 

Estabelece um sistema eletrónico de comunicação dos dados dos viajantes e das 

respetivas aquisições que pretendam beneficiar da isenção de imposto sobre o valor 

acrescentado nas compras realizadas em Portugal, no uso da autorização legislativa 

concedida pelo artigo 151.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março. 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 30/2017 - Diário da República n.º 36/2017, 

Série I de 2017-02-20 - Assembleia da República 

Aprova a alteração ao artigo 124.º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 

Internacional, adotada na Haia, a 26 de novembro de 2015. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º 4/2017/M - 

Diário da República n.º 31/2017, Série I de 2017-02-13 - Região Autónoma da Madeira - 

Assembleia Legislativa 

Recomenda ao Governo da República que sejam retomados e publicitados os acordos 

bilaterais para que as Regiões Autónomas possam designar um representante. 

 

 Decreto do Presidente da República n.º 21/2017 - Diário da República n.º 36/2017, 

Série I de 2017-02-20 -Presidência da República 

Ratifica a alteração ao artigo 8.º e outras alterações ao Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional relativas ao Crime de Agressão, adotadas na Conferência de Revisão 

em Kampala, de 31 de maio a 11 de junho de 2010. 

 

 Portaria n.º 62/2017 - Diário da República n.º 29/2017, Série I de 2017-02-09 - 

Finanças e Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

Portaria que atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono 

de família pré-natal, e respetivas majorações, e do subsídio de funeral. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 1/2017/A - 

Diário da República n.º 27/2017, Série I de 2017-02-07 - Região Autónoma dos Açores - 

Assembleia Legislativa 

Recomenda ao Governo Regional a realização de um estudo sobre a problemática da 

toxicodependência. 
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 Portaria n.º 60/2017 - Diário da República n.º 27/2017, Série I de 2017-02-07 - Justiça 

Dispõe que os procedimentos simplificados de sucessão hereditária que englobem 

partilha, e a partilha do património conjugal, tramitados no «Balcão das Heranças» e 

«Balcão Divórcio com Partilha» podem incluir a realização de contratos de mútuo, 

destinados ao pagamento de tornas, celebrados por instituições de crédito, com ou sem 

hipoteca e fiança. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 2/2017/A - 

Diário da República n.º 33/2017, Série I de 2017-02-15 - Região Autónoma dos Açores - 

Assembleia Legislativa 

Conta de Gerência da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores referente 

ao ano de 2015. 

 

 Portaria n.º 67/2017 - Diário da República n.º 33/2017, Série I de 2017-02-15 - 

Finanças e Justiça 

Fixa a estrutura nuclear da Direção-Geral da Administração da Justiça. 

 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

 

 Portaria N.º 26/2017 de 20 de Fevereiro - Vice-Presidência do Governo, Emprego e 

Competitividade Empresarial 

Aprova o Programa de Apoio à Restauração e Hotelaria para a Aquisição de Produtos 

Açorianos, que tem por objeto a promoção da competitividade e inovação no setor da 

restauração e hotelaria açoriana, através da utilização de produtos com o selo “Marca 

Açores”. 

 

 Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores N.º 1/2017/A de 

7 de Fevereiro - Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

Recomenda ao Governo Regional a realização de um estudo sobre a problemática da 

toxicodependência. 

 

 Portaria N.º 15/2017 de 2 de Fevereiro - Vice-Presidência do Governo, Emprego e 

Competitividade Empresarial 

Altera a Portaria n.º 89/2013, de 20 de novembro, que aprova a marca coletiva de origem 

“Artesanato dos Açores”. 
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 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 

 Litigância de má fé; Indemnização; Honorários – Acórdão de 13-02-2017 

“I - A responsabilidade por litigância de má fé, está sempre associada à verificação de um puro 

ilícito processual razão pela qual os danos referidos pelo artigo 543.º só podem ser os 

resultados desse ilícito processual, não os resultantes da ofensa de posições jurídicas 

substantivas a que o litigante possa igualmente dar lugar com o seu comportamento, daí que a 

finalidade visada pela indemnização existente em sede de litigância de má fé não é, destarte, 

ressarcitória, como sucede com a responsabilidade civil mas sim meramente sancionatória e 

compensatória. II - O artigo 543.º do Código de Processo Civil prevê duas modalidades de 

indemnização relativamente à litigância de má fé: uma simples ou limitada, contemplando os 

danos directamente emergentes do procedimento doloso, outra plena ou agravada, 

abrangendo tanto os danos directos como os indirectos. III - Por regra, a indemnização ao 

abrigo daquele preceito não pode exceder o âmbito processual em que a má fé operou.  IV - A 

quantia paga a título de honorários pela parte com direito a indemnização pode sempre ser 

reduzida, ao abrigo do prudente arbítrio do juiz (artigo 543.º, nº 3 do CPCivil). V - Os 

honorários de advogado devem ser fixados com moderação, sendo o tempo gasto e a 

complexidade do assunto os factores mais relevantes.” 

 

 Junção de procuração forense; Notificação pessoal; Contestação – Acórdão de 13-02-

2017 

“I - A notificação do trabalhador – a que alude o nº1 do artigo 98º-L do CPT – deve ser 

pessoal atento os efeitos cominatórios a que alude o nº2 do mesmo artigo.  II - A junção pelo 

trabalhador de procuração a mandatário judicial antes da apresentação do articulado do 

empregador não produz o efeito de revelia a que alude o nº2 do artigo 98º-L do CPT.” 

 

 Propriedade horizontal; Legitimidade passiva; Condomínio; Impugnação da 

deliberação; Assembleia de condóminos – Acórdão de 13-02-2017 

“As ações de impugnação das deliberações da assembleia de condóminos devem ser 

instauradas contra o condomínio que será representado pelo seu administrador ou por quem a 

assembleia designar para esse efeito.” 

 

 Competência material; Contrato de seguro; Acidentes pessoais; Dívida; Valor – 

Acórdão de 13-02-2017 

“I- O conceito de «cumprimento de obrigação pecuniária» constante da alínea a), do n.º 1, do 

artigo 9.º da Lei n.º 54/2013, de 31 de Julho, refere-se apenas às obrigações que são 

originariamente pecuniárias. II- Os julgados de paz têm competência para conhecer de acção 
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em que o lesado demanda a seguradora com base num contrato de seguro de acidentes 

pessoais, com vista a obter uma indemnização por danos que alega ter sofrido e estarem 

cobertos pela apólice, por se tratar, neste caso, originariamente de uma dívidas de valor.” 

 

 Junta médica; Prova pericial; Insuficiência da matéria de facto; Nulidade da sentença 

– Acórdão de 13-02-2017 

 “I-O juiz ao aceitar o resultado do exame por junta médica que apenas atribuiu à sinistrada 

uma determinada IPP diversa da que foi atribuída no exame singular está a pronunciar-se 

sobre a natureza e grau de incapacidade que afetam a sinistrada, razão pela qual não ocorre 

nulidade da sentença por omissão de pronúncia. II-Devendo o resultado do exame, nos termos 

do n.º 8 das Instruções Gerais da TNI, ser expresso em ficha apropriada e conter a 

fundamentação das conclusões a que chegaram os peritos, se o relatório do exame por junta 

médica não permitir ao tribunal concretizar o grau de incapacidade a atribuir, não constam do 

processo todos os elementos que permitam apreciar esta questão e, assim, face à insuficiência 

da matéria de facto, impõe-se a sua ampliação e consequente anulação da decisão recorrida – 

n.º 4, do artigo 662.º, do C.P.C.” 

 

 Responsabilização por actos de administração do património comum do casal; Direito 

de indemnização; Prescrição – Acórdão de 09-02-2017 

“I-Nos artigos 1681.º/1 e 1792.º/1 do CC prevêem-se duas situações distintas de 

responsabilidade; naquele a responsabilidade por actos de administração do património 

comum praticados pelo cônjuge intencionalmente em prejuízo do casal ou do outro, neste a 

responsabilidade por actos pessoais do cônjuge sobre a pessoa e os direitos subjectivos do 

outro ou mesmo sobre a própria relação conjugal, enquanto fonte legal de deveres jurídicos 

recíprocos. II- O art. 1681.º/1 do CC eleva à categoria de facto ilícito a actuação com intenção 

de causar dano e a responsabilidade aí prevista tem natureza extracontratual, estando sujeita 

ao prazo de prescrição do art. 498.º do CC. III- Cabe à parte que argui a excepção o ónus de 

demonstrar os factos necessárias à sua procedência, designadamente, tratando-se da 

prescrição, os factos relativos ao momento em que o autor teve conhecimento dos pressupostos 

de facto do direito já que só nesse momento de inicia a contagem do prazo que pode 

determinar a prescrição.” 

 

 Substituição da multa por trabalho; Prazo – Acórdão de 08-02-2017 

“É extemporâneo o requerimento apresentado pelo arguida a pretender a substituição da 

multa não paga, por prestação de trabalho, se formulado depois de decorrido o prazo legal que 

tinha para efectuar o pagamento, como decorre da conjugação das normas contidas nos 

artigos 48.º e 49.º C Penal e 489.º e 490.º C P Penal.” 
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 Execução de sentença penal; Execução para pagamento de quantia certa; Secção 

criminal; Incompetência – Acórdão de 08-02-2017 

“O conhecimento do recurso da decisão de um incidente na execução de sentença penal 

relativa à quantia exequenda, fixada naquela, não é da competência da secção criminal mas 

da secção civil do tribunal da Relação.” 

 

 Concurso de infracções; Homicídio negligente; Contraordenação estradal; Pena 

acessória-Acórdão de 08-02-2017 

“Perante um comportamento que configura contraordenação estradal e simultaneamente 

integra um dos crimes previstos no artº 69º 1 a) CP, esgotando a pratica do crime o âmbito da 

contraordenação, a sanção acessória de inibição de conduzir a aplicar deve ser decretada com 

base no artº 69º do C. Penal sob pena de violação do principio ne bis in idem.” 

 

 Crime de condução em estado de embriaguez; Suspensão provisória do processo; 

Desconto de injunção; Pena acessória de proibição de conduzir; Pena de multa – 

Acórdão de 08-02-2017 

“I - Não existe norma legal que expressamente preveja o desconto. II - Falta solução legal 

para um espaço da realidade da vida carecido de regulação e solução jurídica e não parece 

existir qualquer obstáculo a que se integre uma tal lacuna por aplicação analógica. III - 

Assim, o período de inibição de condução cumprido como injunção deve ser descontado no 

cumprimento da pena acessória de proibição de conduzir em caso de prosseguimento do 

processo e de condenação do arguido. IV - Pelo contrário não deve ser descontado na pena de 

multa a quantia que o arguido, a título de injunção, entregou à IPSS.” 

