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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/
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 Artigos de Opinião

 
 

 

 

MÁRIO AGOSTINO REIS 

SECRETÁRIO-GERAL DA ACRA 

“ASSOCIAÇÃO DOS 

CONSUMIDORES DA REGIÃO 

DOS AÇORES (ACRA) - BREVE 

RESENHA DA SUA ATIVIDADE" 

 A ACRA foi oficialmente fundada por 

escritura pública em 19 de Julho de 1988 e 

hoje, dificilmente, alguém de boa fé poderá 

negar o seu carácter institucional. De há 29 

anos a esta parte que vem desempenhado 

um papel fundamental no desenvolvimento 

do movimento para a Defesa do 

Consumidor no Açores.  

 Depois de um período inicial bastante 

modesto chegamos a 1996, contando com 

apenas 322 associados, e eis que, volvidas 

duas décadas, nos encontramos muito perto 

dos 5000 associados sendo por isso com 

naturalidade e orgulho que na data em que 

se assinala o Dia Mundial dos Direitos do 

Consumidor, nos encontremos reunidos 

aqui para nos associarmos à celebração 

desta efeméride. E, digo com naturalidade e 

orgulho, porque passamos, desde então, de 

um crescimento médio anual de 40 para 260 

associados, ou seja, registamos um aumento 

de cerca de 7 vezes mais. 

 

 Como toda a construção, a ACRA foi 

sendo erguida tijolo a tijolo, mas a obra 

está longe de estar concluída.  
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 A verdade é que a ACRA cresceu muito, 

de tal forma que hoje, nos termos da Lei do 

Consumidor, preenche os requisitos legais 

necessários para ser considerada uma 

associação de âmbito nacional, com sede 

nos Açores, ou seja, conta com mais de 

3000 associados (cfr. Art. 17.º da Lei n.º 

24/96 de 31 de Julho) e tem prestado apoio 

essencialmente na Região Autónoma dos 

Açores estando mais vocacionada para aí 

operar. Mas não o nega aos consumidores 

açorianos que residem fora da Região nem 

aos continentais ou madeirenses que, por 

qualquer motivo, um dia se fizeram nossos 

associados e nos continuam a privilegiar 

com a sua confiança nos nossos serviços 

mesmo que não residam nos Açores, 

realidade e ambição que, passou a estar 

consagrada nos seus Estatutos, 

recentemente revistos. 

 

 Depois de um crescimento inusitado que 

teve o seu expoente máximo em 2007 com a 

inscrição de 423 novos associados, com a 

quebra do consumo verifica-se, igualmente, 

um decréscimo, passando para a cerca de 

duzentos novos associados por ano, o que 

ainda assim, continua a ser  expressivo. 

 

 Todavia, o número de processos novos, 

ultrapassa os 350 tendo a ACRA que lidar 

em média com 700/Ano. Isto significa que 

os novos associados dão origem apenas a 

metade dos processos assessorados pela 

ACRA, partindo 50% de sócios antigos e os 

restantes transitados de anos anteriores. 

 É evidente que nem tudo serão rosas, 

mas arriscaria dizer que a franja de 

descontentes é residual. Existirá uma dúzia 

de casos menos bem sucedidos por ano, o 

que não nos agrada, nem um pouco, mas 

por vezes, não há mesmo mais nada a fazer! 

 

 Por esta altura, a maior incidência de 

casos, ainda é relativa ao endividamento 

familiar, sendo muitas vezes a insolvência 

das famílias o único remédio possível, 

apesar do seu estigma! A insolvência das 

pessoas, é hoje à semelhança das empresas 

uma figura jurídica do nosso direito e um 

instrumento de defesa dos consumidores, 

mas foram necessários mais de 12 anos de 

luta travada pelas suas associações de  da 

qual a ACRA, naturalmente, fez parte 

ativa e visava, já nessa altura, exatamente, 

acautelar situações como estas que as 

famílias vivem hoje por causa da crise.  

 

 É verdade que aqueles que pedem a 

insolvência perdem tudo; dão em 

pagamento o que têm  para ajudar a 

amortizar as suas dívidas, e que, durante 5 

(cinco) anos,  não podem ter património 

seu, porém, quando não há outra 

alternativa, resta a esperança de que 

passados aquele período, podem reerguer-se 

e começar de novo, e só isso, é a nosso ver, 

uma alteração qualitativa na vida das 

pessoas, porque doutro modo, é ficar a 

dever e a pagar para a eternidade, quando 

não mesmo, deixar aos filhos um passivo 

considerável, como herança, sendo que estes 
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para se verem livres dele, terão de abdicar 

desta última (1). 

 

 Basta vezes somos confrontados a 

questão de saber os remédios legais 

existentes serão ou não suficientes? Ora, 

como é sabido o Direito não se compadece 

da inércia. O Direito é para as pessoas que 

agem com diligência, rapidez e eficácia. 

Quem se deixa ficar, pode muito bem ser 

ultrapassado pelos acontecimentos.  

 

 Aqui há vinte anos atrás, na ACRA não 

tinha capacidade económica nem estrutural 

para apoiar os consumidores da forma como 

faz hoje, mas apesar das dificuldades, que 

são muitas, as coisas mudaram, estão bem 

melhor, de forma que os consumidores só 

não tiraram maior partido da sua 

associação(ACRA) por inércia.  

 

 Por vezes, admito que os custos no 

acesso à justiça sejam um travão, mas até 

aí, o problema está de certo modo mitigado, 

havendo esperança que venha a melhorar 

brevemente; e aqui levanta-se de novo a 

questão da falta de um centro de 

arbitragem de conflitos de consumo dos 

Açores, deixada cair pelo governo sem 

explicação! Entretanto, aproveitava para 

salientar que para ser-se associado da 

ACRA se paga uma joia inicial de e uma 

quota anual dez euros.  

                                                           
1Muitos consumidores chegam à ACRA, enviados, 

oficiosamente, pela U.A.T.E.-Unidade de 

Aconselhamento Técnico a Cidadãos. 

 Para além desta ações, como esta que 

empreendemos hoje, aqui, e que 

procuramos levar a todas as Escolas na 

esperança de alcançar um efeito 

multiplicador, há uma outra vertente que a 

ACRA procura cobrir e que não é tão 

conhecida. Trata-se de seguir e averiguar as 

condições higio-técnicas, de higiene e de 

segurança alimentar, sobretudo de 

alimentos prontos a comer. 

 

 Com recursos escassos e problemas 

graves de permeio, como aqueles do 

endividamento de que vínhamos falando, a 

segurança alimentar é uma área que não 

tem sido fácil seguir. E, embora o nosso 

trabalho incida, principalmente, na 

verificação das condições higio-técnicas das 

áreas publicas dos estabelecimentos do 

comércio alimentar, publicando-se, 

regularmente, no nosso Boletim 

Informativo os dados estatísticos 

recolhidos, por vezes, é desejável e até 

mesmo possível, ir mais além, como adiante 

se demonstrará. 

 

 Lamentavelmente, por via de regra 

encontramos sempre problemas. E, ainda 

que uns sejam mais graves que outros há 

um, em particular, merece reflexão! Trata-

se dos cristais de gelo encontrados 

amiudadas vezes nos produtos congelados e 

arcas congeladoras! Na medida em que 

indiciam problemas de congelamento e 

descongelamento, por vezes, somos levados 

e interrogar-nos se isso não terá algo a ver 

com o problema dos custos de energia que 
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em muitas empresas chega a ser superior ao 

valor dos custos com pessoal, mas essa é 

matéria que por si só daria pano para 

mangas! Deixemo-la, por isso, para uma 

outra oportunidade. 

 

 Seja como for, surgiram recentemente 

indicadores de grande preocupação, a nosso 

ver, inadmissíveis, sobretudo num quadro 

em que nos últimos dez anos os custos na 

implementação das regras do 

HACCP(Análise de Perigos e Pontos Críticos 

de Controlo)  foram, praticamente, todos 

suportados pela União Europeia, e sempre 

que assim não aconteceu é porque alguém 

com responsabilidades na área andou 

menos bem! 

 

 Em jeito de conclusão e para terminar, 

diria que,  bastará levar em consideração 

que só no último ano, 2016, das 109 (cento e 

nove) amostras recolhidas em 74(setenta e 

quatro) estabelecimentos diferentes em seis 

ilhas(São.Miguel, Terceira, Pico, Faial, São 

Jorge e Sta. Maria), e mandadas analisar 

pela ACRA, verificou-se que em 99(noventa 

e nove) casos, ou seja, 91%,(noventa e um 

%) não cumprem os valores guia da norma 

INSA 2005, para avaliação da  qualidade 

microbiológica dos resultados de alimentos 

prontos a comer, para se ter a noção da 

gravidade, o que é deveras lamentável e 

indicia a  menor atenção, senão mesmo, a 

negligência grosseira, das autoridades que 

tutelam a área, ou, porventura, o que será 

bem mais grave, um menor apreço por bens 

jurídicos como a saúde e a vida. 

  

 
 

 

 

 

Lei nº 47/2014, de 28 de Julho - Sumário: 

Procede à quarta alteração à Lei nº 24/96, de 31 

de julho, que estabelece o regime legal aplicável 

à defesa dos consumidores, e à primeira 

alteração ao Decreto-Lei nº24/2014, de 14 de 

fevereiro, transpondo parcialmente a Directiva 

nº 2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2011. 

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/07/14300/0399104000.pdf
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 Artigos de Opinião

 

 

 
 

FABIANA CAMPOLO  
 

ERASMUS UNIVERSITÁ DEGLI 

STUDI DI PADAVO (Itália), 

FINALISTA DE ESTUDOS 

EUROPEUS E POLITICA 

INTERNACIONAL NA 

UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

 

"É PRECISO HONRAR ESPÍRITO DO 

ACORDO DAS LAJES"  

 

 

 

Em 1995, como é sabido, Portugal e os 

EUA assinaram o acordo de cooperação e 

defesa. Esse documento inclui também o 

acordo técnico, que regulamenta a utilização 

da Base das Lajes e outras instalações 

militares portuguesas, e o acordo laboral, 

que regula a contratação de trabalhadores 

nacionais na base açoriana. Contudo, 

passadas duas décadas, ao que se ouve, os 

EUA não estão a cumprir com o acordo que 

assinaram. A sua posição tem sido unilateral 

não deixando margem de manobra para que 

Portugal possa reivindicar o que fora 

assinado, com perda de contrapartidas ao 

longo do tempo.  

 

A região devido à sua pequenez não tem 

conseguido demonstrar os seus argumentos 

políticos e económicos, embora seja 

reconhecida a dimensão geoestratégica e 

geopolítica do nosso arquipélago. 
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Constata-se que estamos dependentes 

deste acordo, o que impede que Portugal, e 

consequentemente os Açores, possa dar novo 

rumo e utilização das Lajes, quer seja para 

uso civil quer seja até para uso militar para 

outra potência. A sua posição geoestratégica 

podia ser rentabilizada mas não o é, fruto 

das condições impostas pelo acordo. 

Entendemos, como tem vindo a ser 

reclamado pelos governos regionais, que é 

chegada a hora de fazer uma revisão deste 

acordo, porque numa região ultraperiférica 

com a nossa, com as dificuldades próprias e 

debilidade devido ao número populacional - 

temos apenas cerca de 245 mil habitantes – 

há que potenciar os recursos da nossa região. 

  

O plano de Revitalização Económico da 

Ilha Terceira (PREIT) em curso certamente 

não será o suficiente para repor os níveis 

económicos existentes antes da redução 

militar norte-americana. Até porque os civis, 

enquanto trabalhadores da Base das Lajes, 

perderam poder económico e a ilha também, 

porque deixou de ter os militares para servir 

a economia da ilha. Em termos sociais 

também houve alterações, porque a força de 

uma sociedade também se mede pelas 

relações comerciais que tem, e, neste caso há 

uma grande perda, tendo a economia da ilha 

de encontrar novas fontes de rendimento, 

como é o caso do Turismo, embora as 

estatísticas demonstrem que isso não é 

suficiente.  

 

E tal como disse o antigo ministro dos 

Negócios Estrangeiros, Medeiros Ferreira, já 

falecido, “são as plataformas tecnológicas e 

científicas que dão importância estratégica 

aos Açores”, que “estão muito para além da 

Base das Lajes”. É importante continuar a 

analisar esta questão, e seria interessante 

que a Fundação Luso Americana para o 

Desenvolvimento (FLAD) desse maior 

importância ao que se passa nos Açores, e 

consequentemente na Base das Lajes, se 

possível, tal como já houve, integrar no 

Conselho de Administração a nível do 

executivo um açoriano, uma vez que 

atualmente apenas tem um administrador 

não executivo: Mário Mesquita. A FLAD 

pode ter um papel mais ativo porque nasceu 

do acordo entre Portugal e EUA pelas Lajes. 

 

Em termos políticos, também importa 

referir que hoje em dia a atual situação de 

indefinição deixa as relações institucionais 

entre os dois países um pouco fragilizadas, 

porque a amizade que nos unia, e nos une, já 

não são as mesmas e isso até pode criar uma 

questão diplomática, se a postura da 

República for mais persuasiva.  

 

O chefe do executivo açoriano, Vasco 

Cordeiro, face ao novo cenário, assumiu que 

“não resta outra alternativa senão 

desencadear um processo de revisão do 

acordo de cooperação e defesa”, assim como 

dos acordos técnico e laboral, considerando 

que “os pressupostos que presidiram à 
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celebração do acordo naquilo que tem a ver 

com a presença norte-americana são 

completamente diferentes”, além de que a 

forma como este processo decorreu “também 

não honra o espírito desse acordo”. Uma 

posição que demonstra que temos de valorar 

o que é nosso e manter e manter posição 

firme na defesa dos Açores e dos açorianos. 

  

Tal como refere Luís Andrade, Professor 

Catedrático da Universidade dos Açores e 

ex-representante dos Açores no âmbito do 

Acordo de Cooperação e Defesa entre 

Portugal e os Estados Unidos da América, 

no seu livro Os Açores, a Política Externa 

Portuguesa e o Atlântico “a Geopolítica 

coloca como ponto crucial o poder nacional e 

o controlo do território, levando a que as 

políticas mais hábeis projetem a longa 

distância das suas capacidades de 

intervenção”.  

Nos nossos dias, a Geopolítica - a relação 

entre a geografia e o poder – está na 

capacidade de transferir, de um ponto para o 

outro, bens, serviços e informação de forma 

cada vez mais rápida e eficiente. Se assim 

for, os Açores poderão obter mais benefícios 

mas tem de haver persuasão e, se possível, 

que a União Europeia, de que fazemos parte, 

possa também intervir, pois a base das Lajes 

é uma referência e dá dimensão atlântica à 

União Europeia. Porque não podemos 

aceitar que as Lajes sejam uma “mera 

bomba de gasolina”, como referiram os 

deputados na Assembleia Legislativa 

Regional dos Açores.  

 

Importante é conjugar esforços políticos 

para que a nova administração americana 

assuma na totalidade os seus compromissos 

ao nível ambiental principalmente e que 

Portugal consigo imprimir 

diplomaticamente um diálogo produtivo que 

beneficie o país e a Região. 

  

ACORDO DA BASE DAS LAJES, 

ASSINADO A 6 SETEMBRO DE 1951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gddc.pt/siii/docs/rar38-1995.pdf
http://www.gddc.pt/siii/docs/rar38-1995.pdf
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 Artigos de Opinião 

 

 

LINA TAVARES RAPOSO 

ADVOGADA 

“CONTRATOS CELEBRADOS À 

DISTÂNCIA E FORA DO 

ESTABELECIMENTO 

PROFISSIONAL ” 

 

Cada vez mais os consumidores optam 

pelas compras online, pela televisão, por 

correspondência, pelo tefefone ou ao 

domicílio. São consideradas vendas à 

distância uma vez que no momento da 

celebração do contrato, o consumidor e o 

vendedor ou não estão na presença um do 

outro ou estão ambos fora do 

estabelecimento comercial. 

 

Nas vendas ao domicílio o consumidor 

deve, sempre, exigir a completa 

identificação do vendedor, datar e assinar o 

contrato e solicitar que lhe seja entregue na 

data de assinatura uma cópia do contrato e 

não deve fazer o pagamento do preço antes 

da receção do bem ou da prestação do 

serviço. 

 

Nos contratos celebrados à distância e 

fora do estabelecimento profissional, as 

informações pré-contratuais devem ser 

prestadas aos consumidores de forma clara 

e compreensível e, o vendedor tem a 

obrigação de informar o consumidor sobre a 

sua identificação, a descrição do produto, o 

endereço do sítio eletrónico (quando 

aplicável), os prazos de entrega, o preço e os 

modos de pagamento. 

 

A informação prestada antes da 

celebração do contrato não pode ser 

alterada pelo vendedor após a sua 

celebração, salvo mediante acordo expresso 

das partes em contrário antes da celebração 

do contrato. 

 

Uma vez celebrado o contrato, o bem 

adquirido deve ser entregue no prazo de 

trinta dias a contar da data da celebração. 

Se, no decurso do prazo para a entrega o 
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vendedor tomar conhecimento de que não é 

possível proceder ao envio do bem, deve 

informar o consumidor desta situação e 

devolver o valor que este tenha pago no 

prazo de trinta dias contados da data em 

que tomou conhecimento da 

impossibilidade de cumprimento do 

contrato. Quando não se verifique a 

devolução do valor pago pelo consumidor 

dentro do prazo para o efeito, é exigível ao 

vendedor a devolução do valor em dobro, 

nos quinze dias úteis seguintes. 

 

A ACRA recebe várias reclamações 

relativas a este tipo de contratos e, na 

quase totalidade das situações os 

consumidores não foram informados sobre a 

existência do direito ao arrependimento ou 

o direito à livre resolução que se traduz na 

faculdade do consumidor resolver o 

contrato no prazo de 14 dias sem qualquer 

contrapartida, através de uma declaração 

de vontade unilateral e sem necessidade de 

fundamento, enviada por carta registada 

com aviso de receção. O prazo de 14 dias é 

contado da data da assinatura do contrato, 

no caso de contrato de prestação de serviços 

e, da data de receção do bem, no caso de 

contrato de compra e venda. 

 

Salientamos que podem existir situações  

 

em que pode ser solicitado ao 

consumidor o pagamento de um montante 

proporcional ao serviço já prestado ou em 

que o contrato indique as circunstâncias em 

que o consumidor perde o direito à livre 

resolução do contrato. Estas circunstâncias 

devem ser informadas devidamente ao 

consumidor antes da celebração do 

contrato. 

 

Cumpre salientar que existem certos 

tipos de contratos nos quais os 

consumidores não podem fazer uso deste 

direito, como por exemplo os contratos de 

fornecimentos de bens selados não 

suscetíveis de devolução por questões de 

saúde ou de higiene e os contratos de 

fornecimento de bens que pela sua natureza 

fiquem rapidamente fora de prazo. 

 

No caso de conflito emergente de 

contratos celebrados à distância e fora do 

estabelecimento comercial o consumidor 

deve apresentar a sua reclamação na 

Associação dos Consumidores da Região 

Açores. 

 
Decreto-Lei nº 24/2014, de 14 de fevereiro - 

Regime jurídico aplicável aos contratos 

celebrados fora do estabelecimento Comercial 

ou à distância. 

 

 

http://ugc.pt/noticias/upload/pages/0139301403.pdf
http://ugc.pt/noticias/upload/pages/0139301403.pdf
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 Artigos de Opinião 

 

 

 

 

Virgílio De Carvalho 
Mestre em Direito 

Doutorando em Direito pela 

Universidade Autónoma de Lisboa  
 

"OS CONTORNOS 

LEGISLATIVOS DA 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM 

PORTUGAL E 

MOÇAMBIQUE:ESTUDO 

COMPARADO A PARTIR DE 

UMA PERSPETIVA 

INTERNACIONAL " 
 

 

 

1.A Assembleia Geral das Nações Unidas 

aprovou a Declaração sobre a Eliminação 

da Violência contra as Mulheres1 e a 

Convenção sobre a Eliminação de todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher2. 

Assim, no âmbito da Declaração, “(…) 

reconhecendo a urgente necessidade de uma 

aplicação universal às mulheres dos direitos 

e princípios relativos à igualdade, 

                                                           
1 Declaração que foi aprovada através da 

resolução 48/104, de 20 de Dezembro de 1993. 
2 Convenção Adotada e aberta à assinatura, 

ratificação e adesão pela Resolução 34/180, da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, de 18 de 

dezembro de 1979, sendo que Portugal e 

Moçambique aderiram e ratificaram a Convenção e 

Moçambique fê-lo através da resolução nº 4/1993 

(BR, I Série, nº 22, de 2/6/1993). Nota negativa vai 

para a postura de alguns Estados, como os Estados 

Unidos da América, que mal se tem comportado, 

com alguns documentos de cariz internacional 

ligados à mulher e criança que apenas assinou o 

documento, não tendo nem sequer aprovado, 

muito menos ratificado, sendo que não são 

signatários o Irão, Somália, Sudão do Sul, Santa 

Sé, etc. (Para mais pormenores cfr. «Declarations, 

Reservations and Objections to CEDAW». Un.org. 

20/02/2017).  
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segurança, liberdade, integridade e 

dignidade de todos os seres humanos (…)” e 

“(…) reconhecendo que a violência contra as 

mulheres constitui uma manifestação de 

relações de poder historicamente desiguais 

entre homens e mulheres, que conduziram 

ao domínio e à discriminação das  mulheres 

por parte dos homens e impediram o 

progresso pleno das mulheres, e que a 

violência contra as mulheres constitui um 

dos mecanismos sociais fundamentais 

através dos quais as mulheres são forçadas 

a assumir uma posição de subordinação em 

relação aos homens (…)”, foi proclamada a 

Declaração cujo impacto deverá ser de cariz 

universal3. 

 

Para a própria Convenção a expressão 

“(…) “violência contra as mulheres” 

significa qualquer ato de violência baseado 

no género do qual resulte, ou possa resultar, 

dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico para as mulheres, incluindo as 

ameaças de tais atos, a coação ou a 

privação arbitrária de liberdade, que 

ocorra, quer na vida pública, quer na vida 

privada.”4 A violência contra as mulheres 

acaba por abranger várias outras 

violências, ou seja, “(…) violência física, 

sexual e psicológica ocorrida no seio da 

família (…)”, e que inclui vários outros 

tipos de violência, quer seja os maus tratos, 

“(…) o abuso sexual das crianças do sexo 

feminino no lar, a violência relacionada 

com o dote, a violação conjugal, a 

mutilação genital feminina e outras 

práticas tradicionais nocivas para as 

mulheres, os atos de violência praticados 

por outros membros da família e a violência 

                                                           
3 Cfr. Preâmbulo da Declaração sobre a 

Eliminação da Violência contra as Mulheres 
4 Cfr. art. 1.º.  

relacionada com a exploração (…)” e outras 

violências, nomeadamente “(…) violência 

física, sexual e psicológica praticada na 

comunidade em geral incluindo a violação, 

o abuso sexual, o assédio e a intimidação 

sexuais no local de trabalho, nas 

instituições educativas e em outros locais, o 

tráfico de mulheres e a prostituição forçada 

(…)” e finalmente a  violência física, sexual 

e psicológica praticada ou tolerada pelo 

Estado, onde quer que ocorra (…)”.5ˉ6 

 

No diapasão da Declaração o apelo é que 

“(…) os Estados devem condenar a 

violência contra as mulheres e não devem 

invocar quaisquer costumes, tradições ou 

considerações religiosas para se furtar às 

suas obrigações quanto à eliminação da 

mesma. Os Estados devem prosseguir, 

através de todos os meios adequados e sem 

demora, uma política tendente à eliminação 

da violência contra as mulheres (…)”. Para 

tal os Estados devem “considerar a 

possibilidade de, caso o não tenham ainda 

feito, ratificar ou aderir à Convenção sobre 

a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres ou de 

retirar as reservas que tenham aposto a esta 

Convenção (…)”7. 

 

                                                           
5 Cfr. alíneas a), b) e c) do artigo 2.º da 

Declaração supra. 
6 De acordo com STELA CAVALCANTI a 

violência doméstica é a violência explícita ou 

velada, praticada dentro de casa ou no ambiente 

familiar, entre indivíduos unidos por parentesco 

civil, num agregado que envolve o marido e 

mulher, sogra, padrasto, filhos ou até parentes 

naturais, ou seja, pai, mãe, filhos, irmãos. (Para 

mais pormenores, vide, entre outros, 

CAVALCANTI, Stela V. S. F. (2007) Violência 

doméstica contra a mulher no Brasil. Ba, Podium). 
7 Cfr. art. 4.º da Declaração supra.  
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2.No ordenamento Jurídico 

Moçambicano a Declaração sobre a 

Eliminação da Violência contra as Mulheres 

acaba tendo a sua receção, por meio da 

reserva da Lei, sendo que no âmbito 

constitucional, a única coisa que se faz 

alusão, em relação a este crime, é o epígrafe 

reservado às mulheres, pelo art. 122.º, pois, 

“(…) o  Estado promove, apoia e valoriza o 

desenvolvimento da mulher e incentiva o 

seu papel crescente na sociedade, em todas 

as esferas da atividade política, económica, 

social e cultural do país (…)” mas em 

nenhum momento se alega a um dispositivo 

que condene a violência doméstica. Aliás 

esse cenário é semelhante, no âmbito da 

constituição portuguesa que, para além de 

não haver uma disposição específica sobre a 

mulher, a mesma não achou necessário 

inserir, pelo articulado adentro, um 

preceito específico a condenar a violência 

doméstica, lato sensu ou stritus senso, 

quando praticada contra as mulheres, pese 

embora as ressalvas a que se dá, em relação 

à maternidade e paternidade8. 

