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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

 
 

 

 

JOSÉ NORONHA RODRIGUES 

PROFESSOR 

UNIVERSITÁRIO/ADVOGADO 

“A DUPLA ULTRAPERIFERIA" 

 O final do mês de março foi profícuo em 

notícias comunitárias.  

 No dia 29 de março, Theresa May anunciou 

que acionou, formalmente, o artigo 50º do 

Tratado de Lisboa, que permite, a breve trecho, 

a saída do Reino Unido da União Europeia. Era 

uma notícia mais do que esperada, fruto do 

Brexit. A 30 de março iniciou-se o 4º Fórum das 

Regiões Ultraperiféricas, sob o tema "Terras 

europeias no mundo: rumo a uma estratégia 

renovada." Participaram neste Fórum as forças 

vivas da sociedade açoriana, nomeadamente, os 

representantes da Câmara do Comércio e 

Indústria, agricultura, pesca, sindicatos, entre 

outros, com o objetivo de garantir o 

cumprimento do artigo 349º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. Ou seja, o 

artigo que define o conceito de regiões 

ultraperiféricas, e que fixa as medidas sobre as 

quais devem incidir o apoio, designadamente, 
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sobre as políticas aduaneira e comercial, a 

política fiscal, as zonas francas, as políticas nos 

domínios da agricultura e das pescas, as 

condições de aprovisionamento em matérias-

primas e bens de consumo de primeira 

necessidade, os auxílios estatais e as condições 

de acesso aos fundos estruturais e aos 

programas horizontais da União.  

 Este Fórum é um instrumento a mais, em 

prol do lobby açoriano na UE. Contudo, julgo 

que os nossos responsáveis políticos não devem, 

constantemente, afirmar no mercado europeu 

que " regiões ultraperiféricas são regiões dispersas 

e com economias fragilizadas ... e, que nos Açores 

temos ainda a dupla ultraperiferia", com o único 

objetivo de angariar mais fundos comunitários. 

E, ao mesmo tempo, estes mesmos responsáveis 

políticos atestam, no mercado internacional, 

que somos uma região apetecível ao 

investimento externo. Na verdade, julgo que 

não podemos ter três discursos políticos 

contraditórios entre si. Senão vejamos: 1) A 

nível europeu, somos uma Região Autónoma 

com a dupla ultraperiferia onde toda ajuda é 

necessário ou todo o apoio financeiro é 

fundamental para o seu desenvolvimento. 2) A 

nível internacional, somos uma Região 

Autónoma propícia ao investimento externo, 

oferecemos as melhor condições (económicas, 

laborais, empresariais e sociais) para que os 

estrangeiros invistam na RAA. 3) A nível 

interno (regional) somos uma Região 

Autónoma com o índice de desenvolvimento 

superior à media nacional e em alguns sectores 

superior à media europeia. Parece-nos um 

pouco contraditório! A dupla ultraperiferia é 

um erro estratégico-político para o 

desenvolvimento da Região Autónoma dos 

Açores. 

 Aliás, já há algum tempo, defendo a 

ultracentralidade da Região Autónoma dos 

Açores, pela proximidade, com o continente 

americano, europeu e africano. Por conseguinte, 

deveríamos em vez de reclamar a dupla 

ultraperiferia, potenciar a nossa posição 

geoestratégica e rentabilizar recursos 

financeiros, com a saída do Reino Unido da 

União Europeia. Senão, vejamos, existem 

inúmeras agências europeias que estão sediadas 

no Reino Unido, designadamente, Fundação 

Europeia para a melhoria das condições de vida 

e de Trabalho (EUROFOUND), Agência 

Europeia de Medicamentos (EMA), Academia 

Europeia de Polícia (CEPOL). Se restringirmos, 

somente, a Agência Europeia de Medicamentos 

esta tinha em 2015, o orçamento total de 304 

000 000 EUR. Verdadeiramente, migalhas para 

uma região duplamente ultraperiférica! Haverá 

agências europeias dispostas a sediar em uma 

região duplamente periférica? 

 No entanto, no dia 31 de março de 2017, 

houve uma outra boa notícia comunitária: a 

inauguração em Bruxelas do Gabinete de 

Representação dos Açores. Este Gabinete terá 

como missão central reforçar a capacidade de 

intervenção dos Açores na defesa dos seus 

interesses, através de uma maior proximidade 

com as principais instituições e organismos da 

União Europeia, bem como de outras entidades, 

como é o caso dos organismos inter-regionais, 

instituições públicas e privadas e demais 

representações de outras Regiões e Estados. 

Concretizou-se o lobby bicéfalo entre Açores e 

Madeira resta-nos esperar pela separação do  

Craniopagus parasiticus.  
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 Artigos de Opinião 

 

 

 

 

CRISTIANO PRESTES 

BRAGA 
 

ADVOGADO 

Diretor da Câmara de Comércio, 

Indústria e Turismo Brasil -Portugal 

de Santa Catarina.   
 

"VANTAGENS EM TER A 

MARCA REGISTRADA -

BRASIL " 
 

 

 

 

 É muito comum o questionamento sobre 

as vantagens em proteger um sinal 

distintivo como marca. Grande parte das 

pessoas que desconhecem o sistema 

imaginam que o registro da marca 

aumentará, automaticamente, a clientela 

ou o faturamento da empresa pelo simples 

fato de a Lei da Propriedade Industrial (nº 

9.279/96) assegurar o direito ao uso 

exclusivo da marca em todo o território 

nacional. Essa percepção não está 

totalmente equivocada, porém o respaldo 

que o registro confere é muito mais amplo. 

 

 Basicamente, é possível afirmar que o 

registro da marca tem como objetivo 

proteger (i) o negócio (produto ou serviço) 

vinculado à marca e (ii) o consumidor. A 

partir dessas duas formas de proteção, abre-

se um importante leque de vantagens ao 

titular de uma marca registrada, cuja forma 

de uso vai depender, logicamente, do tipo 

de serviço ou produto vinculado à marca. 

Destacaremos alguns exemplos para 

ilustrar um pouco melhor essas vantagens. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9279.htm
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Proteção do Negócio 

 

 Em que pese seja a mais óbvia das 

vantagens, o simples registro não é 

suficiente para proteger o negócio. Quando 

alguém adquire um terreno, por exemplo, 

ele se torna proprietário do bem (no caso, 

imóvel) e deverá adotar medidas para que 

ninguém se aproprie indevidamente do 

terreno, não é? Pois bem, o mesmo acontece 

com a marca registrada, devendo o titular 

empregar esforços para proteger o seu bem 

(no caso, móvel) e exercer, de fato, o direito 

ao uso exclusivo (veja o que já escrevemos a 

respeito no artigo Razões para investir e 

zelar pela marca), sob pena de perder a 

vantagem ao uso exclusivo do sinal 

distintivo para identificar um produto ou 

serviço. 

 

 Com a democratização do acesso à 

Internet e o crescimento de “negócios 

digitais“, o risco de violação às marcas 

registradas tem demandado maior atenção 

dos seus titulares. Um exemplo disso é a 

facilidade que se tem em criar páginas de 

“empresas” no Facebook, não raras vezes, 

adotam – intencionalmente ou por 

desconhecimento – o mesmo nome de uma 

marca registrada sem que haja qualquer 

tipo de filtro prévio pelos administradores 

da referida rede social, abrindo espaço, 

assim, para possíveis degradações à imagem 

da marca ou para o desvio de clientela. 

Importante destacar que o Facebook não 

faz a exclusão da página denunciada se o 

denunciante não comprovar ser o titular da 

marca registrada indicada como 

anterioridade. Sem o registro, o titular da 

marca (de fato) perde a vantagem de poder 

excluir páginas/perfis em redes sociais com 

uma simples denúncia. 

 

Proteção do Consumidor 

  

 O Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90) estabelece, expressamente, que 

um dos princípios norteadores da Política 

Nacional das Relações de Consumo é coibir 

e reprimir os abusos que possam causar 

prejuízos ao consumidor através da 

utilização indevida de marcas. Conforme 

esclarecemos no artigo anterior (Qual é a 

função da marca?), uma das funções da 

marca é assegurar a qualidade constante 

dos produtos e dos serviços ofertados ao 

consumidor, evitando que ele seja iludido 

por concorrentes desonestos. Mesmo sendo 

uma questão de interesse coletivo, o titular 

de uma marca registrada adquire a 

vantagem de utilizar a tutela dos direitos 

do consumidor para justificar, por exemplo, 

uma medida judicial para afastar a 

concorrência desleal, preservando, assim, a 

imagem da marca e a fidelidade do cliente. 