 

 Competência material; Acidente de trabalho; Cumprimento defeituoso; Contrato de 

seguro – Acórdão de 07-02-2017 

“I - A aferição da competência em razão da matéria é feita pela natureza da relação jurídica, 

tal como ela é configurada pelo autor na petição inicial, ou seja, no confronto entre a 

pretensão deduzida (pedido), independentemente do seu mérito, e os respetivos fundamentos 

(causa de pedir). II - A competência para conhecer de uma ação que, embora se funde num 

acidente de trabalho, tem como causa de pedir o cumprimento defeituoso do contrato de 

seguro de acidentes de trabalho celebrado entre as partes, em virtude de eventual atuação 

negligente de médicos que prestam serviço à seguradora, cabe não às secções de trabalho, mas 

sim aos tribunais comuns.” 

 

 Decisão arbitral; Acção de anulação; Indicação dos factos não provados; 

Fundamentação da decisão de facto – Acórdão de 07-02-2017 

“I - À sentença arbitral proferida ao abrigo das disposições da Lei de Arbitragem Voluntária e 

dos Regulamentos do Serviço de Mediação e Arbitragem de Seguros e da Arbitragem e das 

Custas do CIMPAS (Centro de Informação, Mediação, Provedoria e Arbitragem de Seguros) 
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apenas se impõe que dela constem os seus fundamentos de facto e de direito, não se lhe 

exigindo a referência aos factos não provados, nem a indicação das razões que levaram aos 

factos provados e não provados. II - A aplicação supletiva das regras e princípios do Código do 

Processo Civil deve-se adaptar à natureza abreviada e informal do processo arbitral. III - A 

jurisdição arbitral, ao invés do que sucede com a jurisdição estadual, funda-se em juízos de 

equidade e na extrema simplificação e agilização dos procedimentos.” 

 

 Graduação de créditos; Direito de retenção; Impostos; Dívida do estado; Crédito – 

Acórdão de 07-02-2017 

“I - A sentença proferida em sede de ação declarativa que reconheça ao credor reclamante a 

existência do direito de retenção não constitui caso julgado contra o exequente que não 

interveio nessa ação, não lhe sendo, por isso, oponível. II - Contudo, como os credores 

reclamantes, em sede de reclamação de créditos, não deduziram qualquer impugnação ao 

crédito garantido pelo direito de retenção, conforme lhes competia, dá-se como reconhecido o 

crédito proveniente desse direito de retenção e gradua-se em conformidade. III - No confronto 

entre o crédito garantido por direito de retenção, o crédito por impostos do Estado e o crédito 

por contribuições à Segurança Social, estes com privilégio mobiliário geral, aquele assume 

prevalência na ordem da graduação, seguindo-se o crédito do Estado e, por último, o crédito 

da Segurança Social. IV - Quando, além do direito de retenção, concorrem com o crédito por 

contribuições à Segurança Social o crédito do Estado por impostos, ambos garantidos por 

privilégio mobiliário geral, não se dá aplicação ao segmento normativo do artigo 204º do 

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social que confere 

prioridade sobre o penhor, ainda que de constituição anterior.” 

 

 Acidente de viação; Danos não patrimoniais; Tutela; Indemnização; Mãe da vítima – 

Acórdão de 07-02-2017 

“I - O acórdão uniformizador de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça de 09.01.2014 

veio reconhecer o direito indemnizatório do dano reflexo do cônjuge de vítima sobrevivente. 

Assim, foi estabelecido nesse aresto jurisprudencial que “os artigos 483.º, n.º1 e 496.º, n.º1 do 

Código Civil devem ser interpretados no sentido de abrangerem os danos não patrimoniais, 

particularmente graves, sofridos por cônjuge de vítima sobrevivente, atingida de modo 

particularmente grave.” II - De acordo com o que era já anunciado na fundamentação desse 

Acórdão Uniformizador, a abrangência indemnizatória em causa não tem de se confinar 

apenas ao cônjuge de vítima sobrevivente; admite-se que outros possam e devam beneficiar da 

tutela relativamente a este tipo de danos. III - Deste modo, a tutela indemnizatória em causa 

deve ser igualmente concedida à mãe de uma menor, vítima de acidente de viação com 

consequências graves, que com ela habita e é por ela única responsável, e que foi atingida, 

designadamente em termos psíquicos, pelas circunstâncias decorrentes desse sinistro e da 

assistência/auxílio que vem prestando à sua filha. IV - Na ponderação do montante 

indemnizatório a fixar nesta sede, com recurso a critérios de equidade, embora não perdendo 
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de vista a natureza reflexa do dano em apreço, terá que se proceder, em concreto, a uma 

valoração autónoma do mesmo.” 

 

 Inventário; Cumulação de inventários; Inutilidade superveniente da lide – Acórdão de 

07-02-2017 

“Ocorrendo uma cumulação de inventários e tendo os interessados, em conferência, aprovado 

um passivo de dimensão muito superior ao activo mas que releva apenas na partilha 

dependente, deve concluir-se a partilha no inventário inicial, ocorrendo inutilidade 

superveniente da lide apenas quanto à partilha no inventário sucessivamente cumulado.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 Sigilo profissional; Advogado – Acórdão de 23-02-2017 

“I- «Tanto o dever de sigilo que a lei substantiva prescreve como o direito ao sigilo que o 

direito processual reconhece, visam salvaguardar simultaneamente bens jurídicos de duas 

ordens distintas. A par dos interesses individuais da preservação do segredo sobre 

determinados factos, protegem-se igualmente valores ou interesses de índole supra-individual 

e institucional que, por razões de economia, poderemos reconduzir à confiança sobre que deve 

assentar o exercício de certas profissões.» II - Presentemente, é clara a prevalência da tutela 

da privacidade, bem jurídico pessoal, face ao bem jurídico supra-individual institucional, 

perante a previsão do art. 195.º do CP, sem prejuízo de os valores supra-individuais, que se 

«identificam com o prestígio e confiança em determinadas profissões e serviços, como condição 

do seu eficaz desempenho», aparecerem sempre incindivelmente associados à punição da 

violação do sigilo profissional, embora «com o estatuto de interesses (apenas) reflexa e 

mediatamente protegidos». III - Estão abrangidos pelo segredo profissional do advogado os 

factos que resultem do desempenho desta actividade profissional, podendo advir da violação 

desse dever de reserva, para além de responsabilidade criminal e civil, também consequências 

no plano estatutário e no plano processual. IV-A eventual prática de ilícitos criminais por 

parte do próprio mandatário nunca poderá considerar-se compreendida no exercício das 

funções profissionais de um advogado, sendo violadora, para além do mais, do dever 

deontológico de agir de forma a defender os interesses legítimos do cliente, sem prejuízo do 

cumprimento das normas legais e deontológicas. V - Não pode fazer-se apelo ao sigilo 

profissional para encobrir a eventual prática de actos ilícitos, de natureza criminal, por parte 

do mandatário, pois que, não constituindo acto próprio da advocacia, se mostra excluída da 

esfera de protecção da norma em causa (o art. 87.º da Lei n.º 15/2005, de 26-01, com as 

alterações do DL n.º 226/2008, de 20-11, e da Lei n.º 12/2010, de 25-06, e actualmente o art. 

92.º da Lei n.º 145/2015, 09-09).” 
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 Prestação de alimentos; Violação da obrigação de prestação de alimentos; Crime semi-

público – Acórdão de 16-02-2017 

 “I- O revogado art. 190.º da O.T.M. foi a primeira manifestação legislativa no sentido de 

criminalizar a violação da prestação alimentícia. Ora, o n.º 1 do preceito referia o seguinte: 

“Quando, encontrando-se o devedor em condições de cumprir a prestação a que está obrigado, 

não for possível obter o pagamento pelas formas indicadas no artigo anterior, pode ser-lhe 

aplicada, em tribunal criminal, pena de prisão até seis meses, não convertível em multa, 

mediante prévia denúncia ao Ministério Público de quem tenha legitimidade para exigir o 

cumprimento da obrigação.” O que significa que, antes de 1995, para existir um procedimento 

criminal, era requisito necessário o esgotamento das vias civis de cobrança.  II-Com a entrada 

em vigor do DL 48/95 de 15 de Março, foi introduzido no ordenamento jurídico o artigo 250.º 

do C.P. - o crime de violação da obrigação de prestação de alimentos. Com esta inclusão, 

deixou de ser necessária o esgotamento das vias civis para que o incumpridor ficasse sujeito ao 

procedimento criminal, aqui apenas se previu o crime de perigo concreto, isto é, era condição 

sine qua non a prova do perigo para “necessidades fundamentais” do alimentando. Com a Lei 

n.º 59/2007 de 04 de Setembro, foi aditado o n.º 2 neste preceito, que criminalizou a situação 

em que o agente se coloca, propositadamente, em situação de incumprimento. III-De acordo 

com a alteração da Lei 61/2008, de 31 de Outubro, o tipo legal sofreu uma nova 

criminalização, tendo-se assistido, desta forma, a uma evolução significativa, entre 1995 – 

quando, pela primeira vez, foi introduzida a possibilidade de um progenitor incumpridor da 

prestação de alimentos ser responsabilizado criminalmente e em 2008, quando se 

estabeleceram dois tipos de crimes de violação da prestação de alimentos (de perigo concreto e 

de perigo abstracto), em que, para a sua prática basta que o agente não cumpra a sua 

obrigação, seja esta imposta por acordo ou sentença judicial. IV- Os crimes previstos no artº 

250º do C.P. revestem uma natureza semi pública, ficando por isso o processo penal 

dependente da actuação do titular do direito da queixa. E tratam-se ainda de crimes de 

execução permanente, ou seja, cuja execução subsiste enquanto a obrigação de prestar 

alimentos não for cumprida. V- Quando nos deparamos com um crime de perigo concreto, 

como o do art. 250.º, n.º 3, é necessário fazer prova do perigo efectivamente causado, 

provocado pela conduta perigosa adoptada pelo agente. VI-A propositura do incidente de 

incumprimento de alimentos (ao abrigo do revogado artº 189º da OTM ou agora do artº 48 º da 

Lei nº141/2015, de 08 de Setembro) ou de acção de execução, anterior á dedução de queixa não 

faz operar a renúncia tácita nos termos do nº 2 do artº 72º do CPP, para os efeitos dos crimes 

previstos no artº 250º do Código Penal. VII-Este incidente tem já em si intrínseco, uma 

natureza coerciva senão mesmo executiva, sendo que deriva directamente e está respaldado 

por uma sentença (de natureza cível/ regulação das responsabilidades parentais ou acção de 

alimentos devidos a menores) anterior e já transitada em julgado, que faz nascer precisamente 

o direito à instauração daquele preciso incidente o qual, pode ser deduzido quando a pessoa 

judicialmente obrigada a prestar alimentos não satisfizer as quantias em dívida dentro de dez 

dias depois do seu vencimento.” 



NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

 
 

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

 
© NRDC - Escritório de Advogados 2016 

27 

 

 

 Termo de identidade e residência; Termo de identidade – inconstitucionalidade – 

Acórdão de 09-02-2017 

“I- Apesar de ao arguido ter sido aplicada pena de prisão suspensa na sua execução, o termo 

de identidade e residência (TIR) extinguiu-se em 7 de abril de 2010, data em que transitou em 

julgado a sentença condenatória, e não com a extinção da pena, porquanto a redação da alínea 

e), do n.º 1, do artigo 214.º do Código de Processo Penal (CPP), então vigente, apenas 

preceituava que “As medidas de coacção extinguem-se de imediato com o trânsito em julgado 

da sentença condenatória”, bem como não tinha ainda sido proferido o Acórdão do Supremo 

Tribunal de Justiça de Fixação de Jurisprudência n.º 6/2010, pelo que, perante as necessárias 

garantias de respeito, num Estado de Direito Democrático, dos princípios de certeza do 

direito, segurança jurídica e proteção da confiança dos cidadãos, o citado aresto, tal como a 

atual redação da alínea e), do n.º 1, do artigo 214.º do CPP, ambos mais desfavoráveis no caso 

concreto, não podem relevar.  II- O acórdão contém declaração de voto no sentido de que é 

inconstitucional a sujeição a termo de identidade e residência (TIR), na interpretação do art. 

196.º do CPP de que a aplicação de tal medida de coacção é automática, decorrendo da mera 

constituição de arguido. Colidindo o TIR com direitos fundamentais dos cidadãos, mormente 

à liberdade e circulação, a sua aplicação fora da valoração de um juízo de adequação, 

necessidade e proporcionalidade, tal como impõe o artigo 193.º do CPP, é inconstitucional, por 

violação dos artigos 18.º e 44.º da Constituição da República Portuguesa.”  

 

Decisão administrativa; Notificação ao mandatário; Irregularidade processual – Acórdão de 09-

02-2017 

“I-O art. 47.º, n.º 2, do RGCOC impõe que a decisão administrativa condenatória seja 

notificada ao mandatário anteriormente constituído nos autos. II -Não vindo expressamente 

cominada como nulidade, a falta desse acto que a lei prescreve configura uma irregularidade 

que afecta o valor do acto praticado, pelo que mesmo que não seja arguida pode ser 

oficiosamente reparada (cf. art. 123.º do CPP, ex vi art. 41.º do RGCOC). III-Se, apesar de tal 

irregularidade ter sido tempestivamente arguida, a ANSR, em lugar de praticar o acto que 

havia sido omitido e de assim sanar o apontado vício, profere uma nova decisão condenatória, 

pratica um acto expressamente vedado por lei, uma vez que estava impedida de apreciar, de 

novo, a mesma infracção, a não ser que, havendo recurso, decidisse revogar a decisão 

anteriormente proferida (art. 184.º do C. Estrada). IV - Encontrando-se esgotado o poder da 

autoridade administrativa com a prolação da primeira decisão, a segunda decisão 

condenatória proferida é ilegal, devendo considerar-se juridicamente inexistente. V - A sua 

notificação não produz, assim, quaisquer efeitos, designadamente o de sanar a irregularidade 

anteriormente cometida, pelo que terá de concluir-se pela anulação do processado após o 

requerimento em que tal vício foi arguido, procedendo-se à notificação em falta e dela se 

contando o prazo para interposição do recurso de impugnação judicial.” 
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 Audiência no tribunal de recurso; Especificação dos pontos a debater – Acórdão de 08-

02-2017 

“I-O recorrente deve indicar com precisão/ especificadamente, quais os pontos que pretende 

discutir em audiência e não limitar-se a requerer em termos genéricos a realização da mesma 

remetendo para a generalidade das suas motivações. II-Aceitar tal remissão genérica levaria a 

que o art 411º nº 5 CPP se tornasse letra morta quando, na verdade, o que nele se exige é um 

pressuposto legal da realização da audiência de julgamento em 2ª Instância já que o legislador 

consagrou a audiência no Tribunal de Recurso como excepção.” 

 

 Violência doméstica; Bem jurídico protegido – Acórdão de 07-02-2017 

“I-Com a incriminação da conduta prevista no artigo 152.º, do CP, visa-se a protecção da 

pessoa da vítima e da sua dignidade humana. II-O respectivo tipo objectivo exige que a 

vítima seja sujeita a “maus tratos”, sejam eles físicos ou psíquicos, incluindo, segundo o dizer 

da própria norma, “castigos corporais, privações de liberdade e ofensas sexuais”. III-Com 

reiteração ou não, as concretas circunstâncias em que ocorreu a conduta é que serão 

determinantes para, a partir delas, se apurar se os factos ilícitos cometidos, valorados à luz do 

relacionamento entre agressor e vítima, são susceptíveis de constituir um verdadeiro atentado 

à dignidade desta, para além de ofenderem a integridade física ou a honra, ou atentarem 

contra a liberdade ou a autodeterminação sexual. IV-É essencial que fique demonstrado que a 

conduta ilícita “atingiu o âmago da dignidade da pessoa ou o livre desenvolvimento da sua 

personalidade”, de molde a poder concluir-se que, com tal actuação, o agressor tratou a vítima 

como mera “coisa” ou “objecto” e não como sua igual, como pessoa livre, titular de direitos 

que está obrigado a respeitar. V-A conduta reiterada do arguido, traduzida em injúrias várias, 

com gravidade e cometidas em público, em ofensa à integridade física, na subtracção do 

telemóvel da ofendida para visionamento do conteúdo de telecomunicações, em importunação 

sexual e em pretensos “conselhos” à ofendida para ir ao médico, por não estar “bem da 

cabeça”, integra o conceito de “maus tratos” físicos e psíquicos, para efeitos de verificação do 

crime de violência doméstica.” 

 

 Pena de multa; Pagamento em prestações; Prescrição do procedimento criminal; 

Interrupção da prescrição – Acórdão de 07-02-2017 

“I-Tendo o condenado em pena de multa requerido o seu pagamento em prestações – artigo 

47º, nº 3, do Código Penal – a causa de suspensão da prescrição da pena a que alude a alínea 

d), do nº 1, do artigo 125º, do mesmo Código, inicia-se com o despacho judicial que autoriza o 

pagamento da multa em prestações e cessa com o vencimento da primeira das prestações não 

pagas, uma vez que a falta de pagamento de uma das prestações importa o vencimento de 

todas. II-Tendo o condenado efectuado o pagamento da 1ª prestação, constitui este 

pagamento voluntário de parte da multa acto de execução desta e, por isso, dotado do mérito 

de despoletar o efeito interruptivo da prescrição da pena previsto na alínea a), do nº 1, do 

artigo 126º, do Código Penal.” 
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 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 Cúmulo de penas; Concurso de crimes; Conhecimento superveniente do concurso de 

infracções; Trânsito em julgado; Condenações – Acórdão de 16-02-2017 

“I - Com a nova redacção conferida ao n.º 2 do artigo 78.º pela Lei 59/2007, de 4 de Setembro, 

o cúmulo jurídico de penas, resultante de uma situação de conhecimento superveniente de 

concurso de crimes, pressupõe que todas as condenações implicadas – e não só as anteriores – 

hajam transitado em julgado. II-Hodiernamente, o cúmulo é obrigatoriamente precedido de 

audiência especificamente designada para o efeito (cfr. artigo 472.º do CPP) em todos os casos 

de conhecimento superveniente, não mais sendo possível o conhecimento do concurso em 

audiência apenas destinada ao conhecimento de um dos crimes concorrentes.” 

 

 Processo contra-ordenacional; Despacho; Recurso; Inconstitucionalidade material – 

Acórdão de 16-02-2017 

“I-É irrecorrível o despacho, proferido, no tribunal da 1.ª instância, no âmbito de processo de 

contraordenação, que indefira requerimento visando a realização e produção de meio de 

prova. II-O artigo 73.º do RGCC, interpretado no referido sentido, não é materialmente 

inconstitucional.” 

 

 Despacho de não pronúncia; Fundamentação; Factos não suficientemente indiciados – 

Acórdão de 16-02-2017 

“A falta de fundamentação do despacho de não pronúncia, nomeadamente a ausência de 

descrição dos factos tidos por não suficientemente indiciados, consubstancia uma nulidade que 

é sanável e, assim, dependente de arguição.” 

 

 Recurso; Alteração não substancial dos factos; Acusação; Comunicação ao arguido – 

Acórdão de 16-02-2017 

“I - Se da discussão da causa resultarem factos relevantes para a sua decisão, designadamente 

para a questão da culpabilidade, os mesmos devem ser comunicados ao arguido, para 

seguidamente poderem ser integrados na sentença. II - Quer na situação de alteração não 

substancial dos factos, quer na de alteração substancial dos factos, o arguido tem o “direito a 

ser ouvido”, no sentido de lhe dever ser dada oportunidade efetiva de discutir e tomar posição 

sobre decisões relativas a essas questões, particularmente as tomadas contra ele. III - Se da 

alteração não substancial dos factos não resulta de iniciativa do tribunal de recurso, mas da 

posição de outros sujeitos processuais no recurso, designadamente do Ministério Público, já a 

necessidade dessa notificação não tem lugar. IV - O dever de comunicação no tribunal de 

recurso, previsto no n.º 3 do art.424.º do CPP, não se verifica quando a alteração resulta da 
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posição do Ministério Público expressa nas conclusões do recurso por si interposto, pois sendo 

o recurso notificado ao arguido para lhe responder, a alteração é já dele conhecida.” 

 

 Liberdade condicional; Revogação; Remanescente; Tempo; Prisão – Acórdão de 16-02-

2017 

“I - Os marcos temporais a considerar para efeitos de apreciação da liberdade condicional são 

calculados dentro da pena de prisão ainda não cumprida, resultante da revogação da liberdade 

condicional, e não por referência à inicial pena de prisão da qual veio a resultar a concessão da 

liberdade condicional subsequentemente revogada. II - Como resulta das actas da Comissão de 

Revisão do Código Penal a propósito da redação do art. 64.º, n.º 2 do Projeto, que veio dar 

lugar ao art.64.º, n.º 3, do Código Penal na Revisão de 1995, o Prof. Figueiredo Dias, que 

presidiu à Comissão de Revisão do Código Penal de 1982, afirmou que o n.º 2 nunca pode ter 

como pressuposto o cumprimento da pena inicial, mas sim o resto.” 