 

Em termos de tipificação a violência 

doméstica, no ordenamento jurídico de 

Moçambique caracteriza-se por ser um 

crime de natureza pública, pelo princípio da 

tipicidade, estando previsto e estatuído, no 

atual Código Penal, aprovado pela Lei n.º 

35/2014 de 31 de Janeiro, nos artigos 245.º a 

251.º9. No concernente à legislação 

específica, Moçambique deu um passo 

                                                           
8 Cfr. art. 68.º da CRP.  
9 A crítica que se levanta é que o legislador penal 

acabou apenas, por incorporar os artigos da Lei 

específica, pelo articulado adentro do próprio 

Código, quando se esperava, mediante a reforma 

havida no Código, em 2014, uma postura que 

consubstanciasse maior proteção às vítimas de 

violência doméstica.   

significativo ao aprovar a Lei sobre a 

Violência Doméstica, praticada contra a 

Mulher, no ano de 2009, após ter existido 

debates e envolvimentos de várias 

entidades, desde as públicas, as privadas e 

até mesmo organizações internacionais 

filiadas, naquele território. A Lei sobre a 

Violência doméstica, praticada contra a 

Mulher foi aprovada, através da Lei n.º 

29/2009 de 29 de Setembro, significando um 

avanço significativo, no concernente a 

proteção jurídico-legal da mulher, da 

rapariga, na fase escolar, da criança e do 

idoso quando sejam do género feminino, 

apesar da especificidade que o legislador 

atribui à mulher, fase a um acrescer de 

estatística que apontam números, ainda 

que irrisórios, de homens, também vítimas 

de violência. A Lei sobre a Violência 

doméstica, praticada contra a Mulher “(…) 

visa proteger a integridade física, moral, 

psicológica, patrimonial e sexual da 

mulher, contra qualquer forma de violência 

exercida pelo seu cônjuge, ex-cônjuge, 

parceiro, ex-parceiro, namorado, ex-

namorado e familiares (…)”10. 

 

Sendo a sua natureza pública, no 

diapasão do preceituado art. 21.º, significa 

que, incluindo a vítima, qualquer indivíduo 

que constate ações que subsumem a este 

tipo legal de crime pode fazer a denúncia11, 

perante a autoridade policial ou Ministério 

Público, formalmente ou não e por via 

telefónica ou eletrónica (cfr. art. 23.º/2), 

devendo as autoridades indicadas “(…) 

proceder ao levantamento do auto e dar 

seguimento ao processo.”12  

                                                           
10 Cfr. art. 3.º.  
11 Cfr. n.º 1, art. 23.º 
12 Cfr. n.º 3, do art. 23.º.  
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3.No âmbito do direito português o 

Código Penal acaba sendo um instrumento 

de extrema importância na prevenção e 

repressão do crime de violência doméstica 

que vem previsto no artigo 152.º do CP, 

sendo que “(…) quem, de modo reiterado 

ou não, infligir maus tratos físicos ou 

psíquicos, incluindo castigos corporais, 

privações da liberdade e ofensas sexuais: a) 

Ao cônjuge ou ex-cônjuge¸  b) A pessoa de 

outro ou do mesmo sexo com quem o 

agente mantenha ou tenha mantido uma 

relação de namoro ou uma relação análoga 

à dos cônjuges, ainda que sem 

coabitação; c) A progenitor de descendente 

comum em 1.º grau; ou d) A pessoa 

particularmente indefesa, nomeadamente 

em razão da idade, deficiência, doença, 

gravidez ou dependência económica, que 

com ele coabite; é punido com pena de 

prisão de um a cinco anos, se pena mais 

grave lhe não couber por força de outra 

disposição legal.”13 

                                                           
13 Cfr. n.º 1 e restantes números do supra artigo. A 

propósito do crime de violência doméstica importa 

realçar o Acórdão  Ac. TRC de 24-04-2012 que 

grosso modo alude que para se consubstanciar 

crime de violência doméstica, pela revisão havida 

em 2007, deixou de ser necessária a coabitação e, 

consequentemente, de se exigir a ideia de 

comunhão de cama e habitação, apesar de não 

pode deixar de se exigir, no tipo objetivo, um 

carácter mais ou menos estável de relacionamento 

amoroso, aproximado ao da relação conjugal de 

cama e habitação. Com efeito, segundo o mesmo 

Acórdão que condenou o arguido “(…) inexistindo 

na factualidade provada quaisquer factos 

descrevendo o relacionamento entre arguido e 

ofendida, durante os breves meses que durou o 

namoro, que permitam concluir que os mesmos 

mantinham uma relação estável análoga à dos 

cônjuges, que tenha permitido criar uma ligação 

afetiva de domínio do arguido sobre a ofendida e de 

sujeição desta àquele, não integra o círculo das 

vitimas de violência doméstica a que alude a al. b), 

Para além do Código Penal existe a Lei 

n.º 130/2015, de 04 de Setembro que aprova 

o Estatuto da vítima transpondo a Diretiva 

2012/29/UE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, que 

estabelece normas relativas aos direitos, ao 

apoio e à proteção das vítimas da 

criminalidade e que substitui a Decisão-

Quadro 2001/220/JAI do Conselho, de 15 de 

março de 2001. E, em função ao aditamento 

ao Código do Processo Penal, pelo artigo 

67.º-A, considera-se vítima “(…) a pessoa 

singular que sofreu um dano, 

nomeadamente um atentado à sua 

integridade física ou psíquica, um dano 

emocional ou moral, ou um dano 

patrimonial, diretamente causado por ação 

ou omissão, no âmbito da prática de um 

crime (…)”14. 

 

Pelo princípio da igualdade, preceituado 

pela Lei n.º 130/2015, de 04 de Setembro 

“(…) toda a vítima, independentemente da 

ascendência, nacionalidade, condição social, 

sexo, etnia, raça, língua, idade, religião, 

deficiência, convicções políticas ou 

ideológicas, orientação sexual, cultura e 

nível educacional, goza dos direitos 

fundamentais inerentes à dignidade da 

pessoa humana, sendo-lhe assegurada a 

igualdade de oportunidades para viver sem 

violência e preservar a sua saúde física e 

                                                                                         
n.º1, do art. 152.º do C.P., isto é, de pessoa de outro 

sexo com quem o agente tenha mantido uma 

relação análoga à dos cônjuges, ainda que sem 

coabitação.” No direito moçambicano penso que o 

legislador moçambicano resolveu esta celeuma 

quando incorpora, no âmbito da própria Lei, vários 

agregados de vítimas, quer seja cônjuge; x-cônjuge; 

parceiro; ex-parceiro; namorado; ex-namorado e 

até mesmo familiares (cfr. art. 3.º). 
14 Cfr. n.º 1, alínea a) i).  

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/8fe0e606d8f56b22802576c0005637dc/fb9e3149c4a427ce802579ff003c61bf?OpenDocument
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psíquica.”15 E, no diapasão do art. 21.º que 

diz respeito ao Direitos das vítimas 

especialmente vulneráveis “(…) a 

inquirição das vítimas de violência sexual, 

violência baseada no género ou violência 

em relações de intimidade, salvo se for 

efetuada por magistrado do Ministério 

Público ou por juiz, deve ser realizada por 

uma pessoa do mesmo sexo que a vítima, se 

esta assim o desejar e desde que a 

tramitação do processo penal não seja 

prejudicada (…).” 

 

E, mais importante ainda é que através 

da Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, 

atualizada pela Lei n.º 42/2016, de 28/12, 

estabelece-se o regime jurídico aplicável à 

prevenção da violência doméstica, à 

proteção e à assistência das suas vítimas. 

Pelo seu objeto a Lei aprovada “(…) 

estabelece o regime jurídico aplicável à 

prevenção da violência doméstica e à 

proteção e à assistência das suas vítimas.”16 

Todavia a própria Lei conta com a “(…) 

«Rede nacional de apoio às vítimas de 

violência doméstica» [que pode ser definido 

como] o conjunto dos organismos 

vocacionados para o apoio às vítimas, 

incluindo o organismo da Administração 

Pública responsável pela área da cidadania 

e da igualdade de género, o Instituto da 

Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), as casas 

de abrigo, as estruturas de atendimento, as 

respostas de acolhimento de emergência, as 

respostas específicas de organismos da 

Administração Pública e o serviço 

telefónico gratuito com cobertura nacional 

                                                           
15 Cfr. art. 3.º 
16 Cfr. art. n.º 1, sendo que as definições aplicadas 

pela Lei veem dispostos no art. 2.º.  

de informação a vítimas de violência 

doméstica (…).”17 

 

E, dentre as várias finalidades que a Lei 

dispõe destaca-se a finalidade que está 

ligada a criação de “(…) medidas de 

proteção com a finalidade de prevenir, 

evitar e punir a violência doméstica (…)”18; 

“(...) desenvolver políticas de sensibilização 

nas áreas da educação, da informação, da 

saúde, da segurança, da justiça e do apoio 

social, dotando os poderes públicos de 

instrumentos adequados para atingir esses 

fins (…)”19; “(…) criar políticas públicas 

destinadas a garantir a tutela dos direitos 

da vítima de violência doméstica (…)”20; 

“(…) incentivar a criação e o 

desenvolvimento de associações e 

organizações da sociedade civil que tenham 

por objetivo atuar contra a violência 

doméstica, promovendo a sua colaboração 

com as autoridades públicas (…)”21; “(…) 

garantir a prestação de cuidados de saúde 

adequados às vítimas de violência 

doméstica (…)”22 e até mesmo devido às 

situações mais graves “(…) prever a análise 

retrospetiva de situações de homicídio 

ocorrido em contexto de violência 

doméstica e que tenham sido já objeto de 

decisão judicial transitada em julgado ou de 

decisão de arquivamento, com vista a 

retirar conclusões que permitam a 

implementação de novas metodologias 

preventivas ao nível dos procedimentos dos 

serviços da Administração Pública com 

intervenção na proteção das vítimas.”23 

                                                           
17 Cfr. alínea d), do art. 2.º.  
18 Cfr. alínea b).  
19 Cfr. alínea a).  
20 Cfr. alínea g). 
21 Cfr. alínea j).  
22 Cfr. alínea l).  
23 Cfr. alínea m).  
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O papel do Governo Português para 

mitigar este tipo de crime é de extrema 

importância, pois, a ele “(…) compete 

elaborar e aprovar um Plano Nacional 

Contra a Violência Doméstica (PNCVD), 

cuja aplicação deve ser prosseguida em 

coordenação com as demais políticas 

sectoriais e com a sociedade civil (…)”24, 

sendo que “(…) a dinamização, o 

acompanhamento e a execução das medidas 

constantes do PNCVD competem ao 

organismo da Administração Pública 

responsável pela área da cidadania e da 

igualdade de género.”25 

 

No que diz respeito as garantias 

processuais, “(…) a vítima que se constitua 

assistente colabora com o Ministério 

Público de acordo com o estatuto do 

assistente em processo penal.” Todavia 

“(…) as autoridades apenas devem inquirir 

a vítima na medida do necessário para os 

fins do processo penal.” Com efeito, prevê-

se, igualmente, o direito à proteção, pois, 

segundo rege o Regime “(…) é assegurado 

um nível adequado de proteção à vítima e, 

sendo caso disso, à sua família ou a pessoas 

em situação equiparada, nomeadamente no 

que respeita à segurança e salvaguarda da 

vida privada, sempre que as autoridades 

competentes considerem que existe uma 

ameaça séria de represálias, de situações de 

revitimação ou fortes indícios de que essa 

privacidade possa ser perturbada (…)”26, e 

esta proteção também é extensiva às 

testemunhas27ˉ28, proteções que no âmbito 

                                                           
24 Cfr. n.º do art. 4.º. 
25 Cfr. n.º 2, do art. 4.º.  
26 Cfr. n.º 1 do art. 20.º 
27 Cfr. n.º 6, do art. 20.º. 
28 Chamam-se à colação o Direito à indemnização 

e à restituição de bens (art. 21.º) e demais garantias 

processuais, como o recurso à videoconferência ou 

do direito moçambicano não está previsto, 

nem estatuído. Outrossim, “(…) o juiz ou, 

durante a fase de inquérito, o Ministério 

Público, devem determinar, sempre que tal 

se mostre imprescindível à proteção da 

vítima e obtido o seu consentimento, que 

lhe seja assegurado apoio psicossocial e 

proteção por teleassistência, por período 

não superior a seis meses, prorrogável se 

circunstâncias associadas à proteção da 

vítima o justificarem.”29 

 

E, na vertente internacional, quando se 

está diante de uma situação que 

consubstancia a violência doméstica, o 

regime estatui que “(…) no âmbito da rede 

nacional de apoio às vítimas de violência 

doméstica podem estabelecer-se acordos de 

cooperação com entidades similares 

estrangeiras para segurança dos respetivos 

utentes.”30 Note-se que, um especto muito 

importante que o regime estatui e que 

constitui, igualmente, um avanço em 

relação ao direito moçambicano prende-se 

com a cobertura territorial da rede nacional 

de acolhimento, previsto no art. 59.º, uma 

vez que “(…) cabe ao Estado promover a 

criação, a instalação, a expansão e o apoio 

ao funcionamento das casas de abrigo e 

restantes estruturas que integram a rede 

nacional.”31 Esta “(…) rede de casas de 

abrigo e as restantes estruturas que 

integram a rede nacional devem assegurar a 

cobertura equilibrada do território nacional 

e da população, devendo abranger todos os 

distritos.”32 No entanto “(…) nas áreas 

                                                                                         
à teleconferência (art. 32.º),a base de dados de 

violência doméstica (art. 37.º-A).  
29 Cfr. n.º 4, do art. 20.º.  
30 Cfr. art. 57.º.  
31 Cfr. n.º 1.  
32 Cfr. n.º 2.  
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metropolitanas de Lisboa e do Porto, a rede 

referida nos números anteriores deve 

contemplar, pelo menos, duas casas de 

abrigo (...)”, cujo funcionamento está 

previsto no art. 64.º e o seu acolhimento, no 

art 68.º33. Essa realidade de casas de abrigo, 

para as vítimas, como já o afirmamos, não 

tem tutela jurídica, em Moçambique, o que 

potencia a continuação das violências, por 

parte dos agressores, aliás, como bem 

elucida CONNEL “(…) a carência de 

alojamento alternativo é uma das razões 

por que as mulheres optam por se manter 

ao lado de maridos violentos (…)” e, 

infelizmente, em Moçambique muitas 

mulheres encontram-se nesse difícil dilema. 

Acrescido a isso, como refere PAGELOW, 

estão outras dificuldades ligadas à fatores 

económicos (dificuldade de criar os filhos 

sozinhos) e sociológicos (suicídio do 

marido), pois, “(…) abandonar o marido, 

ainda que violento, é uma opção difícil para 

muitas mulheres, porquanto significa que 

as mulheres e os seus filhos sofrerão uma 

severa queda do seu padrão de vida.”34 

 

Segundo o Jornal CM, todos os dias 

trinta mulheres, em Portugal, apresentam 

queixa-crime contra o companheiro, em 

relação a violência doméstica, sendo a 

violência doméstica uma luta cheia de 

dificuldades. Na senda do jornal “(…) a 

problemática da violência doméstica é hoje 

uma questão central, na sociedade 

portuguesa. Os números deste crime são 

esmagadores. Diariamente, uma média de 

trinta mulheres apresenta queixa-crime 

contra a pessoa com quem mantém uma 

relação. Na última década foram 

                                                           
33 Cfr. n.º 3.  
34 PAGELOW, Mildred Daley (1984) Family 

violence, p. 331.  

assassinadas cerca de quatrocentas 

mulheres, o que dá uma média de quarenta 

mulheres mortas por ano. Nessa mesma 

década, este crime fez mais órfãos de mães – 

que perdeu a vida – e também de pai, que 

ou se suicidou depois do crime ou foi 

condenado a cumprir uma pesada pena de 

prisão.” Na verdade este é o realidade que 

se vive em Portugal, “(…) não muito 

diferente daquela que se passa nos outros 

países da União Europeia.”35 

 

4.Indo pelo articulado adentro do direito 

moçambicano nota-se que um dos grandes 

constrangimentos, nas denúncias, alia-se à 

matéria probatória, muitas vezes, 

insustentável, para que o juiz prossiga com 

a tramitação do processo nos termos dos 

arts. 24.º e seguintes da Lei n.º 29/2009 de 

29 de Setembro. Na verdade, a penalização 

deste tipo legal de crime passa, 

inevitavelmente, por uma premente e eficaz 

recolha e verificação escrupulosa dos 

elementos probatórios, com vista a uma 

subjunção adequada dos factos jurídicos 

sem olvidar os elementos substantivos 

intrínsecos à cultura valorativa do Direito. 

Saliente-se que nos casos de violência em 

que resulte a morte chamam-se à colação as 

disposições do Código Penal. No entanto, 

"os processos relacionados com a violência 

doméstica contra as mulheres têm (...) 

prioridade sobre os demais..." processos, 

devido ao seu carácter urgente36. 

 

Para PAGELOW “(…) o sistema social 

está estruturado de tal modo a causar a 

                                                           
35 Cfr. Jornal CM, 27/09/2015, disponível em 

http://www.cmjornal.pt/mais-

cm/domingo/detalhe/violencia_domestica_uma_luta_cheia_de_

dificuldades, 20/02/2017.  
36 Cfr. art. 35.º da Lei n.º 29/2009 de 29 de 

Setembro. 

http://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/violencia_domestica_uma_luta_cheia_de_dificuldades
http://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/violencia_domestica_uma_luta_cheia_de_dificuldades
http://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/violencia_domestica_uma_luta_cheia_de_dificuldades
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violência doméstica (…)”37 e Moçambique 

não foge à regra. Portanto, face a essa 

situação o imperativo, com vista a 

mitigação deste tipo legal de crime deve ser 

uma prioridade, para o bem de uma 

harmonia e segurança familiar e ordem 

social, haja visto que, em muitos Estados, e 

em Moçambique, particularmente, os casos 

inerentes à violência doméstica começam a 

ganhar contornos alarmantes para não falar 

dos muitos casos que ocorrem no 

anonimato. 

 

A relação jurídico-familiar e a sua 

materialização, em Moçambique, é uma 

relação e realidade ainda longe de ser 

consensual, devido as amarras 

socioculturais que acarretam, consigo 

elementos tradicionais em que o homem 

ainda detêm um papel chave de poderio e 

mando face a qualquer agregado familiar, o 

que torna cada vez mais irreal a 

representação de uma família ideal. E, 

como bem refere MONTEIRO “(…) a 

representação que se faz da família ideal 

está na origem da sua privacidade que 

oculta e dissimula a existência da violência 

doméstica e torna invisível a vitimização 

das mulheres (…)”38. Apelamos, portanto 

que quando a relação afetivo-amorosa é 

improcedente o melhor é partir para uma 

relação de amicícia, ou seja, amizade, 

acentuando-se esta opção quando dessa 

relação (afetivo-amorosa) resultar 

descendentes diretos, como nos casos em 

que estiveram envolvidas Valentina 

Guebuza, a filha do Ex-Presidente da 

                                                           
37 Cfr. PAGELOW, Mildred Daley (1984) Op. 

Cit., p. 124 
38 MONTEIRO, Fátima Jorge (1999) Mulheres 

agredidas pelos maridos: de vítimas a sobreviventes, 

p. 9.  

República de Moçambique, Armando 

Guebuza, que foi vítima de assassinato, em 

Maputo, com recurso a arma de fogo, por 

parte do seu próprio cônjuge39 e um outro 

caso em que uma jovem foi assassinada, 

com recurso a arma branca, ainda em 

Maputo, vítima de arma branca, também 

vítima do seu próprio cônjuge40, sendo que, 

Josina Machel, a filha do Primeiro 

Presidente da Republica, Samora Machel, 

também foi vítima, por parte do parte do 

seu ex-namorado41, tendo perdido a visão 

numa das suas vistas. Todos os atos 

consubstanciam-se, numa primeira análise, 

como crimes de violência doméstica. 

 

Diga-se, pois, que em Portugal, tal como 

em Moçambique o crime de violência 

doméstica é de natureza pública, sendo que 

no ordenamento jurídico Português, 

distintamente de Moçambique, como 

aludimos, criou-se um estatuto de vítima, 

específico para o crime de violência 

doméstica, e tendo em conta o cenário de 

Moçambique, o País podia avançar para 

um modelo similar, para uma maior 

garantia das vítimas. Aliás, o combate para 

este crime, em Portugal, tem sido uma 

matéria adstrita a um regime, um 

instrumento jurídico muito importante que 

assegura a efetivação do direito substantivo 

que, pelo sim ou pelo não, Moçambique 

ainda não possui.   

                                                           
39 Cfr. Jornal Verdade, 16/12/2016, disponível em: 

http://www.verdade.co.mz/nacional/60482-valentina-

guebuza-morre-vitima-de-violencia-domestica-na-zona-

nobre-de-maputo-, 20/02/2017.  
40 Cfr. Jornal Verdade, 12 de Janeiro de 2017, 

disponível em: 

http://www.verdade.co.mz/newsflash/60790-homem-

mata-esposa-e-suicida-se-em-maputo, 20/02/2017.   
41 Cfr. Folha de Maputo, 16/11/2017, disponível em: 

http://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/jo

sina-machel-espancada-brutalemente/, 20/02/2017.   

http://www.verdade.co.mz/nacional/60482-valentina-guebuza-morre-vitima-de-violencia-domestica-na-zona-nobre-de-maputo-
http://www.verdade.co.mz/nacional/60482-valentina-guebuza-morre-vitima-de-violencia-domestica-na-zona-nobre-de-maputo-
http://www.verdade.co.mz/nacional/60482-valentina-guebuza-morre-vitima-de-violencia-domestica-na-zona-nobre-de-maputo-
http://www.verdade.co.mz/newsflash/60790-homem-mata-esposa-e-suicida-se-em-maputo
http://www.verdade.co.mz/newsflash/60790-homem-mata-esposa-e-suicida-se-em-maputo
http://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/josina-machel-espancada-brutalemente/
http://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/josina-machel-espancada-brutalemente/


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 2017 

19 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 CAVALCANTI, Stela V. S. F. (2007) 

Violência doméstica contra a mulher no 

Brasil, Ba, Podium. 

 

 MONTEIRO, Fátima Jorge (1999) 

Mulheres agredidas pelos maridos: de vítimas 

a sobreviventes, Lisboa: Conselho Consultivo 

das Organizações Não-Governamentais da 

Comissão para a Igualdade e para os 

Direitos das Mulheres. 

 

 PAGELOW, Mildred Daley (1984) 

Family violence. New York: Praeger 

Publishers, http://www.wlsa.org.mz/instrumentos-

internacionais/ convenções e declarações 

Moçambique  

 

LEGISLAÇÃO USADA 

 

 Constituição da República Portuguesa 

(CRP) de 1976. 

 

 Constituição da República de 

Moçambique (CRM) de 2004. 

 

 Declaração sobre a Eliminação da 

Violência contra as Mulheres, aprovada 

através da resolução 48/104, de 20 de 

Dezembro de 1993. 

 

 Código Penal de Moçambique, aprovado 

pela Lei n.º 35/2014 de 31 de Dezembro. 

 

 Código Penal de Portugal, aprovado pelo 

DL n.º 48/95, de 15 de Março e Atualizado 

pela Lei n.º 39/2016, de 19/12. 

 Lei n.º 29/2009 de 29 de Setembro, Lei 

da Violência Doméstica praticada contra a 

Mulher, em Moçambique. 

 

 Lei n.º 112/2009, de 16 de Setembro, 

atualizada pela Lei n.º 42/2016, de 28/12, 

estabelece-se o regime jurídico aplicável à 

prevenção da violência doméstica, à 

proteção e à assistência das suas vítimas, 

em Portugal. 

 

 Lei n.º 130/2015, de 04 de Setembro, Lei 

que aprova o Estatuto das Vítimas de 

Violência, em Portugal. 

 

  Convenção sobre a Eliminação de todas 

as Formas de Discriminação contra a 

Mulher, Adotada e aberta à assinatura, 

ratificação e adesão pela Resolução 34/180, 

da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 

18 de dezembro de 1979. 

 

CONSULTA DA INTERNET  

 Jornal CM, 27/09/2015, disponível em: 
http://www.cmjornal.pt/mais-

cm/domingo/detalhe/violencia_domestica_uma_luta_cheia_de_di

ficuldades, 20/02/2017. 

 

 Jornal Verdade, 16/12/2016, disponível 

em:http://www.verdade.co.mz/nacional/60482-valentina-

guebuza-morre-vitima-de-violencia-domestica-na-zona-nobre-de-

maputo-, 20/02/2017. 

 

 Jornal Verdade, 12 de Janeiro de 2017, 

disponívelem:http://www.verdade.co.mz/newsflash/60790-

homem-mata-esposa-e-suicida-se-em-maputo, 20/02/2017. 

 

 Folha de Maputo, 16/11/2017, disponível 

em:http://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/josin

a-machel-espancada-brutalemente/, 20/02/2017. 

 

http://www.wlsa.org.mz/instrumentos-internacionais/
http://www.wlsa.org.mz/instrumentos-internacionais/
http://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/violencia_domestica_uma_luta_cheia_de_dificuldades
http://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/violencia_domestica_uma_luta_cheia_de_dificuldades
http://www.cmjornal.pt/mais-cm/domingo/detalhe/violencia_domestica_uma_luta_cheia_de_dificuldades
http://www.verdade.co.mz/nacional/60482-valentina-guebuza-morre-vitima-de-violencia-domestica-na-zona-nobre-de-maputo-
http://www.verdade.co.mz/nacional/60482-valentina-guebuza-morre-vitima-de-violencia-domestica-na-zona-nobre-de-maputo-
http://www.verdade.co.mz/nacional/60482-valentina-guebuza-morre-vitima-de-violencia-domestica-na-zona-nobre-de-maputo-
http://www.verdade.co.mz/newsflash/60790-homem-mata-esposa-e-suicida-se-em-maputo
http://www.verdade.co.mz/newsflash/60790-homem-mata-esposa-e-suicida-se-em-maputo
http://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/josina-machel-espancada-brutalemente/
http://www.folhademaputo.co.mz/pt/noticias/nacional/josina-machel-espancada-brutalemente/
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 Sabia que...?     

 

 
Existe para defender os seus interesses? 