 

 Estas, portanto, são as vantagens 

básicas para um entendimento inicial sobre 

a importância do registro da marca. Ao 

longo dos próximos artigos, abordaremos 

outros exemplos para demonstrar de que 

forma a marca pode gerar valor para o 

negócio e consolidar a vantagem econômica 

e competitiva que os titulares precisam 

conhecer e utilizar em seu benefício. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cpb.adv.br/razoes-para-investir-e-zelar-pela-marca/
http://www.cpb.adv.br/razoes-para-investir-e-zelar-pela-marca/
http://www.facebook.com/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm
http://www.cpb.adv.br/qual-e-a-funcao-da-marca/
http://www.cpb.adv.br/qual-e-a-funcao-da-marca/


NEWSLETTER “Global to Local Law News” 

ISSN: 2183-721X  

 

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

Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o nosso site www.nrdc-advogados.com. 

 
© NRDC - Escritório de Advogados 2017 

6 

 

 Artigos de Opinião

 

 

 
 

FABIANA CAMPOLO  
 

ERASMUS UNIVERSITÁ DEGLI 

STUDI DI PADAVO (Itália), 

FINALISTA DE ESTUDOS 

EUROPEUS E POLITICA 

INTERNACIONAL NA 

UNIVERSIDADE DOS AÇORES 

 

"TERRORISMO TAMBÉM NOS 

ATINGE PELA INSEGURANÇA"  

 

 

 

 Terrorismo. Morte. Medo. Terror. Barbárie. 

Todos conhecemos a palavra e as consequências 

que o termo encerra, e numa palavra: 

insegurança. Nos últimos tempos, o terrorismo 

tem sido tema central de debate e de agitação. 

 

 Os ataques corridos em Londres, Bruxelas, 

Casablanca, Nice, Paris, entre outros, uma vez 

mais levam-nos a pensar que esta é uma luta 

sem tréguas. Desigual. Desde 11 de Setembro 

de 2001 que o mundo convive com este drama, 

com repercussões políticas e sociais, muito 

embora o terrorismo seja um fenómeno que não 

aparece a partir desta altura – já existia - mas 

que nesta data atingiu proporções gigantescas 

por abalar a maior potência mundial e, 

consequentemente, o mundo ocidental. 

 Os dois territórios – EUA e UE - são espaços 

que têm sido ameaçados e que marcaram as 

gentes. Os atentados terroristas que se lhe 

seguem têm tido consequências nas decisões 
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políticas e abalaram a sociedade porque 

morreram, e continuam, a morrer inocentes. 

 O terror espalha-se a vários níveis, gera 

insegurança, o que leva a que os governos 

democráticos centrem a sua atenção na 

proteção dos seus cidadãos e das suas 

economias. Mas a luta contra o terrorismo, 

muitas vezes sem rosto porque os seus 

protagonistas não admitem os seus atos, faz 

com que esta seja uma guerra sem tréguas e 

contínua, em que as várias comunidades 

internacionais, através das suas instituições, 

desenvolvem esforços para eliminar aqueles que 

fomentam o ódio e o terror. 

 O 11 de Setembro de 2001 também é um 

marco e muitas das teorias da Nova Ordem 

Mundial, após a Guerra Fria, estão a ser 

novamente estruturadas com base numa nova 

perspetiva de guerra, porque já não só temos a 

guerra por uma questão de território (espaço 

vital), não só por uma questão de discordância 

política e entre cidadãos e/ou etnias mas agora 

uma guerra contra organizações extremistas e 

contras ideologias supostamente religiosas (em 

nome de um ser superior), ou mesmo religiosas 

como é o caso do Islão... Vários atores políticos 

têm desenvolvido uma política contra os 

fundamentalistas, que estão em qualquer ponto 

do globo, até mesmo podem estar ao nosso lado. 

Não se sabe quem pode potenciar um ato 

terrorista nem quem está a ser treinado para o 

ser. 

 Mas também o incrível vem do facto de os 

próprios EUA, que foram alvo dos terroristas, 

serem um território aproveitado para que os 

bombistas façam formação e aproveitem as 

novas tecnologias americanas. Agora, mesmo 

sem recurso a grandes tecnologias, o uso de 

camiões ou bombas artesanais servem para 

espalhar o terror. Situações difíceis de 

contornar. 

 Há uma ameaça à paz e à tranquilidade das 

populações. Isso coloca em risco o poder, os 

jogos diplomáticos e económicos. 

 Depois dos ataques nos EUA e na Europa 

tem havido uma grande produção legislativa e 

várias medidas avulsas para conter o 

expansionismo terrorista e controlar o 

enriquecimento dos provocadores do terror. 

Houve decisões que permitiram congelar as 

contas desses extremistas, mas parece que a 

chaga não acaba. 

 Por parte dos EUA houve também a caça ao 

homem e os americanos só descansaram quando 

acabaram com Ossama bin Laden, tanto assim 

foi que até a sua morte foi quase em direto. 

Vimos imagens e ainda hoje elas circulam na 

internet. Até o militar que o matou falou sobre 

o acontecimento. Mas mesmo com a morte 

deste líder da Al – Qaeda, outros se seguem, de 

outras origens, e prometem vingança, em nome 

não sabemos de quê. 

 O mundo não está seguro, tal como não o 

estava no 11 de Setembro de 2001. Muitos 

países europeus adotaram legislações especiais 

anti-terroristas e endureceram 

significativamente as leis já existentes.  

A União Europeia acelerou a adoção da 

Decisão-marco sobre harmonização da 

legislação penal em matéria de terrorismo e 

sobre o mandado de prisão e elaborou um vasto 

projeto de ação anti-terrorista. Mas só isso não 

tem chegado para controlar a febre do mal. 
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 Vários especialistas de ciência política, tanto 

europeus como norte-americanos, defendem a 

ideia de que a luta contra o terrorismo é 

perpétua enquanto houver grupos organizados 

e armados, que, tendo como berço crenças e 

religiões, incentivam à desordem e ao conflito. 

É também uma luta injusta porque enquanto o 

cidadão comum tem medo de morrer grande 

parte dos atentados terroristas são perpetrados 

por gente treinada para perder a vida e 

servirem de bombas que matam civis sem dó 

nem piedade, como vemos em imagens que nos 

chegam de vários pontos do globo, 

essencialmente do Médio Oriente. 

 Face a estes acontecimentos estamos hoje 

mais temerosos e colocamos nas mãos de quem 

nos governa uma grande pressão para que o 

sistema de defesa funcione e que a legislação 

seja o mais apertada possível para que os 

terroristas sejam condenados. Só que esta é 

uma luta sem igual, porque os fundamentalistas 

não têm medo de morrer ou pelo menos não 

temem morrer pela causa. 

Nos Açores estamos distantes deste fenómeno, 

enquanto espaço geográfico, mas todos temos 

receio, porque viajamos, porque saímos do 

nosso conforto, e nunca sabemos onde e quando 

há um louco que abraça uma causa que é só de 

alguns. 

 

 
 
 

 
 

Lei nº 60/2015, de 24 de junho - Quarta 
alteração à Lei nº 52/2003, de 22 de agosto (Lei 

de combate ao terrorismo), criminalizando a 
apologia pública e as deslocações para a prática 

do crime de terrorismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dre.pt/application/conteudo/67579527
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 Artigos de Opinião 

 

 

José Noronha Rodrigues 

PROFESSOR 

UNIVERSITÁRIO/ADVOGADO 

“G2A - CONSELHO PARA O 

ESTUDO DAS 

POTENCIALIDADES 

GEOPOLÍTICAS E 

GEOESTRATÉGICAS DOS 

AÇORES” 

 
 A 2 de fevereiro de 2017, por iniciativa do 

CDS-PP deu entrada na Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, um projeto de 

Decreto Legislativo Regional n.º 3/XI, que visa 

a criação do Conselho para o Estudo das 

Potencialidades Geopolíticas e Geoestratégicas 

dos Açores, também, designado por G2A.  