 

 Processo penal; Questão prejudicial – Acórdão de 16-02-2017 

“I - No processo penal são resolvidas todas as questões que interessarem à decisão da causa. II 

- Excepcionalmente o processo penal pode ser suspenso para que questão não penal seja 

decidida no tribunal competente, quando esta se revelar necessária à decisão da causa e não 

puder ser convenientemente resolvida no processo. III - Estando em causa uma decisão 

juridicamente autónoma, não pode ser devidamente decidida no processo penal e é necessária 

à decisão a proferir neste. IV - E quando a verificação destes pressupostos ocorre o juiz do 

processo crime pode sobrestar na decisão a tomar.” 

 

 Liberdade condicional; Revogação – Acórdão de 16-02-2017 

“I - Se o recorrente não se mostrou capaz de, em liberdade, prosseguir a sua vida de modo 

socialmente responsável, sem cometer crimes; II - Se o arguido foi indiferente às obrigações 

que lhe foram impostas e pouco sensível aos efeitos do anterior período de reclusão; III - Com 

o cometimento do novo crime em pleno período de concessão da liberdade condicional, 

decorrido que estava pouco tempo da concessão desta; IV- Revela decididamente que o 

recorrente não estava em condições de cumprir as finalidades que estiveram na base da sua 

colocação em liberdade condicional, as quais não puderam, por meio desta, ser alcançadas, 

justificando-se a revogação da liberdade condicional.” 

 

 

 Prova; Apreciação da prova; Termo de identidade e residência; Notificação; In dubio pro 

reo; Erro notório na apreciação da prova – Acórdão de 16-02-2017 

“I - Na fundamentação da convicção do tribunal não basta enunciar a prova que deu origem à 

decisão da matéria de facto, isto é, na qual se fundamentou o tribunal a quo para 

fundamentar a matéria de facto que deu como provada ou não provada, mas proceder ao 

“exame crítico das provas que serviram para forma a sua convicção do tribunal”. A omissão 

da apreciação crítica da prova acarreta a nulidade por falta de fundamentação da sentença. II 
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- Sendo o arguido constituído nessa qualidade e estando sujeito à medida de coacção de TIR, 

as notificações posteriores são feitas por via postal simples, nos termos dos art. 196.º, n.ºs 1, 2 

e 3, e 113.º, n.ºs 1, al. c), e 2, do CPP, sendo manifesto que inexiste a nulidade por falta de 

notificação do arguido, tanto para a acusação, como para o julgamento, em cuja audiência 

não foi ouvido, por o tribunal considerar não se mostrar imprescindível a sua presença, nos 

termos do art. 333.º, n.º 1, do CPP. III- A apreciação em sede de recurso da eventual violação 

do princípio in dubio pro reo encontra-se dependente de critério idêntico ao que se aplica ao 

conhecimento dos vícios da matéria de facto, designadamente erro notório na apreciação da 

prova, isto é, deve ser da análise da decisão que se deve concluir pela violação deste princípio, 

seguindo o processo decisório, evidenciado pela análise da motivação da convicção, se se 

chegar à conclusão que o tribunal, tendo ficado num estado de dúvida, decidiu contra o 

arguido. IV - Os contornos da figura jurídica do vício de erro notório na apreciação da prova 

aparecem recortados na jurisprudência dos tribunais superiores como sendo o erro segundo o 

qual na apreciação das provas se constata o mesmo de tal forma patente que não escapa à 

observação do homem de formação média, ao comum dos observadores, mas que tem de ser 

observado a partir do texto da sentença recorrida.” 

 

 Assembleia de freguesia; Deveres; Competência ; Autoridade; Presidente; Mesa; Estatuto 

do eleito local; Condições ; Exercício; Actividade ; Equiparação; Jornalista; Director de 

jornal local; Inconciliabilidade de simultâneas funções; Desobediência – Acórdão de 16-

02-2017 

“I- Constituiu condição sine qua non da invocação da titularidade dos direitos estatutários 

concernentes ao exercício da actividade equiparada à de jornalista, associada à evocada 

qualidade de director de publicação periódica local, designadamente do direito de recolha de 

imagem e som, a posse e exibição de duplo cartão pessoal informativo da oportuna conferência 

dos arrogados atributos de director de Jornal periódico local e de equiparado a jornalista 

(carteira profissional). II-No decurso das sessões de Assembleia de Freguesia é 

estatutariamente inconciliável o simultâneo e acumulativo exercício por algum respectivo 

membro da própria função autárquica para que foi eleito e a de arrogado jornalista – ou a tal 

equiparado. III-Independentemente das forças políticas que representem e/ou da natureza dos 

estatutos e/ou cargos profissionais em que na vida corrente estejam investidos, todos os 

membros de assembleias autárquicas, mormente de freguesia, se deverão submeter ao rigor 

das regras legais e regimentais de funcionamento das correspondentes sessões, com pertinente 

e ordeiro respeito pela institucional autoridade directiva do próprio presidente e/ou da 

correspectiva mesa. IV-No âmbito dos próprios poderes directivos cabe ao presidente, 

eventualmente suportado em resolução da própria mesa, adoptar as medidas de polícia 

julgadas adequadas à imediata reposição das condições legais e regimentais de regular 

funcionamento da sessão da assembleia, incluindo o recurso à força institucional das 

pertinentes autoridades policiais. V- Qualquer membro da própria assembleia que opte pelo 

desrespeito de tais regras ordenativas e da autoridade do presidente, e ou de convocada força 
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policial, para além de condicionar a potencial marcação de pessoal falta injustificada – e da 

oportuna perda do próprio mandato, reunido que seja o respectivo requisitório quantitativo –, 

sujeita-se, como qualquer outro cidadão, à própria detenção, em flagrante delito, por eventual 

comissão de crime de desobediência.” 

 

 Contrato de trabalho a termo; Validade; Renovação extraordinária – Acórdão de 09-02-

2017 

 “I-Para a validade de um contrato de trabalho a termo certo, não basta a remissão para os 

termos da lei para satisfazer a exigência legal da indicação do motivo justificativo, sendo 

indispensável a indicação concreta da factualidade real que motiva a necessidade de tal 

contratação. II-Também não é legalmente admissível o contrato a termo em que os motivos 

indicados não correspondem à realidade. III-A admissibilidade do contrato a termo, tal como 

resulta do artº 140º do CT/2009, é restringida a determinadas situações de excepção, que visem 

fazer face a causas acidentais, temporais ou ainda para fomento do emprego. IV-A Lei nº 

76/2013, de 7/11, veio instituir um novo regime de renovação extraordinária dos contratos de 

trabalho a termo certo.” 

 

 Acidente de trabalho; Direito a reparação; Impenhorabilidade – Acórdão de 09-02-2017 

“I-A dignidade humana da vítima de acidente de trabalho é um princípio e uma finalidade 

transversal ao regime jurídico de reparação dos acidentes de trabalho instituído. II- O artº 78º 

da Lei 98/2009, de 4/09, ao consagrar a impenhorabilidade do direito à reparação por acidente 

de trabalho, constitui uma salvaguarda de direitos constitucionalmente protegidos, 

nomeadamente o basilar princípio da dignidade humana do sinistrado (artº 1º CRP) e o direito 

consagrado no artº 59º, nº 1, al. f) da CRP. III-Não constitui um sacrifício excessivo ou 

desproporcionado do direito do credor à satisfação do seu crédito, impossibilitar que o mesmo 

se concretize por via da penhora do crédito emergente do direito à reparação por acidente de 

trabalho, uma vez que se tal penhora fosse viabilizada não seriam assegurados os princípios 

constitucionais garantidos ao sinistrado.” 

 

 Alteração não substancial dos factos; Factos; Acusação; Nulidade da sentença – 

Acórdão de 08-02-2017 

“I - O princípio do acusatório significa que só se pode ser julgado pela prática de um crime 

mediante prévia acusação que o contenha, deduzida por entidade distinta do julgador e 

constituindo ela, acusação, o limite do julgamento. II - A lei admite que na sentença, seja por 

razões de economia processual, seja por razões da paz do arguido, possam ser considerados 

factos novos, resultantes da discussão da causa [ou por esta tornados relevantes] ainda que 

constituam alteração dos constantes da acusação [ou da pronúncia], observadas que sejam 

determinadas formalidades e verificados que sejam determinados pressupostos, matéria que o 

CPP regula nos arts. 1.º, 358.º e 359.º. III - Estaremos perante factos novos e portanto, 

perante uma alteração dos factos descritos na acusação ou na pronúncia, quando se modifica – 
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substitui ou adita – o concreto «pedaço de vida» que constitui o objecto do processo, dando-

lhe uma outra imagem. IV - Comparando os factos acusados e os factos provados da sentença 

em crise é evidente que nestes constam circunstâncias contemporâneas da prática da agressão 

física que não foram levadas ao libelo acusatório. Existem, portanto, factos novos. V - O 

aditamento factual em que se traduziu a alteração dos factos descritos na acusação não 

alterou a essencialidade da acção levada a cabo pelo recorrente, mas conferiu-lhe uma imagem 

diferenciada, pela variação que nela introduziram as apontadas circunstâncias. Trata-se, 

portanto, de uma alteração não substancial. VI - O instituto da alteração dos factos descritos 

na acusação ou na pronúncia assegura as garantias de defesa do arguido, pretendendo a lei 

obstar à sua condenação por factos diferentes dos acusados que não lhe foram dados a 

conhecer em tempo útil.” 

 

 Busca domiciliária; Pressupostos – Acórdão de 08-02-2017 

“I - A busca é um meio de obtenção de prova tipificado no CPP, que visa a detenção do 

arguido ou de outra pessoa, ou a descoberta de objectos relacionados com um crime ou que 

possam servir de prova no processo. II - A busca só deve ser autorizada quando se revele 

estritamente necessária para que o Estado assegure o direito à administração da justiça, com 

respeito pelo princípio da proporcionalidade. III - Indício não é sinónimo de mera suspeita, 

tem que ser algo mais que esta, sob pena de não se conseguir evitar a proibição do excesso.” 

 

 Acusação particular; Legitimidade; Assistente – Acórdão de 08-02-2017 

“I - Perante a posição processual do Ministério Público de ordenar a notificação do assistente 

para, querendo, deduzir acusação, competia a este tomar uma de duas opções: Não se 

conformar com esta posição do Ministério Público quanto à qualificação do eventual crime de 

difamação (difamação simples) e requerer a abertura da instrução tendo em vista a sua 

integração numa difamação agravada; ou- Deduzir acusação particular mas tão-somente pelo 

crime de difamação p. e p. pelo artigo 180.º, n.º 1, do CP (sem a agravação do artigo 184.º do 

mesmo diploma). II - Não podia o assistente deduzir uma acusação particular por um crime 

que, segundo a sua própria qualificação ou integração jurídica, tem a natureza de crime 

semipúblico, a difamação agravada.” 