 

 

 
 

Consulte aqui  

 

 

https://portal.oa.pt/media/117301/guia-dos-direitos-do-consumidor-2016.pdf
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Global to Local Law News  

 

 UNIÃO EUROPEIA 

 Decisão (UE) 2017/468 do Banco Central Europeu, de 26 de Janeiro de 2017, que 

altera a Decisão BCE /2010/10 relativa ao incumprimento dos requisitos de 

informação estatística (BCE / 2017/5). 

 Orientação (UE) 2017/469 do Banco Central Europeu, de 7 de Fevereiro de 2017, 

que altera a Orientação BCE / 2008/8 relativa à recolha de dados relativos ao euro e ao 

funcionamento do Sistema de Informação sobre Moedas 2 (BCE / 2017/7). 

 Regulamento (UE) n.º 2017/353 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

Fevereiro de 2017, que substitui os anexos A e B do Regulamento (UE) n.º 2015/848 

relativo aos processos de insolvência. 

 
 

 CONSELHO EUROPEU 

 Conclusões do Conselho sobre o plano de ação da Comissão para reforçar a resposta 

europeia à fraude de documentos de viagem. Em 27 de Março de 2017, o Conselho adoptou 

conclusões sobre o plano de acção da Comissão para reforçar a resposta europeia à fraude de 

documentos de viagem. 

 

 Declaração do Eurogrupo sobre a agenda de reformas estruturais - discussões temáticas 

sobre o crescimento e o emprego: análise comparativa da sustentabilidade de pensões. 

Eurogrupo concorda com avaliação comparativa da sustentabilidade das pensões. 

http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/03/27-jha-travel-document-fraud/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/03/27-jha-travel-document-fraud/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/03/20-eurogroup-statement-structural-reform-agenda/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/03/20-eurogroup-statement-structural-reform-agenda/
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 Quadro orçamental da UE para 2014-2020: Conselho decide dar mais ênfase a novas 

prioridades. O Conselho chegou a acordo sobre a reapreciação intercalar do quadro financeiro 

plurianual da UE para 2014-2020. 

 

 UE reforça regras para prevenir novas formas de terrorismo. O Conselho adotou a diretiva 

relativa à luta contra o terrorismo, que aborda o desafio colocado pelos combatentes 

terroristas estrangeiros. 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

      Iniciativas Legislativas 

 

 Apreciação Parlamentar 32/XIII  

Decreto-Lei n.º 18/2017, de 10 de fevereiro, que "Regula o Regime Jurídico e os Estatutos 

aplicáveis às unidades de saúde do Serviço Nacional de Saúde com a natureza de 

Entidades Públicas Empresariais, bem como as integradas no Setor Público 

Administrativo". 

 

 Apreciação Parlamentar 30/XIII  

Decreto-Lei n.º 11-A/2017, de 17 de janeiro que "Cria uma medida excecional de apoio ao 

emprego através da redução da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora". 

 

 Projeto de Lei 463/XIII 

Alteração do Regime Jurídico de Graus Académicos e Diplomas do Ensino Superior 

(quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março). 

 

 Projeto de Lei 457/XIII 

Alteração à Lei que estabelece os regimes de vinculação de carreiras e de remunerações 

dos trabalhadores que exercem funções públicas. 

 

 Projeto de Lei 455/XIII   

Procede à 11.ª Alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do 

Trabalho, à 4.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, e à 3.ª alteração ao 

Decreto-Lei n.º 89/2009, majora o período de licença parental, em caso de nascimento de 

criança com deficiência ou doença rara, em 60 dias e cria a licença parental para 

nascimento prematuro, associado a deficiência ou doença rara, com mais de 6 semanas 

antes da data presumível do parto. 

 

 

http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/03/07-eu-budget-mmf-2014-2020-greater-focus-new-priorities/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/03/07-eu-budget-mmf-2014-2020-greater-focus-new-priorities/
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/2017/03/07-rules-to-prevent-new-forms-of-terrorism/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41143
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40915
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41177
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41139
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41129
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 Projeto de Lei 453/XIII 

Altera o Código Civil, reforçando a proteção legal aos herdeiros interditos ou inabilitados. 

 

 Projeto de Lei 436/XIII 

Altera o Código Civil, eliminando a discriminação entre homens e mulheres em matéria de 

prazo internupcial. 

 

 Projeto de Lei 432/XIII 

Altera a Lei n.º 112/2009 de 16 de Setembro relativa ao regime jurídico aplicável à 

prevenção da violência doméstica e protecção e assistência das suas vítimas. 

 

 Projeto de Lei 431/XIII 

Procede à 11.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do 

Trabalho, flexibilizando a licença parental exclusiva do pai e alargando o gozo da licença 

parental complementar e da licença para assistência a filho aos avós. 

 

 Projeto de Lei 429/XIII 

Aprova o regime de regularização de cidadãos estrangeiros indocumentados. 

 

 Projeto de Lei 428/XIII 

Nona alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro (Lei da Nacionalidade). 

 

 Projeto de Lei 427/XIII 

Recenseamento eleitoral de cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. 

 

 

       Diplomas Aprovados 

 

 Decreto da Assembleia 72/XIII    

Proíbe a emissão de valores mobiliários ao portador e altera o Código dos Valores 

Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, e o Código das 

Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro. 

 

 Decreto da Assembleia 70/XIII   

Segunda alteração ao regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis 

de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade 

desportiva e primeira alteração aos regimes jurídicos dos jogos e apostas online e da 

exploração e prática das apostas desportivas à cota de base territorial. 

 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41127
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41098
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41082
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41077
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41075
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41074
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41061
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19815
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19816
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 Decreto da Assembleia 67/XIII   

Reduz o pagamento especial por conta previsto no artigo 106.º do Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas e cria condições para a sua substituição por um 

regime adequado de apuramento da matéria coletável. 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA  

 Portaria n.º 122/2017 - Diário da República n.º 60/2017, Série I de 2017-03-24 - Justiça 

Aplica aos negócios jurídicos de compra e venda com locação financeira ou divisão de 

coisa comum, o procedimento especial de transmissão, oneração e registo imediato de 

prédios em atendimento presencial único. 

 

 Portaria n.º 121/2017 - Diário da República n.º 60/2017, Série I de 2017-03-24 - 

Negócios Estrangeiros, Finanças, Administração Interna e Justiça 

Alteração da Portaria n.º 43/2016, de 11 de março. 

 

 Aviso n.º 21/2017 - Diário da República n.º 59/2017, Série I de 2017-03-23 - Negócios 

Estrangeiros 

O Secretário-Geral das Nações Unidas, na sua qualidade de depositário, comunicou ter a 

República do Tajiquistão aderido a 3 de novembro de 2015 à Convenção sobre a 

Prevenção e a Punição do Crime de Genocídio, adotada em Paris, em 9 de dezembro de 

1948. 

 

 Declaração de Retificação n.º 8/2017 - Diário da República n.º 55/2017, Série I de 

2017-03-17-Supremo Tribunal de Justiça 

Rectifica-se o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2017 - Diário da República 

n.º 54/2017, Série I de 2017-03-16 «Competindo ao Tribunal Central de Instrução 

Criminal proceder a actos jurisdicionais no inquérito instaurado no Departamento 

Central de Investigação Criminal para investigação de crimes elencados no artigo 47.º, n.º 

1, da Lei n.º 47/86, de 15 de Outubro (Estatuto do Ministério Público), por força do artigo 

80.º, n.º 1, da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, aprovada 

pela Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, essa competência não se mantém para proceder à fase 

de instrução no caso de, na acusação ali deduzida ou no requerimento de abertura de 

instrução, não serem imputados ao arguido qualquer um daqueles crimes ou não se 

verificar qualquer dispersão territorial da actividade criminosa.» 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2017 - Diário da República n.º 54/2017, 

Série I de 2017-03-16 - Supremo Tribunal de Justiça 

«Competindo ao Tribunal Central de Instrução Criminal proceder a actos jurisdicionais 

no inquérito instaurado no Departamento Central de Investigação Criminal para 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19799
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106654349/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-03-24&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-03-20
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106654349/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-03-24&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-03-20
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106654348/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-03-24&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-03-20
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106647820/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-03-23&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-03-20
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106626084/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-03-17&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106626084/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-03-17&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106616124/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-03-17&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-03-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106616124/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-03-17&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-03-01
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investigação de crimes elencados no artigo 47.º, n.º 1, da Lei n.º 47/86, de 15 de Outubro 

(Estatuto do Ministério Público), por força do artigo 80.º, n.º 1, da Lei de Organização e 

Funcionamento dos Tribunais Judiciais, aprovada pela Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, essa 

competência não se mantem para proceder à fase de instrução no caso de, na acusação ali 

deduzida ou no requerimento de abertura de instrução, não serem imputados ao arguido 

qualquer um daqueles crimes ou não se verificar qualquer dispersão territorial da 

actividade criminosa.» 

 

 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 33/2017 - Diário da República n.º 48/2017, 

Série I de 2017-03-08 - Tribunal Constitucional 

Declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma que impede a 

fixação de remuneração de perito em montante superior ao limite de 10 UC, 

interpretativamente extraída dos n.os 2 e 4 do artigo 17.º do Regulamento das Custas 

Processuais em conjugação com a sua tabela IV. 

 

 Lei n.º 8/2017 - Diário da República n.º 45/2017, Série I de 2017-03-03 - Assembleia da 

República 

Estabelece um estatuto jurídico dos animais, alterando o Código Civil, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, o Código de Processo Civil, aprovado 

pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho, e o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

400/82, de 23 de setembro. 

 

 Lei n.º 7/2017 - Diário da República n.º 44/2017, Série I de 2017-03-02 - Assembleia da 

República 

Vigésima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o 

regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas, aditando várias substâncias à tabela II-A. 

 

 Lei n.º 5/2017 - Diário da República n.º 44/2017, Série I de 2017-03-02 - Assembleia da 

República 

Estabelece o regime de regulação das responsabilidades parentais por mútuo acordo junto 

das Conservatórias do Registo Civil, alterando o Código Civil aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 47344, de 25 de novembro de 1966, e o Código do Registo Civil, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 131/95, de 6 de junho. 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106572629/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-03-17&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-03-01
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 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Providência cautelar; Suspensão de deliberação social; Destituição de gerente – Acórdão 

de 14-03-2017 

“I-Uma deliberação social tendente à arguição de uma justa causa apta a motivar a 

destituição de um gerente terá de procurar descrever comportamentos objectivos, de acção ou 

omissão, que traduzam uma violação grave dos deveres de gerente ou a sua incapacidade para 

o exercício dessas funções; associar-lhes o elemento subjectivo, de dolo ou negligência, que 

suportem a censurabilidade da conduta; demonstrar a virtualidade desses comportamentos 

para agredir a relação de confiança que o exercício do cargo pressupõe. II - O recurso a uma 

expressão tal como “…quebra da imprescindível relação de confiança entre a sociedade e o 

gerente (…), tendo em conta, entre outros, os obstáculos por este colocados ao normal 

desenvolvimento da actividade social…” não constituiu mais do que um elemento discursivo, 

tendente a contextualizar a deliberação de destituição, mas sem que lhe pretendesse conferir a 

aptidão para revelar uma justa causa para esse efeito. III - A consequência prevista para uma 

deliberação tomada sobre assunto não incluído na ordem do dia da assembleia geral de uma 

sociedade é a sua anulabilidade. E isto por via da equiparação entre a especificação desse 

assunto na ordem do dia e os elementos mínimos de informação cujo fornecimento aos sócios é 

exigido no art. 58º, nº 1, al. c) do CSC, como dispõe o nº 4 desta norma. IV - Sendo previsível, 

deve ser incluído na ordem do dia da assembleia geral de uma sociedade o assunto da 

destituição daquele gerente, para além da referência genérica á apreciação da respectiva 

administração geral, em face do disposto no art. 377º, nº 8 do CSC, e em homenagem ao 

princípio geral da boa fé. V - Porém, não se pode fazer prevalecer a lógica dessa regra e desse 

princípio sobre a disposição específica que o legislador estabeleceu, no art. 376º, nº 1, al. c) do 

CSC, nos termos da qual, sendo livremente disponível para os sócios a destituição do gerente, 

mesmo sem justa causa, isso pode ocorrer no âmbito de uma assembleia geral destinada à 

apreciação geral da gestão da sociedade, ainda que não conste da respectiva ordem do dia.” 

 

 Insolvência; Parecer; Qualificação da insolvência; Natureza do prazo; Apresentação 

gerente – Acórdão de 14-03-2017 

“O prazo para o AI apresentar o parecer sobre a qualificação da insolvência não é 

peremptório.” 

 

 Competência internacional; Extensão de competência; Regulamento comunitário – 

Acórdão de 13-03-2017 

“I - A competência internacional dos tribunais portugueses para conhecer de determinado 

litígio de natureza laboral só se afere em função do artigo 10.º do CT, desde que não seja 
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aplicável ao caso convenção de direito internacional. II - O Regulamento (EU) n.º 1215/2012, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Dezembro de 2012, relativo à competência 

judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, aplicável 

em matéria civil e comercial, independentemente da natureza da jurisdição, regula a 

“Competência em matéria de contratos individuais de trabalho”, nos artigos 20.º a 23.º. III - 

Tendo a Ré domicílio social em França e resultando do contrato de trabalho que o local da 

prestação do trabalho era em França, bem assim que o trabalhador foi contratado em França, 

deve concluir-se que os Tribunais portugueses não têm competência internacional para 

conhecer do presente litígio. O facto de o autor ser cidadão português e ter domicílio pessoal 

em Portugal não é suficiente para determinar a competência dos Tribunais Portugueses. IV - 

A incompetência absoluta decorrente da violação das regras de competência internacional 

[art.º 96.º al. a), do CPC] é uma excepção dilatória que o Tribunal aprecia oficiosamente, 

devendo abster-se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância [art.º 278.º 1, al. a), do 

CPC)].V - Contudo, o mesmo Regulamento contém ainda normas que regulam a extensão de 

competência e, também, o conhecimento oficioso da competência internacional por parte dos 

Estados-Membros, em concreto, no que aqui importa, os artigos 26.º da Secção 7 (Extensão de 

Competência) e 28.º da SECÇÃO 8 (Verificação da competência e da admissibilidade). VI - Da 

conjugação do artigo 28.º 1 com o art.º 26.º1, retira-se que o conhecimento oficioso em matéria 

de competência internacional, à luz das regras estabelecidas do Regulamento, nos casos em 

que o requerido domiciliado num Estado-Membro seja demandado no tribunal de outro 

Estado-Membro, apenas é permitido quando aquele não compareça em juízo ou quando 

comparecendo a sua intervenção no processo tenha tido como único objectivo a arguição da 

incompetência do Tribunal. VII - A Ré foi citada em França, no seu domicílio social, e fez-se 

representar na audiência de partes por mandatário judicial, o qual apresentou procuração com 

poderes especiais. Como não se logrou alcançar a resolução do litígio por acordo, a Ré foi 

imediatamente notificada para contestar a acção sob cominação de se considerarem 

confessados os factos articulados pelo autor e ser proferida sentença como é de direito. VIII - 

Não tendo a Ré contestado, para os efeitos do artigo 28.º/1 do Regulamento, compareceu em 

juízo e, logo, o juiz não podia declarar-se oficiosamente incompetente. Só o poderia fazer caso 

a Ré tivesse contestado e suscitado essa exceção, coisa que não fez.” 

 

 Processo especial de revitalização; Aprovação do plano de recuperação; Quórum 

constitutivo; Quórum deliberativo – Acórdão de 13-03-2017 

“I - Para os efeitos da alínea a), do nº 3, do artigo 17º-F do CIRE, o legislador entendeu 

necessário um quórum constitutivo de pelo menos um terço do total dos créditos relacionados 

com direito de voto, como garantia de que participavam na deliberação votantes 

representativos de pelo menos um terço do capital envolvido no plano de recuperação. II - 

Depois, para a aprovação do plano de recuperação, em termos de quórum deliberativo, o 

legislador exigiu a votação favorável de mais de dois terços dos votos emitidos, 

correspondendo mais de metade de tais votos a créditos não subordinados, não entrando nesse 
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cômputo as abstenções. III - De acordo com o disposto na alínea b), do nº 3, do artigo 17º-F do 

CIRE, para que se considere aprovado o plano de recuperação, é necessário que obtenha o 

voto favorável de credores cujos créditos representem mais de metade da totalidade dos 

créditos relacionados com direito de voto, calculados de harmonia com a alínea anterior, 

correspondendo mais de metade de tais votos a créditos não subordinados. IV - Na hipótese da 

alínea b), do nº 3, do artigo 17º-F do CIRE, por interpretação derrogante do segmento da 

previsão que se refere à desconsideração, como tal, das abstenções, deve considerar-se que não 

há lugar a qualquer desconto das abstenções.” 

 

 Deliberação social; Retribuição; Gerente; Competência material; Competência territorial 

– Acórdão de 13-03-2017 

“A pretensão formulada por gerente, ainda que sócio, dirigida contra a sociedade de que é 

gerente, no sentido desta ser condenada a pagar-lhe a retribuição da remuneração devida pelo 

exercício da gerência, por não constituir o exercício de um direito social, não cabe na 

competência do Tribunal de Comércio, atualmente Juízo de Comércio.” 

 

 Ofensa à integridade física; Ofensa à integridade física agravada pelo resultado; Perda 

do baço – Acórdão de 08-03-2017 

“I - Se se provou que o arguido não previu que o seu pontapé, dado de forma repentina e sem 

preparação, pudesse provocar a laceração do baço do ofendido e como consequência a sua 

remoção, que não quis e com a qual não se conformou, está afastada possibilidade de 

integração de tal conduta na previsão do tipo do artigo 144.º alínea a) C Penal. II - E, assim 

perante a negligência quanto a este resultado justifica uma menor, em relação a um resultado 

imputado a título doloso, valor a título de indemnização por danos não patrimoniais.” 

 

 Recurso; Contraordenação; Nomeação de patrono; Notificação; Ordem dos advogados – 

Acórdão de 08-03-2017 

“A notificação pela Ordem dos Advogados, da nomeação como patrono do recorrente, 

efetuada por via eletrónica (plataforma SINOA), tem-se como efetuada no próprio dia do 

correio eletrónico, não havendo lugar à presunção de notificação ao 3º dia por não ser acto 

praticado pelo correio.” 

 

 Conexão; Apensação de processos; Nulidade – Acórdão de 08-03-2017 

“I - Se, os crimes imputados aos arguidos em qualquer dos 2 processos apensados não foram 

cometidos na mesma ocasião, no mesmo lugar e não são uns causa e efeito dos outros, nem se 

destinando uns a ocultar os outros e, se não basta a existência de 1 só arguido comum às 

várias co-autorias para que se possa afirmar que os vários agentes cometeram os crimes em 

comparticipação, então não se verificam os pressupostos da conexão, previstos no artigo 24.º 

alíneas a), b), c). d) e e) C P Penal. II - Por outro lado, se já se iniciou o julgamento num dos 

processos, não se verifica o pressuposto do n.º 2 do artigo 24.º C P Penal. III - Finalmente, se o 
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artigo 25.º C P Penal pressupõe a existência de um só agente “o mesmo agente” e, se no caso, 

existem vários agentes. IV - então, de todo, não se verificam os pressuposto da conexão, 

devendo os processos apensados ser desapensados e ser, autonomamente, retomados os 

devidos termos processuais.” 

 

 Inquérito; Encerramento; Omissão; Promoção; Nulidade insanável – Acórdão de 08-03-

2017 

“I - A omissão do MºPº do despacho final de encerramento do inquérito sobre um 

procedimento por crime semipúblico integra a nulidade insanável do artº 119º al. b) CPP: falta 

de promoção do processo nos termos do artº 48º CPP, ao não se pronunciar sobre a totalidade 

do objecto do inquérito. II - O Tribunal de Instrução Criminal ao declarar tal nulidade e 

ordenar o suprimento de tal nulidade cometida em inquérito não viola o princípio da 

autonomia do MºPº para exercer a acção penal.” 

 

 Liberdade condicional; Antecedentes criminais – Acórdão de 08-03-2017 

“A circunstância de o recluso cumprir pena de prisão pela segunda vez suscita exigências 

acrescidas quanto à solidez do seu propósito de se afastar definitivamente da prática de 

crimes. Mas não pode considerar-se tal circunstância decisiva para a negação da liberdade 

condicional, pois tal seria admitir o necessário insucesso de uma segunda condenação em pena 

de prisão (depois de verificado o insucesso da primeira) e porque tal seria contrário ao espírito 

da lei, que não prevê requisitos acrescidos para a concessão de liberdade condicional nesse 

caso.” 

 

 Escusa; Relações de amizade; Arguido – Acórdão de 08-03-2017 

“Existindo relações de proximidade entre a família do arguido e o juiz para deferir a escusa o 

que releva não é tanto o facto de o juízo conseguir ou não manter a sua imparcialidade, mas 

defendê-lo da suspeita de a não conservar, não dando azo a qualquer duvida, por essa via 

reforçando a confiança da comunidade nas decisões dois seus magistrados.” 

 

 Pena de multa; Prescrição; Pagamento em prestações; Cumprimento parcial; Suspensão 

– Acórdão de 08-03-2017 

“I - O termo execução, previsto no artº 126º1 a) CP tem o sentido de começo de execução, pelo 

que não há execução da pena de multa enquanto não houver pagamento voluntário ou 

coercivo por conta do valor da multa. II - Execução da pena e actos destinados a fazê-la 

executar são realidades distintas. III - O período que decorreu entre o trânsito em julgado da 

decisão e o termo final para o pagamento voluntário da multa não constitui a causa de 

suspensão da prescrição da pena prevista no artº 125º 1 a) CP. IV - O período que medeia entre 

o despacho que autoriza o pagamento da multa em prestações e a data em que o pagamento 

em prestações pode ser efectuado, já se inclui na al. d) do nº1 do artº 125º CP suspendendo a 
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prescrição. V - O pagamento parcial da multa constitui também causa interruptiva da 

prescrição, sendo acto de execução da pena.” 

 

 Recurso de contra-ordenação; Notificação pessoal; Audiência de julgamento; 

Pagamento da taxa de justiça – Acórdão de 08-03-2017 

“I - A notificação para a audiência de julgamento em processo de recurso de contraordenação 

tem de ser feita na pessoa do arguido, através de contacto pessoal ou por carta registada com 

aviso de recepção. II - Tendo aquela carta registada com A/R sido devolvida com indicação de 

não reclamada, não é admissível notificar o impugnante por carta registada sem A/R para 

pagar a taxa de justiça acrescida da multa nem dar sem efeito o recurso se não for feito esse 

pagamento no prazo.” 

 

 Crime; Homicídio; Negligência inconsciente; Prevenção geral; Culpa grave – Acórdão de 

08-03-2017  

“I - A finalidade primeira da aplicação da pena é a tutela de bens jurídicos. II - Na estrutura 

da criminalidade em Portugal os crimes cometidos por negligência, por desrespeito de regras 

básicas, sobretudo os cometidos a conduzir ou manobrar veículos com motor, têm uma 

expressão significativa e por isso são muito sentidas exigências de prevenção geral. III - A 

pena de 4 meses de prisão diminuta e quase simbólica para quem como o arguido ligou o 

motor da viatura sem estar as respectivos comandos – para poder carregar no pedal da 

embraiagem – pois que estava de pé do lado de fora da viatura, sabendo que o travão de mão 

tinha uma avaria que impossibilitava o seu correcto funcionamento, quando no mesmo dia já 

havia executado acção idêntica sendo, por isso facilmente previsível, que voltasse a acontecer 

o mesmo - que a viatura desse, como deu, um solavanco, quando foi ligado o motor - e, assim 

veio a colher a vítima que se encontrava a descarregar lenha a cerca de 80 cm entre a frente da 

viatura e a parede do edifício. IV - No caso 16 meses de prisão é o mínimo reclamado pelas 

necessidades de prevenção geral, seja, pela reposição e reforço das expectativas comunitárias 

na validade da norma violada, sendo que de modo alguma, excede a medida da culpa, grave, 

do arguido.” 

 

 Impugnação judicial; Decisão da autoridade administrativa; Tempestividade; Fim do 

prazo em férias judiciais – Acórdão de 06-03-2017  

“O prazo para a impugnação da decisão de autoridade administrativa apenas se suspende aos 

sábados, domingos e feriados e não em férias judiciais, pois que na administração pública não 

existem férias "judiciais".” 

 

 Reclamação de créditos; Admissibilidade; Crédito hipotecário, Execução comum; 

Contrato de mútuo – Acórdão de 06-03-2017 

“Estando a dívida exequenda – resultante de um contrato de mútuo – titulada por livrança e 

garantida por hipotecas, mas tendo o exequente instaurado a execução apenas com base na 
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livrança e omitido a existência do mútuo e das hipotecas, o exequente pode vir ainda, através 

da reclamação de créditos – artigos 788.º e seguintes do Código de Processo Civil –, invocar e 

fazer valer a existência das hipotecas.” 

 

 Alimentos; Filho maior; Pensão de alimentos a favor do menor; Aplicação da lei nova; 

Junção de documentos – Acórdão de 06-03-2017 

“I - A possibilidade de apresentação de documento prevista na 2ª parte, do nº 1 do art. 651º do 

Código de Processo Civil somente poderá ter lugar se a decisão da 1ª instância criar pela 

primeira vez a necessidade da sua junção, quer quando se baseie em meio probatório não 

oferecido pelas partes, quer quando se funde em regra de direito com cuja aplicação ou 

interpretação as partes não contavam. II - Na motivação de um recurso, para além da 

alegação da discordância, é outrossim fundamental a alegação do porquê dessa discordância, 

isto é, torna-se mister evidenciar a razão pelo qual o recorrente entende existir divergência 

entre o decidido e o que consta dos meios de prova invocados. III - A atual lei adjetiva (art. 