 Este Conselho terá como missão produzir o 

pensamento fundamentado e circunstanciado 

sobre as potencialidades geopolíticas e 

geoestratégicas da Região Autónoma dos 

Açores, aconselhando os Órgãos de Governo 

Próprio da Região na adoção de políticas que, 

pelo aproveitamento dos ativos, revertam em 

mais-valias económicas, financeiras, científicas 

e sociais para a Região.  
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 É, portanto, fundamental a sua criação, de 

modo a, harmonizar o discurso político para as 

próximas duas décadas. 

 Nos anos noventa, o Doutor João Bosco 

Mota Amaral teve o mérito de lançar nos 

corredores da União Europeia os alicerces do 

conceito de Regiões Ultraperiféricas, 

posteriormente, plasmado no artigo 299º do 

Tratado de Amesterdão. A inclusão desse 

conceito no Tratado foi, e continua a ser, 

fundamental para a coesão económica e social 

da R.A.A., na medida em que, somos recetores 

de diversos fundos comunitários.  

 Contudo, volvidos mais de duas décadas não 

podemos manter um dúbio discurso político. 

Senão vejamos: 1) a nível europeu, os 

responsáveis políticos alegam que somos uma 

Região Autónoma com uma economia 

fragilizada, fruto da dupla ultraperiferia, onde 

todo o apoio económico-financeiro é necessário 

para o nosso desenvolvimento; 2) a nível 

internacional, estes responsáveis afirmam que 

somos uma Região Autónoma com superavit, 

propícia ao investimento externo, dado que 

oferecemos as melhores condições (económicas, 

laborais, empresariais, sociais e outras), de 

modo que os estrangeiros invistam na RAA. 3) 

a nível interno (regional), estes mesmos 

responsáveis políticos sustentam, 

categoricamente, que somos uma Região 

Autónoma com um índice de desenvolvimento 

superior à média nacional e, em alguns sectores, 

superior à média europeia.  

 Parece-nos um pouco contraditória esta 

dicotomia entre região com economia 

fragilizada e região com um superavit! 

Efetivamente, a ultraperiferia foi uma alavanca 

crucial para a coesão económica e social da 

R.A.A. Contudo, a dupla ultraperiferia é um 

erro estratégico-político pois, não acautela os 

interesses da R.A.A. a longo prazo.  

 Neste âmbito, a criação do Conselho para o 

Estudo das Potencialidades Geopolíticas e 

Geoestratégicas dos Açores poderá fazer a 

diferença no futuro, uma vez que, como refere o 

preâmbulo do Projeto de Decreto Legislativo 

Regional n.º 3/XI, " [o] relevante papel 

geopolítico e geoestratégico dos Açores, durante 

a II Guerra Mundial, garantiu que Portugal 

fosse convidado a ser membro fundador da 

Aliança Atlântica, apesar de, à época, possuir 

um regime político autoritário. (...) A 

geocentralidade Atlântica açoriana já foi 

motivo de instalação na Região de diversos 

serviços não só norte-americanos, como 

ingleses, alemães e franceses. (...) Assim, estes 

ativos geopolítico e geoestratégicos devem 

assumir um carácter privilegiado e prioritário 

para a Região Autónoma dos Açores (...) A 

importância geopolítica e geoestratégica da 

Região resulta da sua geocentralidade Atlântica 

(...)" 

 Em suma, o legado europeu que o atual 

Governo Regional deverá deixar para as 

próximas décadas nos corredores da UE é o 

lançamento dos alicerces do conceito de 

Ultracentralidade Atlântica. 
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 Sabia que...?     

 

A ULTRACENTRALIDADE DOS AÇORES 
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Global to Local Law News  

 

 UNIÃO EUROPEIA 

 Regulamento de Execução (UE) 2017/716 da Comissão, de 10 de Abril de 2017, que 

estabelece as regras de aplicação do Regulamento (UE) n.º 2016/1012 do Parlamento Europeu 

e do Conselho no que respeita aos modelos de formulários a utilizar para a informação a incluir 

Nas listas de sociedades de criação reconhecidas e em operações de criação. 

 

 Rectificação ao Regulamento (UE) 2016/958 da Comissão, de 9 de Março de 2016, que 

completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz 

respeito às normas técnicas de regulamentação relativas às disposições técnicas de 

apresentação objectiva das recomendações de investimento ou outros Informações que 

recomendem ou sugerem uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses 

específicos ou indicações de conflitos de interesses. 

 

 

 CONSELHO EUROPEU 

 UE reforça controlo da aquisição e detenção de armas de fogo. O Conselho adotou uma 

diretiva relativa ao controlo da aquisição e da detenção de armas, que revê e complementa a 

atual Diretiva 91/477/CEE. 

 

 Conselho adota novas regras para melhor proteger as finanças da UE. O Conselho adotou a 

diretiva relativa à proteção dos interesses financeiros da UE - PIF. 

 

 Irão: Conselho prorroga por um ano as sanções respondendo a grave violação dos direitos 

humanos. Em 11 de Abril de 2017, o Conselho prorrogou as medidas restritivas para graves 

violações dos direitos humanos no Irão. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.109.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:109:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.110.01.0009.01.ENG&toc=OJ:L:2017:110:TOC
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/04/25-control-acquisition-possession-weapons/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/04/25-new-rules-to-protect-eu-finances/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/04/11-iran-sanctions/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/04/11-iran-sanctions/
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 UE para trabalhar com os parceiros mediterrânicos na investigação e inovação - negócio 

informal com EP. A UE vai financiar pesquisas sobre a gestão da água e a produção de 

alimentos nos países mediterrânicos. 

 

 

 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

 

      Iniciativas Legislativas 

 

 Apreciação Parlamentar 34/XIII   

Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de Março, que "Estabelece as normas de execução do 

Orçamento do Estado para 2017." 

 

       Diplomas Aprovados 

 

 Decreto da Assembleia 75/XIII   

Primeira alteração à Lei n.º 22/2013, de 26 de fevereiro, que estabelece o estatuto do 

administrador judicial, equiparando os administradores judiciais aos agentes de execução, 

nomeadamente para efeitos de acesso ao registo informático das execuções e de consulta 

das bases de dados. 

 

 Decreto da Assembleia 74/XIII   

Segunda alteração à Lei n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, que cria o cartão de cidadão e rege a 

sua emissão e utilização, primeira alteração à Lei. 

 

 Decreto da Assembleia 73/XIII   

Determina a publicação anual do valor total e destino das transferências e envio de 

fundos para países, territórios e regiões com regime de tributação privilegiada, alterando 

a Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de dezembro. 

 

 DIÁRIO DA REPÚBLICA 

 

 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 176/2017 - Diário da República n.º 83/2017, 

Série I de 2017-04-28 - Tribunal Constitucional 

Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma constante do artigo 8.º, n.º 3, do 

decreto legislativo regional intitulado «Oitava alteração do Decreto Legislativo Regional 

n.º 24/89/M, de 7 de setembro, que estabelece a estrutura orgânica da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma da Madeira», aprovado pela Assembleia Legislativa da 

http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/04/11-mediterranean-partners-research-innovation/
http://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/04/11-mediterranean-partners-research-innovation/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41243
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19839
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19838
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19820
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106946122/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-28&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-28
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106946122/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-28&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-28
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Região Autónoma da Madeira, em 23 de fevereiro de 2017, que foi enviado para 

assinatura ao Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, na parte 

em que atribui natureza interpretativa ao disposto no artigo 47.º, n.º 1, do Decreto 

Legislativo Regional n.º 24/89/M, de 7 de setembro, alterado pelo decreto legislativo 

regional enviado para assinatura; pronuncia-se pela inconstitucionalidade das normas 

constantes do artigo 48.º-A, n.os 5 e 6, aditado ao Decreto Legislativo Regional n.º 

24/89/M, de 7 de setembro, pelo artigo 2.º do decreto legislativo regional enviado para 

assinatura; não se pronuncia pela inconstitucionalidade das restantes normas do citado 

decreto legislativo regional objeto do presente pedido de fiscalização preventiva. 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2017 - Diário da República n.º 72/2017, 

Série I de 2017-04-11 - Supremo Tribunal de Justiça 

A partir do encerramento do inquérito com dedução de acusação, o arguido, até ao termo 

dos prazos referidos no n.º 8 do artigo 188.º do Código de Processo Penal, tem o direito de 

examinar todo o conteúdo dos suportes técnicos referentes a conversações ou 

comunicações escutadas e de obter, à sua custa, cópia das partes que pretenda transcrever 

para juntar ao processo, mesmo das que já tiverem sido transcritas, desde que a 

transcrição destas se mostre justificada. 