 

 Impugnação da matéria de facto; Dever de fundamentação; Matéria de facto; Vícios; 

Processo penal; Renovação; Prova; Arma; Homicídio; Motivo fútil; Medida da pena – 

Acórdão de 08-02-2017 

“I - Na impugnação da matéria de facto, com base em erro de julgamento, nos termos do art. 

412.º, n.º 3, al. a) e b), do CPP, o recorrente deve especificar os concretos pontos de facto que 

considera incorrectamente julgados e as concretas provas que impõem decisão diversa da 

recorrida. II - Não basta impugnar a matéria de facto com base em erro de julgamento de uma 

forma genérica e apontar o sentido que deve ser dado à prova. III - Para além da indicação 

das provas que serviram para formar a convicção do tribunal, este tem ainda que expressar o 
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respectivo exame crítico das mesmas, isto é o processo lógico e racional que foi seguido na 

apreciação das provas e depois a justificação pela qual o tribunal optou por determinada 

solução de direito. IV - Não basta fixar os factos, dando-os como provados ou não provados, 

mas é preciso explicar e dizer o porquê de tal opção, relativamente a cada um deles. V - 

Verifica-se o vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto provada, previsto no art. 

410.º, n.º 2, al. a), do CPP, quando da factualidade vertida na decisão se colhe faltarem dados 

e elementos que, podendo e devendo ser indagados, são necessários para que se possa formular 

um juízo seguro de condenação (e da medida desta) ou de absolvição – Cfr. entre outros os 

Acórdãos do STJ de 6/4/2000, in BMJ n.º 496, pág. 169 e de 13/1/1999, in BMJ n.º 483, pág. 

49. VI - A contradição insanável da fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão, 

supõe que no texto da decisão, e sobre a mesma questão, constem posições antagónicas ou 

inconciliáveis, que se excluam mutuamente ou não possam ser compreendidas 

simultaneamente dentro da perspectiva de lógica interna da decisão, tanto na coordenação 

possível dos factos e respectivas consequências, como nos pressupostos de uma solução de 

direito. VII - O conhecimento do pedido de renovação da prova deve ser relegado para depois 

de apreciar os vícios, uma vez que a mesma depende da verificação dos vícios em análise, nos 

termos do art. 430.º, n.º 1, do CPP e houver razões para crer que aquela permitirá evitar o 

reenvio requerido. VIII - Motivo fútil é a falta de motivo ou motivo minimamente plausível 

que justifique e determine a conduta agressiva do arguido, despropositada e absolutamente 

desproporcionada face às circunstâncias em que reagiu para a prática do crime de homicídio, 

motivado apenas por altivez, egoísmo, mesquinhez e insensibilidade moral, sendo por isso 

particularmente reprovável e incompreensível aos olhos de qualquer cidadão comum e de 

média formação cultural e consequentemente com relevância penal em termos de 

culpabilidade. IX - Para haver agravação do crime de ofensa à integridade física simples não 

basta fazer uso da arma, enquanto objecto de agressão [pancada com a coronha na cabeça], o 

que podia ser feito com qualquer outro objecto de agressão ou objecto de arremesso. Torna-se 

necessário que o agente faça uso da arma enquanto arma de fogo e disparando sobre a vítima 

lhe cause a ofensa á integridade física. XI - O tribunal de recurso só deve alterar as penas 

quando for notório que houve desvio e violação dos critérios legais apontados para a sua 

fixação.” 

 

 Depoimento; Ofendido; Nulidade; União de facto; Cessação – Acórdão de 08-02-2017 

“I - A norma, ao conferir a faculdade de recusa de depoimento a determinadas pessoas, em 

razão dos laços de família ou de natureza semelhante, com o arguido, pretende evitar que 

quem vive ou viveu com o arguido em condições análogas às dos cônjuges portanto, em união 

de facto [como sucede nos autos], seja colocado perante a alternativa de, mentir, correndo o 

risco de ser responsabilizado criminalmente, ou não mentir e concorrer para a condenação do 

companheiro, assim desmantelando a relação de confiança inerente à relação. II - O direito ao 

silêncio deixa de ser protegido pela norma quanto a factos ocorridos fora do período de 

coabitação valendo, neste caso, a regra geral da obrigação de prestar depoimento. III - Tendo-
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se por certo que os factos objecto dos presentes autos [autos principais] ocorreram em período 

temporal em que não existia coabitação entre testemunha e arguido, àquela não assistia a 

faculdade de recusar a prestação de depoimento sobre tais factos o que significa, por outro 

lado, que quanto a eles, não tinha que ser-lhe feita a advertência prevista no art. 134º, nº 2 do 

C. Processo Penal, não tendo sido, portanto, cometida qualquer nulidade.” 

 

 Prédio rústico; Fraccionamento da propriedade rústica; Classificação; Terreno –Acórdão 

de 07-02-2017 

“I-O fraccionamento parcelar no que concerne ao caso em apreço encontra-se regulado nos 

art.ºs 19º, 20º e 21º do D.L. nº 384/88, de 25 de Outubro, e nos art.ºs 1376º e 1379º do C. Civ. II 

- Posterior ao art.º 1376º do C.C. é o DL nº 384/88, que estabelece um regime global para o 

problema do fraccionamento, e o DL nº 103/90, de 22.03, que regulamenta aquele. III - Mais 

uma vez o objectivo do regime é a formação de unidades agrícolas com uma dimensão que lhes 

proporcione um mínimo de viabilidade e de exigibilidade económica – (cfr. Ac. STJ de 5.02.81, 

Processo nº 069143, disponível em www.dgsi.pt.). IV - Ou seja, a divisão em substância de 

prédio rústico ou conjunto de prédios rústicos que formem uma exploração agrícola 

economicamente viável só poderá realizar-se se da divisão resultarem explorações com 

viabilidade técnico – económica. V - Por sua vez preceitua o art.º 1379º do C.C. que o 

fraccionamento dos prédios em desobediência às regras legais estabelecidas, e atrás aludidas, 

designadamente no art.º 1376º do mesmo diploma, gera a anulabilidade dos respectivos atos; 

no mesmo sentido vai o art.º 47 do D.L. n.º 103/90, de 22 de Março, ao preceituar: «São 

anuláveis os actos de fraccionamento ou troca de terrenos com aptidão agrícola ou florestal 

que contrariem o disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 384/88, de 25 de Outubro». VI - Os 

terrenos de sequeiro são os que não dispõem de qualquer sistema de rega, ou seja, de 

aproveitamento de águas, incluindo as pluviais. Já os terrenos de regadio são os que dispõem 

de tais sistemas de aproveitamento de águas próprias e alheias. A cultura arvense reporta-se a 

culturas anuais ou vivazes, integradas ou não em rotações, excluindo as culturas arbustivas, 

arbóreas e florestais. Por fim, a cultura hortícola é a que tem por objeto legumes e hortícolas, 

normalmente em pequena dimensão, intensiva e com baixo grau de sazonabilidade, 

requerendo maio abundância de recursos hídricos do que a arvense. VII - O único critério 

aceitável para a classificação dos terrenos com vista à aplicação do disposto na portaria n.º 

207/70 é o proposto pelo Acórdão do STJ de 11.10.79, BMJ n.º 290, p. 395 – o da cultura 

predominante em cada um dos prédios. VIII- É, todavia, admissível o fraccionamento de 

prédios rústicos que integram terrenos destinados a fins diversos da cultura, bem como o 

fraccionamento de terrenos para construção, ficando esta sujeita ao regime jurídico dos 

loteamentos urbanos, sempre que esteja em causa a constituição de novos prédios destinados, 

imediata ou subsequentemente, à construção urbana, que abrange a construção de edifícios 

destinados a habitação, escritórios, indústria ou comércio.” 
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 Casamento; Regime de bens; Regime de separação absoluta de bens; Compropriedade – 

Acórdão de 07-02-2017 

“I-Vigorando entre os esposados o regime da separação de bens, cada um deles conserva o 

domínio e fruição de todos os seus bens, presentes e futuros, podendo dispor deles livremente 

(art. 1735.º). II - Para além do poder de livre disposição, atribuído a cada um dos cônjuges 

sobre todos os seus bens, constituem elementos característicos fundamentais deste regime a 

separação completa dos bens, presentes e futuros, próprios dos cônjuges, e a inexistência de 

bens comuns do casal. III - Face ao princípio da imutabilidade das convenções antenupciais e 

do regime de bens do casamento estabelecido no art. 1714.º, a alterabilidade desse regime 

apenas é permitida a título excepcional nos casos taxativamente enumerados no art. 1715.º. 

IV - O facto de no regime de separação haver duas massas de bens autónomas, os bens 

próprios de cada um dos cônjuges, não impede a cooperação de ambos dentro da sociedade 

familiar de molde a que possam surgir bens em regime de compropriedade, até porque o 

legislador no nº 2 do art.º 1736.º estabeleceu uma presunção legal aplicável aos casos em que 

haja dúvidas sobre a propriedade exclusiva de qualquer dos cônjuges relativamente aos bens 

móveis. Quando assim seja, ter-se-ão os bens móveis como pertencendo em compropriedade a 

ambos os cônjuges. V - Porém, a compropriedade não se confunde com a comunhão. Na 

comunhão conjugal os bens comuns constituem uma massa patrimonial a que, em vista da sua 

especial afectação, a lei concede certo grau de autonomia, e que pertence aos dois cônjuges, 

mas em bloco, podendo dizer-se que os cônjuges são, os dois, titulares de um único direito 

sobre ela.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 Quantificação da taxa de álcool no sangue; Erro máximo admissível; Regra probatória; 

Erro notório na apreciação da prova; Sanação do vício pelo tribunal de recurso – 

Acórdão de 06-02-2017 

“I- A menção nos factos provados do valor apurado no exame de pesquisa de álcool no sangue 

através do ar expirado e realizado mediante a utilização de aparelho aprovado para o efeito, 

sem o desconto do erro máximo admissível (EMA) constante do quadro anexo à Portaria 

1556/2007 de 10.12, integra desrespeito por uma regra legal de valoração da prova. II- Por via 

do que a sentença contém, nesse ponto, uma contradição lógica intrínseca, que ressalta da sua 

mera leitura para qualquer jurista médio.” 