640º, nº 1 al. c) do Cód. Processo Civil) impõe ao recorrente que pretenda impugnar a decisão 

da matéria de facto o ónus de tomar posição expressa sobre o resultado pretendido 

relativamente a cada segmento da impugnação. IV - A inobservância dos ónus referidos em II 

e III importa a rejeição do recurso na parte referente à impugnação da decisão da matéria de 

facto, sendo que, dada a expressão perentória da lei (através do emprego do adjetivo 

imediata), não cabe convite ao aperfeiçoamento no sentido de lograr suprir essa inobservância. 

V - O fundamento da obrigação de alimentos dos pais em relação aos filhos é não apenas a 

menoridade mas também a carência económica destes depois de atingirem a maioridade e 

enquanto prosseguem a sua formação académica ou técnico-profissional. VI - A Lei nº 

122/2015, de 1 de setembro, que aditou o nº 2 ao artigo 1905º do Código Civil, é uma lei 

interpretativa, integrando-se como tal na lei interpretada, sendo, por isso, aplicável 

retroativamente às relações jurídicas anteriormente constituídas e que subsistam à data da 

sua entrada em vigor. VII- Com essa alteração legislativa ficou clarificado que a obrigação de 

pagamento da pensão de alimentos se mantém mesmo após a maioridade do filho e até que 

este perfaça 25 anos de idade, ressalvadas as situações em que o respetivo processo de 

educação ou formação profissional estiver concluído antes daquela data, se tiver sido 

livremente interrompido ou quando não seja razoável impor ao progenitor tal obrigação.” 

 

 Servidão administrativa; Servidão eléctrica; Indemnização; Actualização – Acórdão de 

06-03-2017 

“I - Tendo a entidade beneficiária da servidão por objeto a produção, transporte e distribuição 

de energia eléctrica, nos termos do artigo 51º do Decreto-Lei nº 43.335, de 19.11.1960, tem o 

direito de atravessar prédios com linhas aéreas e montar nestes os respetivos apoios. II - Nos 

termos do artigo 37º daquele Decreto-Lei nº 43.335, 19.11.1960, os proprietários dos prédios 

onerados com este tipo de servidões têm direito a indemnização, sempre que da ocupação 

resulte a redução do rendimento, diminuição da área das propriedades ou quaisquer prejuízos 
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decorrentes da construção das linhas. III - Por sua vez, o artigo 38º do mesmo diploma 

estabelece que o valor das indemnizações será determinado por comum acordo entre as duas 

partes e, na falta dele, poderá ser fixado por arbitragem, desde que assim o requeira um dos 

interessados. IV - Da decisão arbitral pode haver recurso no prazo de prazo de oito dias, nos 

termos do artigo 42º do DL 43.335, recurso que, nos termos do artigo 8º da Lei 2063, de 

3.6.1953, é interposto para o juiz da comarca onde se insere o prédio. V - Embora a 

constituição de uma servidão administrativa não possa ser considerada uma expropriação, a 

disciplina legal desta é aplicável à fixação do montante da indemnização a atribuir ao 

proprietário do prédio onerado. Atualmente, isso mesmo resulta do disposto no artigo 8º, nº 3, 

do C.E.” 

 

 Embargos de executado; Tempestividade; Apoio judiciário; Nomeação de patrono; 

Interrupção do prazo – Acórdão de 06-03-2017  

“Do ato de citação não tem que constar a advertência ao citando da necessidade de comprovar 

no processo judicial a apresentação de requerimento junto dos serviços da Segurança Social, a 

fim de lhe ser concedido apoio judiciário na modalidade de nomeação e pagamento da 

compensação de patrono e, por outro lado, que a interrupção do prazo em curso depende da 

observância do ónus de junção ao processo judicial do comprovativo de apresentação nos 

serviços da Segurança Social de requerimento de apoio judiciário na modalidade de nomeação 

e pagamento de compensação de patrono.” 

 

 Contrato de transporte internacional de mercadorias; Desconhecimento do modo de 

transporte; Regime aplicável – Acórdão de 02-03-2017  

“I- O contrato de transporte internacional de mercadorias é oneroso, sinalagmático, 

consensual e de resultado, apenas se mostrando cumprido com a entrega da mercadoria ao 

destinatário, definindo-se como a convenção pela qual alguém (transportador) se obriga 

perante outrem (expedidor), mediante um preço, a realizar, por si ou por terceiro, a mudança 

de coisas de um local (designado de expedição) para outro (destino), sitos em países diferentes. 

II - Provando-se que as mercadorias foram transportadas de Portugal para o estrangeiro 

(países europeus), não tendo a autora, no requerimento de injunção, nem a ré na oposição, 

alegado o modo de transporte, desconhecendo-se se o mesmo foi realizado por via aérea ou por 

via rodoviária, já que da documentação junta aos autos também nada consta sobre tal 

matéria, não pode o tribunal em sede de recurso proceder à aplicação da convenção de 

transporte aéreo internacional de mercadorias ou da convenção de transporte rodoviário 

internacional de mercadorias, pelo que para a regulação do contrato em apreço haverá que 

convocar a disciplina geral do contrato de transporte enunciada nos artigos 366.º a 393.º do 

Código Comercial.” 
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 Contrato de trabalho a termo; Justificação; Factos concretos; Formalidades ad 

substantiam – Acórdão de 02-03-2017 

“I - Na celebração de contrato de trabalho a termo, a justificação da necessidade de aposição 

do termo deverá, de harmonia com o art. 141º, nºs 1, al. e), e 3, do CT/2009, ser feita através 

da menção, no próprio texto do contrato, dos concretos factos que integram o seu motivo 

justificativo e que permitam estabelecer o nexo de causalidade entre essa justificação e o 

termo estipulado, não bastando, para o efeito, a referência vaga e genérica relativa à 

necessidade da aposição do termo. II- O requisito formal referido em I tem natureza ad 

substantiam. III - Não satisfaz tal exigência, na contratação a termo certo de 6 meses de 

trabalhador para exercer funções de empregado de mesa em estabelecimento de restauração 

sito no aeroporto …, a seguinte justificação: “Nos termos e para os efeitos do disposto no 

art.141º, nº 1, al. e) do Código do Trabalho, a estipulação do prazo definido no nº 1 desta 

cláusula tem como motivos justificativos, o acréscimo da actividade que se verifica em alguns 

períodos do ano e, consequentemente, o facto de o ramo a que se dedica a primeira contraente 

apresentar um ciclo de funcionamento que não é regular nem previsível. Desta forma a 

primeira contraente dispõe-se a assumir o risco de, no referido contexto, contratar um novo 

trabalhador por 6 meses, sem que possa estar certa de necessitar da actividade do mesmo 

durante todo aquele período, tendo sobretudo em atenção os ciclos irregulares e picos de 

actividade a que já se aludiu. Todavia, caso se venha a verificar que, durante o referido prazo 

de 6 meses, foram mais os períodos em que o segundo contraente esteve inativo ou 

praticamente inactivo do que aqueles em que a sua força de trabalho foi totalmente absorvida 

pela entidade empregadora, caso em que se deverá concluir que houve sub-aproveitamento da 

sua actividade e, consequentemente, deficiente gestão de recursos humanos da primeira 

contraente, ver-se-á na contingência de não poder renovar contrato. A resposta a esta dúvida 

só poderá possível após a vigência do contrato pelo período de 6 meses (i.e. após passar por 

mais do que um ciclo de mercado). Assim, assumindo-se como possível este cenário de excesso 

de mão-de-obra - em termos médios anuais- a conscienciosa gestão dos recursos humanos 

impede a contratação de um novo trabalhador a título definitivo.”.” 

 

 Despacho saneador; Trânsito em julgado; Excepção da caducidade; Acidente in itinere; 

Tentativa de roubo – Acórdão de 02-03-2017   

“I- Tendo o Tribunal a quo julgado improcedente, no despacho saneador, a excepção da 

caducidade do direito de acção, a Ré deveria logo ter impugnado essa decisão em recurso 

imediato e autónomo. II- Como assim não procedeu, só vindo agora impugná-la no recurso da 

sentença final, aquela decisão é insucesptível de recurso e, logo, transitou em julgado, nos 

termos do art.º 628.ºdo Código de Processo Civil. III- Na Lei 100/97 - e do mesmo modo na 

actual Lei n.º 98/2009 de 04/9, aqui aplicável – não se exige que o acidente in itinere seja 

consequência de particular perigo de percurso normal ou de outras circunstâncias que 

agravem o risco do mesmo percurso. IV- O evento que consistiu no facto da autora, quando se 

prestava a entrar no Centro Comercial onde exercia a sua actividade laboral ao serviço da 
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entidade empregadora, ter sido agarrada pelas costas por um indivíduo com o propósito de lhe 

subtrair a carteira, que depois a empurrou provocando a sua queda no solo, em consequência 

da qual sofreu as lesões descritas nos autos, é qualificável como acidente de trabalho in itinere, 

nos termos do art.º 9.º n.º 1 al. a) e n.º 2, al. b), da lei 98/2009, de 04 de Setembro, assistindo-

lhe o direito à reparação nos termos previstos nessa mesma Lei (art.º 2.º).” 

 

 Junta médica; Mora; Regime especial – Acórdão de 02-03-2017  

“I- Regulando o CPT expressamente o regime do exame por junta médica, o legislador 

afastou-se, intencionalmente, do que resulta do CPC, sendo que em ambos os códigos se prevê 

a possibilidade de realização de duas perícias médicas, a primeira prevista, respectivamente, 

nos artigos 105.º do CPT e 467.º, n.ºs 1 e 3, do CPC, e a segunda, por sua vez, nos artigos 139.º 

do CPT e 488.º do CPC. II- Se dúvidas houvesse a propósito das garantias das partes 

interessadas estabelecidas num e noutro código, as mesmas ficam completamente dissipadas 

através de uma mera comparação dos seus regimes, podendo dizer-se que o CPT foi mesmo 

mais longe em relação ao CPC.” III- O CPT é também inequívoco no sentido de se poder 

afirmar que, após a realização da perícia por junta médica a que alude o artigo 139.º, é logo 

proferida decisão pelo juiz, fixando a natureza e grau de incapacidade (artigo 140.º do mesmo 

Código), não havendo assim lugar à possibilidade de realização de uma nova perícia por junta 

médica. IV- O artigo 135.º do C.P.T. consagra um regime jurídico especial para a mora no 

domínio das pensões e indemnizações e que se sobrepõe ao regime da mora estipulado pelos 

artigos 804.º e 805.º do Código Civil.por junta médica a que alude o artigo 139.º, é logo 

proferida decisão pelo juiz, fixando a natureza e grau de incapacidade (artigo 140.º do mesmo 

Código), não havendo assim lugar à possibilidade de realização de uma nova perícia por junta 

médica. V- Os juros de mora são devidos desde o dia seguinte ao da entrada do pedido de 

revisão, sobre o valor do capital de remição e até à data da sua efetiva entrega, pois desde esta 

data que ocorre mora e esse capital mais não é do que uma forma de pagamento unitário da 

pensão anual e vitalícia.” 

 

 Tutela constitucional; Parentalidade; Horário de trabalho flexível –Acórdão de 02-03-

2017 

“O CT/2009 deu concretização à tutela constitucional da parentalidade nos termos dos arts. 

33º e segs, 127º, nº 3, e 212º, nº 2, sendo a própria Lei, no art. 56º daquele, que confere o 

direito, nos termos nele previstos, à atribuição de horário de trabalho flexível, o que, assim, 

não consubstancia violação dos direitos constitucionais do empregador à livre iniciativa 

económica e à liberdade de organização empresarial, nem limitação ilícita aos seus poderes 

diretivos consagrados no art. 97º do CT.” 
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 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 Processo penal; Estrutura acusatória; Princípio da vinculação temática; Princípio da 

verdade material – Acórdão de 16-03-2017 

“I- O nosso processo penal tem estrutura acusatória,integrada pelo princípio da verdade 

material - Acórdão de Fixação de Jurisprudência nº 1/2015, DR nº 18, de 27 de Janeiro, 1ª 

série. II- O princípio da investigação da verdade material tem de ser exercido nos limites 

traçados na acusação ou na pronúncia.  III-A actividade cognitiva e decisória do Tribunal está 

estritamente limitada pelo objecto da acusação… A isto se chama o princípio da vinculação 

temática. IV-Não cabe ao Juiz do Julgamento, fora do disposto no artº 358º e 359º do CPP, 

andar a esmiuçar os factos para completar/salvar uma acusação insuficientemente produzida. 

V- A sanação de uma acusação insuficiente na fase de julgamento só pode ter lugar através de 

uma alteração substancial dos factos".” 

 

 Condução perigosa; Excesso de velocidade – Acórdão de 16-03-2017 

“O excesso de velocidade, por o condutor não conseguir fazer para o veículo no espaço livre e 

visível à sua frente (art.º 24º/1 do CE), é relevante como elemento objectivo do crime de 

condução perigosa (art.º 291º/1-b) do CP).” 

 

 Divórcio; Inventário para partilha de bens comuns do casal – Acórdão de 09-03-2017 

“I-Num inventário para partilha de bens subsequente a divórcio, deve ser relacionado o 

crédito a compensação, como passivo do património comum, pelos pagamentos que um ex-

cônjuge diz ter feito com dinheiro exclusivamente seu, por dívidas que eram da 

responsabilidade de ambos, mesmo que tenham sido feitos depois do divórcio.  II-Passivo esse 

a ser apreciado na conferência de interessados para aprovação ou não, nos termos normais. 

III- Se “o recurso interposto [de despacho interlocutório] é decidido a favor do recorrente […], 

há que aplicar, por analogia, o disposto no art. 195.º, n.º 2, CPC: a procedência do recurso 

implica a inutilização e a repetição de todos os actos que sejam afectados por aquela 

procedência; entre esses actos inclui-se a sentença final.”.” 

 

 Segredo de telecomunicações; Intercepção; Transmissão electrónica de dados; 

Localização celular – Acórdão de 09-03-2017 

“I-O regime dos artigos 187º a 189º, do CPP, aplica-se aos “dados sobre a localização celular”, 

obtidos em tempo real e intercepção das comunicações entre presentes, enquanto o consagrado 

na Lei nº 32/2008, de 17/07, tem como âmbito de aplicação os dados que concernem a 

comunicações relativas ao passado, ou seja, arquivadas. II-Na densificação do conceito de 

suspeito aceita-se que pode ele não ser determinado - que se não conheça a sua identificação 

completa – não pode, porém, dispensar-se a existência de dados factuais tendentes a essa 

identificação, com recurso aos quais possa ser identificável e tal desiderato não se satisfaz pela 

circunstância de dezenas ou mesmo centenas de pessoas terem efectuado comunicações 
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telefónicas em três áreas geográficas em período temporal próximo ao momento da prática do 

crime de roubo em investigação, tendo feito activar a mesma antena, quer no que respeita ao 

emissor, quer ao receptor. III-No decurso do inquérito deve o Juiz de Instrução Criminal 

indeferir o requerimento do Ministério Público em que impetra se ordenasse às operadoras de 

telemóveis a remessa para os autos, relativamente a dia concretizado, no período entre as 

08:45 horas e as 09:15 horas, de “listagem – em suporte digital e formato Excel – com: 

identificação dos cartões telefónicos que tenham recebido ou realizado chamadas de voz ou 

texto de ou para cartões presentes na mesma célula em questão e a seguir identificada – nº 

chamador e nº chamado activados na mesma célula; identificação dos IMEI em que esses 

cartões operavam na altura; identificação dos titulares desses cartões ou códigos de 

carregamento Multibanco dos mesmos. Quanto às antenas que se identificam a Fls. 16 e vs. 

dos presentes autos”, tendo em atenção o estabelecido nos artigos 1º, nº 1, 2º, nº 1, alínea g), 

4º, 9º, nº 3, alínea a), da Lei nº 32/2008, de 17/07, 1º, alínea e), do CPP, 26º, nº 1 e 34º, nºs 1 e 4, 

da Constituição da República Portuguesa.” 

 

 Homicídio qualificado; Circunstâncias qualificativas; Fundamentação da decisão; 

Fundamentação deficiente; Medida da pena – Acórdão de 09-03-2017 

“I- Para efeitos da determinação da medida concreta da pena a aplicar ao arguido, dentro da 

moldura abstracta, importa ter presente a culpa do agente e as exigências de prevenção de 

futuros crimes, atendendo também a todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de 

crime, deponham a favor do agente ou contra ele - art.71º nºs 1 e 2 do C.P.; II- Quando o 

Tribunal “ a quo”, se limita a enumerar estas circunstâncias, vertidas em factos, alguns deles 

até de natureza conclusiva ou imperscrutável, mas não as classifica como atenuantes ou 

agravantes, não transparece o seu percurso lógico-dedutivo, nem a sua clara opção pela 

dosimetria concreta das penas parcelares, não ficando evidentemente esclarecida ao 

destinatário da mesma, nem a qualquer outro aquela opção, tornando o acórdão opaco; III- 

Era, pois, imprescindível que o tribunal, ao proceder à determinação da medida concreta da 

pena, tivesse esclarecido a forma como analisou os parâmetros dos critérios contidos na lei e as 

razões específicas em que assentou a medida da pena, indicando o percurso lógico que seguiu, 

concretamente quanto às circunstâncias atenuantes, quer agravantes, pois só a 

fundamentação, permite a sindicância da legalidade do acto, por uma parte, e serve para 

convencer os interessados e os cidadãos em geral acerca da sua correcção e justiça; IV- 

Consequentemente, o acórdão terá de ser considerado nulo, por estar em clara violação com o 

disposto nos artigos cuja omissão acarreta a nulidade da sentença, passível de arguição e de 

conhecimento oficioso em sede de recurso, nos termos do art.379º, nºs 1, al. a) e c) e nº 2 do 

CPP, devendo os fundamentos da medida concreta da pena serem expressamente referidos no 

acórdão nos termos do nº 3 do art.71º do CP; V- Também na determinação da pena única / 

cúmulo Jurídico, a exigência de fundamentação não se basta com a utilização de fórmulas 

tabelares ou conclusivas, como a utilizada no acórdão :”Ora, ponderada a gravidade dos 

factos, na sua globalidade, entende-se que se mostra adequada à culpa e às exigências de 
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prevenção geral e especial de socialização do mesmo, a pena única de 14 (catorze) anos e 8 

(oito) meses de prisão.”; VI- Conforme jurisprudência há muito consolidada pelo STJ, na 

fixação da pena única aditiva das penas correspondentes aos crimes concorrentes, o tribunal 

procede a uma reavaliação dos factos em conjunto com a personalidade do arguido (art. 77º, 

nº1 do CP), o que exige uma especial fundamentação na sentença/acórdão, também desta 

pena, a fixar “em função das exigências gerais de culpa e de prevenção”; VII- A ausência de 

fundamentação integra, também aqui, a nulidade de sentença. Ao considerar impor-se um 

dever especial de fundamentação na elaboração da pena conjunta, não pode esta ficar-se pelo 

emprego de fórmulas genéricas, tabelares ou conclusivas, sem reporte a uma efectiva 

ponderação abrangente da situação global e relacionação das condutas apuradas com a 

personalidade do agente, seu autor, sob pena de inquinação da decisão com o vício de 

nulidade, nos termos dos arts. 374.º, n.º 2 e 379.º, n.º 1, als. a), e c), do CPP.” 

 

 Instituição de crédito; Revogação de autorização; Acórdão uniformizador de 

jurisprudência – Acórdão de 09-03-2017 

“I-A decisão de revogação da autorização de instituição de crédito produz os efeitos da 

declaração de insolvência ( cfr. art.º 8.º , n.º 2 , do Dec.-Lei n.º 199/2006, de 25.10 ) , obrigando 

tal decisão a um subsequente processo de liquidação judicial da instituição de crédito visada 

[daí que, tal como ocorre com o processo de insolvência, é no referido processo que se executa 

a liquidação do património da instituição de crédito e a repartição do produto obtido pelos 

credores - cfr art.º 1º do CIRE ]. II- Em face do referido, a decisão de revogação da 

autorização de instituição de crédito justifica outrossim a aplicação - às acções declarativas 

pendentes contra a instituição de crédito objecto de decisão de revogação - do Ac. 

Uniformizador de Jurisprudência, de 8/5/2013, nos termos do qual “Transitada em julgado a 

sentença que declara a insolvência, fica impossibilitada de alcançar o seu efeito útil normal a 

acção declarativa proposta pelo credor contra o devedor, destinada a obter o reconhecimento 

do crédito peticionado, pelo que cumpre decretar a extinção da instância, por inutilidade 

superveniente da lide, nos termos da alínea e) do art. 287.º do C.P.C. III- A doutrina 

uniformizada pelo Supremo, ainda que não vinculativa para quaisquer tribunais, apenas se 

justifica não ser seguida quando na presença de fortes razões ou outras especiais circunstâncias 

que porventura ainda não tenham sido suficientemente ponderadas.” 

 

 Sociedades anónimas; Exclusão de acionista – Acórdão de 09-03-2017 

“Nas sociedades anónimas não pode ser deliberado em assembleia, ou decidido em acção 

judicial, a exclusão de accionista da sociedade, muito menos quando os estatutos da sociedade 

não prevêm tal exclusão. O accionista não está proibido de votar em Assembleia Geral quando 

a matéria a deliberar seja a sua própria exclusão da sociedade, já que não só tal exclusão não 

se encontra legalmente prevista, como o art. 384º nº 6 b) do CSC omitiu coerentemente tal 

proibição, que figura no art. 251º nº 1 d) do mesmo diploma e aplicável às sociedades por 

quotas.”  
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 Destituição de gerente; Justa causa – Acórdão de 09-03-2017 

“I-O conceito de “justa causa” a que aludem os n.ºs 4 e 6, ambos do art. 257.º do 

C.S.Comerciais, deve ter-se como preenchido quando o gerente da sociedade é agente de um 

comportamento que, congigurando um incumprimento grave do dever de agir em função do 

interesse da sociedade, torna insuportável ou inexigível para a parte não inadimplente a 

continuação da relação contratual. II-Tendo o gerente da sociedade (A) actuado/agido de 

forma a beneficiar a sociedade (B), da qual é também gerente - não sendo porém ambas as 

sociedades concorrentes - e, concomitantemente, sendo a referida decisão/actuação 

gravemente prejudicial aos interesses da sociedade (A), podem os sócios desta última sociedade 

requerer a sua destituição do cargo de gerência, com fundamento em justa causa.” 

 

 Violência doméstica; Progenitores – Acórdão de 02-03-2017 

“I - O crime de violência doméstica pune a violência na família, violência praticada na maior 

parte das vezes a recato de olhares de terceiros e, por isso mesmo, mais difícil de detectar. II - 

“a ratio do tipo não está na protecção da comunidade familiar, conjugal, educacional ou 

laboral, mas sim na protecção da pessoa individual e da sua dignidade humana”. III- são 

vítimas do crime as pessoas particularmente indefesas, isto é, aquelas que se encontram numa 

situação de especial fragilidade devido à sua idade precoce ou avançada, deficiência, doença 

física ou psíquica, gravidez ou dependência económica do agente (por exemplo, a empregada 

doméstica que resida no mesmo domicílio do agressor). Estas pessoas têm de coabitar com o 

agente. IV- resultando à evidência que a arguida exerceu sobre a sua filha menor, violência, a 

qual assumiu a forma de palavras e de ofensas à integridade física e ameaça à sua integridade 

físicas, bem como de injúrias dirigindo palavras formulando juízos ofensivos da sua honra e 

consideração, demonstrando elevado grau de descontrolo - a arguida teve tais propósitos e 

quis o seu resultado, agindo livre e conscientemente, sabendo que as condutas empreendidas 

são proibidas por lei - mostram-se preenchidos os elementos, objectivo e subjectivo, do crime 

de violência doméstica. V- Com efeito, da factualidade provada, constata-se que a arguida, de 

forma consciente e reiterada, colocou seguramente em risco, de modo relevante, a saúde física e 

psíquica da ofendida – sua filha menor – tornando-a vítima de um tratamento incompatível 

com a sua dignidade enquanto ser humano, conduzindo necessariamente os “maus-tratos” 

infligidos à sua “degradação” enquanto pessoa.” 

 

 Condomínio; Centro comercial – Acórdão de 02-03-2017 

“Existindo um centro comercial num bloco de edifícios, unificados pelo próprio centro 

comercial, e constituindo este um espaço perfeitamente delimitado, com funcionalidade 

própria, com fracções autónomas e partes comuns próprias, nada obsta à existência de um 

condomínio específico de tal centro comercial, deliberando os condóminos a constituição de 

autónomos órgãos de administração.” 
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 Recurso de revisão; Ónus da prova; Documento superveniente – Acórdão de 02-03-2017 

“I- Se os documentos em que se fundamenta o pedido de revisão puderem ser obtidos através 

de certidões, sobre o requerente incumbia o ónus de instruir o processo de harmonia com tais 

provas, por tal obtenção estar ao seu alcance, incumbindo-lhe proceder a consultas e buscas; a 

situação não é assimilável aqueloutra em que o documento é desconhecido, por se encontrar 

em poder da parte adversa, ou de terceiro, ou não poder ser obtido a tempo de ter sido 

utilizado na acção revidenda. II-Deve ser imputada à parte a não obtenção de documentos a 

que poderia aceder através de certidão emitida por entidade ou repartição pública, não sendo 

relevante a mera alegação de superveniência do conhecimento de documentos autênticos. III-

O documento superveniente apenas fundamentará a revisão extraordinária da decisão 

transitada quando, por si só, seja capaz de modificar tal decisão em sentido mais favorável ao 

recorrente.” 

 

 Prestação de contas; Inventário; Cabeça de casal – Acórdão de 02-03-2017 

“I-O cabeça-de-casal é parte legítima na acção de prestação de contas que deve processar-se 

por apenso a um inventário sempre que nos dois processos exista a necessidade de averiguar 

quais os bens administrados e qual o direito de cada interessado, ou parte, aos rendimentos, e 

que tais bens, rendimentos ou despesas sejam os constantes daquele inventário, porque esses 

elementos constam já deste e se consegue assim a economia processual que está na base da 

ideia que impõe essa apensação. II-O artigo 947º do CPC limita-se a estabelecer uma regra 

especial de competência por conexão, dispondo que as contas a prestar por representantes 

legais de incapazes, pelo cabeça-de-casal e por administrador ou depositário judicialmente 

nomeados são prestadas por dependência do processo em que a nomeação haja sido feita. 