 

 Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 2/2017 - Diário da República n.º 

70/2017, Série I de 2017-04-07 - Supremo Tribunal Administrativo 

A isenção prevista no artigo 44.º, n.º 1, alínea e) do Estatuto dos Benefícios Fiscais 

apenas respeita aos prédios que estão diretamente afetos aos fins estatutários da pessoa 

coletiva de utilidade pública, v.g., os necessários à instalação da sua sede, delegações e 

serviços indispensáveis aos fins estatutários, sendo o seu reconhecimento oficioso nos 

termos do disposto no artigo 44.º, n.º 4 do mesmo Estatuto dos Benefícios Fiscais. 

Mantém-se presentemente em vigor a isenção prevista no artigo 1.º, alínea d) da Lei n.º 

151/99, que abrange apenas os prédios urbanos que pertençam às pessoas coletivas de 

utilidade pública e que se encontrem destinados à realização dos fins estatutários, sendo 

que esta isenção carece de reconhecimento por parte do órgão competente, dependente de 

pedido expressamente formulado nesse sentido pela interessada. 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 67/2017 - Diário da República n.º 80/2017, 

Série I de 2017-04-24 - Assembleia da República 

Recomenda ao Governo que reforce as medidas para a prevenção da violência doméstica e 

a proteção e assistência às suas vítimas. 

 

 Lei n.º 11/2017 - Diário da República n.º 75/2017, Série I de 2017-04-17 - Assembleia 

da República 

Estabelece a obrigatoriedade de existência de opção vegetariana nas ementas das 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106861728/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-11&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106861728/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-11&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106844790/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-11&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106844790/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-11&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106923188/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-27&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106923188/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-27&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106886578/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-17&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-13
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cantinas e refeitórios públicos. 

 

 Portaria n.º 142/2017 - Diário da República n.º 78/2017, Série I de 2017-04-20-

Planeamento e das Infraestruturas 

Quarta alteração ao Regulamento Específico do Domínio da Competitividade e 

Internacionalização, aprovado em anexo à Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro. 

 

 Portaria n.º 140/2017 - Diário da República n.º 76/2017, Série I de 2017-04-18- 

Administração Interna 

Alteração à Portaria n.º 931/2006, de 8 de setembro. 

 

 Decreto-Lei n.º 45/2017 - Diário da República n.º 82/2017, Série I de 2017-04-27- 

Economia 

Estabelece as regras aplicáveis à disponibilização no mercado e colocação em serviço dos 

instrumentos de medição, transpondo a Diretiva n.º 2014/32/UE, e a Diretiva Delegada 

(UE) n.º 2015/13. 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 73/2017 - Diário da República n.º 81/2017, 

Série I de 2017-04-26 - Assembleia da República 

Recomenda ao Governo a reorganização e prestação dos serviços de atendimento da 

Administração Pública. 

 

 Declaração de Retificação n.º 14/2017 - Diário da República n.º 80/2017, Série I de 

2017-04-24 - Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral 

Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2017, de 10 de março, da Presidência 

do Conselho de Ministros, que cria a Unidade Nacional de Gestão do Mecanismo 

Financeiro do Espaço Económico Europeu 2014-2021, publicada no Diário da República, 

n.º 50, 1.ª série, de 10 de março de 2017. 

 

 Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/A - Diário da República n.º 74/2017, Série I de 

2017-04-13 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa 

Orçamento da Região Autónoma dos Açores para o ano 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106901298/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-27&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106886612/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-21&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-18
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106938487/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-27&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106923273/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-27&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106923273/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-27&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106923194/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-27&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106923194/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-27&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106874649/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-17&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-13
https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/106874649/details/maximized?search=Pesquisar&sortOrder=ASC&dataPublicacaoFim=2017-04-17&types=SERIEI&dataPublicacaoInicio=2017-04-13
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 RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES  

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

 Contrato de seguro; Objecto; Interesse – Acórdão de 18-04-2017 

“I- Se aquele por quem ou em nome de quem o seguro é feito não tem interesse na coisa 

segurada, o seguro é nulo-artigo 428.º, § 1, do C. Comercial (revogado) e 43.º, nº 1 da actual 

LCS (Lei de Contrato de Seguro-Decreto Lei nº 72/2008, de 16 de Abril).  II- O interesse que 

esse preceito pressupõe não resulta apenas da qualidade de proprietário, podendo também 

emergir de outras qualidades jurídicas, tais como a de usufrutuário, arrendatário, 

comodatário, de mero possuidor ou detentor, ou seja, sempre que o segurado detenha a coisa 

por qualquer título que o obrigue a restituí-la (ou o seu valor) se ela perecer. III- Tal interesse 

na coisa segurada não pode deixar de ser aferido também no momento do sinistro e não apenas 

no momento da celebração do contrato, tendo o segurado que manter vivo e actual o seu 

interesse legítimo no ressarcimento dos prejuízos que lhe forem causados pelo evento danoso 

aquando da ocorrência deste.” 

 

 Custas de parte; Nota justificativa – Acórdão de 18-04-2017 

“A mera notificação à parte vencida da apresentação em tribunal da nota discriminativa e 

justificativa de custas de parte não vale como envio à própria parte da mesma nota para 

efeitos de interpelação para pagar.” 

 

 Litispendência; Inventário; Acção declarativa – Acórdão de 06-04-2017 

“Há litispendência entre um processo de inventário (subsequente ao divórcio) e uma acção 

intentada por um dos ex-cônjuges em que se pede o reconhecimento do direito de propriedade 

de bens susceptíveis de serem arrolados nesse inventário.” 

 

 Processo especial de revitalização; Direito de voto; Homologação do plano – Acórdão de 

06-04-2017 

“No âmbito de processo especial de revitalização (PER) a que seja aplicável o Decreto Lei nº 

26/2015, de 06/02, continua a justificar-se que, para efeitos do disposto no artº 17º-F, nº 3, do 

CIRE, não confiram direito a voto, nos termos no artº 212º, nº 2, a), desse mesmo código, os 

créditos que não sejam modificados pela parte dispositiva do plano. 

 

 Extinção de sociedade; Responsabilidade do executado liquidatário e ex-sócio da 

sociedade condenada – Acórdão de 06-04-2017 

“I- Não obstante nas ações pendentes em que a sociedade seja parte, a sua extinção, determine 

a sua substituição pela generalidade dos sócios (representados pelo liquidatário) ao abrigo do 

art.º 162º do CSC, tal substituição não é automática nem ilimitada. II- Se apenas a sociedade 
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comercial de responsabilidade limitada, liquidada e extinta, foi condenada na ação declarativa 

no pagamento de determinada quantia pecuniária a favor do exequente, não pode a execução 

de sentença iniciar-se contra o seu ex-sócio (representado pelo liquidatário), ao abrigo do art.º 

163º do CSC, sem que se aleguem (e provem oportunamente) em ação própria ou, pelo menos, 

no requerimento inicial executivo, os pressupostos da responsabilidade deste último e da sua 

sucessão à sociedade, desde logo como requisito de legitimidade passiva, por não figurar no 

título executivo como devedor, abrindo também o contraditório. III- Sendo dele o ónus de 

alegação e prova, não satisfaz aquela exigência o exequente que só após a sentença declarativa 

condenatória da sociedade extinta, ali requereu simplesmente a notificação dessa sentença ao 

ex-sócio e que, no requerimento executivo o apresenta como executado, informando 

conclusivamente que “dissolveu a sociedade e declarou falsamente que a mesma não tinha 

passivo” e que o “ora executado dissolveu a sociedade e ficou com os bens ativos de que ela era 

detentora”.” 