 

 Despacho de arquivamento; Nulidade; Injúria; Rai; Âmbito da intervenção do jic – 

Acórdão de 06-02-2017 

“I- Estando em causa uma nulidade por omissão de um acto do Mº Pº que não ordenou a 

notificação da assistente para os termos do artº 285º, do CPP, relativa exclusivamente ao 

ilícito de injúrias, só quanto aos factos relativos a este tipo de crime, cumpre declarar a 
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nulidade do despacho de arquivamento, nos termos do disposto no artº 119º, b), do mesmo 

diploma legal, aproveitando-se o mesmo despacho quanto a tudo o mais nos termos do artº 

122º, nº 3. do mesmo diploma. II-Face à estrutura acusatória do processo penal português, 

estipula o nº 4, do artº 288º, do CPP, que o juiz não pode investigar autonomamente o caso 

submetido a instrução, estando vinculado factualmente aos elementos que lhe são trazidos no 

RAI de forma a poder decidir sobre a justeza ou acerto da decisão de acusação ou 

arquivamento. III- O requerimento de abertura da instrução, constitui, assim, um elemento 

fundamental para a definição e determinação do âmbito e dos limites da intervenção do juiz 

de instrução.” 

 

 Assistente; Ordem dos psicólogos portugueses; Legitimidade; Usurpação de funções – 

Acórdão de 06-02-2017 

“A Ordem dos Psicólogos Portugueses não possui legitimidade para intervir na qualidade de 

assistente relativamente a um eventual crime de usurpação de funções previsto no artº 358º, 

do código Penal.” 

 

 Apreensão; Estupefaciente; Perda a favor do estado; Competência material – Acórdão de 

06-02-2017 

“Compete ao Ministério Público, na fase de inquérito, dar o destino que entender conveniente 

ao produto estupefaciente declarado perdido a favor do Estado pelo juiz de instrução, uma vez 

que já não estão em causa quaisquer direitos ou garantias que importe acautelar.” 

 

 Prova testemunhal; Valoração de prova; Silêncio do arguido; Uso de documento falso – 

Acórdão de 06-02-2017 

“I - Com a norma do art. 356º, nº 7 do CPP, o legislador impede que, indirectamente, através 

de depoimentos dos órgãos de polícia criminal que tiverem recebido declarações, bem como 

quaisquer pessoas que, a qualquer título, tiverem participado na sua recolha, se façam valer 

em audiência declarações cuja leitura não seria permitida, não podendo os mesmos ser 

inquiridos como testemunhas sobre o conteúdo de tais declarações. II - Todavia, é 

actualmente consensual o entendimento de que constitui depoimento válido e eficaz o relato 

de agentes de investigação (OPC´s) sobre recolha de informações ou outros dados e 

contribuições de que tomaram conhecimento no campo dos actos de investigação e outros 

meios de obtenção de prova, portanto, fora do âmbito de diligências processuais formais – 

como sucede com os interrogatórios ou tomadas de declarações – desde que essa recolha não 

devesse ter sido submetida a tal formalismo. Tal depoimento nada tem a ver com o que, 

vulgarmente, se tem designado por testemunho de “ouvir dizer” (art. 129º, nº 1 do CPP) ou 

como um relato de “conversas informais”, ou seja, conversas que não foram formalmente 

reduzidas a auto, devendo sê-lo, traduzindo a reprodução de uma conversa informal, que 

pudesse defraudar o direito do arguido ao silêncio.  III - Assim, os OPC´s não estão impedidos 

de depor em audiência de julgamento sobre factos que detectaram e constataram durante a 
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fase investigatória, maxime sobre o que percepcionaram no âmbito de uma diligência cautelar, 

quando ainda não existia sequer inquérito pendente e num momento em que o arguido nem 

sequer era suspeito de qualquer acto, portanto, numa fase incipiente e até iniciada 

anteriormente à notícia pela autoridade policial de qualquer infracção, sendo certo que, 

mesmo que tal assim sucedesse, sempre lhe competiria recolher indícios da infracção noticiada 

bem como praticar todos os actos necessários e urgentes para assegurar os meios de prova e 

recolher informações que facilitassem a descoberta dos respectivos agentes.” 

 

 Inibição de conduzir veículos motorizados; Suspensão provisória do processo; Desconto 

do período de inibição cumprido – Acórdão de 06-02-2017 

“Deve ser descontado na pena acessória de inibição de conduzir em que o arguido foi 

condenado o período em que o recorrente esteve inibido de conduzir em sede de suspensão 

provisória do processo.” 

 

 Abertura de instrução; Omissão de factos; Abuso de confiança; Nulidade – Acórdão de 

06-02-2017 

“I- É nulo nos termos do artº 283º, nº 3, alínea b) com referência ao nº 2 do artº 287º, do CPP o 

requerimento de abertura de instrução apresentado pelo assistente que não contém a narração 

dos factos que fundamentam a aplicação à arguida de uma pena. II- Tal nulidade é de 

conhecimento oficioso e determina a inadmissibilidade legal da instrução, com a consequente 

rejeição do RAI.”  

 

 Acusação; Falta de notificação; Ministério público; Reparação; Competência do juiz 

julgador – Acórdão de 06-02-2017 

“I-Tendo sido deduzida acusação e não sendo requerida instrução, o processo segue para a fase 

de julgamento, cabendo, então, ao juiz de julgamento pronunciar-se sobre as nulidades e 

outras questões prévias ou incidentais que obstem à apreciação do mérito da causa, nos 

termos do artº 311º, nº 1, do CPP. II- Se estiver em causa a falta de notificação do Mº Pº ao 

arguido e mesmo que se entenda que o juiz deve reparar oficiosamente essa irregularidade, tal 

não significa que possa ordenar ao Mº Pº essa reparação. É que não cabe na esfera de 

competência do juiz julgador censurar o modo como tenha sido realizado o inquérito.” 

 

 Impugnação da matéria de facto; In dubio pro reo; Ofensa à integridade física 

qualificada; Veículo automóvel; Coacção – Acórdão de 06-02-2017 

“I - A possibilidade de a Relação modificar a decisão da 1ª instância, sem que se imponha 

qualquer limitação relacionada com a convicção que serviu de base à decisão impugnada – 

ainda que, quanto à prova gravada, com a consciência dos condicionamentos postos pela 

limitação da acção do princípio da imediação –, é inteiramente congruente com o objectivo de 

garantir um duplo grau de jurisdição em matéria de facto, claramente prosseguido pela lei de 

processo. Todavia, uma vez invocado o erro de julgamento, embora a sua apreciação se 
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alargue à análise do que se contém e pode extrair da prova documentada e produzida em 

audiência, a mesma é balizada pelos concretos pontos impugnados e meios de prova indicados, 

ou seja, pelos limites fornecidos pelo recorrente, a quem se impõe o estrito cumprimento dos 

ónus de especificação previstos no art. 412º, nºs 3 e 4, do CPP. II - Trata-se de uma liberdade 

de decidir segundo o bom senso e a experiência da vida, de uma «liberdade para a 

objectividade», assente no alto grau de probabilidade do facto, suficiente para as necessidades 

práticas da vida, não numa certeza absoluta. Como em geral sucede, esta tarefa é norteada 

pela ideia de que a apreciação da prova, segundo o grau de confirmação que os enunciados de 

facto obtêm a partir dos elementos disponíveis, está vinculada a um conceito ou a um critério 

de probabilidade lógica preponderante e, especificamente, face a uma eventual divergência 

inconciliável de depoimentos, produzidos por pessoas dotadas de uma razão de ciência 

sensivelmente homótropa, prevalecerão os contributos colhidos por essa via, que sejam 

corroborados por outras provas, ou que, ao menos, melhor se conjuguem entre si e/ou com a 

experiência comum. III - O tribunal, orientado pela descoberta da verdade material prático-

jurídica, aprecia livremente a prova e não está inibido de socorrer-se da chamada prova 

indiciária ou indirecta nem das declarações de uma única testemunha, seja ou não vítima 

(ofendido), desde que credíveis e coerentes, mas tais princípios não comportam apreciação 

arbitrária nem meras impressões subjectivas incontroláveis, antes têm, sempre, de nos 

remeter, objectiva e fundadamente, ao exame em audiência, com critérios da experiência 

comum e da lógica do homem médio supostos pela ordem jurídica, das provas aí validamente 

produzidas. IV - A violação do princípio in dubio pro reo só se pode verificar quando o juiz 

tenha ficado na dúvida sobre factos relevantes e, nesse estado de dúvida, tenha decidido 

contra o arguido, pelo que, não resultando do teor da decisão recorrida, como normalmente 

sucede, a sua imputação suscita a necessidade de ser demonstrado o erro na apreciação da 

prova produzida, com vista a evidenciar, no recurso, a carência de prova de que os factos 

imputados ao arguido foram por este protagonizados ou de que se verificou qualquer 

circunstância que a lei faz depender a punibilidade do mesmo. V- No nosso Código Penal o 

crime de ofensa à integridade física qualificada (art. 145º) está construído, à semelhança do 

homicídio qualificado (art. 132º), para o qual é feita a remissão, segundo a técnica dos 

exemplos-padrão, ou seja, depois de configurada a tipicidade da qualificativa (nº 1), faz-se 

uma indicação meramente exemplificativa de alguns índices que poderão revelar a especial 

censurabilidade ou perversidade a que o tipo se refere (nº 2). VI - O arguido, intencionalmente, 

atingiu a integridade física do ofendido, utilizando um veículo em aceleração, numa descida, 

socorrendo-se, pois, de um meio ou instrumento que, nessas concretas circunstâncias, além de 

dificultar de modo exponencial a defesa da vítima, revelou uma perigosidade muito superior 

ao normal, marcadamente diverso e excepcional em relação aos meios ou instrumentos mais 

comuns de agressão. Essa conduta revela insensibilidade e desvenda uma «imagem global do 

facto agravada», quando confrontada com os procedimentos de agressão comummente 

adoptados, o que permite concluir que o arguido agiu de uma forma especialmente censurável, 

ostensivamente contra legem, passível, assim, de uma maior censura jurídico-penal, por 
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fundar um juízo de maior desvalor ético, sustentado pela prevalência, no seu íntimo querer, de 

uma forma de realização do facto especialmente desvaliosa, pois visou atingir corporalmente 

uma pessoa dificultando a sua defesa, em razão da enorme supremacia que lhe conferia o 

veículo automóvel e a especial perigosidade deste. VII - O preenchimento da tipicidade do 

crime de coacção agravada, que protege a liberdade de decisão e de acção, exige o uso de um 

acto de violência ou de ameaça de um mal importante, quer seja de força física, quer seja de 

força psicológica, de que resulte o constrangimento da vítima a adoptar um determinado 

comportamento, a praticar ou a omitir determinada acção, que não depende da sua vontade. 