III-O espírito e a filosofia que estão subjacentes ao Código de Processo Civil também apontam 

para a conveniência de interpretar a petição inicial de modo a que a acção possa ser 

aproveitada, evitando a absolvição da instância por razões meramente formais e sem que tal 

justificação se vislumbre como efectivamente necessária.” 

 

 Condução sem habilitação legal; Prisão por dias livres – Acórdão de 02-03-2017 

“O espírito subjacente ao art.º 45.º do Código Penal não impede que, satisfazendo-se dessa 

forma, também, todos os interesses em ponderação no momento da decisão, a prisão, em vez 

de ser cumprida em dias livres, o possa ser em dias úteis.” 

 

 Ambulância; Formação tripulantes ambulâncias; Recolha imagens (fotografia/vídeo) e 

prova proibida ; Contraordenações - Sanções de admoestação e coimas – Acórdão de 02-

03-2017 

“I - A utilização de fotografias, vídeos e outras imagens como meio de prova em tribunal é 

muito controversa. Há quem entenda que a sua utilização é legítima e quem defenda que são 

prova proibida, salvo se o seu registo foi feito com autorização prévia de um juiz ou com o 

consentimento dos visados ou quando interesses de valor superior estão em causa. 
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Na atualidade, a jurisprudência portuguesa tem sido praticamente uniforme no sentido de 

considerar que não constituem provas ilegais e, portanto, podem ser valoradas pelo tribunal 

(não constituindo métodos proibidos de prova) quer a captação de fotografias ou a gravação 

de imagens em filme por privados em locais públicos ou acessíveis ao público, desde que exista 

uma justa causa para a sua obtenção, como é o caso de documentarem a prática de uma 

infração criminal, e não digam respeito ao núcleo duro da vida privada da pessoa visionada, 

onde se inclui a sua intimidade, sexualidade, dados sensíveis da sua saúde, a vida particular e 

familiar mais restrita, que se pretende reservada e fora do conhecimento das outras pessoas, 

quer a reprodução mecânica dessas imagens através da junção ao processo, seja do CD 

contendo as ditas imagens recolhidas seja a sua reprodução em papel. O que consideramos 

aqui valer mutatis mutandis e em matéria contraordenacional para o caso das imagens 

fotográficas e de vídeo da ambulância da arguida e do seu pessoal tripulante, todos em 

situação de infração, cabendo ao INEM, que recolheu as imagens, fiscalizar e punir tais ilícitos 

que contendem com a saúde dos utentes (grávidas, doentes e sinistrados) daquele serviço de 

transporte e in extremis dos mui relevantes bem jurídicos saúde e vida, que importa serem 

acautelados e protegidos.  Com efeito, se o que se disse supra vale para particulares por 

maioria de razão valerá para entidade pública em situação de fiscalização na sua esfera de 

competência, como no caso dos autos sucede com o INEM relativamente à ambulância da 

IPSS arguida, independentemente de saber se estas filmagens obedecem ao licenciamento ou a 

autorização da Comissão Nacional da Proteção de Dados. II - É de considerar não ser reduzida 

a gravidade das infrações contraordenacionais cometidas quando no exercício do transporte de 

doentes estão em causa condutas que colidem com a necessária salvaguarda do integral 

respeito pela proteção da saúde e da segurança do utente, como é o caso da falta de formação 

dos tripulantes, da falta de porta lateral da ambulância, do n.º de lugares na célula sanitária 

ser insuficiente, da falta nesta de equipamento mínimo exigível e da maca principal se 

encontrar partida, presa com elásticos e adesivo.  Porém, a gravidade das infrações é reduzida, 

nas circunstâncias do caso concreto, no que respeita aos comportamentos da arguida no que 

concerne à faixa refletora da ambulância não circundar completamente o perímetro máximo 

da viatura, ao facto da palavra “AMBULÂNCIA”, visível no capot, não se encontrar escrita 

invertida para leitura por reflexão e dos dois sinalizadores/rotativos de cor azul existentes nos 

cantos da retaguarda do tejadilho do veículo não estarem operacionais.  Pelo que, se para as 

primeiras contraordenações só coimas são adequadas para as segundas, tendo a arguida 

atuado dolo eventual, não se tendo provado que tenha tido qualquer benefício e não lhe são 

conhecidas mais condenações, é de aplicar a sanção de admoestação. Com efeito, a opção pela 

admoestação está justificada quando, perante o cometimento de uma infração leve, o 

comportamento do agente permite concluir que a aplicação de uma coima ainda que pelo 

mínimo se considera desproporcionada, por excessiva.” 
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 Escusa de juiz; Concessão pedido escusa; Motivos justificativos; Intervenção julgamento 

processo anterior – Acórdão de 02-03-2017 

“Justifica seja concedida escusa o conhecimento que o Juiz tem do arguido, mormente da sua 

personalidade e factos que o arguido praticou em processo em que já anteriormente o julgou e 

condenou, factos que embora agora subsumíveis a crimes diferentes vai ter de novo de 

parcialmente apreciar e julgar, pois podem ser consideradas, na perspetiva exterior, isto é pelo 

lado dos cidadãos e das aparências relevantes, como motivo "sério" para pôr em causa a 

rigorosa equidistância e a completa "liberdade mental" do juiz para se pronunciar merito 

causae, porquanto pode ser visto como tendo já um preconceito ou juízo formado sobre a 

personalidade do mesmo e sua culpabilidade perante os factos, em grande parte coincidentes, 

agora em apreço, ao que acresce que se pretende sejam dados como provados mormente pela 

audição de pessoas que num e noutro processo surgem quer como vítimas quer como 

testemunhas.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 Competência material; Declaração de contumácia; Mandados de detenção; TEP; 

Tribunal da condenação – Acórdão de 15-03-2017 

“Pertence ao Tribunal de Execução das Penas a emissão dos mandados de detenção, previstos 

nos artigos 97.º, n.º 2, do CEPMPL, e 337.º, n.º 1, do CPP, efeito da declaração de contumácia 

quanto a condenado que dolosamente se tiver eximido à execução de pena de prisão ou de 

medida de internamento.” 

 

 Demandante civil; Recurso; Legitimidade; Trânsito em julgado da sentença na vertente 

penal – Acórdão de 15-03-2017 

“I-A circunstância de o lesado não deter a qualidade de assistente não reduz a possibilidade de 

fazer valer a sua pretensão processual, qual seja, a condenação do demandado civil a 

indemnizá-lo pelos prejuízos decorrentes da prática de um ilícito penal. II-Consequentemente, 

o direito de o lesado sustentar e provar o pedido de indemnização pode ser efectivado, quer 

perante o tribunal de 1.ª instância quer em via de recurso. De outro modo, o direito ao recurso, 

com consagração legal, de pouco valeria. Se não fosse permitido ao lesado, no caso de 

admissibilidade de recurso, discutir, em plenitude, perante o tribunal superior, a decisão do 

tribunal a quo, isso corresponderia a negar-lhe a prerrogativa de sustentação e prova da 

petição indemnizatória. III- Contudo, nos casos de absolvição na vertente penal, a procedência 

da impugnação da matéria de facto descrita na sentença recorrida nunca poderá conduzir à 

revogação daquele veredicto.” 
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 Suspensão provisória do processo; Injunção; Inibição de condução de veículos com 

motor; Desconto na pena acessória fixada em sentença condenatória – Acórdão de 15-03-

2017 

“A inibição de condução de veículos a motor fixada, a título de injunção, no âmbito da 

suspensão provisória do processo, deve ser descontada na pena acessória de proibição de 

conduzir veículos motorizados imposta, a final, em sentença condenatória.” 

 

 Falta; Audiência; Mandatário; Assistente; Erro de julgamento; Injúria; Importunação 

sexual – Acórdão de 15-03-2017 

“I - Não existe nenhuma norma legal estabelecendo que a pretensão de adiamento de 

audiência se considera deferida quando quem o requer ainda não tem conhecimento da decisão 

que recaiu sobre o pedido. II - A conveniência do Ex.mo Advogado do assistente em ir a outra 

diligência, em vez de ir ao julgamento designado nos presentes autos, e um acordo para 

indicação de outras datas para julgamento com outra advogada, não são causa de adiamento 

do julgamento. III - A exigência de que o representante do assistente esteja presente na 

audiência de julgamento por crimes particulares ou de que, faltando, justifique a sua falta, e a 

consequência estabelecida relativamente à falta nestas circunstâncias - vale como desistência 

da acusação, podendo, em último termo, conduzir à extinção da ação penal, não dificulta ou 

prejudica, arbitrariamente ou de forma desproporcionada, o interesse do assistente na 

realização da justiça penal. IV - A documentação da prova em 1ª instância tem por fim 

primeiro garantir o duplo grau de jurisdição da matéria de facto, mas o recurso de facto para o 

Tribunal da Relação não é um novo julgamento em que a 2.ª instância aprecia toda a prova 

produzida e documentada como se o julgamento ali realizado não existisse. V - Se o Tribunal a 

quo, que beneficiou plenamente da imediação e da oralidade da prova, explicou racionalmente 

a opção tomada e o Tribunal da Relação entender que da reapreciação da prova as provas 

indicadas por este não impõem decisão diversa da recorrida, nos termos do art.127.º do 

C.P.P., deve manter a decisão recorrida. VI - Qualquer pessoa, com uma cultura média, sabe 

que ao dirigir-se a uma mulher, na via pública, dizendo “esta grande filha da puta, esta puta de 

merda veio para aqui por o lixo, mas vou falar com o Advogado e há-de tirá-lo com os cornos”, 

não tem apenas um comportamento grosseiro para com a visada; um comportamento como o 

descrito atinge a personalidade moral da visada em geral e designadamente a honra e 

consideração desta em termos de honestidade sexual. VII - Na esfera do exibicionismo cabem 

os atos ou gestos de natureza sexual que, importunando uma pessoa, não envolvem contacto 

físico, mas lhe restringem a “liberdade de não ser envolvido em contexto sexual imposto, sob pena 

de se perder o sentido da incriminação.” VIII - Da factualidade dada como provada resulta que 

o arguido envolveu a assistente em contexto de natureza sexual, contra a vontade dela, ao 

puxar para cima a camisola que trazia vestida, desapertar o cinto das calças, retirar delas o 

pénis e ao abaná-lo na direção da assistente dizendo-lhe em tom audível “querem-no, querem, 

tomem-no”. Ao assim agir preencheu os elementos objetivos do tipo.” 
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 Assistente; Requerimento para abertura da instrução; Requisitos – Acórdão de 15-03-

2017 

“I - O formalismo do RAI pelo assistente é legal, compreensível e inultrapassável porque, 

destinando-se o processo penal a efectivar a responsabilidade penal, apenas pode prosseguir 

quando estão presentes os pressupostos da punição, ou seja, quando é possível imputar a uma 

concreta pessoa factos que constituem crime. II - Em última análise o que está em causa é a 

garantia constitucional de defesa do arguido com o princípio, também constitucional, do 

contraditório que é inerente àquele e cuja efectividade implica uma definição clara e precisa 

do objecto do processo. III - O requerimento para abertura da instrução que não respeite o 

formalismo acima apontado, se não for rejeitado por inadmissibilidade legal da mesma, irá 

necessariamente dar lugar a um despacho de não pronúncia. IV - A factualidade descrita na 

pronúncia não pode extravasar a que é descrita no requerimento para abertura da instrução se 

corresponder a uma alteração substancial dos factos nele narrados, sob pena de nulidade.” 

 

 Direito do arguido ao silêncio; Leitura de declarações antes prestadas; Audiência de 

julgamento; Nulidade – Acórdão de 15-03-2017 

“I - É hoje legalmente admissível a leitura na audiência de julgamento, para efeitos de 

valoração de prova, de declarações prestadas por arguido que nela exerça o direito ao silêncio, 

desde que tais declarações tenham sido feitas perante autoridade judiciária, desde que o 

arguido tenha estado assistido por defensor e desde que tenha sido previamente informado de 

que, não exercendo o direito ao silêncio, as declarações a prestar poderão ser usadas no 

processo, para efeitos de prova, mesmo que seja julgado na ausência ou na audiência de 

julgamento não preste declarações. II - A leitura das declarações anteriormente feitas, 

permitida pelo art. 357.º, n.º 1, b) do CPP, engloba quer o conteúdo das declarações prestadas 

directamente ou ex novo ao Ministério Público, quer o conteúdo das declarações anteriormente 

prestadas, designadamente, perante OPC, e recepcionadas por aquelas, no âmbito da remissão 

efectuada. III - Inexistindo impedimento legal à promovida leitura das declarações do arguido 

prestadas à PSP, para integração das declarações posteriormente prestadas ao Ministério 

Público e plena compreensão destas, o indeferimento no despacho recorrido da pretensão do 

Digno Magistrado recorrente, determinou a prática pelo tribunal a quo de nulidade sanável, 

uma vez que foi omitida uma diligência susceptível de ser reputada como essencial para a 

descoberta da verdade. IV - Para além de tornarem inválido o acto em que se verificarem, as 

nulidades invalidam também os que dele dependerem e por elas puderem ser afectados. V - A 

determinada leitura das declarações do arguido, porque meio de prova, terá que ter lugar em 

audiência de julgamento, impondo-se, portanto, a sua reabertura. A leitura pode contribuir 

para a, nova, formação da convicção do tribunal colectivo, mas não afecta a validade da 

prova já produzida, o que significa que os efeitos da invalidade se estendem apenas aos 

‘passos’ seguintes ao termo da produção de prova, incluindo o acórdão condenatório.” 
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 Assistente; Requerimento para abertura da instrução; Despacho de não pronúncia; 

Nulidade – Acórdão de 15-03-2017 

“I - O formalismo do RAI pelo assistente é legal, compreensível e inultrapassável porque, 

destinando-se o processo penal a efectivar a responsabilidade penal, apenas pode prosseguir 

quando estão presentes os pressupostos da punição, ou seja, quando é possível imputar a uma 

concreta pessoa factos que constituem crime. II - Em última análise o que está em causa é a 

garantia constitucional de defesa do arguido com o princípio, também constitucional, do 

contraditório que é inerente àquele e cuja efectividade implica uma definição clara e precisa 

do objecto do processo. III - O requerimento para abertura da instrução que não respeite o 

formalismo acima apontado, se não for rejeitado por inadmissibilidade legal da mesma, irá 

necessariamente dar lugar a um despacho de não pronúncia. IV - A factualidade descrita na 

pronúncia não pode extravasar a que é descrita no requerimento para abertura da instrução se 

corresponder a uma alteração substancial dos factos nele narrados, sob pena de nulidade.” 

 

 Competência territorial; Não cumprimento; Obrigações; Indemnização – Acórdão de 14-

03-2017 

“I- Tendo em conta os pedidos deduzidos pelos autores e os factos que lhes serviram de 

fundamento, consistentes no alegado incumprimento do contrato de depósito bancário, 

estamos inequivocamente perante uma acção destinada a exigir indemnização pelo não 

cumprimento de obrigações contratuais, pelo que, a competência territorial para a sua 

tramitação e decisão está estabelecida, imperativamente, no artigo 71.º, n.º 1, do CPC. 

II-Assim, sendo o réu uma pessoa colectiva [sociedade anónima], os autores, na qualidade de 

credores, tanto podiam propor a acção no tribunal da sede do réu, como no tribunal do lugar 

onde a obrigação deveria ser cumprida. III-Não tendo sido invocada qualquer convenção entre 

as partes sobre o lugar do cumprimento das prestações, deve observar-se o disposto no artigo 

774.º do Código Civil, que estipula que a prestação da obrigação que tem por objecto certa 

quantia em dinheiro, deve ser efectuada no lugar do domicílio que o credor tiver ao tempo do 

cumprimento. IV- Não tendo os autores, na qualidade de credores do ora réu, intentado a 

acção no Tribunal do local das suas residências, tem de se respeitar a regra geral consagrada 

no artigo 71.º, n.º 1, NCPC, que determina que a acção seja intentada no Tribunal da área da 

sede do réu.” 

 

 Convite ao aperfeiçoamento; Petição inicial – Acórdão de 14-03-2017 

“Perante uma petição inicial deficiente, incompleta, no que concerne à descrição dos factos 

constitutivos do direito a que se arroga o autor, em que não falta nem é ininteligível a causa 

de pedir, deve o juiz formular o convite de aperfeiçoamento previsto no artigo 590.º, n.º 4, do 

CPC.” 
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 Acidente de viação; Concessionário; Auto-estrada; Animal – Acórdão de 14-03-2017 

“I- O art. 12.º da Lei nº 24/2007, de 18 de Julho, faz recair sobre a concessionária a presunção 

de incumprimento de obrigações de segurança quando os acidentes sejam causalmente 

imputados a objectos arremessados, a objectos ou líquidos existentes nas faixas de rodagem ou 

ao atravessamento de animais. É à concessionária que cabe o ónus da prova do cumprimento 

das obrigações de segurança, de modo a ilidir a presunção de culpa que sobre ela recai.  II- A 

concessionária tem uma obrigação reforçada de meios e uma diligência acrescida tanto na 

observância de regras de segurança, para evitar a entrada de animais na via, como igualmente 

no que respeita ao dever de vigilância, para detectar e remover animais que entrem na faixa 

de rodagem.” 

 

 Seguro de grupo – Acórdão de 14-03-2017 

“I-O seguro de grupo tem uma estrutura triangular em que o tomador celebra um contrato 

com o segurador, com vista a que a este adiram os membros de um determinado grupo 

(ligados ao tomador de seguro por um vínculo e interesse comum: no caso, a obtenção dum 

crédito hipotecário junto da entidade bancária tomadora do seguro), tornando-se então 

segurados. II-Ou seja, no seguro de grupo, não nos encontramos perante um único contrato, 

mas sim perante uma pluralidade de contratos: de um lado, o celebrado entre o segurador e o 

tomador; de outro, as várias relações jurídicas contratuais que as adesões e as respectivas 

aceitações pelo segurador vêm estabelecer entre o segurador e cada um dos segurados. III-

Assim, sendo distintas (do contrato celebrado entre o segurador e o tomador) e várias as 

relações jurídicas que o segurador estabelece com os aderentes/segurados, não repugna 

também cindir a relação jurídica estabelecida pela seguradora com cada um dos segurados. 

IV-Tendo sido dirigida declaração resolutiva apenas ao segurado marido, considerar-se 

cessada a relação jurídica contratual com ele estabelecida, continuando válida e vigente a 

relação contratual celebrada com a segurada mulher.” 

 

 Contrato de seguro; Danos; Cláusulas contratuais gerais; Interpretação; In dubio contra 

proferentem – Acórdão de 14-03-2017 

“A cláusula contratual do contrato de seguro de avaria de máquina que, segundo a 

seguradora, significa que só se encontram cobertos pela apólice os danos sofridos pela própria 

máquina que sofreu a avaria, é ambígua, motivo porque, na sua interpretação, prevalece o 

sentido mais favorável ao aderente, sentido esse que é o de se encontrarem/considerarem 

cobertos todos os danos causados em equipamentos incluídos na descrição do equipamento 

seguro, ou seja, além dos danos na bateria de condensadores, também estão cobertos pela 

mencionada apólice os danos nos demais componentes, decorrentes de incêndio causado pelo 

curto circuito na bateria de condensadores.” 
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 Acção de impugnação da justificação notarial; Procedência; Efeitos; Posse – Acórdão de 

14-03-2017 

“I- A procedência da acção de impugnação de escritura de justificação notarial não tem como 

efeito a declaração (genérica) de que os justificantes não são os proprietários do prédio cuja 

aquisição foi justificada. II- A procedência tem como efeito tão só que se considere impugnado 

o facto justificado, ou seja, que o justificante não adquiriu o direito que se arrogou pela causa 

que especificou na escritura. III- O exercício de poderes de facto sobre uma parte delimitada 

do solo onde está aberta uma presa não é de qualificar como posse, quando a acção de quem os 

exerce não exprime uma relação de domínio sobre tal parte do solo, como é o caso da acção dos 

autores que visa apenas a utilização da água dessa presa para a rega dos respectivos campos.” 

 

 Justo impedimento; Prazo; Efeitos – Acórdão de 14-03-2017 

“I - O justo impedimento tanto poderá ser invocado quando a situação que o motive ocorrer 

no decurso do prazo peremptório como quando tal situação ocorrer no decurso do prazo de 3 

dias úteis previstos no n.º 5 do artigo 145.º do CPC. II - O justo impedimento não suspende o 

prazo que estiver em curso.” 

 

 Acidente de trabalho, Direito de ação ; Sinistrado; Caducidade – Acórdão de 10-03-2017 

“I - O específico regime de acidentes de trabalho e doenças profissionais não exclui as regras 

gerais de responsabilidade civil delitual ou aquiliana. II - Respeitando a causa de pedir e o 

pedido, apresentados em acção declarativa, com processo comum, à responsabilidade civil por 

factos ilícitos da ex-empregadora (artº 483º C. Civil), não tendo sido formulado qualquer 

pedido relativo às prestações por doença profissional previstas na LAT (Lei nº 100/97, de 

14/09), não se mostra aplicável a caducidade do direito de acção consagrada no artº 32º desta 

lei.” 

 

 Pena acessória; Proibição de conduzir veículos motorizados; Cumprimento descontínuo; 

Suspensão da execução – Acórdão de 08-03-2017  

“Não é legalmente admissível o cumprimento da pena acessória de proibição de conduzir 

veículos com motor, prevista no artigo 69.º do CP, em regime temporal descontínuo ou a 

suspensão da execução da pena referida.” 

 

 Responsabilidade excontratual; Acidente de viação; Danos não patrimoniais; Morte de 

nascituro; Concurso de infracções; Crime; Contra-ordenação – Acórdão de 08-03-2017  

“I- Desde que verificados os pressupostos da responsabilidade civil por facto ilícito (ou pelo 

risco), o dano decorrente da supressão da vida de nascituro é directa e autonomamente 

indemnizável. II- Sendo o nascituro um ser humano em gestação, a quantificação do referido 

dano justifica, comparativamente com o atribuível a uma criança de relação, um menor valor. 

III- Seguindo as regras da boa prudência, do bom senso prático, da justa medida das coisas e 

da criteriosa ponderação das realidades da vida, estando em causa a perda da vida de um 
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nascituro com cerca de 8 meses, para ressarcimento do dano considerado, é equitativa a 

indemnização, a cada um dos progenitores, de € 25.000,00. IV - Perante um comportamento 

que, em simultâneo, configura contraordenação e um dos crimes previstos na al. a) do artigo 

69.º do CP, esgotando a prática do ilícito penal o significado, efeito, ou ilicitude da 

contraordenação, por forma a que possa entender-se que a consome, a sanção acessória de 

inibição de conduzir a aplicar deve ser decretada com base naquela norma, sob pena de 

violação do princípio ne bis in idem.” 

 

 Desobediência; Procedimento; Incumprimento; Regulação do exercício de 

responsabilidades parentais; Prestação; Alimentos; Dedução; Quantia devida; Salário – 

Acórdão de 08-03-2017  

“Incorre no crime de desobediência, p. e p. pelo artigo 348.º, n.º 1, al. b), do CP, verificados 

que estejam os demais elementos típicos, o agente – simultaneamente devedor de alimentos a 

menor, credor de ordenado e representante legal da sociedade comercial a quem presta serviço 

– que, no âmbito de procedimento de incumprimento de regulação do exercício de 

responsabilidades parentais previsto no artigo 189.º da OTM (hoje, art. 48.º do Regime Geral 

do Processo Tutelar Cível), expressamente advertido para proceder ao desconto mensal de 

certa quantia monetária por si auferida como trabalhador do referido ente colectivo, e 

entregá-la a quem era devida, com comprovação nos autos respectivos, sob pena de, não o 

fazendo, incorrer, além do mais, na prática daquele ilícito penal, ainda assim, não acatou a 

dita ordem.” 

 

 Saneamento; Processo; Rejeição; Acusação; Acusação manifestamente infundada; 

Inexistência de crime – Acórdão de 08-03-2017  

“I - Perante o disposto no artigo 311.º, n.ºs 2 e 3, al. d), do CPP, o Tribunal só pode rejeitar a 

acusação, considerando-a manifestamente infundada, quando a factualidade nela descrita não 

consagra de forma inequívoca a conduta tipificadora do crime imputado ou de qualquer outro 

– neste último caso, no decurso do julgamento, haverá que proceder em conformidade com o 

disposto no artigo 358.º do mesmo diploma legal. II - A irrelevância penal dos factos 

imputados ao arguido tem de ser manifesta, evidente, inequívoca, não bastando, assim, que a 

qualificação jurídica da factualidade da acusação seja meramente discutível, e discutida, por 

uma ou várias das correntes seguidas pela jurisprudência.” 

 

 Acórdão; Tribunal da relação; Efeitos; Arguido; Notificação; Comunicação – Acórdão 

de 08-03-2017 

“I- É entendimento jurisprudencial que os acórdãos proferidos, em recurso, pelo tribunal da 

Relação não têm de ser notificados pessoalmente ao arguido - cfr. art.º 113.º, n.º 10, do CPP.  

II- Distinguem-se dois efeitos de natureza diferente, quanto à notificação de decisão de 

Tribunal Superior, na pessoa do arguido, quando esta tenha sido apenas notificada ao seu 

defensor: a)Efeitos de natureza processual ou outros, que tenham a ver com a 
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tramitação stricto sensu ou o exercício do direito de defesa, como seja exercer o direito de 

recorrer ou outro análogo; b)Efeitos que se repercutem diretamente na esfera jurídica e pessoal 

do arguido e que dependem de um conhecimento seu efetivo do teor da decisão. E de entre 

essas repercussões contam-se as de natureza penal, como é o caso. III- O que significa que o 

arguido para ser responsabilizado penalmente pela não entrega da carta nos dez dias 

posteriores ao trânsito em julgado do acórdão do Tribunal da Relação, implicava saber ou ter 

conhecimento dessa data e efetuar a contagem do prazo. IV- O conhecimento deste facto, uma 

vez que o arguido não foi notificado pessoalmente desta decisão, tinha que lhe ser transmitido 

pelo defensor. V- No processo não foi produzida qualquer prova de que o defensor transmitiu 

ou deu conhecimento ao arguido do teor da decisão da Relação. VI- O arguido presume-se 

inocente, e a acusação é que tem que produzir a prova do conhecimento daquele e vontade de 

agir em desconformidade.” 