 

 Propriedade horizontal; Alteração; Rectificação; Título constitutivo – Acórdão de 06-

04-2017 

“I- A modificação do valor relativo de várias frações em relação ao valor total do prédio, 

expresso em permilagem, por consubstanciar alteração do título constitutivo da propriedade 

horizontal só se pode efetuar com o acordo de todos os condóminos através de escritura 

pública ou documento particular autenticado. II- Por conseguinte, não é legalmente 

admissível que essa modificação se concretize através de decisão judicial, nem sequer mediante 

o recurso a uma ação de suprimento do consentimento. III- Havendo uma situação de erro 

manifesto no título constitutivo da propriedade horizontal este pode ser retificado a 

requerimento do interessado nos termos do art. 132º do Cód. do Notariado.” 

 

 Processo; Contra-ordenação; Gravação da prova; Inconstitucionalidade – Acórdão de 

05-04-2017 

“I - No recurso de impugnação da decisão contra-ordenacional não há lugar à documentação 

(gravação) da prova em audiência de julgamento (artº 66º RGCO). II- A ausência de 

documentação da audiência de julgamento não viola os artºs 20º e 32º CRP.” 

 

 Crime; Corrupção activa; Perda de vagagem – Acórdão de 05-04-2017 

“I-O perdimento de vantagem a favor do Estado no crime de corrupção só tem lugar 

relativamente ao corrompido e não ao corruptor. II- Tendo a quantia monetária aprendida 

sido exclusivamente utilizada na comissão do crime de corrupção activa, e não existindo os 

perigos do art.º 109º CP não deve ser declarada perdida a favor do Estado.” 

 

 Lei do cibercrime; Facebook; Prova – Acórdão de 05-04-2017 

“I-O Facebook é uma rede social que funciona através da internet, operando no âmbito de um 

sistema informático pelo que a recolha de prova está sujeita à Lei do Cibercrime - DL 
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109/2009 de 15/9. II-Constitui prova legal a cópia de informação que alguém publicita no seu 

mural do Facebook sem restrição de acesso. III-Só esta sujeita à disciplina do art.º 16º 1 e 3 da 

Lei do Cibercrime a apreensão da informação original inserta na plataforma, esteja ou não 

disponível.” 

 

 Busca domiciliária; Dono do domicílio; Autorização; Vítima – Acórdão de 05-04-2017 

“Não podendo ser previamente contactado, deve ser judicialmente autorizada a busca 

domiciliária a realizar no interesse do dono do domicílio buscado, como presumível vítima.” 

  

 Impedimento; Recurso; Actos processuais urgentes; Audiência de julgamento – Acórdão 

de 05-04-2017 

“I-No conceito de actos processuais urgentes e indispensáveis, previsto no artº 42º 2 CPP, 

cabem tanto os actos destinados a assegurar os direitos de defesa do arguido, como os que 

visem assegurar valores do processo inerentes à efectividade e celeridade do exercício da acção 

penal. II-A realização da audiência de julgamento integra-se na natureza urgente desses 

actos.” 

 

 Penas de substituição; Multa; Incumprimento; Audição do arguido; Irregularidade – 

Acórdão de 05-04-2017 

“I- A lei processual penal não estabelece a necessidade de audição prévia presencial do arguido 

na decisão que determina a execução da pena de principal de prisão por não cumprimento da 

pena de multa de substituição. II- Mas a negação ao arguido do exercício do contraditório, ao 

abrigo do artº 61º1 b) CPP, antes dessa decisão constitui irregularidade que deve ser 

reparada.” 

 

 Contrato de depósito bancário; Conta solidária; Transferência bancária; Risco; 

Responsabilidade civil do banco – Acórdão de 03-04-2017 

“I- No contrato de depósito bancário, e independentemente da sua natureza – contrato de 

mútuo; contrato de depósito irregular ou como contrato atípico misto de mútuo e de depósito 

irregular -, o banco (depositário) torna-se, com a entrega dos valores monetários depositados, 

proprietário dos mesmos, podendo dar-lhe o destino que lhe aprouver (art. 1144º ex vi do art. 

1206º, ambos do Cód. Civil). II- Como assim, por força do preceituado no art. 796º, n.º 1 do 

Cód. Civil, o risco de desvio dos valores depositados por acção de terceiro – mediante 

falsificação de assinatura constante de transferência bancária - corre por conta do depositário 

(Banco). III- O depositário apenas se liberta da responsabilidade decorrente daquele risco se 

provar que agiu sem culpa e que o desvio de valores ocorreu por culpa do próprio 

cliente/ordenante ou, ainda, que se ficou a dever a caso de força maior. IV- O Código Civil 

consagrou no seu art. 563º a teoria da causalidade adequada na sua formulação negativa. V- 

Segundo este teoria, não são ressarcíveis todos os danos sobrevindos ao facto mas apenas os 

que tenham tido causa (adequada) no facto constitutivo da responsabilidade. VI- De acordo 
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com a teoria da causalidade adequada para que exista nexo de causalidade entre o facto e o 

dano não basta que o facto tenha sido em concreto causa do dano, em termos de conditio sine 

qua non, sendo ainda necessário que, em abstracto, seja também adequado a produzi-lo, 

segundo o curso normal das coisas.” 

 

 Compra e venda; Veículo automóvel; Termo; Responsabilidade; Eficácia – Acórdão de 

03-04-2017 

“O termo de responsabilidade assinado pelo comprador de um veículo automóvel mantém 

eficácia após a entrega do mesmo veículo a terceiro que assinou termo idêntico de 

responsabilidade, enquanto não for feito o registo do direito de propriedade e não obstante a 

validade e eficácia do contrato de compra e venda não dependerem da efectivação desse 

registo.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA 

 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. 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA  

 Acidente de trabalho; Responsabilidade agravada; Entidade empregadora; Regime; 

Juízo de adequação causal – Acórdão de 07-04-2017 

“I-A responsabilidade agravada da entidade empregadora em matéria de acidentes de 

trabalho exige a demonstração da inobservância das regras sobre a segurança, higiene e saúde 

no trabalho por parte da entidade empregadora, e que foi essa inobservância a causa 

adequada do acidente. II-A afirmação desse juízo de adequação causal exige a demonstração 

de que: i) o acidente decorreu naturalisticamente da ação ilícita da empregadora sem a qual 

aquele acidente não teria ocorrido; ii) a violação daquelas regras de segurança tornavam 

previsível a eclosão do acidente (juízo abstrato de adequação), nas concretas circunstâncias 

em que o mesmo ocorreu e com as consequências dele decorrentes (juízo concreto de 

adequação); iii) o acidente representa a concretização objetivamente previsível de um dos 

perigos típicos que a ação da empregadora era suscetível de criar e que, justamente, 

justificaram a criação das regras de segurança violadas; iv) a verificação do acidente não ficou 
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a dever-se a circunatâncias contemporâneas da ação alheias ao modelo de perigo, não 

conhecidas do agente e para ele imprevisíveis, não tendo a realização do modelo de perigo sodo 

precipitada por circunstâncias que o não integram.” 

 

 Competência material ; Tribunais do trabalho; Empresa municipal; Empregador – 

Acórdão de 07-04-2017 

“Os tribunais do trabalho são materialmente incompetentes para conhecer e decidir de acções 

emergentes de acidentes de serviço ocorridos no âmbito de uma relação de trabalho de 

emprego público em que figura como empregador uma empresa municipal que integra a 

denominada administração autárquica indirecta privada que faz parte da denominada 

administração pública autónoma, mesmo que tenha sido transferida para uma seguradora a 

responsabilidade civil emergente desses acidentes.” 

 

 Contrato de seguro; Mediador; Representação aparente – Acórdão de 07-04-2017 

“I-Dos artºs 2º, 30º e 31º do Regime Jurídico do Contrato de Seguro (DL nº 72/08, de 16/04) 

resulta que a celebração do contrato de seguro através de mediador tem regimes e 

consequências jurídicas diferentes consoante o mediador tenha ou não poderes específicos ou 

poderes de representação para o efeito. II-Nos termos legais, para que a representação 

aparente se verifique é necessário que existam razões ponderosas, objectivamente apreciadas, 

tendo em conta as circunstâncias do caso, que justifiquem a confiança do tomador do seguro 

de boa fé na legitimidade do mediador, desde que o segurador tenha igualmente contribuído 

para fundar a confiança do tomador do seguro.” 