VIII - E a ameaça, como meio do crime de coacção, deve revestir os mesmos requisitos do 

crime de ameaça (art. 153º), ou seja, pressupõe que o agente comine, ao sujeito passivo, um 

mal futuro, dependente da sua [do agente] vontade assim violando a liberdade de 

autodeterminação do segundo. IX - Assim, sendo um crime de resultado, a consumação da 

coacção pressupõe que a pessoa objecto da acção tenha, efectivamente, sido constrangida a 

praticar, a omitir ou a tolerar a acção, de acordo com a vontade do coactor e contra a sua 

vontade e que esse constrangimento tenha sido uma consequência directa e necessária da 

conduta do arguido, pelo que, se a conduta do destinatário da coacção for livremente decidida 

ou devida ao apelo de terceiros e não consequência ou resultado directo da acção de coacção, 

não há consumação, mas mera tentativa, no caso de a execução da conduta coagida se chegar 

a iniciar.” 

 

 Vícios do artº 410º; nº 2; do CPP; In dubio pro reo; Ofensa à integridade física – Acórdão 

de 06-02-2017 

“I - Assacando a recorrente à sentença o vício do erro notório, nomeadamente por violação do 

princípio in dubio pro reo, ao abrigo do nº 2 do art. 410º do CPP, esse vício, enquanto tal, só se 

verifica quando, perscrutando o teor da decisão recorrida, por si só considerado, for de 

concluir, de acordo com um raciocínio lógico, que nela emerge uma errónea construção do 

silogismo judiciário, necessariamente patenteada no respectivo texto, por si só ou conjugado 

com as regras da experiência comum, mas sem que para tal constatação seja admissível o 

recurso a elementos estranhos à simples leitura daquele teor. II - Daí que, também a 

imputação de uma alegada violação do princípio in dubio pro reo, normalmente, se cinja a um 

problema de impugnação da decisão sobre a matéria de facto. Só assim não seria se da própria 

decisão recorrida resultasse, de forma evidente, que a 1ª instância decidiu contra o arguido em 

tal estado de dúvida, o que – convenhamos – é uma hipótese muito extravagante e que, de 

todo o modo, se reconduziria a um erro notório e ao que sobre este vício se expendeu. III - 

Neste caso, não se detecta pela simples leitura do teor da decisão recorrida, nem do confronto 

desta com a respectiva motivação, o invocado vício (formal) de raciocínio na apreciação da 

prova, a sua valoração contra as regras da experiência comum ou contra critérios legalmente 

fixados, nem se vislumbra qualquer conclusão ilógica ou arbitrária ou incoerência formal, à 

margem duma análise racional, e apenas essas relevariam por serem constitutivas dos vícios a 

que a recorrente apela. IV - No âmbito penal, o princípio in dubio pro reo, também aqui 
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invocado em sede de impugnação da decisão sobre a matéria de facto (erro de julgamento), 

constitui um limite normativo do princípio da livre apreciação da prova, na medida em que 

impõe a orientação vinculativa de que, após a produção da prova, o tribunal terá de decidir a 

favor do arguido, perante a persistência de uma dúvida razoável, ou seja, quando o tribunal 

não tiver certeza sobre os factos decisivos para a solução da causa, pelo que, a alegação da 

violação desse princípio suscita a necessidade de ser demonstrado no recurso a carência de 

prova de que os factos imputados ao arguido foram por este protagonizados ou de que se 

verificou qualquer circunstância que a lei faz depender a punibilidade do mesmo. V- Ao 

preenchimento da tipicidade do crime de ofensa à integridade física, objectivamente, basta 

qualquer ofensa no corpo ou na saúde de outrem, ainda que não cause dor ou sofrimento, e a 

sua consumação, por ser um crime de resultado e de realização instantânea, supõe tal dano, 

imputado objectivamente à conduta do agente, ou seja, depende da verificação da lesão do 

corpo ou saúde de outrem, entendida como efeito e não como acção de ofender, fazendo-se a 

imputação objectiva deste resultado à conduta ou à omissão do agente de acordo com as 

regras gerais (art. 10º do CP). Porém, subjectivamente, é imposto que o agente actue com 

consciência e vontade de a sua conduta lesar o corpo ou a saúde de outra pessoa, isto é, tem 

como elemento subjectivo o dolo, em qualquer das suas modalidades, que deve ser dirigido à 

ofensa do corpo ou da saúde de terceiro. VI - É sabido que o aludido elemento subjectivo pode 

ser inferido em face dos elementos objectivos que se apurem porque, em princípio, sendo os 

factos relativos aos elementos intelectual e volitivo do dolo do foro psicológico ou da vida 

interior do agente e, por isso, impossíveis de apreender directamente, podem ser deduzidos de 

dados que, com muita probabilidade, os revelem: tratando-se de factos, muitas vezes, 

indemonstráveis de forma naturalística, o tribunal pode considerá-los provados, através de 

outros factos (objectivos) dados como provados que com eles normalmente se ligam, 

analisados à luz das regras da experiência comum, e que permitem concluir pela sua 

verificação. Na verdade, assim é, mas apenas quando nos situamos no plano ou em sede de 

julgamento sobre os factos e não depois de arrumada e decidida essa questão no momento 

próprio, depois de o tribunal concluir, num juízo sobre os factos, não estar provado que o 

arguido tivesse agido com o propósito de ofender o corpo ou a saúde da ofendida.” 

 

 Desobediência; Consumação do ilícito; Insuficiência para decisão da matéria de facto – 

Acórdão de 06-02-2017 

“I- O crime de desobediência do artº 348º, do CP, consuma-se com a prática do acto cuja 

omissão foi ordenada ou a omissão do acto cuja prática foi ordenada. II- É o que sucede no 

caso dos autos, uma vez que se provou que, para além do mais, o arguido não observou a 

ordem que lhe foi dada pelos militares da GNR para se retirar imediatamente do local em que 

se encontrava, dado que corria perigo e estava a impedir que fosse levada a cabo uma acção 

legítima (o abate de animais bovinos não identificados e não rastreáveis, com recurso a arma 

de fogo), inexistindo quaisquer causas de justificação ou de exclusão da ilicitude.” 
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 Acusação particular; Omissão de factos; Nulidade de conhecimento oficioso; Rejeição – 

Acórdão de 06-02-2017 

“Face ao aditamento do n.º 3 do artigo 311.º do CPP, operado pela Lei n.º 59/98, de 25 de 

Agosto, os vícios estruturais da acusação passaram a sobrepor-se às nulidades previstas no 

artigo 283.º, do mesmo diploma, e converteram-se em matéria sujeita ao conhecimento 

oficioso do tribunal, não estando, portanto, dependente de arguição por parte dos sujeitos 

processuais.” 

 

 Pessoa colectiva; Condenação; Transcrição no CRC; Efeitos civis – Acórdão de 06-02-

2017 

“As pessoas Coletivas não podem requerer, nem o tribunal determinar a não transcrição da 

condenação no registo criminal, para efeitos meramente civis.” 

 

 Violência doméstica; Elementos do ilícito; Vigilância electrónica; Fundamentação na 

sentença – Acórdão de 06-02-2017 

“I- O crime de violência doméstica visa proteger muito mais do que a soma dos diversos 

ilícitos típicos que o podem preencher, como ofensas à integridade física, injúrias ou ameaças. 

Está em causa a dignidade humana da vítima, a sua saúde física e psíquica, a sua liberdade de 

determinação, que são brutalmente ofendidas, não apenas através de ofensas, ameaças ou 

injúrias, mas essencialmente através de um clima de medo, angústia, intranquilidade, 

insegurança, infelicidade, fragilidade e humilhação. II- O que importa saber é se a conduta do 

agente, pelo seu carácter violento ou pela sua configuração global de desrespeito pela pessoa 

da vítima ou de desejo de prevalência de dominação sobre a mesma, é suscetível de ser 

classificada como “maus tratos”. III- No caso dos autos, tendo-se apurado atos isolados e 

reiterados que, perspetivados em conjunto, se traduzem num comportamento global do 

arguido que afeta a dignidade e a integridade física e psíquica da assistente, sua mulher e 

posteriormente ex-mulher, com efeitos destrutivos na sua vivência pessoal, familiar e social, 

impõe-se concluir que a atuação do recorrente preenche na sua plenitude o conceito de maus 

tratos físicos e psíquicos consagrado no artigo 152º, nº 1, do Código Penal. IV- A utilização de 

meios de vigilância eletrónica do cumprimento da medida de vigilância controlada depende, 

não só da verificação de um concreto juízo de imprescindibilidade dessa medida para a 

proteção da vítima, mas também da obtenção de consentimento do arguido, da vítima e das 

pessoas que vivam com o agente ou a vítima e das que possam ser afetadas pela permanência 

obrigatória do arguido ou do agente em determinado local. V- A anuência das pessoas afetadas 

com a restrição da liberdade pode ser suprida se o tribunal, em decisão fundamentada, 

concluir que na situação concreta e perante a ponderação dos valores e direitos em conflito, a 

aplicação de meios técnicos de controlo à distância constitui uma medida indispensável para a 

proteção dos direitos da vítima. VI- Sendo caso de definição de uma pena acessória, a 

indicação das concretas razões de facto que subjazem ao juízo de imprescindibilidade de 
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aplicação dos meios eletrónicos e da dispensa do consentimento deve constar da própria 

sentença.” 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 

 Recurso de revisão; Tramitação – Acórdão de 09-02-2017 

“I - O pedido de Revisão de deve ser sempre apresentado e tramitado por apenso aos autos no 

tribunal onde foi originariamente proferida a sentença, ainda que a decisão a rever seja a 

proferida por um Tribunal da Relação.” 

 

 Título executivo, Assinatura; Associação desportiva – Acórdão de 09-02-2017 

“I - Vale como título executivo o documento particular assinado por um dirigente de uma 

pessoa colectiva com expressa invocação dessa qualidade, mesmo nos casos em que os 

respectivos estatutos exijam a assinatura de dois titulares. II - O artigo 260.º do Código das 

Sociedades Comerciais é aplicável às associações sem fim lucrativo, nos termos do artigo 10.º, 

n.º 2, do Código Civil.” 

 

 Acção especial para cumprimento de obrigações pecuniárias; Reconvenção; 

Compensação de créditos – Acórdão de 09-02-2017 

“A compensação de créditos, e face ao disposto no artigo 266.º, n.º 2, alínea c), do Código de 

Processo Civil, só opera mediante pedido reconvencional.” 

 

 Exoneração do passivo restante; Rendimento disponível; Cessão – Acórdão de 09-02-

2017 

“I- Em incidente de exoneração do passivo restante, e havendo bens a liquidar, o termo inicial 

do período de cinco anos para a cessão do rendimento disponível coincide com a decisão de 

encerramento do processo de insolvência. II-Essa decisão de encerramento do processo de 

insolvência ocorre, em norma, com a realização do rateio final.” 