 

 Assistente; Legitimidade para recorrer – Acórdão de 08-03-2017  

“I - Não competindo ao assistente ser o intérprete do interesse coletivo na questão da espécie e 

medida da pena, só a demonstração de um concreto e real interesse na punição permitirá ao 

mesmo recorrer sem subordinação ao Ministério Público. II - Na qualidade de assistentes, 

carecem de legitimidade para o recurso que interpuseram, limitado que é o objeto deste à mera 

discordância relativa à espécie da pena aplicada, com a qual se conformaram o Ministério 

Público e o próprio arguido.” 

 

 Pena de multa; Taxa diária – Acórdão de 08-03-2017   

“I - Dentre os factos que o tribunal tem que apurar, por via dos princípios da investigação e 

verdade material, constam aqueles relativos à situação económica do condenado, essenciais à 

fixação da taxa da pena de multa, quando seja esta a opção do tribunal. II - Na fixação da 

taxa diária da pena de multa o tribunal tem que atender à situação presente para adequar a 

pena de multa de modo a não fixar uma pena nem que seja de cumprimento impossível, nem 

que se traduza numa quase absolvição.” 

 

 Termo de identidade e residência; Prestação; Notificação por via postal; Residência; 

Arguido; Direito de audição; Declarações do arguido; Audiência – Acórdão de 08-03-

2017  

“I - Após a prestação do TIR todas as notificações deverão ser efectuadas para a residência 

indicada; tal só não será assim se o arguido, posteriormente, comunicar outra residência. II - 

Tendo o Tribunal enviado carta ao arguido para a morada indicada no TIR prestado, temos 

que o arguido se encontrava devidamente notificado. III - O arguido pode sempre requerer a 

sua audição na segunda data designada, mas antes da leitura da sentença IV - Tendo os 

arguidos requerido a sua audição na 2.ª data designada para audiência de discussão e 

julgamento, e estando os arguidos presentes, deveria o tribunal ter-lhes dado oportunidade de 

prestar declarações de acordo com o disposto no art. 333.º, n.º 2, do CPP. Não o fazendo 
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cometeu o tribunal uma nulidade. V - Na medida em que o tribunal entendeu que a presença 

dos arguidos não era “absolutamente indispensável”, trata-se de nulidade dependente de 

arguição e como tal deveria ter sido arguida antes que o acto terminasse, na medida em que 

quer os arguidos quer os defensores se encontravam presentes. Não o tendo feito a nulidade 

encontra-se sanada – art. 120.º, n.º 3, al a), do CPP.” 

 

 Fundamentação da matéria de facto; Exame crítico da prova; Nulidade de sentença – 

Acórdão de 07/03/2017  

“ I - Na fundamentação, na sentença, da matéria de facto, tem que ficar explanado o processo 

lógico-racional da convicção do julgador de modo a que a mesma possa ser entendida pelos 

destinatários e pela comunidade em geral e também para que possa ser sindicada em sede de 

recurso. II - A integração das noções de “exame crítico” e “fundamentação” envolve a 

implicação, ponderação e aplicação de critérios de natureza prudencial que permitam avaliar e 

decidir se as razões de uma decisão sobre os factos e o processo cognitivo de que se socorreu 

são compatíveis com as regras da experiência da vida e das coisas, e com a razoabilidade das 

congruências dos factos e dos comportamentos. III - Não constando da fundamentação a 

mínima explicação sobre o que levou o tribunal a dar como provado o facto, ou da leitura da 

mesma não resulta de uma forma minimamente clara a prova que poderá estar na base do 

entendimento do Meritíssimo Juiz, padece a sentença da nulidade prevista no art. 379.º, n.º 1, 

alínea a), com referência ao art. 374º, n.º 2, do CPP.”  

 

 Recurso extraordinário de revisão; Fundamentos – Acórdão de 07-03-2017  

“ I- A al. c) do artº 696º do nCPC dispõe que ‘a decisão transitada em julgado só pode ser 

objecto de revisão quando se apresente documento de que a parte não tivesse conhecimento, 

ou de que não tivesse podido fazer uso, no processo em que foi proferida a decisão a rever e 

que, por si só, seja suficiente para modificar a decisão em sentido mais favorável à parte 

vencida’. II - A citada al. c) integra um fundamento de revisão traduzido no relevo de 

documento que a parte desconhecia ou de que não pôde fazer uso e que se revele crucial para 

modificar a decisão em sentido mais favorável ao recorrente. Também aqui importa notar que 

o acesso ao recurso de revisão apenas pode ser permitido nos casos em que não tenha sido 

objectiva ou subjectivamente possível à parte apresentar o documento a tempo de interferir 

no resultado declarado na decisão revidenda, o que convoca, além do mais, a possibilidade 

conferida pelo artº 662º, nº1, de junção de documentos supervenientes em sede de recurso de 

apelação. III - Mas surge uma dúvida. Suponhamos que a parte não teve notícia da existência 

do documento por incúria sua, porque não procedeu às diligências naturalmente indicadas 

para descobrir o documento. Quando isso suceda, deve concluir-se que a parte não tem direito 

à revisão; se não teve conhecimento do documento foi porque não quis tê-lo; é-lhe imputável, 

portanto, o não uso do documento. Na base deste dispositivo está este pensamento: a revisão 

só é admissível quando não possa imputar-se à parte vencida a falta de produção do 

documento no processo em que sucumbiu. IV - Não preenche o fundamento do recurso de 
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revisão da al. c) a apresentação de documentos com relevância para a causa, mas que apenas 

em conjugação com outros elementos de prova produzidos, ou a produzir em juízo, poderiam 

modificar a decisão transitada em julgado. V - Na al. b) prevêem-se fundamentos ligados à 

falsidade dos meios de prova em geral, exigindo-se que a matéria não tenha sido objecto de 

discussão no próprio processo e, além disso, que a sua valoração tenha sido causal da decisão a 

rever. No que concerne aos documentos, a impugnação da sua genuidade ou da sua força 

probatória está prevista nos artºs 444º e 446º, de modo que, conhecendo os vícios, a parte 

contra quem os documentos são apresentados tem o ónus de suscitar tais incidentes, sob pena 

de preclusão.” 

 

 Exoneração do passivo restante; Pressupostos; Indeferimento liminar – Acórdão de 07-

03-2017 

“I-A exoneração do passivo restante corresponde a um instituto jurídico de excepção, pois que 

por via do mesmo se concede ao devedor o benefício de se libertar de algumas das suas dívidas 

e de por essa via se reabilitar economicamente, inteiramente à custa do património dos 

credores. II - A excepcionalidade desse instituto exige que o recurso ao mesmo só possa ser 

reconhecido ao devedor que tenha pautado a sua conduta por regras de transparência e de 

boa-fé, no tocante às suas concretas condições económicas e padrão de vida adoptado, à 

ponderação e protecção dos interesses dos credores, e ao cumprimento dos deveres para ele 

emergentes do regime jurídico da insolvência, em contrapartida do que se lhe concede aquele 

benefício excepcional. III - Estando em causa uma pessoa singular não titular de uma 

empresa, logo não sujeita ao dever de apresentação à insolvência (art. 18º/2 do CIRE), o 

pedido de exoneração do passivo restante só pode ser objecto de indeferimento liminar com 

fundamento no art. 238º/1/d do CIRE se estiveram verificados, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: a) ter o devedor deixado de se apresentar à insolvência nos seis meses seguintes à 

verificação da insolvência; b) ter causado, com o atraso, prejuízo aos credores; c) sabendo ou 

não podendo ignorar, sem culpa grave, não existir qualquer perspectiva séria de melhoria da 

sua situação económica. IV - O ónus de alegação e demonstração dos factos integradores de 

cada dos requisitos cumulativos enunciados em III) cabe ao administrador da insolvência ou 

aos credores, porquanto tendo a natureza de factos impeditivos do direito do devedor a pedir a 

exoneração do passivo restante, é sobre eles que recai aquele ónus.” 

 

 Processo especial de revitalização; Per; Homologação; Princípio da igualdade; Credores; 

Insolvência – Acórdão de 07-03-2017 

“I- O processo especial de revitalização (PER) funciona como um processo pré-insolvencial 

(no sentido de preventivo de uma potencial insolvência), cuja grande vantagem é a 

possibilidade de o devedor obter um plano de recuperação sem ser declarado insolvente e 

através do qual se reserva aos credores um papel fundamental: o de “consentirem (pelo menos 

momentaneamente) no sacrifício dos seus direitos para viabilizarem o PER ou, então, manterem-se 

irredutíveis”. II - O PER reveste uma natureza essencialmente negocial e extrajudicial, 
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imperando nele o primado da vontade dos credores, restando para o tribunal um papel 

residual. Mas ao tribunal sempre cabe sindicar a observância, como pressuposto do seu juízo 

sobre a homologação, da regularidade dos procedimentos subjacentes e da legalidade do 

conteúdo do plano. III - O plano de insolvência obedece ao princípio da igualdade dos credores 

da insolvência, sem prejuízo das diferenciações justificadas por razões objectivas, apontando, 

assim, para uma tendencial igualdade de tratamento de credores que estejam em idênticas 

[mormente considerando a natureza garantida, privilegiada, comum ou subordinada do 

respetivo crédito (art. 47º, nº4, do CIRE)] circunstâncias, a não ser que o correspondente 

tratamento diferenciado seja justificado por razões objetivas. Impondo, assim, tal princípio 

bifronte a necessidade de tratar igualmente o que é semelhante e de distinguir o que é distinto, 

sem prejuízo do acordo em contrário dos credores atingidos.” 

 

 Caminho público; Conceito jurídico; Atravessadouro – Acórdão de 07-03-2017  

“I-O Assento do S.T.J. de 19/04/89, publicado no DR I-A de 2 de Junho de 1989, hoje com 

valor de acórdão uniformizador de jurisprudência, considerou revogado o art.º 380º do C.C. de 

1867, e considerando que determinadas vias de comunicação terrestre, como as estradas 

municipais e os caminhos públicos, que não fazem parte do domínio público do Estado (D.L. 

477/80 de 15/10 – artº 4, e)), entendeu que “quando a dominialidade de certas coisas não está 

definida na lei, como sucede com as estradas municipais e os caminhos, essas coisas serão públicas 

se estiverem afectadas de forma directa e imediata ao fim de utilidade pública que lhes está 

inerente”. II - Ou seja, o uso imemorial faz presumir a dominialidade do caminho, assim se 

salvaguardando a prevalência de interesse público sobre o interesse privado. III - O que não 

pode é interpretar-se o Assento no sentido de excluir a dominialidade de um caminho que, 

tendo sido construído ou legitimamente apropriado, em data recente (portanto estando 

ausente o requisito da imemorialidade) por pessoa colectiva de direito público (por ex. pelo 

Município ou Junta de Freguesia), foi por ela afectado ao uso público, servindo o interesse 

colectivo que lhe é inerente. IV - Um atravessadouro não deixa de ser um caminho, embora 

alternativo e destinado a encurtar distâncias (atalho), ligando, normalmente, caminhos 

públicos através de prédio(s) particular(es), cujo leito faz parte integrante do prédio 

atravessado. V - Não há que confundir atravessadouro, tal como acima ficou definido, com 

caminho público. Na caracterização do caminho público pesam interesses colectivos de 

particular relevância bem superiores aos que definem os atravessadouros, como a ligação entre 

povoações ou lugares, além de que também os seus leitos são públicos. VI - O STJ vem 

defendendo, de forma persistente, uma interpretação restritiva do dito acórdão uniformizador, 

exigindo, para que um caminho de uso imemorial se possa considerar integrado no domínio 

público, a sua afectação a utilidade pública, ou seja, que a sua utilização tenha por objecto a 

satisfação de interesses colectivos de certo grau e relevância (cfr. Acórdão do STJ de 28 de 

Maio de 2009, processo n.º 08 B 2450).” 
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 Período de cessão; Prazo; Início; Insolvência – Acórdão de 07-03-2017  

“No processo de insolvência, o período de cinco anos de cessão do rendimento disponível que o 

devedor venha a auferir é contado a partir do encerramento do processo de insolvência e não a 

partir da data de admissão liminar do pedido de exoneração do passivo restante.” 

 

 Impugnação de paternidade; Prazo; Caducidade; Inconstitucionalidade – Acórdão de 

07-03-2017  

“O prazo de caducidade da acção de impugnação de paternidade do art. 1844.º n.º 2 al. a) do 

Código Civil não é inconstitucional.”  

 

 Alimentos devidos a menores; Maioridade; Aplicação da lei no tempo – Acórdão de 07-

03-2017 

“I- Na Reforma do Código Civil de 1977, estendeu-se a obrigação de alimentos dos pais para 

além da menoridade dos filhos, com a finalidade de permitir que estes completassem a sua 

formação profissional e preparassem o seu futuro após a maioridade ou emancipação 

(art.1880º do CC). II- A redação do art. 1905º nº2 do Código Civil, introduzida pela Lei 

122/2015, de 01-09, em vigor desde o dia 01-10-2015, determina que a pensão de alimentos já 

fixada no âmbito do processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais 

durante a menoridade, se mantém automaticamente a quem tiver menos de 25 anos de idade, 

cabendo ao progenitor vinculado à prestação alimentícia requerer a sua cessação e tendo o 

ónus de alegar e provar que o processo de educação ou formação profissional do filho foi 

concluído antes de este perfazer os 25 anos ou foi voluntariamente interrompido por este ou, 

ainda, a irrazoabilidade da exigência da prestação alimentícia. III- Esta norma inovadora 

aplica-se às relações jurídicas já constituídas e subsistentes à data da sua entrada em vigor, 

independentemente de o filho ter atingido a maioridade, todavia, apenas desde a data da sua 

entrada em vigor. IV- Até à Lei 122/2015, entendia-se que a prestação fixada durante a 

menoridade não se mantinha com a maioridade, pelo que os filhos maiores ou emancipados 

tinham o ónus de propor uma acção para receber alimentos dos pais para além da menoridade. 

Porém, o dever de alimentos não cessava automaticamente com o fim da menoridade. A 

cessação da obrigação alimentar carecia de ser judicialmente ordenada, devendo o obrigado 

alegar e provar qualquer uma das causas de cessação da obrigação de alimentos constantes do 

art. 2013.º do C. Civil.” 

 

 Usucapião; Pressupostos; Posse; Contrato-promessa de compra e venda; Imóvel – 

Acórdão de 07-03-2017  

“I-A aquisição da propriedade por usucapião tem como pressuposto a existência de uma posse 

em nome próprio, não apenas com corpus, mas também com o animus. II-No contrato-

promessa de compra e venda de imóvel com tradição (válido ou nulo) presume-se que o 

promitente-vendedor exerce a posse correspondente ao direito de propriedade até à celebração 

do contrato definitivo, a não ser que ser prove que a vontade das partes foi a de transferir, 
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desde logo, para o promitente-comprador, a título definitivo, a posse da coisa correspondente 

ao direito de propriedade. III-Não se provando a existência de contrato de compra e venda 

verbal nem a existência da inversão do título da posse, os detentores do imóvel não lograram 

provar a sua intenção de actuar como titulares do direito de propriedade.” 

 

 Legitimidade activa; Sociedade extinta; Injunção; Acção especial para cumprimento de 

obrigações pecuniárias – Acórdão de 07-03-2017 

“Carece de personalidade jurídica e judiciária para instaurar o procedimento de injunção, 

posteriormente convertido em acção especial para cumprimento de obrigações pecuniárias 

emergentes de contrato, a sociedade que já se encontrava extinta naquela data.” 

 

 Cessão de créditos; Oposição; Nulidade do contrato – Acórdão de 07-03-2017 

“O devedor tem a faculdade de opor ao cessionário a nulidade do negócio que serviu de base à 

cessão de créditos.” 

 

 Empreitada; Defeitos; Indemnização; Danos – Acórdão de 07-03-2017 

“I- O artigo 1223.º do Código Civil não dá cobertura à indemnização de todos os danos 

provenientes do cumprimento defeituoso do contrato de empreitada. II- Tal norma dá amparo 

apenas à indemnização dos danos cuja reparação não puder ser alcançada através dos outros 

direitos reconhecidos ao dono da obra (eliminação dos defeitos; nova construção, redução do 

preço ou resolução do contrato).” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 Acusação inviável; Falta de indicação de normas; Nulidade; Rejeição – Acórdão de 20-

03-2017 

“A falta de indicação na acusação das disposições legais aplicáveis pode, em fase de inquérito, 

ser atacada por via da arguição da respetiva nulidade dessa peça processual pelo respetivo 

interessado. Não o sendo, e transitando o processo para a fase de julgamento, sem que tenha 

sido requerida a abertura de instrução (como sucedeu relativamente à acusação em apreço nos 

autos), esse vício apenas pode levar à rejeição da acusação por manifestamente inviável nos 

termos do artº 311º, nºs 2, al. a), e 3 al. c), e já não à sanação da nulidade.” 

 

 Alteração da qualificação dos factos; Ofensa à integridade física; Meio particularmente 

perigoso; Desqualificação; Arbitramento indemnizatório oficioso – Acórdão de 20-03-

2017 

“I- Os factos essenciais descritos na acusação, em articulação com as normas consideradas 

infringidas pela sua prática (e também obrigatoriamente indicadas), definem e fixam o objecto 

do processo que, por sua vez, delimita os poderes de cognição do tribunal.  II- Contudo, sendo 
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o nosso processo penal, de estrutura basicamente acusatória, constitucionalmente imposta 

(art. 32º, nº 5, da CRP), integrado por um princípio de investigação, pode suceder que nem 

todos os factos ou circunstâncias factuais relativas ao crime imputado possam constar desde 

logo da acusação, emergindo durante a discussão da causa factos novos e/ou questões 

submetidas à disciplina do preceituado nos arts. 358º e 359º do CPP. III- Não constitui 

alteração substancial dos factos, mas mera alteração da qualificação jurídica, a decisão 

comunicada pelo juiz pela qual este, socorrendo-se do mecanismo a que alude o art. 358º, 1 e 3, 

do CPP, se limitou a expender o entendimento de que a realidade fáctica imputada na 

acusação, que manteve intocável, permitiria um seu enquadramento jurídico diferente do que 

naquela constava, mesmo que este possa culminar num agravamento dos limites máximos das 

sanções aplicáveis. IV-A fundamentação da sentença é um princípio com assento 

constitucional, em que se inscreve a legitimidade do exercício do poder judicial (art. 205º da 

CRP), dada a sua proeminência enquanto garantia integrante do Estado de direito 

democrático, por assumir, no domínio do processo penal, uma função estruturante das 

garantias de defesa dos arguidos. A fundamentação cuidada é, pois, essencial, desde logo, para 

garantir a possibilidade do exercício eficaz do direito ao recurso, e traduz-se na 

obrigatoriedade de o tribunal especificar os motivos de facto e de direito da decisão, 

cominando a lei a sua omissão ou grave deficiência com a nulidade, aliás, de conhecimento 

oficioso (arts. 379º, nº 1, al. a), e 374º, nº 2, do CPP). V- Porém, também é consensual que só 

importa o esgrimido vício a ausência completa de especificação dos fundamentos de facto e de 

direito que justificam a decisão, não a sua motivação deficiente, medíocre ou errada. VI - No 

nosso C. Penal, como resulta do disposto no nº 1 do art. 145º e da remissão que no n.º 2 do 

mesmo preceito se faz para o art. 132º, nº 2, o crime de ofensa à integridade física qualificada 

está construído, à semelhança do homicídio qualificado, para o qual é feita a remissão, 

segundo a técnica dos exemplos-padrão: no nº 1 está configurada a tipicidade da qualificativa 

e no nº 2 faz-se uma indicação meramente exemplificativa de alguns índices que poderão 

revelar a especial censurabilidade ou perversidade a que o tipo se refere. VII-Por 

especialmente censuráveis deve entender-se as circunstâncias de tal modo graves que reflectem 

uma atitude profundamente distanciada do agente em relação a uma determinação normal de 

acordo com os valores; e por especial perversidade tem-se em vista uma atitude 

profundamente rejeitável, no sentido de ter sido determinada e constituir indício de motivos e 

sentimentos que são absolutamente rejeitados pela sociedade, o que pode reconduzir-se à 

atitude má, de crasso e primitivo egoísmo do agente. E esse juízo de especial censurabilidade 

só é sustentável se, subjectivamente, o dolo do agente também abranger a condição reveladora 

da especial censurabilidade ou perversidade. VIII - No caso dos autos, o arguido perpetrou a 

agressão com a utilização de um spray, cujas características e conteúdo não foi possível 

apurar, não se descortinando, pois, como poderia esse meio ou instrumento ser tido como meio 

insidioso, que teria colocado o ofendido numa situação de dificuldade exponencial de defesa, 

ou como a conduta daquele poderia revelar insensibilidade e desvendar uma “imagem global 

do facto agravada”, passível de sustentar um juízo de especial censurabilidade, por fundar um 
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juízo de maior desvalor ético, quando confrontada com os procedimentos de agressão 

comummente adoptados. IX- E, subjectivamente, também não se comprovou, aliás já não 

constava da acusação, que o arguido, ao pulverizar o produto diversas vezes no rosto do 

ofendido, tenha actuado com consciência e a vontade de lesar a saúde de uma pessoa, sabendo 

que era um meio particularmente perigoso para lesar a integridade física, ou seja, que no caso 

concreto, o dolo do arguido também abrangeu essa condição de especial vulnerabilidade em 

que o mesmo, supostamente, teria colocado o ofendido.  X- A lei não prevê, por regra, o 

arbitramento indemnizatório oficioso, sendo necessário que o lesado formule o correspondente 

pedido para a ele haver lugar. Uma das excepções, prevista no nº 1 do art. 82º-A do CPP, é 

potencialmente aplicável às vítimas de qualquer tipo de crime, portanto, tem âmbito genérico, 

mas a aplicabilidade da reparação oficiosa ao abrigo da mesma tem como requisito, a par da 

observância do contraditório, a existência de “particulares exigências de protecção da 

vítima”, ou seja, de condições desta que, revelando sérias dificuldades em consequência dos 

danos sofridos com a prática do crime, imponham a sua imperiosa protecção, através de tal 

arbitramento oficioso, o qual, pois, não pode ser fundamentado em pressupostos aplicáveis à 

generalidade das situações. XI- Sendo ambos os arguidos condenados como co-autores de um 

crime de ofensa à integridade física qualificada, o recurso interposto por um deles aproveita ao 

não recorrente, como prescreve o art. 402º, nº 2, alínea a) do CPP, por se tratar de caso de 

comparticipação e o recurso não ser fundado em motivos estritamente pessoais e, por outro 

lado, a delimitação imposta pelo objecto do recurso interposto não prejudica o dever de retirar 

da procedência deste as consequências legalmente impostas relativamente a toda a decisão 

recorrida (art. 403º, nº 3, do CPP).” 

 

 Justo impedimento; Requisitos legais; Lapso de funcionária – Acórdão de 20-03-2017 

“I-O justo impedimento exige a verificação de dois requisitos: 1º Que o evento não seja 

imputável à parte nem aos seus representantes ou mandatário; 2º Que o evento determine a 

impossibilidade de praticar atempadamente o ato. II-Não integra justo impedimento a 

situação retratada nos autos, na qual uma funcionária de escritório de uma advogada, 

mandatária da ofendida, comete um lapso ainda que involuntário e, por conseguinte 

negligente, que guardou no dossier de um outro processo, em que a recorrente é arguida, o 

comprovativo da entrega na Segurança Social de proteção/apoio judiciário, na modalidade de 

dispensa de taxa de justiça e demais encargos com o processo, com a finalidade de constituição 

de assistente, comprovativo esse que deveria ter sido junto aos presentes autos.” 

 

 Reapreciação da matéria de facto; Livre apreciação da prova; Imediação; Oralidade – 

Acórdão de 20-03-2017 

“I- Na tarefa de apreciação da prova, é manifesta a diferença entre a primeira instância e a 

segunda, beneficiando aquela da imediação e da oralidade e estando esta limitada à prova 

documental e ao registo de declarações e depoimentos. II-O julgador deve manter-se atento à 

comunicação verbal, mas também à comunicação não verbal. Se a primeira é suscetível de ser 
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escrutinada pelo tribunal de recurso mediante a audição das gravações, já se fica 

impossibilitado de aceder à segunda para complementar e interpretar a comunicação verbal. 

III- A imediação, que se traduz no contacto entre o juiz e os diversos meios de prova, confere 

ao julgador em primeira instância certos meios de apreciação da prova pessoal de que o 

tribunal de recurso não dispõe. É essencialmente a esse julgador que compete apreciar a 

credibilidade das declarações e depoimentos, com fundamento no seu conhecimento das 

reações humanas, atendendo a uma vasta multiplicidade de fatores que só são apreensíveis 

mediante o contacto direto com os depoentes na audiência: as razões de ciência, a 

espontaneidade, a linguagem (verbal e não verbal), as hesitações, o tom de voz, as 

contradições, etc. As razões pelas quais se confere credibilidade a determinadas provas e não a 

outras dependem desse juízo de valoração realizado pelo juiz da primeira instância, com base 

na imediação e na oralidade, ainda que condicionado pela aplicação das regras da experiência 

comum. IV-Assim, embora a reapreciação da matéria de facto esteja igualmente subordinada 

ao princípio da livre apreciação da prova e sem limitação (à exceção da prova vinculada), no 

processo de formação da sua convicção deverá o tribunal da Relação ter em conta que dos 

referidos princípios decorrem aspetos de relevância indiscutível na valoração dos depoimentos, 

que melhor são percetíveis pela primeira instância. V-A ausência de imediação determina que 

o tribunal superior, no recurso da matéria de facto, só possa alterar o decidido pela primeira 

instância se as provas indicadas pelo recorrente impuserem decisão diversa da proferida (artº 

412º, nº 3, a. b) do CPP).” 