 

 Constituição de assistente; Requerimento; Abertura da instrução; Taxa de justiça; 

Indeferimento; Pedido de apoio judiciário – Acórdão de 05-04-2017 

“I- Face ao arquivamento dos autos em que é denunciante/ofendida, a recorrente para ter 

legitimidade para requerer a abertura de instrução tem que se constituir assistente e constituir 

advogado. II-Por sua vez, para a constituição de assistente nos autos, impõe a lei o pagamento 

de taxa de justiça. III- Tendo em conta que no momento em que é exigido à recorrente o 

pagamento da taxa de justiça já existia uma decisão da Segurança Social sobre o pedido [de 

apoio judiciário] e que essa decisão era negativa, é manifesto que o caminho a seguir é o 

apontado pela alínea c) [do n.º 5 do art. 29.º, da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho]: a recorrente, 

na sua qualidade de ofendida, para se constituir assistente, teria que pagar a taxa de justiça, 

no prazo de 10 dias a contar da sua notificação do indeferimento do pedido. IV- A impugnação 

da decisão de indeferimento do pedido de apoio judiciário, pela Segurança Social, não tem 

efeito suspensivo da decisão (da Segurança Social) mas apenas efeito devolutivo. V- O que 

significa que, para o prosseguimento dos autos com a pretensão da requerente – constituição 

como assistente e abertura de instrução – deveria ter pago a taxa de justiça devida. VI - Não 

se mostra violado o direito da recorrente quanto ao seu acesso aos tribunais.” 
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 Condução sem habilitação legal; Medida da pena; Perda do veículo – Acórdão de 05-04-

2017 

“I - O bem jurídico protegido no crime de condução sem habilitação legal é a segurança de 

circulação rodoviária e indiretamente a tutela de bens jurídicos que se prendem com essa 

segurança, como a vida, a integridade física de outrem e os bens patrimoniais. II- Quando a 

condenação do arguido nos presentes autos não é um episódio ocasional e isolado no contexto 

de uma vida de resto fiel ao direito e, pelo contrário, é a repetição de condutas, em anos 

sucessivos. Sendo de realçar que nem o cumprimento de penas de prisão o levaram a 

interiorizar o desvalor da sua conduta. Considerando o grau de perigosidade do arguido que 

resulta dos factos provados, entendemos que a aplicação ao arguido de uma pena de 12 meses 

de prisão, pela prática do crime de condução sem habilitação legal, quando em abstrato a pena 

vai de 1 mês a 2 anos de prisão, é proporcional e adequada às exigências de prevenção e da 

culpa, pelo que não merece censura, por excesso, a pena que lhe foi aplicada. III-Em princípio, 

o veículo automóvel conduzido por quem para tal não está habilitado não deve ser 

considerado instrumenta sceleris, nem como instrumento objetivamente perigoso para a 

segurança das pessoas, a moral ou a ordem públicas e que oferece sério risco se ser utilizado 

para o cometimento de novos ilícitos típicos. IV- Existe uma diferenciação de requisitos de 

declaração de perdimento consoante o bem seja do arguido ou de terceiro alheio ao processo 

penal, não podendo deixar de ser também diversos os mecanismos de defesa de quem pode ver 

o bem declarado perdido a favor do Estado.”~ 

 

 Determinação da medida da pena – Acórdão de 05-04-2017 

“I- No quadro da moldura penal abstracta, a fixação [da pena] estabelece-se entre o mínimo, 

em concreto imprescindível à estabilização das expectativas comunitárias na validade da 

norma violada, e o máximo que a culpa do agente consente: entre estes limites satisfazem-se as 

necessidades da prevenção especial positiva ou de socialização. II- Relativamente à 

determinação do quantum exacto de pena [só] será objecto de alteração se tiver ocorrido 

violação das regras da experiência ou se se verificar desproporção da quantificação efectuada.” 

 

 Sigilo profissional; Advogado – Acórdão de 05-04-2017 

“I- Por norma aquele que está sujeito ao dever de guardar segredo ou sigilo, obteve 

conhecimento de factos devido a uma especial relação de confiança com quem lhe presta a 

informação, justificando-se assim a não divulgação, sem consentimento ou causa 

justificativa. II- O princípio da prevalência do interesse preponderante impõe ao tribunal 

superior a realização de uma atenta, prudente e aprofundada ponderação dos interesses em 

conflito, a fim de ajuizar qual deles deverá, in casu, prevalecer. III- O interesse da 

investigação criminal é preponderante em relação ao interesse protegido pelo sigilo 

profissional, pelo que se justifica a sua quebra, mediante a prestação dos depoimentos 

pretendidos.” 
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 Omissão de auxílio – Acórdão de 05-04-2017 

“I - Trata-se, na sua forma simples [crime de omissão de auxílio], de um crime comum – pois 

pode ter por agente qualquer pessoa – e de um crime específico impróprio, na sua forma 

qualificada – pois só pode ter por agente o causador do perigo, de um crime de perigo concreto – 

pois a verificação do perigo é elemento constitutivo do tipo –, um crime de omissão pura – pois 

traduz-se na omissão de uma conduta exigida pela lei, esgotando-se na própria inobservância 

da norma – e de um crime de mera actividade – pois é irrelevante para o preenchimento do tipo 

a verificação de um resultado lesivo – que, tendo como fundamento da incriminação 

a solidariedade social, tutela os bens jurídicos vida, integridade física e liberdade. II - O 

condutor de veículo automóvel ligeiro que atropela um peão o qual, por força do embate, é 

projectado contra outro peão, fazendo com que ambos caiam no chão e sofrendo ambos 

traumatismos exigindo socorro médico imediato, criou, de imediato, perigo para a saúde, 

integridade física e mesmo, vida, dos dois. III - Mostrando-se verificado o perigo concreto para 

a vida das ofendidas decorrente da situação causada pela condução do arguido, e tendo este 

prosseguido de imediato a marcha, apesar de consciente do que acabava de acontecer e da 

situação em que aquelas ficavam, sem que, dolosamente, tenha promovido o socorro que se 

impunha, quanto mais não fosse, chamar ou diligenciar pela chamada de socorro medido 

urgente, resta concluir que, face aos factos provados que constam da sentença recorrida, 

cometeu também o arguido, em concurso efectivo, dois crimes de omissão de auxílio, p. e p. 

pelo art. 200.º, n.ºs 1 e 2 do C. Penal.” 

 

 Insolvência; Graduação de créditos; Incumprimento definitivo; Contrato promessa de 

compra e venda; Direito de retenção; Caso julgado – Acórdão de 04-04-2017 

“I- Pela constituição da servidão de passagem é devida a indemnização correspondente ao 

prejuízo sofrido, para fixação de cujo montante valem as regras gerais aplicáveis à obrigação 

de indemnizar, abrangendo o dano a considerar tanto o dano emergente como os lucros 

cessantes do proprietário do prédio onerado e que abarcam tanto os prejuízos resultantes da 

constituição, como os provenientes do exercício da servidão mas, deixando de fora, não 

cobrindo, as vantagens ou lucros obtidos pelo proprietário do prédio dominante com a 

constituição da servidão. II- Deste modo, são relevantes os danos resultantes da constituição 

da servidão e os provenientes do seu exercício, independentemente do proprietário do prédio 

dominante ser ou não do agrado do proprietário do prédio/prédios serviente(s), pelo que os 

danos decorrentes da situação de um mau relacionamento entre os proprietários dos prédios 

dominantes e servientes não influem na quantificação da indemnização a atribuir.” 