 

 Fraccionamento da propriedade rústica; Loteamento irregular; Edificação – Acórdão de 

09-02-2017 

“I - Para se poder concluir pela existência de uma operação de loteamento, não será suficiente 

a mera divisão material do prédio em parcelas, ainda que com uma capacidade edificativa 

abstracta. II - Além disso, não basta que se verifique um qualquer tipo de construção numa 

das parcelas, pois torna-se ainda necessário que esteja em causa uma “edificação urbana”.” 
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 Ineptidão da petição inicial; Convite ao aperfeiçoamento; Negócio usurário – Acórdão de 

09-02-2017 

“I- A causa de pedir é de considerar improcedente quando os factos aduzidos não têm, de todo, 

a aptidão para sustentar o efeito jurídico peticionado; II- Neste caso, impõe-se a antecipação 

do conhecimento de mérito (e não já o convite a suprir insuficiências ou imprecisões na 

exposição ou concretização da matéria de facto alegada, ou a absolvição do réu por falta de 

causa de pedir), culminando na improcedência da acção.” 

 

 Título executivo; Acta da assembleia geral de condóminos; Promitente-comprador – 

Acórdão de 09-02-2017 

“I- Salvo disposição em contrário, a responsabilidade pelo pagamento das despesas necessárias 

à conservação e fruição das partes comuns e ao pagamento dos serviços de interesse comum 

cabe ao titular do direito de propriedade da fracção, enquanto condómino obrigado perante o 

condomínio. II- Trata-se de obrigações propter rem, integrando o conteúdo do direito real, e 

como tal onerando o respectivo titular.” 

 

 Prestação de caução; Prejuízo sério; Instituição bancária – Acórdão de 09-02-2017 

“«A confiança é necessária ao bom funcionamento de toda a economia, e não só do sistema 

bancário, mas essa confiança não é, como não poderia ser, posta em causa pela execução de 

uma sentença» [e o legislador não isentou o sistema bancário de tal tipo de execuções].” 

 

 Administrador da insolvência; Direito à remuneração – Acórdão de 09-02-2017 

“I-É sempre devida remuneração ao fiduciário no período da cessão, mesmo que os insolventes 

não auferiram rendimentos. II- A atribuição dessa remuneração é fixada nos termos 

consagrados para o administrador da insolvência pelo respectivo estatuto. III- Em caso não 

existirem rendimentos, o pagamento da remuneração incumbe ao Instituto de Gestão 

Financeira e Patrimonial da Justiça.” 

 

 Acção de justificação registral; Recusa de acto de registo; Trato sucessivo – Acórdão de 

09-02-2017 

“I- A inscrição prévia e a continuidade das inscrições constituem um pressuposto do processo 

de registo, uma vez que o registo lavrado sem apresentação prévia ou com violação da 

continuidade das inscrições é nulo e a manifesta nulidade do facto constitui fundamento de 

recusa do registo. II - Os registos provisórios, enquanto tal, são insusceptíveis de violar o 

princípio do trato sucessivo, designadamente na dimensão da continuidade das inscrições.” 
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 Audiência preliminar; Omissão de diligências; Nulidade processual – Acórdão de 09-02-

2017 

“Nas acções cujo valor não exceda metade da alçada da Relação, não é expectável (ao menos, 

em curso normal) a realização de audiência prévia, sendo confiada (apenas) ao juiz a 

ponderação sobre a utilidade da sua convocação.” 

 

 Acção especial para cumprimento de obrigações pecuniárias; Ineptidão da petição 

inicial; Convite ao aperfeiçoamento – Acórdão de 09-02-2017 

“Atenta a conversão legal do Requerimento de Injunção em Petição Inicial, o fundamento do 

Requerimento de Injunção, torna-se a causa de pedir da Acção Declarativa Especial.” 

 

 Impugnação da matéria de facto; Irrelevância; Injúria – Acórdão de 07-02-2017 

“I - Em matéria penal, a impugnação em matéria de facto apenas será relevante se da sua 

procedência resultar alteração da decisão de alguma das questões relativas à culpabilidade a 

que se reporta o art. 368.º do CPP, ou à determinação da sanção, a que se refere o art. 369.º, 

do mesmo diploma legal, sem o que a impugnação será inadmissível por irrelevância. II - As 

palavras dirigidas a outra pessoa só preenchem o tipo de injúria p. e p. pelo art. 181.º do C. 

Penal quando devam considerar-se lesivas da honra ou consideração do visado, nas 

circunstâncias concretas em que foram proferidas, conforme entendimento corrente na 

jurisprudência. III - Ao chamarem ao assistente “fascista” e “ditador” no decurso de 

assembleia geral de associação, a que aquele presidia, e demais circunstâncias que em conjunto 

caraterizam o contexto em que foram proferidas aquelas palavras, a conduta dos arguidos não 

atinge a ilicitude pressuposta na definição legal do tipo de injúria p. e p. pelo art. 181.º do C. 

Penal que lhes vinha imputado, pelo que não é típica.” 

 

 Nulidades do inquérito – Acórdão de 07-02-2017 

“I-Constituem nulidades do inquérito, dependentes de arguição, a omissão de constituição de 

pessoa determinada como arguido, bem como a falta do respectivo interrogatório nessa 

qualidade.” 

 

 Simulação; Prova documental; Prova testemunhal – Acórdão de 02-02-2017 

“I- De acordo com o n.º 2 do artigo 394.º do CC é inadmissível a prova por testemunhas do 

acordo simulatório e do negócio dissimulado, quando invocado pelos simuladores; II-Contudo, 

o referido normativo legal deve ser interpretado restritivamente, no sentido de, existindo um 

princípio de prova por escrito, ser lícito aos simuladores recorrer à prova testemunhal para 

completar a prova documental existente, desde que esta constitua, por si só, um indício que 

torne verosímil a existência de simulação; III-Para que este se verifique é necessário que da 

prova documental seja possível extrair comportamento/actuação de ambas as partes no 

sentido do conluio no negócio em causa; IV- Tal não se verifica se estando em causa um acordo 

(negócio) de cessação de contrato de trabalho entre a Ré e um seu trabalhador, a prova 
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documental invocada pela mesma Ré para prova da simulação consiste apenas em 

comunicações (em que o trabalhador não teve qualquer intervenção) enviadas ao seu TOC – 

pela mulher do gerente daquela que subscreveu o acordo, mulher essa que dava ordens aos 

funcionários da mesma Ré, era tida como responsável do estabelecimento desta e comunicava 

com fornecedores e parceiros – em que lhe solicita diversas simulações tendo em vista 

pressionar/demover o sócio maioritário da referida Ré da nomeação de novo gerente para a 

mesma. V- Em conformidade com as proposições anteriores, não podia a Ré, que interveio no 

acordo de cessação do contrato de trabalho, fazer a prova do conluio do mesmo através de 

prova testemunhal.” 

 

 Embarcação; Estabelecimento; Transmissão da empresa ou estabelecimento – Acórdão 

de 02-02-2017 

“Uma embarcação constitui uma empresa ou estabelecimento e a sua transmissão implica a 

transmissão do contrato de trabalho, pelo que não há despedimento do trabalhador se é este 

que se recusa a continuar a trabalhar, agora tendo como empregadores os novos 

proprietários.” 

 

 Intervenção de terceiros; Princípio do contraditório – Acórdão de 02-02-2017 

“I- Não deve ser admitida a intervenção de terceiro requerida pelo autor se este não alegar 

factos donde resulte a existência de litisconsórcio. II- Mostra-se respeitado o princípio do 

contraditório se o juiz ouve a ré sobre o requerimento do autor para intervenção de terceiro e 

não admite a resposta do autor à oposição da ré, pois ao requerer a intervenção de terceiro já 

explanou as suas razões.” 

 

 Filiação; Crédito de horas; Danos não patrimoniais – Acórdão de 02-02-2017 

“I- Quando não está em causa a filiação ou a idade das pessoas, estes factos não carecem de ser 

provados por documento autêntico ou autenticado, podendo sê-lo através de qualquer outro 

meio de prova. II- Em caso de condenação da empregadora a reintegrar o trabalhador 

despedido, este não tem direito ao pagamento do equivalente pecuniário correspondente às 

horas de formação em falta. III- Merecem a tutela do direito e devem ser compensados os 

danos não patrimoniais decorrentes do despedimento do trabalhador e sofridos por este.” 

 

 Revogação do contrato de trabalho; Caducidade do contrato de trabalho; Complemento 

de reforma – Acórdão de 02-02-2017 

“I-É elemento essencial do objeto de um acordo de revogação do contrato de trabalho a data 

concreta em que a desvinculação contratual deverá produzir efeitos. II-A validade da 

atribuição, pela entidade empregadora, de um complemento de reforma a favor do 

trabalhador, está dependente da conformidade da mesma com o sistema instituído pelo art.º 

86º da Lei nº 4/2007, de 16 de Janeiro.” 
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Conselho Consultivo 

 
Prof. Carlos Medeiros (LL.M) - Universidade de Lisboa (Portugal) 

Prof. Diamantino Soares (LL.M) - Universidade Lusófona de Cabo Verde (Cabo Verde) 

Prof. Doutor Carlos A. Fraga Castillo (Ph.D) - Instituto Politécnico Nacional (México) 

Prof. Doutor Esteban Arribas Reyes (Ph.D) - Universidade de Alcalá (Espanha) 

Prof. Doutor Fernando Horta Tavares (Ph.D) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - (Brasil) 

Prof. Doutor Jardel de Freitas Soares (Ph.D) - Universidade Federal de Campina Grande (Brasil) 

Prof. Doutor José Noronha Rodrigues (Ph.D) - Universidade dos Açores (Portugal) 

Prof. Doutor Leonardo Silva Nunes (Ph.D) - Universidade Federal de Ouro Preto (Brasil) 

Prof. Doutor Roberto Rabbani (Ph.D) - Universidade Federal de Sergipe (Brasil) 

Prof. Doutor Ruben Cordeiro (Ph.D) - Universidade dos Açores (Portugal) 

Prof. Doutor Sílvio Javier Battello Calderon (Ph.D) - Universidade de Buenos Aires (Brasil) 

Prof. Doutora Zamira de Assis (Ph.D) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - (Brasil) 

Prof. Hamilton Soares (LL.M) - Universidade São Tomás de Moçambique (Moçambique) 

Prof. Hermâni Soares (LL.M) - Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (Cabo Verde) 

Prof. Manuel Martín P. Estrada (LL.M) - Faculdade Autónoma de Direito de São Paulo (Brasil) 

Prof. Virgílio de Carvalho (LL.M) - Universidade São Tomás de Moçambique (Moçambique) 

Profª Doutora Sandra Dias Farias (Ph.D) - Universidade dos Açores (Portugal) 

Profª Doutora Suzana Fernandes da Costa (Ph.D) - Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (Portugal) 

Profª. Dora Cabete (LL.M) - Universidade dos Açores (Portugal) 

Profº Gloriete Marques (LL.M) - Faculdade Integrada de Goiás (Brasil) 
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