 

 Decisão instrutória; Irregularidade; Despacho; Irrecorribilidade – Acórdão de 06-03-

2017 

“O despacho que não conheceu de irregularidades da decisão instrutória invocadas pela 

arguida e, consequentemente, indeferiu a reparação dessa decisão, é irrecorrível, pois que se 

trata de um despacho de mero expediente e de ordenamento processual, atenta a matéria 

invocada no requerimento da arguida/recorrente, porquanto não versa sobre qualquer questão 

interlocutória, nem põe termo ao processo.” 

  

 Suspensão da execução da pena; Revogação; Não audição presencial; Motivos 

imputáveis ao condenado; Contraditório – Acórdão de 06-03-2017  

“I- Não tendo sido possível a audição pessoal do condenado, por motivos imputáveis ao 

próprio, não se pode dizer que o tribunal a quo, ao revogar a suspensão da execução da pena 

de prisão, cometeu a nulidade prevista no artº 119º, al. c) do CPP, por falta de cumprimento 

do disposto no artº 495º, nº 2, do mesmo diploma legal. II- A entender-se o contrário, estar-se-

ia a premiar um condenado que se mantém incontactável, como sucede, in casu, assim 

entorpecendo e retardando intoleravelmente a ação da justiça. III- Ainda assim, exigindo a lei 

que o contraditório se exerça, no caso, na sua expressão máxima de audição presencial, 

frustrada esta por motivo não imputável ao tribunal, será ainda possível garantir o 

contraditório na sua expressão mínima, ou seja, a audição através de defensor, o qual, nos 
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termos do artº 63º, nº 1, do CPP "...exerce no processo os direitos que a lei reconhece ao 

arguido, salvo os que ela reservar pessoalmente".” 

 

 Trabalho a favor da comunidade; Suspensão provisória do processo; Desconto na pena 

de multa – Acórdão de 06-03-2017  

“O período de tempo de trabalho a favor da comunidade, prestado em sede de suspensão 

provisória do processo, deve ser descontado na pena de multa em que o arguido foi 

condenado.” 

 

 Abuso de confiança contra a segurança social; Ação cível enxertada; Causa de pedir; 

Danos emergentes conduta danosa – Acórdão de 06-03-2017 

“O pedido de indemnização civil enxertado em processo criminal por abuso de confiança fiscal 

contra a Segurança Social, não tem por objeto o acto tributário, mas sim a obrigação de 

indemnização por danos emergentes da conduta danosa.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 Adopção; Confiança para adopção; Tutela – Acórdão de 09-03-2017 

“I - A situação de confiança da criança a que se refere o n.º3 do art.º 1980º do CC é 

necessariamente, a mesma confiança devidamente elencada e delimitada no n.º1 do mesmo 

preceito. II - Não cabe naquela previsão a confiança de uma criança no âmbito do Instituto da 

Tutela. III - Só releva para efeitos do alargamento da idade do adoptado a confiança da 

criança nos termos previstos no n.º 1 do Art.º 1980º do CC ou seja mediante confiança 

administrativa ou medida de promoção e proteção, de confiança com vista a futura adoção.” 

 

 Acidente de viação; Dano biológico; Danos não patrimoniais; Cálculo da indemnização 

– Acórdão de 09-03-2017 

“I - Servindo as conclusões para delimitar o objeto do recurso, devem nelas ser identificados 

com precisão os pontos de facto que são objeto de impugnação. Já quanto aos demais ónus 

previstos no artigo 640º do CPC, é suficiente que os mesmos constem de forma explícita na 

motivação do recurso. II - O dano biológico abrange um campo alargado de prejuízos que 

incidem na esfera patrimonial do lesado, desde a perda do rendimento total ou parcial auferido 

no exercício da sua atividade profissional habitual até à frustração de previsíveis 

possibilidades de desempenho de quaisquer outras atividades ou tarefas de cariz económico, 

passando ainda pelos custos de maior onerosidade no exercício ou no incremento de quaisquer 

dessas atividades ou tarefas, com a consequente repercussão de maiores despesas daí 

resultantes ou a perda do nível de rendimentos expectáveis.  III - A partir do rendimento 

anual de € 10.000,00, atendendo à incapacidade permanente absoluta do autor para o 

exercício da sua atividade profissional, a uma taxa de juro nominal de 3%, a um período de 

vida ativa previsível de 28 anos e a uma redução de 1/3 do capital desse modo apurado, a 
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título de compensação pelo benefício da antecipação do mesmo, achar-se-ia um capital na 

ordem dos € 200.000,00. IV - Considerando o quadro de sequelas sofridas e o que, à luz das 

regras da experiência comum, é de supor que o autor pudesse desempenhar com utilidade 

económica, fora do seu giro profissional, e sobretudo nas suas tarefas pessoais, se não fossem 

tais lesões, tem-se por justificado um acréscimo de € 60.000,00, reportado à data da sentença 

recorrida, a título de indemnização pela perda da capacidade económica do autor fora da área 

da sua atividade profissional específica. V - Tendo em conta a espécie das lesões sofridas pelo 

autor, o quadro de intervenções cirúrgicas e de tratamentos a que foi sujeito, as sequelas 

irreversíveis psicomotoras, mormente a perda de significativa autonomia e da sua sexualidade, 

considerando, em particular, os sofrimentos que, segundo as regras da experiência comum, 

aquelas sequelas são suscetíveis de produzir numa pessoa a partir da idade de 42 anos e que se 

tendem a agravar com a idade, não poderá deixar de se considerar esta como uma situação 

muito próxima do tipo daquelas que têm vindo a ser reconhecidas como de extrema 

gravidade, mostrando-se, portanto, justificada uma compensação na ordem de € 120 000,00. 

 

 Responsabilidades parentais; Alimentos; Alteração – Acórdão de 09-03-2017 

“I-A nulidade da sentença prevista na alínea d) do n.º1 do art.º 615.º do C. P. Civil, só pode 

ocorrer no caso de o juiz deixar de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou 

quando conheça de questões de que não podia tomar conhecimento, não quando deixa de 

apreciar qualquer consideração, argumento ou razão produzida pela parte. II- A causa de 

nulidade referida na alínea b) do n.º1 dessa disposição legal está relacionada com a decisão de 

procedência ou improcedência de um pedido sem que se especifique quais os fundamentos de 

facto ou de direito que foram relevantes para essa decisão, violando o dever de motivação ou 

fundamentação das decisões judiciais (art. 208º, n.º 1, C. R. P. e art. 154º, n.º 1, do C. P. Civil). 

III- A alteração da regulação do exercício das responsabilidades parentais, nomeadamente no 

que respeita aos alimentos, só pode ter por fundamento a existência de circunstâncias 

supervenientes (objetivas ou subjetivas) que justifiquem ou tornem necessária a 

alteração/redução da prestação alimentar fixada – art.º 182.º/1 da O. T. M e art.º 42.º/1 do 

RGPTC. IV- É de manter a prestação de alimentos fixada em abril de 2010, no valor de 

€120,00 mensais, se o recorrente não alegou, nem demonstrou, factos que levem a concluir que 

a sua situação económica, após essa data, sofreu uma alteração substancial que justifique a 

redução desse montante.” 

 

 Meios de prova; Documento autêntico; Força probatória; Declaração confessória 

extrajudicial – Acórdão de 09-03-2017 

“I- Um documento autêntico apenas faz prova plena quanto aos factos referidos como 

praticados pelo oficial público respetivo, não prova plenamente que as declarações nele 

contidas são verdadeiras - art.º 371.º/1 do C. Civil. II- A declaração feita pela recorrente na 

escritura pública de que recebeu o preço da transmissão do imóvel tem natureza de uma 

declaração confessória de um facto à parte contrária, que lhe é desfavorável, com força 
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probatória plena, nos termos dos art.ºs 352.º e 358.º/2 do C. Civil. III-Perante a declaração de 

confissão extrajudicial feita pela recorrente à parte contrária, nesse documento autêntico, a 

sua força probatória só pode ser destruída mediante a prova do contrário, isto é, pela prova de 

que a recorrente não tinha recebido o preço aí estabelecido, não obstante assim o ter 

declarado, competindo-lhe alegar e provar de que o preço não foi efetivamente pago ou 

recebido. IV-E no âmbito dessa prova está excluída a prova por presunção judicial e a prova 

testemunhal, como decorre expressamente dos art.ºs 351.º e 393.º/2 do c. Civil.” 

 

 Grupo de sociedades; Prestação de garantias – Acórdão de 09-03-2017 

“I- As sociedades podem validamente praticar actos gratuitos, nomeadamente prestar 

garantias a dívidas de terceiros quando a esses actos presida um interesse próprio da sociedade 

garante, ainda que deles não decorra uma vantagem económica imediata: Basta que haja o 

objectivo de alcançar um fim conveniente à prossecução de vantagens de cariz económico da 

sociedade e não de proporcionar uma vantagem ao credor garantido.  II- À luz do artigo 6.º, 

n.º 3, do C.S.C. são igualmente válidas as garantias prestadas por uma sociedade comercial a 

outra, com a qual esteja numa relação de domínio ou de grupo. III- Dentro das sociedades em 

relação de grupo, identifica(m)-se o(s) grupo(s) constituído(s) por domínio total, o que ocorre 

quando uma sociedade – dita dominante – detém a totalidade das acções representativas do 

capital social de uma outra sociedade – dominada – podendo essa relação de domínio total ser 

inicial ou superveniente (cfr. artigos 488.º e 489.º do CSC); IV- Ainda que se admita que tenha 

de se diferenciar entre as garantias prestadas ao abrigo de uma relação de domínio e aquelas 

no seio do regime das relações de grupo, o certo é que no caso em apreço estamos em presença 

de uma relação societária de grupo em que ocorre o domínio total da sociedade garante pela 

sociedade garantida. V- Nos grupos constituídos por domínio total, o património utilizado 

nessa participação, é transferido para a participada e passa a ser gerido pelo órgão de 

administração da sociedade-mãe. E também não despiciendo para os credores, porque se a 

responsabilidade da sociedade dominante abrange as dívidas da dominada, significa que o 

acervo patrimonial da sociedade que lhes deve pode vir a sofrer algum revés. Além do que, a 

diluição da solvabilidade da dominada resulta, na prática, das múltiplas coligações em causa: 

quantas mais sociedades agrupadas, maior o número de credores e maior o número de dívidas 

(artigos 405.º, 501.º e 502.º, ex vi, artigo 491.º). VI- É precisamente por causa da tutela e do 

regime próprio das relações de grupo que se deve basear a interpretação do artigo 6.º n.º 3. 

Dada a configuração do poder de direcção, o regime derrogatório das relações de grupo, a 

previsão expressa da lei da possibilidade de instruções desvantajosas às sociedades filiais e 

toda a dinâmica de recursos que a prática legitimou entre as agrupadas, não faz sentido 

limitar a faculdade de prestação de garantias dentro da realidade de um grupo de sociedades. 

Serão válidas as garantias prestadas pelas sociedades integralmente dominantes ou directoras, 

às integralmente dominadas ou dependentes, e vice-versa. VII- Provando-se que à data da 

outorga das referidas escrituras públicas de hipoteca a sociedade garantida era detentora 

da totalidade do capital social da sociedade garante estando para com esta numa relação de 
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domínio total não haveria que indagar sequer da (in) existência de interesse da sociedade 

autora na prestação das garantias em apreço porque este, graças à relação de grupo por 

domínio total com a sociedade beneficiária, se presume.” 

 

 Competência material; Alimentos a menores; Maioridade; Alteração – Acórdão de 09-

03-2017 

“I - No domínio da anterior redacção do artigo 1905.º do Código Civil, a jurisprudência 

dominante perfilava o entendimento de que atingida a maioridade caducava a pensão de 

alimentos, pelo que, quando fixada durante a menoridade do alimentado tal pensão, para que 

a fixação da obrigação de alimentos, nos quadros do artigo 1880.º do Código Civil pudesse 

operar, tinha o filho, agora maior de idade, que requerer, em processo próprio, a fixação de 

alimentos através do processo previsto no artigo 1412.º do Código Civil. II - Atenta a redacção 

introduzida pela Lei n.º 122/2015, de 1 de Setembro, que acrescentou o n.º 2 no artigo 1905.º 

do CC, considerando a referida divergência de entendimentos, e o teor do segmento inicial da 

alteração introduzida, sublinhando o legislador que, para efeitos do disposto no artigo 1880.º, 

entende-se que se mantém para depois da maioridade, deve concluir-se que estamos perante lei 

que é interpretativa do artigo 1880.º do CC, quanto à extensão da obrigação de alimentos a 

cargo dos progenitores durante a menoridade, e até que o filho complete 25 anos.  III - Assim, 

a regra actualmente estabelecida no artigo 1880.º do CC, é a de que a pensão fixada em 

benefício do filho menor mantém-se até que este complete os 25 anos, cabendo deste modo ao 

progenitor obrigado aos alimentos fixados durante a menoridade o ónus de cessar essa 

obrigação demonstrando que ocorre uma das três situações elencadas pelo legislador no 

segundo segmento do preceito em questão: que o filho completou o respectivo processo de 

educação ou formação profissional; que o interrompeu livremente; que a exigência de 

alimentos seja irrazoável. IV - Acresce que, de modo inovador, com a alteração efectuada ao 

regime substantivo, a referida Lei n.º 122/2015 procedeu à correspondente alteração no âmbito 

processual, mormente no n.º 3 do artigo 989.º do CPC, conferindo agora legitimidade ao 

progenitor que suporta o encargo de pagar as despesas dos filhos, para exigir a contribuição do 

obrigado a alimentos. V - A aplicação do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 272/2001, 

tem de ser concatenada com as disposições do Código de Processo Civil e do Regime Geral do 

Processo Tutelar Cível, requerendo um esforço de interpretação do sistema e não apenas deste 

diploma, porquanto, em face da multiplicidade de situações da vida que podem ocorrer, o 

legislador estabeleceu um leque de meios processuais a que o impetrante que invoca 

a necessidade de alimentos pode recorrer, consoante a situação em presença. VI - Assim, não 

podendo o legislador desconhecer a existência do referido Decreto-Lei n.º 272/2001, e 

considerando que a LOSJ expressamente cometeu aos tribunais, nos termos expostos, a 

competência para a decisão dos processos em que estejam em causa alimentos a filhos maiores 

ou emancipados, com fundamento no artigo 1880.º do CC, perante um processo desta natureza 

não pode o juiz, sem mais, rejeitar de imediato a respectiva competência, devendo antes 

analisar os fundamentos em que a parte que formula o pedido assenta a respectiva pretensão. 
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VII - Da interpretação do artigo 983.º, n.º 2, do CPC, efectuada de acordo com o disposto no 

artigo 9.º do CC, decorre que: a) - se estiver a correr o processo de regulação das 

responsabilidades parentais e ainda não tiverem sido fixados os alimentos devidos ao filho, a 

maioridade ou emancipação que entretanto ocorram não impedem que tal processo se conclua, 

podendo consequentemente tal fixação ocorrer já após a maioridade; b) - se durante a 

menoridade do filho tiver havido decisão a fixar alimentos a suportar por um ou ambos os 

progenitores no âmbito do processo de regulação das responsabilidades parentais, a 

maioridade ou emancipação que ocorram posteriormente a tal fixação não impedem que os 

incidentes posteriores quer de alteração quer de cessação dos alimentos corram por apenso 

àquele processo de regulação. VIII - Assim, enquanto o meio processual de concretização do 

direito a alimentos do filho maior a que alude o artigo 1880.º do CC, que não foram fixados 

durante a respectiva menoridade, é o recurso à Conservatória do Registo Civil ou ao processo 

de jurisdição voluntária previsto no artigo 989.º do CPC, caso não exista ou não seja viável a 

obtenção de acordo; nos demais casos em que esteja em causa peticionar alimentos devidos por 

ascendente a filho maior, sem escopo educativo e sem limitação temporal, seguir-se-á a forma 

processual comum actualmente regulada nos artigos 552.º e seguintes do CPC. IX - Já nos 

casos em que foi fixada uma prestação de alimentos em processo que correu termos durante a 

menoridade do filho, e após a entrada em vigor da Lei n.º 122/2015, de 1 de Setembro, 

podemos surpreender três possibilidades adjectivas de concretização do direito a alimentos do 

filho maior, com fundamento no disposto no artigo 1880.º do CC: a) - o progenitor obrigado a 

alimentos deixou de pagar voluntariamente e o filho pretende que lhe seja satisfeito tal montante: o 

meio próprio é o recurso à execução por alimentos, servindo a decisão homologatória de 

acordo abrangente de pensão de alimentos para o então menor, como título executivo 

relativamente aos alimentos para o filho maior vencidos após a entrada em vigor da referida 

lei; b) – o filho maior pretende ver alterado o montante da prestação de alimentos anteriormente 

fixada: para o efeito deduz incidente de alteração por apenso ao processo de regulação das 

responsabilidades parentais; c) – o progenitor que assume a título principal o encargo de pagar as 

despesas do filho maior, e que pretende ver alterado o montante da prestação de alimentos 

anteriormente fixada: deduz incidente de alteração por apenso ao processo de regulação das 

responsabilidades parentais. X - No caso dos autos, visando a progenitora exigir do pai da sua 

filha, agora maior, o pagamento de uma contribuição para o sustento e educação desta, em 

valor superior àquele que o progenitor se encontrava obrigado a pagar por via de anterior 

processo de regulação das responsabilidades parentais, nos termos inovatórios actualmente 

consentidos pelo n.º 3 do artigo 989.º, o meio processual próprio para o fazer, por força do n.º 2 

do mesmo artigo, é deduzir incidente de alteração do montante dos alimentos fixados no 

processo, por apenso àqueles autos de regulação das responsabilidades parentais.” 

 

 Taxa de justiça; Coligação activa – Acórdão de 09-03-2017 

“I - A coligação subsequente do lado activo da demanda, ocorrida em virtude de incidente de 

intervenção deduzido por um dos réus, é em tudo semelhante à que poderia ocorrer por via de 
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apensação de acções conexas, nos termos do artigo 267.º, n.º 1, do CPC, caso estivéssemos 

perante acções separadamente instauradas. II - Em caso de coligação subsequente, a 

atribuição à causa do valor correspondente à soma de cada um dos pedidos formulados, por 

despacho transitado, não impede que na taxa de justiça devida por cada uma das partes, se 

atenda ao valor individual de cada pedido, e não à sua soma. III - Consequentemente, 

pagando a ora Recorrente a taxa de justiça correspondente ao valor do pedido que formulou, 

não tem que efectuar o pagamento de qualquer complemento à mesma, motivado pelo 

aumento do valor da causa decorrente da referida coligação subsequente.” 

 

 Acidente de viação; Factos complementares; Prova pericial; Dano biológico; Danos não 

patrimoniais – Acórdão de 09-03-2017 

“I- A relação jurídica material, tal qual o autor a apresentou na acção, funda-se na ocorrência 

do acidente de viação cuja responsabilidade imputa ao condutor do veículo segurado na ré; no 

nexo de causalidade entre esse acidente e os danos por si sofridos; e, quanto a estes, 

concretamente do tipo de danos em causa. II- Assim, tendo o autor alegado todos os factos 

essenciais principais dos quais pode eventualmente decorrer a peticionada indemnização pela 

perda da capacidade de ganho que alegou ter sofrido em consequência do acidente, com 

repercussão em toda a sua vida futura, e devendo o tribunal ter em conta para além da 

alegação explícita também a alegação implícita, o facto considerado provado em 84. 

apresenta-se como concretizador da extensão do dano alegado pelo autor quanto à repercussão 

do acidente na sua vida profissional. III- Daqui decorre que, resultando da instrução da causa, 

tal facto deve ser considerado na sentença como complementar ou concretizador dos factos 

essenciais principais alegados, porquanto se integra no objecto do litígio, e sobre o mesmo as 

partes tiveram a possibilidade de se pronunciarem. IV- A prova pericial não é de apreciação 

vinculada, só sendo efectuada por solicitação das partes ou determinada oficiosamente pelo 

juiz relativamente a factos necessitados de prova, na formulação do artigo 410.º do CPC, 

sendo de livre apreciação pelo tribunal mesmo quando é efectuada uma segunda perícia 

(artigo 489.º do CPC). V- Não obstante, situações há em que, mercê da complexidade técnica 

da avaliação em causa, o legislador atribui a especialistas específicos nas respectivas áreas - 

sujeitos a especiais regras de recrutamento, de competências e de condições para o exercício 

dessas funções -, o cálculo dos factores determinantes para a posterior fixação pelo tribunal da 

indemnização justa e equitativa. VI- Tal ocorre precisamente quando está em causa a 

avaliação do dano em direito civil em que não basta a apreciação de um médico ainda que 

especialista na área, estando o cálculo da incapacidade permanente do lesado para efeitos de 

reparação civil do dano que lhe foi causado, atribuída legalmente pelo Decreto-Lei n.º 

352/2007, artigo 2.º, n.º 3, a médicos especialistas em medicina legal ou por especialistas noutras 

áreas com competência específica no âmbito da avaliação médico-legal do dano corporal no domínio 

do direito civil e das respectivas regras. VII- Deste modo, reconhecendo o legislador a especial 

complexidade da avaliação em causa, e não dispondo o juiz de conhecimentos especiais na 

área a que respeita a perícia, apesar da sua liberdade de apreciação das provas, incluindo a 
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pericial, o julgador não pode, sem fundamentos suficientemente sólidos, afastar-se do 

resultado das peritagens, sobretudo quando os peritos oferecem as garantias de competência e 

imparcialidade que aquela formação específica exige. VIII- Assim, salvo casos de erro grosseiro 

ou de aplicação de um critério ilegal, o juiz em regra não estará em condições de sindicar o 

juízo científico emitido pelo perito, havendo que o aceitar, salvo se existirem nos autos outros 

elementos que possuam o referido grau de segurança, fiabilidade e objectividade. IX- Este 

entendimento, que temos vindo a adoptar, tem necessariamente que ser enquadrado com o 

concreto juízo pericial que está em causa, tendo diferentes nuances consoante estejamos 

perante um juízo de cariz absolutamente científico ou um juízo que possa também fundar-se 

na conjugação com outros meios de prova. X- Resultando do relatório pericial na vertente da 

repercussão do dano na actividade profissional, que esta exige esforços suplementares, mas 

admitindo o Senhor Perito nos esclarecimentos prestados que a situação seria diversa 

consoante estivéssemos, no fundo, perante um maior ou menor exercício da actividade de 

condução, para cujo exercício está demonstrado que o Autor tem manifesta dificuldade, 

podendo não ser compatível com o exercício da actividade profissional, a referida conclusão 

encontra-se deferida ao juiz, em face da concreta situação de vida profissional em presença. 

XI- Assim, ponderando que ao tribunal incumbe retirar as devidas ilações de toda a matéria 

de facto provada, e tendo resultado provado, por mais impressivo, que o autor exercia a 

profissão de vendedor em toda a região do Algarve (facto 83); que tem um défice funcional 

permanente da integridade física fixado em 47 pontos (facto 43); que tem dificuldade em 

executar a actividade de conduzir (facto 64); que ainda hoje mantém a ajuda de terceiros 

porque muitas vezes não consegue exercer a sua actividade diária básica de forma normal 

(facto 69); e também que a empresa veio a celebrar com o autor um novo contrato de trabalho 

compatível com as suas actuais capacidades físicas (facto 86), a conclusão extraída de que as 

sequelas descritas não são compatíveis com a profissão que o autor vinha exercendo, no 

âmbito da qual se deslocava diariamente exercendo a condução, num percurso que se situa 

entre São Brás de Alportel e Vila Real de Santo António, é a que se impõem ante a apreciação 

da prova globalmente produzida. XII- O critério fundamental para a fixação da indemnização 

devida pelo dano biológico, tanto das indemnizações atribuídas por danos patrimoniais 

futuros (vertente patrimonial do chamado dano biológico) como especialmente por danos não 

patrimoniais (dano biológico e demais danos não patrimoniais), é a equidade. XIII- Para 

ressarcimento dos danos patrimoniais futuros, contando-se 356 meses, entre a data em que 

terminou o período de repercussão temporária na actividade profissional total e o termo 

previsível da vida activa que o autor atingirá em 30/07/2042; multiplicando-se pelo resultado 

da diferença entre o valor médio mensal antes recebido e o auferido depois do acidente, que é 

de 1 361,75€, ascendendo essa quantia global a 484 783,00€; dividindo depois esta quantia por 

três, por aplicação da taxa de juro; subtraindo esse resultado àquela quantia inicialmente 

encontrada; e aplicando ainda o que dispõe o artigo 8.º do CC, de acordo com o qual a justiça 

do caso concreto há-de procurar-se também recorrendo a casos de natureza semelhante que já 

tenham sido apreciados pelos Tribunais, entendemos ser consentânea com os critérios que têm 
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vindo a ser encontrados, designadamente pelo Supremo Tribunal de Justiça, para situações 

muito semelhantes à dos autos, fixar a referida indemnização em 320 000,00€. XIV- Na 

vertente dos danos não patrimoniais, ponderam-se todos os factos associados à fixação 

do quantum doloris no grau 5/7; à fixação do dano estético permanente no grau 4/7; tendo 

presente ainda que o Autor tinha 37 anos de idade à data do acidente, sendo então uma pessoa 

saudável e com alegria de viver, ficou com uma incapacidade funcional de quase 50%, só por 

si bem indiciadora da perda da qualidade de vida com que se terá que defrontar até ao final da 

sua vida, com as inerentes dores, não só as já sentidas como as que ainda padecerá por longos 

anos e que tende a agravar no futuro; e naturalmente ainda que também sofreu dores e 

incómodos nos internamentos hospitalares, a sua vida será sempre marcada pela realização de 

exames médicos, de deslocações a instituições hospitalares, e de todo o quadro de sofrimento 

associado, tudo sendo consequência do acidente da exclusiva responsabilidade do condutor do 

motociclo segurado na ré, reputando-se adequada a fixação da respectiva indemnização em 

60.000,00. XV- Quando, mercê do pagamento da taxa de justiça remanescente, se verificar a 

ocorrência de «uma desproporção que afete claramente a relação sinalagmática que a taxa 

pressupõe entre o custo do serviço e a sua utilidade para o utente», impõe-se ao Juiz o uso da 

faculdade que actualmente lhe é conferida pelo n.º 7, do artigo 6.º, do RCP com vista a 

dispensar, total ou parcialmente, o pagamento dessa taxa de justiça. XVI- Não se verificando 

a desproporcionalidade que funda a aplicação do disposto nesse preceito, deve ser indeferida a 

requerida dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justiça.” 