 

 Servidão de passagem; Indemnização – Acórdão de 04-04-2017 

“I-A afectação prática/económica não se pode confundir com a afectação jurídica, sendo que 

apenas esta última poderia relevar para a qualificação do credor hipotecário como terceiro 

juridicamente interessado e para o afastar da eficácia do caso julgado decorrente do trânsito 

da sentença que reconheceu ao promitente-comprador o direito de retenção sobre o imóvel 



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 

23 

 

prometido. II- Compulsando a matéria de facto considerada como provada, in casu, parece-

nos que, efectivamente, se verificam os pressupostos para que possa operar a pretendida 

resolução do contrato promessa em causa, com base em incumprimento definitivo por parte 

dos promitentes vendedores insolventes.” 

 

 Adoção; Confiança judicial de menores; Instituição; Confiança para adopção – Acórdão 

de 04-04-2017 

“I-De acordo com o preceituado no art.º 38º-A, al. b), da LPCJP, a medida de confiança a 

instituição com vista a futura adopção é aplicável quando se verifique alguma das situações 

previstas no art.º 1978º do Código Civil e que consiste na colocação da criança ou jovem sob a 

guarda de instituições com vista a futura adopção. II- O artigo 1978º, n.º 1, do C. Civil fixa os 

casos em que a confiança de menor a casal, pessoa singular ou a instituição, com vista a futura 

adopção, pode ser decidida pelo Tribunal; a confiança judicial protege o interesse da menor de 

não ver protelada a definição da sua situação face aos pais biológicos, pois torna desnecessário 

o consentimento dos pais ou do parente ou tutor que, na sua falta, tenha o menor a seu cargo e 

com ela viva. III - Saliente-se que o direito e dever dos pais à educação e manutenção dos 

filhos (n.º 5 do artigo 36º da CRP) é um direito-dever, estabelecido, tal como todos os poderes - 

deveres, ou poderes - funcionais, fundamentalmente no interesse dos filhos, não constituindo 

um puro direito subjectivo dos pais. Princípio esse que subjaz igualmente na Convenção sobre 

os Direitos da Criança. IV- O conceito de interesse do menor tem de ser entendido em termos 

absolutamente amplos de forma a abarcar tudo o que envolva os legítimos anseios, realização 

e necessidades daquele nos mais variados aspecto: físico, intelectual, moral, religioso e social. 

V-Quando a família biológica é ausente ou apresenta disfuncionalidades tais que 

comprometem o estabelecimento de uma relação afectiva gratificante e securizante para a 

criança é imperativo constitucional que se salvaguarde o interesse da criança, particularmente 

através da adopção.” 

 

 Regulação do exercício das responsabilidades parentais; Regime – Acórdão de 04-04-

2017 

“I- O processo de regulação do poder paternal é um processo de jurisdição voluntária, o que 

significa que nele só há um interesse a regular, embora possa haver um conflito de opiniões ou 

representações acerca do mesmo interesse. II - A ação de regulação do poder paternal não é 

um processo de partes que vise solucionar ou compor um conflito de interesses disponíveis (cfr. 

art.º 1249.º do CC). III - Os princípios orientadores dos processos tutelares cíveis indicam que 

os mesmos deverão atender, prioritariamente, aos interesses e direitos das crianças e dos 

jovens, pelo que a ação de regulação do exercício do poder paternal destina-se a assegurar que 

os interesses do menor que merecem tutela jurisdicional se encontram acautelados, permitindo 

não só assegurar a situação presente como, em casos futuros, a possibilidade de dedução de 

incidente de incumprimento. IV - A Convenção Sobre os Direitos da Criança, assinada em 

Nova Iorque em 26.01.1990 e aprovada pela Resolução da AR nº 20/90, publicada no DR nº 
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211/90, Série I, 1º Suplemento, de 12.09.1990, estabelece que “todas as decisões relativas a 

crianças, adoptadas por instituições públicas ou privadas de protecção social, por tribunais, 

autoridades administrativas ou órgãos legislativos, terão primacialmente em conta o interesse 

superior da criança” (art. 3º, nº 1). V - Tal princípio constitucional aparece concretizado na lei 

ordinária, dispondo o art.º 1878.º, n.º 1, do CC que compete aos pais, no interesse dos filhos, 

velar pela segurança e saúde destes, prover ao seu sustento, dirigir a sua educação, representá-

los, ainda que nascituros, e administrar os seus bens. VI - O tribunal apenas deve proceder à 

homologação do acordo de regulação das responsabilidades parentais se os interesses dos 

menores ficarem salvaguardados, isso mesmo exige o n.º 2 do art.º 37º do RGPTC. VII - A 

separação dos progenitores não implica o afastamento da criança de qualquer deles, antes 

impondo o esforço de manutenção dos seus laços afectivos com ambos (se razões do interesse 

da criança a tal não obstarem), equidistante dos problemas e conflitos que estiveram na 

origem da separação dos progenitores. VIII - O direito da criança separada de um ou de ambos 

os seus pais deve manter regularmente relações pessoais e contactos directos com ambos, salvo 

se tal se mostrar contrário ao seu superior interesse.” 

 

 Aval; Livrança em branco; Pacto de preenchimento; Vinculação cambiária condicional; 

Impugnação pauliana – Acórdão de 04-04-2017 

“I- Nos casos em que um aval é aposto numa livrança em branco, só em caso de 

incumprimento da dívida subjacente à emissão da livrança é que esta poderá ser preenchida e 

exigido o seu pagamento, estando a constituição do direito cartular formal e materialmente 

dependente de um evento futuro e incerto, pelo que pode dizer-se que estamos perante 

uma vinculação cambiária condicional. II- Daí que, para efeitos de verificação dos requisitos da 

impugnação pauliana, o crédito do beneficiário da livrança sobre o avalista deve ser 

equiparado aos créditos sob condição suspensiva, previstos no artigo 614º, n.º 2, do C. Civil. 

III- O regime do 614º, n.º 2, do C. Civil é apenas aplicável durante a pendência da condição, ou 

seja, neste caso equiparável, entre o momento da aposição do aval e o preenchimento da 

livrança na sequência do incumprimento das obrigações garantidas com a emissão daquele 

título. IV-Verificada a condição, tal como verificado o incumprimento da obrigação garantida, 

caso tenham ocorrido entretanto actos dissipadores do património do avalista, o credor já 

poderá recorrer à impugnação pauliana para poder executar os bens alienados no património 

do adquirente.” 

 

 Instalações de energia eléctrica ou gás; Responsabilidade civil; Responsabilidade 

objectiva; Danos; Terceiros – Acórdão de 04-04-2017 

“I- No artigo 509º do C. Civil o legislador entendeu inserir um preceito relativo à 

responsabilidade por danos causados por instalações de energia eléctrica ou gás, o qual 

mantém a redacção original e teve como fonte o Anteprojecto elaborado por Vaz Serra que, 

neste ponto, na linha do regime específico já vigente na lei portuguesa e adoptando as soluções 

da legislação alemã, consagrou uma responsabilidade parcialmente objetiva para os danos 
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causados pelos dispositivos destinados ao transporte e fornecimento de electricidade e gás, 

atenta a sua perigosidade. II- Quanto aos danos resultantes da condução ou entrega da 

electricidade ou do gás, quem tiver a direção efetiva da respectiva instalação e a utilizar no seu 

interesse só poderá evitar o dever de indemnizar os danos devidos aos efeitos da electricidade 

ou do gás se demonstrar que estes resultaram de causa de força maior – art.º 509º, n.º 2 - e no 

caso de danos provocados pela própria instalação, também se provar que esta, ao tempo do 

acidente, se encontrava em perfeito estado de conservação - artigo 509º, n.º 1. III- Na primeira 

hipótese, ao contrário da segunda, já não estamos perante a possibilidade de demonstração de 

uma situação que exclui a culpa, como forma de evitar a responsabilização pelos danos 

causados, mas sim perante a exigência de que se verifique uma situação que exclui o nexo de 

causalidade para que a responsabilidade seja excluída, o que revela que aqui a culpa não é 

requisito da responsabilização, sendo irrelevante a sua presença ou ausência, pelo que estamos 

perante um caso de responsabilidade objetiva. IV- Existindo um regime especial para a 

responsabilidade por danos que derivem da condução ou entrega da electricidade ou do gás 

previsto no art.º 509º do C. Civil é esse o regime aplicável quanto aos prejuízos cujo valor se 

compreenda nos limites estabelecidos para tal responsabilidade no art.º 510.º do C. Civil. V-

Nessas situações, o regime geral da responsabilidade por danos resultantes de actividades 

consideradas perigosas, previsto no art.º 493º, n.º 2, do C. Civil, só será aplicável, 

subsidiariamente, no que toca ao valor dos prejuízos que exceda o limite imposto no art.º 510º 

do C. Civil. VI- Para que uma causa seja considerada de força maior, para os efeitos previstos 

no art.º 509º, n.º 2, do C. Civil, deve ser estranha às instalações destinadas à condução ou 

entrega da energia eléctrica ou do gás e determinar irresistivelmente que essas instalações 

provoquem danos a terceiros. VII-Podemos estar perante um caso de força maior quando os 

danos são provocados pela queda de um poste ou fio de alta tensão em consequência de ciclone 

ou temporal, mas não quando essa queda resultou de ventos com rajadas de 70 Km/hora.” 