 

 Audiência de julgamento; Poderes do juiz; Confissão judicial – Acórdão de 09-03-2017  

“I- O art. 516.º, n.º 4, do Código de Processo Civil não restringe apenas ao momento posterior 

às instâncias dos mandatários das partes, o exercício pelo juiz do poder de solicitar os 

esclarecimentos e realizar as perguntas que considere convenientes para o apuramento da 

verdade. II- A falta de redução a escrito do depoimento de parte confessório só constituiria 

nulidade caso tivesse influência no exame e na decisão da causa, o que não sucede quando este 

é integralmente gravado. III- A falta de assentada constitui mera irregularidade processual 

ou, quando muito, nulidade secundária, e só pode ser invocada pelo interessado na 

observância da formalidade e no prazo assinalado no art. 199.º, n.º 1, do Código de Processo 

Civil.” 

 

 Contrato de crédito ao consumo; Cláusula contratual geral; Perda do benefício do prazo 

– Acórdão de 09-03-2017  

“Não é permitido às partes, por sua livre iniciativa, e dentro do quadro da sua liberdade 

contratual, estabelecer que no caso de perda do benefício do prazo ou da resolução do 

contrato, se vençam juros remuneratórios sobre as prestações vincendas, que se vencem 

imediatamente por via da perda do benefício do prazo ou da resolução do contrato.” 
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 Apresentação à insolvência; Documentos; Declaração de rendimentos – Acórdão de 09-

03-2017 

“A norma contida no artigo 24.º, n.º 1, alínea f), do CIRE não impõe ao devedor requerente da 

insolvência a junção com a petição inicial da sua Declaração de IRC.” 

 

 Venda por negociação particular; Pressupostos – Acórdão de 09-03-2017 

“I- A negociação particular é uma forma específica de venda, que não está sujeita aos mesmos 

requisitos e condicionalismos da venda através de propostas em carta fechada e pressupõe a 

consulta directa do mercado, mediante a procura de propostas, que possam corresponder a 

uma correcta intercepção do binómio económico da lei da oferta e da procura, sem a necessária 

aquiescência do executado. II- Neste tipo de situações, em caso de divergência quanto aos 

termos da venda, ao Tribunal está deferida uma apreciação final fiscalizadora do processado e 

essa avaliação comporta uma componente de estrito controlo da legalidade e outra que visa a 

emissão de um juízo equitativo de ponderação sobre o equilíbrio das prestações concorrentes.” 

 

 Responsabilidades parentais; Despesas elegíveis; Ensino – Acórdão de 09-03-2017  

“I- O acordo de regulação das responsabilidades parentais que as partes celebraram é um 

acordo escrito sujeito às regras de interpretação definidas no art.º 236.º do Código Civil.  

II- É neste acordo que toda a situação deve ser regulada de modo a que se perceba o âmbito de 

vinculação de cada uma das partes. III- Estas obrigam-se pelo que dele consta e não se 

obrigam pelo que dele não consta.” 

 

 Responsabilidade civil contratual; Erro censurável – Acórdão de 09-03-2017  

“I- É da competência dos tribunais comuns o conhecimento de uma acção proposta contra um 

laboratório de análises (por erro nas análises), mesmo que ele tenha acordos com o SNS. 

II- O pedido de realização de análises por um interessado e consequente realização pelo 

laboratório é um contrato de prestação de serviços. III- Os trabalhadores de uma pessoa 

colectiva não são comissários nem representantes legais ou auxiliares do devedor.” 

  

 Arrendamento; Suspensão do contrato – Acórdão de 09-03-2017  

“Se, na pendência de um procedimento cautelar, em que se pede a suspensão do pagamento da 

renda, proposto por um inquilino contra o senhorio, o contrato de arrendamento deixa de 

vigorar, verifica-se a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide.” 

 

 Acidente de viação; Indemnização civil; Prejuízo – Acórdão de 09-03-2017  

“O prejuízo funcional, com reflexos na vida profissional do lesado caracteriza-se pelo esforço 

acrescido na prestação do trabalho e eventuais perdas de oportunidades, geradoras de 

possíveis e futuros acréscimos patrimoniais, frustrados pelo grau de incapacidade que 

definitivamente o vai afectar, e justifica indemnização autónoma.” 

 



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 2017 

66 

 

 Livrança; Preenchimento abusivo – Acórdão de 09-03-2017   

“I- A lei admite a livrança em branco, necessário é que contenha, pelo menos, uma assinatura 

feita com a intenção de contrair uma obrigação cambiária. II - Se o acordo de preenchimento 

ficar por definir, isto é, se ele próprio for em branco, então é de presumir que o adquirente é 

autorizado a preencher a livrança segundo a relação subjacente e os costumes do tráfico.” 

 

 Processo especial de revitalização; Pessoa singular – Acórdão de 09-03-2017  

“O processo especial de revitalização não é aplicável a pessoas singulares de trabalhem por 

conta de outrem, ou seja, não se aplica a pessoas singulares que não sejam comerciantes, 

empresários ou que não desenvolvam uma actividade económica por conta própria.” 

 

 Divisão de coisa comum; Divisão de prédio em lotes; Autorização de construção – 

Acórdão de 09-03-2017  

“A divisibilidade natural (i.e., a possibilidade de fraccionamento sem prejuízo para a 

substância da coisa) pode coexistir com uma indivisibilidade legal, em que normas 

imperativas obstam à divisão – e é esta que é determinante para a decisão quanto à questão 

da divisibilidade ou indivisibilidade.” 

 

 Crime de peculato; Titular de cargo político – Acórdão de 07-03-2017 

“I-O tipo legal de peculato previsto no art. 20.º da Lei 34/87 de 16 de julho, abrange a 

apropriação de dinheiro ou qualquer coisa móvel que seja acessível ao agente em razão das suas 

funções - em contraponto com a entrega do dinheiro ou coisa ao agente ou à sua posse – sem 

que esta acessibilidade revista forma específica ou vinculada ou, em todo o caso, corresponda a 

situação material sobreponível à posse ou detenção do dinheiro ou coisa apropriada, hipóteses 

em que o crime de peculato aproxima-se da estrutura típica do crime de furto qualificado e 

não do crime comum de abuso de confiança. II- Em face dos termos amplos do tipo legal 

previsto no art. 20.º da Lei 34/87 (como no art. 375.º do C.Penal) e das razões de política 

criminal que visa satisfazer, não deixa de apropriar-se de dinheiro ou coisa que lhe seja 

acessível em razão das suas funções, o titular de cargo político (tal como o funcionário para 

efeitos do art. 375.º do C.Penal) que se aproveita das suas funções para se apropriar de 

dinheiro de que não tem a posse ou detenção material, mas que pode movimentar por 

intermédio de outras pessoas mediante ordens ou instruções emitidas no âmbito dessas 

mesmas funções. III- A ação não deixa de ser típica se o bem for acessível ao agente em 

resultado de subterfúgios ou de atos ilícitos instrumentais praticados no âmbito dessas 

mesmas funções, uma vez que desse modo se mostra igualmente violado o bem 

jurídico primacialmente protegido pela incriminação, ou seja, a integridade (probidade) no 

exercício de funções de titulares de cargos políticos.”  
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 Prestação de trabalho a favor da comunidade; Regras de conduta – Acórdão de 07-03-

2017 

“I - O n.º 6 do art. 58.º do C. Penal prevê expressamente a possibilidade de o tribunal aplicar 

ao condenado as regras de conduta estabelecidas nos nºs 1 a 3 do art. 52.º do C. Penal, com 

vista a promover a sua reintegração na sociedade, pelo que nada obsta a que se mantenha a 

substituição da pena de prisão por PTFC, sujeitando-se ainda a arguida ao dever de 

frequentar as aulas teóricas de condução, comprovando nos autos a sua submissão ao 

respetivo exame teórico e, bem assim, frequentar o programa “Stop”, lecionado pela DGRS.” 

 

 Audiogest; Requerimento para abertura da instrução; Isenção de custas – Acórdão de 

07-03-2017 

“I - Apesar das dúvidas suscitadas pela amplitude da al. f) do n. º1 do art. 4. º do RCP, face à 

diversidade de atividades que podem ser exercidas pelas pessoas coletivas privadas sem fins 

lucrativos e à relevância que a prossecução de um interesse de ordem pública continua a 

assumir na seleção legislativa das pessoas e entidades beneficiárias de isenção de custas, as 

Entidades de Gestão Coletiva de Direitos dos Produtores Fonográficos não deixam de 

beneficiar de isenção de custas para requerer a abertura da Instrução pelo crime de Usurpação 

p. e p. pelo art. 195.º do CDADC, nos termos daquele mesmo preceito do RCP.”  

 

 Crime de ameaça agravada; Contradição insanável da fundamentação – Acórdão de 07-

03-2017 

“I - A expressão "essa multa que me está a passar vai pagá-la duas ou três vezes mais cara ou 

então com um balázio nesses cornos", dirigida pelo arguido, militar da GNR, ao ofendido, 

também militar da GNR (que está nesse momento a autuar o arguido), é adequada a causar 

medo, inquietação e receio pela integridade física e vida, e consubstancia um crime de 

ameaça.”  

 

 Sentença homologatória; Litigância de má fé; Multa aplicável – Acórdão de 07-03-2017 

“É adequada a multa de 30 UC, por litigância de má-fé, dada a gravidade do comportamento 

de quem se apresenta como representante legal de pessoa colectiva, intervém em transacção 

judicial nessa qualidade, mas nega tudo por ocasião da execução dessa mesma transacção.” 

 

 Advogado; Ofensas à honra; Imunidades – Acórdão de 07-03-2017 

“I - Desde a prolação do acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 1 de Março de 1989 

(in CJ ano 1989 tomo ll pag. 76) tem sido costume a jurisprudência repetir o esquema de 

possibilidades de comparticipação criminal de advogados em peças processuais, 

configurando três situações possíveis: « - Ou o advogado transfere para a peça processual 

aquilo que o cliente lhe disse depois de o advertir expressamente das consequências que daí 

podem ocorrer e ambos serão co-autores do crime de difamação que vai ser cometido; - Ou, por 

seu alvedrio e entendimento é apenas o advogado o autor do escrito, sem qualquer advertência 

ao cliente, que vem a ser surpreendido por aquilo que sai a público e então, é só o advogado o 
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autor do crime que é cometido; - Ou, finalmente, o cliente relata factos que sabe não serem 

verdadeiros para que o advogado os verta para o articulado, no convencimento de que 

correspondem à verdade, e que, dessa forma, não integrariam qualquer crime, e neste caso, o 

crime seria apenas do cliente. No primeiro caso temos uma comparticipação criminosa; no 

segundo um crime cometido apenas pelo advogado e no último um crime cometido apenas pelo 

cliente.» II - Sendo louvável, a sistematização exposta pode causar vícios de raciocínio se nos 

bastarmos com ela, como aliás já realçado em posteriores arestos, designadamente no acórdão 

da Relação de Coimbra de 14-02-2007 quando refere que “efectivamente embora estas sejam 

as hipóteses possíveis, está subjacente em todas elas que o mandatário tem conhecimento que 

os factos reproduzidos no articulado não correspondem à verdade e mesmo assim não se inibe 

de os reproduzir”. Ou seja, a sistematização – que é útil – presume factos desfavoráveis ao 

advogado para ficcionar a comparticipação sem que exista a base factual que permita fazer 

operar uma presunção de facto. Ficciona, portanto. III- O que nos remete, inexoravelmente, 

para a necessidade de ter em atenção o que efectivamente consta dos autos e que o advogado 

está no exercício do mandato judicial que tem características muito próprias e obriga a olhar 

para o artigo 180º do Código Penal (no caso) com outros olhos, sob pena de se negarem as 

virtudes inerentes ao exercício do dito mandato. IV- Quanto à primeira realidade – se 

viciosamente associada à primeira hipótese supra dita, hipotéticamente configurada como 

comparticipação – está a presumir factos que os autos podem não permitir em termos 

indiciários na medida em que, como dito, se supõe que o advogado “tem conhecimento que os 

factos reproduzidos no articulado não correspondem à verdade. V- O Código de Processo Civil, 

no seu artigo 150º, nº 2, veio consagrar um critério prático que concretiza uma causa de 

exclusão da ilicitude específica do mandato quando afirma que “não é considerado ilícito o uso 

das expressões e imputações indispensáveis à defesa da causa”, norma que não se vê razão 

para limitar aos actos dirigidos por magistrados, mas a assumir uma natureza genérica, 

aplicável aos articulados e requerimentos, mesmo que para tal se tenha de chamar à colação o 

disposto no art. 31º, nº 1 e 2, al. b) do Código Penal. VI - A imunidade não está dependente de 

uma ponderação de valores de compatibilização que tenha em vista evitar a liberdade de 

expressão do advogado, de forma que se possa afirmar que quando atinge a honra de alguém a 

imunidade já não opera. Essa sempre seria uma imunidade ridícula, que apenas existiria caso 

não ferisse ninguém. Só existiria nos casos em que seria inútil a sua existência. VII- A 

imunidade existe para operar quando ofende mas a ofensa se justifica pela necessidade de 

defesa. A não ser assim a imunidade de advogado assemelhar-se-ia a certos seguros de saúde 

que implicam o pagamento de prémios mas que a seguradora cancela se o segurado ficar 

doente. No caso a “imunidade” existiria enquanto fosse desnecessária e ficaria cancelada 

quando fosse necessária. VIII - Assim, o juízo a formular não assenta numa ponderação 

igualitária e não se limita ao círculo liberdade de expressão do advogado versus direito à honra 

e consideração do visado pelo escrito. Isso é esquecer o básico em confronto. O juízo a 

formular exige a análise da necessidade do escrito em função da defesa de um direito e 

demanda a proporcionalidade entre esse dito por necessidade e aquelas honra e consideração.” 
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 Videoconferência; Carta rogatória; Convenção europeia de auxílio judiciário mútuo em 

matéria penal (ceajm); Segundo protocolo adicional à convenção europeia de auxílio 

judiciário mútuo em matéria penal; Convenção de aplicação do acordo de schengen 

(caas) – Acórdão de 07-03-2017  

“I- Os artigos 9º da CEAJM (Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria 

Penal), na redacção dada pelo seu Segundo Protocolo adicional, e 10º da Convenção Relativa 

ao Auxílio Judiciário Mútuo em matéria penal (C 2000) regulam a forma como se deve 

processar a inquirição de testemunhas e declarações de peritos e arguidos por videoconferência 

entre Estados comunitários. II- Quanto ao quem e como se deve processar o pedido de 

inquirição ou tomada de declarações passa a reger o 15º da CEAJM na redacção que lhe foi 

dada pelo artigo 4º do Segundo Protocolo adicional, que estabelece duas “vias de 

comunicação” para a formalização dos “pedidos de auxílio judiciário mútuo, bem como as 

informações espontâneas”: enviados por escrito pelo Ministério da Justiça da Parte 

requerente; ou directamente pela autoridade judiciária da Parte requerente à autoridade 

judiciária da Parte requerida. III- Mas convém atentar na circunstância de ter havido 

alteração de paradigma operada pelo artigo 6.º da Convenção C 2000 (Relativa ao Auxílio 

Judiciário Mútuo em matéria penal) ao estabelecer no seu nº 1 que “Os pedidos de auxílio 

judiciário mútuo e o intercâmbio espontâneo de informações a que se refere o artigo 7º serão 

feitos por escrito, ou por quaisquer meios susceptíveis de dar origem a um registo escrito em 

condições que permitam ao Estado-Membro receptor determinar a sua autenticidade. Estes 

pedidos serão feitos directamente entre autoridades judiciárias com competência territorial 

para os fazer e executar e a respectiva resposta será feita pela mesma via, salvo disposição em 

contrário do presente artigo”. IV- Há, pois, uma inversão de modelo. Onde anteriormente 

regiam as autoridades centrais agora privilegia-se como regra geral, o contacto directo entre 

autoridades judiciárias. V- O Relatório explicativo sobre a Convenção, de 29 de Maio de 2000, 

relativa ao auxílio judiciário mútuo em matéria penal entre os Estados-Membros da União 

Europeia (2000/C 379/02), expressa de forma sucinta e esclarecedora essa mudança de 

paradigma na sucessão dos três blocos normativos que regem a matéria no comentário ao 

artigo 6ª: “A Convenção Europeia de auxílio judiciário mútuo em matéria penal prevê, na 

maioria dos casos, que a transmissão de pedidos de auxílio se faça entre Ministérios da Justiça. 

O artigo 53º da Convenção de aplicação do acordo de Schengen, revogado pelo nº 2 do artigo 

2º da presente convenção, conferia às autoridades judiciárias a faculdade de comunicarem 

mais directamente entre si. O artigo 6º da presente convenção substitui essas disposições, 

estabelecendo como princípio os contactos directos entre as autoridades judiciárias, embora 

com algumas excepções”. VI- Quer o artigo 9º da CEAJM (1959) na redacção dada pelo seu 

Segundo Protocolo (2006), quer o artigo 10º da Convenção C 2000 (Relativa ao Auxílio 

Judiciário Mútuo em matéria penal) vêm acrescentar ao critério de necessidade da audição por 

vídeo-conferência um requisito assente em dois novos conceitos, o de “inoportunidade” e o de 

“impossibilidade”. VII- E isso é bem patente no supra identificado “Relatório explicativo” 

onde os conceitos de “não oportuno” e “possível” surgem como restritivos: «A noção de «não 
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oportuno» poderia, por exemplo, aplicar-se aos casos em que a testemunha seja 

particularmente jovem ou idosa, ou tenha saúde precária; «impossível» poderia abranger os 

casos em que a testemunha corresse grave perigo pelo facto de se apresentar no Estado-

Membro requerente.» VIII-O que redunda no estabelecimento de preferência por um 

depoimento presencial.” 

 

 Notificação da acusação; Irregularidade; Sanação; Conhecimento oficioso – Acórdão de 

07-03-2017  

“A verificar-se a irregularidade decorrente da falta de notificação da acusação ao arguido, a 

mesma pode ser sanada pelo juiz de julgamento, que, todavia, para tal fim não pode devolver 

os autos ao Ministério Público (n.º 2 do artigo 123.º do CPP).” 

 

 Revogação da suspensão da execução da pena; Indemnização; Culpa – Acórdão de 07-

03-2017 

“I- A imposição de deveres ao condenado, como condição de suspensão da execução da pena 

de prisão, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do art. 51.º do CP, incluindo o dever de pagar 

indemnização, encontra-se subordinada a um princípio de razoabilidade, não devendo ser 

fixadas, nessa sede, obrigações que ao condenado seja, previsivelmente, impossível cumprir; 

II-E a apreciação sobre a falta de cumprimento dos deveres impostos em sentença como 

condição da suspensão da execução da pena deve ser cuidada e criteriosa, de modo que apenas 

uma falta grosseira determina a revogação, ou seja, o condenado apenas verá a suspensão 

revogada por falta de pagamento da indemnização, se tal falta de pagamento lhe for de todo 

imputável; III-Por isso, não deve ser revogada a suspensão da pena de prisão aplicada ao 

arguido se tendo o mesmo sido condenado na pena de 1 ano e 6 meses de prisão, suspensa na 

sua execução pelo período de 4 anos na condição de durante esse período de suspensão efectuar 

o pagamento de € 420.156,81 à Autoridade Tributária, se constata que aufere mensalmente, 

em Angola, uma retribuição equivalente a € 1.699,99 e a referida imposição pressupunha ao 

longo dos 4 anos o pagamento de uma prestação mensal de cerca de € 8.753,26.” 

 

 Difamação; Liberdade de expressão; Político – Acórdão de 02-03-2017  

“I- Os limites da crítica admissível são mais amplos em relação a personalidades públicas 

visadas nessa qualidade, nomeadamente políticos, do que em relação a um simples particular; 

II-Por isso, não comete o crime de difamação o arguido que no âmbito de uma campanha 

eleitoral para as eleições autárquicas de um determinado Município, em que integrava uma 

lista apresentada por um partido político, usou da palavra numa Reunião de uma Assembleia 

Municipal desse Município e referindo-se ao assistente – que era candidato às eleições do 

Município integrando uma lista concorrente e interveio nessa Assembleia, mas já não se 

encontrava presente –, para denegrir a sua pessoa e imagem e, dessa forma, obter vantagens 

políticas nas eleições que se iriam realizar dentro de poucos dias, disse que (o assistente) era 

“ladrão”.” 
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 Revisão da incapacidade; Caso julgado; Efeitos; Remição – Acórdão de 02-03-2017 

“I-O incidente de revisão da incapacidade não produz efeitos, por virtude da alteração por ele 

efectuda e quanto à incapacidade do sinistrado e ao valor da pensão, em data anterior à sua 

dedução;  II-Os efeitos da anterior decisão, quanto à incapacidade do sinistrado e ao valor da 

pensão, terão que ser acatados e respeitados, por força do caso julgado, até que se inicie o 

incidente de revisão; III-Por isso, a alteração da incapacidade e da pensão do sinistrado, 

operadas através do respectivo incidente, apenas pode produzir efeitos a partir da entrada em 

juízo do requerimento que deu início a esse incidente de revisão. IV-Operada a referida 

remição da pensão, verificando-se qualquer das circunstâncias que conduza à alteração das 

prestações, não pode aquela deixar de ser tomada em conta; V-Assim, se o sinistrado já 

recebeu, por virtude da remição da pensão, um determinado capital, na fixação da pensão 

decorrente da revisão operada não poderá deixar de ordenar-se a dedução do montante do 

capital de remição já recebido, correspondente à anterior incapacidade.” 

  

 Seguro de acidentes de trabalho; Folha de férias – Acórdão de 02-03-2017 

“I-Na modalidade de seguro de prémio variável, a apólice cobre um número variável de 

pessoas seguras, com retribuições seguras também variáveis, sendo consideradas pela 

seguradora as pessoas e as retribuições identificadas nas folhas de vencimento que lhe são 

enviadas periodicamente pelo tomador do seguro. II- Por isso, sendo o conteúdo do contrato 

variável, determinado mensalmente, em função das folhas de férias enviadas à seguradora 

(seja quanto aos trabalhadores abrangidos seja quanto à massa salarial) será em função da 

folha de férias que se determinam os trabalhadores abrangidos e a massa salarial; 

III-Não tendo a empregadora feito constar de qualquer folha de férias que remeteu à 

seguradora um seu trabalhador, tal determina a não cobertura desse trabalhador/sinistrado 

pelo contrato de seguro.” 

 

 Revisão da incapacidade; Caso julgado; Efeitos; Tabela nacional de incapacidades; 

Aplicação da lei no tempo – Acórdão de 02-03-2017  

“I- Sendo a revisão da incapacidade promovida em juízo pelo sinistrado ao abrigo do art.º 

145º, nº 8, do Código de Processo do Trabalho, a data do início da incapacidade que nessa sede 

lhe vier a ser atribuída deve ser reportada à data da apresentação em juízo do requerimento 

para revisão, se outra posterior não lhe vier a ser fixada. II- A prova pericial respeitante à 

avaliação da incapacidade resultante de um acidente de trabalho ocorrido em 2006 deve ser 

efetuada à luz da Tabela Nacional de Incapacidades aprovada pelo Dec.-Lei nº 341/93, de 30 

de setembro, e respetivas Instruções gerais, designadamente no que toca a uma eventual 

aplicação do fator de bonificação 1,5, em função da idade do sinistrado.” 
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 Contrato de trabalho; Contrato de prestação de serviços; Presunção de laboralidade – 

Acórdão de 02-03-2017  

 “I- O art.º 12º, nº 1, do Código do Trabalho, enuncia características que indiciam a existência 

de um contrato de trabalho subordinado, bastando a verificação de duas delas para se 

estabelecer a presunção de laboralidade aí prevista. II- Tal presunção poderá no entanto ter-se 

por afastada caso não ocorra um inequívoco preenchimento da previsão legal que as acolhe.”  

 

 Contrato de trabalho; Actividade contratada; Médico – Acórdão de 02-03-2017 

“Se a prestação de tarefas pelo médico na VMER não tiver sido incluída no contrato de 

trabalho, o hospital não está impedido de a qualquer altura alterar a escala ou excluir o 

médico da escala, dentro do juízo que fizer sobre a melhor forma de realizar o interesse 

público.”  

  

 Acidente de trabalho; Regulamento de segurança de linhas elétricas; Violação das 

regras de segurança – Acórdão de 02-03-2017   

“Quando não estiver presente, a empregadora tem o dever jurídico de programar o trabalho de 

forma a não ocorrerem acidentes de trabalho, ou a minorar a sua verificação.” 

 

 Acidente de trabalho; Junta médica; Exames complementares – Acórdão de 02-03-2017 

“I- A falta de acordo na tentativa de conciliação sobre o grau de incapacidade de que o 

sinistrado é portador em consequência do acidente de trabalho de que foi vítima, deixa em 

aberto a sua fixação.  II- se entre a data da tentativa de conciliação e antes da fixação 

definitiva da incapacidade houver agravamento do estado clínico do sinistrado e este for 

sujeito a tratamentos médicos não considerados pela junta médica entretanto realizada, torna-

se necessário que o sinistrado seja sujeito a nova junta médica a fim de que esta emita o seu 

laudo assente na situação clínica atual do sinistrado após os tratamentos.” 
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