 

 Servidão predial; Servidão não aparente; Usucapião; Sinais exteriores da servidão; 

Portão – Acórdão de 04-04-2017 

“I-Admitir a aquisição de servidões não-aparentes por usucapião teria o grave inconveniente 

de dificultar em vez de estimular as boas relações de vizinhança, pelo fundado receio que 

assaltaria as pessoas de verem convertidas em situações jurídicas de carácter irremovível 

situações de facto assentes sobre actos de mera condescendência ou obsequidade. II- Para que 

uma servidão predial, designadamente de passagem, possa ser adquirida por usucapião, não 

basta a existência de uma situação possessória que reúna os requisitos necessários a essa forma 

de aquisição de direitos reais, é também necessário que durante o tempo da posse existam no 

prédio em causa sinais exteriores que permitam aos interessados, designadamente aos titulares 

do prédio serviente, constatar que o seu prédio está realmente afectado por um encargo em 

proveito de outro prédio, não se registando uma situação de simples cortesia ou tolerância. III- 

Uma servidão de passagem pode ser revelada por sinais exteriores que não tem que ser 

necessariamente o traçado do caminho por onde se passa, podendo integrar esses sinais outros 
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elementos, como a existência de um portão ou de uma “entrada” que sinalize, com evidência, 

uma passagem do prédio dominante para o prédio serviente. IV- Para esse efeito, tal portão ou 

entrada terão que se situar na linha divisória que separa o prédio serviente do dominante, 

destinando-se a assegurar uma comunicação entre os dois prédios. V- Já um portão que separa 

o prédio serviente da via pública ou de outro prédio que não o dominante, ou uma qualquer 

obra de entrada no prédio serviente que não deite para o prédio dominante, em nada revela a 

existência de uma qualquer passagem através do prédio serviente para o prédio dominante, 

pois tais construções, atenta a sua localização, são apenas meios de vedação ou de acesso ao 

prédio serviente, sem evidenciarem qualquer forma de comunicação entre prédio dominante e 

serviente.” 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES 

 Casamento por conveniência; Tentativa; Requisitos do crime – Acórdão de 03-04-2017 

“I- Comete o crime do artº 186º, nºs 1 e 2 e 3 da Lei nº 23/2007, de 4/7,em co-autoria, na forma 

tentada a arguida que conjuntamente com um cidadão de nacionalidade tunisina, se apresenta 

na Conservatória do Registo Civil, declarando verbalmente a intenção de celebrar casamento 

entre si e, depois de informados dos procedimementos que ao caso cabiam, apresentaram na 

Conservatória documentos para a organização de processo preliminar de casamento, sendo 

certo que a arguida e o referido tunisino, nunca tiveram intenção de contrair matrimónio, 

porquanto a sua real intenção era tão-só regularizar a situação de permanência do arguido, 

nomeadamente obter autorização de residência, uma vez que o mesmo residia em França, na 

qualidade de "ilegal". A arguida não atingiu o seu propósito, por motivos alheios à sua 

vontade, nomeadamente por a Conservatória ter desencadeado um processo preliminar de 

averiguações, junto do SEF. II- É que tal conduta, ao contrário do que sustenta a 

arguida/recorrente, contém, ela própria, um momento de ilicitude, posto que, apesar de ainda 

não produzir a lesão do bem jurídico tutelado pela norma incriminadora do crime de 

casamento por conveniência, produz já uma situação de perigo para esse bem, sendo que, de 

acordo com a experiência, tal conduta era de natureza a fazer esperar que se lhes seguisse a 

organização do processo preliminar de casamento (artºs 135º a 137º do CRC), o que apenas não 

veio a acontecer por razões alheias à sua vontade.” 

 

 Autos de recurso; Embargos de terceiro; Competência em razão da matéria – Acórdão 

de 03-04-2017 

“São competentes, em razão da matéria, para julgar um recurso interposto num processo de 

embargos de terceiro, que corre termos na instância Central de Bragança, por apenso a um 

processo de natureza criminal, as secções cíveis do Tribunal da Relação de Guimarães.” 
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 Burla; Falsificação de documento; Elementos do crime; Absolvição; Condenação no 

Tribunal da Relação – Acórdão de 03-04-2017 

“I- Para o preenchimento do tipo objetivo do crime de burla é necessária «a prática de atos» 

pela vítima em consequência do erro ou engano em que foi induzida, «que lhe causem, ou 

causem a outra pessoa, prejuízo patrimonial». II- O crime de falsificação ou contrafação de 

documento comporta diversas modalidades de conduta, no plano objetivo, contempladas nas 

várias alíneas do n.º 1 do artigo 256.º do Código Penal. No plano subjetivo exige o dolo 

genérico, consubstanciado no conhecimento e vontade de praticar o facto, com consciência da 

sua censurabilidade; bem como, ainda, o dolo específico, plasmado na intenção de causar 

prejuízo a terceiro, de obter para si ou outra para pessoa benefício ilegítimo, ou de preparar, 

facilitar, executar ou encobrir outro crime. III-Tendo o arguido sido absolvido em 1ª instância 

e condenado no julgamento do recurso interposto para a Relação, a determinação da respetiva 

espécie e medida da pena é feita nesta última instância, nos termos das disposições conjugadas 

dos artigos 374.º, n.º 3, alínea b), 368.º, 369.º, 371.º, 379.º, n.º 1, alíneas a) e c), primeiro 

segmento, 424.º, n.º 2, e 425.º, n.º 4, todos do Código de Processo Penal, conforme 

jurisprudência já fixada nesse sentido no acórdão uniformizador do STJ n.º 4/2016, publicado 

no Diário da República n.º 36/2016, Série I, de 22.02.2016.” 

 

 Jovem delinquente; Regime penal especial para jovens; Arguido institucionalizado; 

Atenuação especial da pena – Acórdão de 03-04-2017 

“I- Está hoje perfeitamente adquirida na jurisprudência a ideia de que o poder de atenuar 

especialmente a pena aos jovens delinquentes é um verdadeiro poder-dever, isto é, perante a 

idade entre 16 e 21 anos do arguido, o tribunal não pode deixar de investigar se se verificam as 

sérias razões a que se refere o DL nº 401/82 de 23/09 e se tal acontecer não pode deixar de 

atenuar especialmente a pena. II- No caso dos autos, o arguido cometeu os crimes de violação 

agravado e coacção, na forma tentada em contexto institucional e num período transitório da 

vida e sem aparentes manifestações de recidiva, inculcam no sentido de que a atenuação 

especial das penas irá facilitar o propósito da ressocialização. III- E mesmo algumas 

dificuldades que se pressentem pela fragilidade dos amparos sociais e familiares com que o 

arguido poderá contar - em face do quadro factual social, económico e familiar resultante dos 

autos - não deverão constutuir-se em juízo desfavorável, «pois só perante a criação de algumas 

condições possíveis no encaminhamento na direcção dos valores se poderá testar o modo de 

reacção e o desempenho futuro da personalidade» do arguido. IV- Em suma, questionando-se 

a aplicação do regime penal para jovens adultos, o juízo deve ser positivo desde que não 

existam razões fortes para duvidar da possibilidade de reinserção. V- Os factos, considerados 

no seu conjunto, fazem, ainda assim e apesar da sua gravidade, sobressair a prevalência das 

finalidades politico-criminais que estão no fundamento do regime penal para jovens. VI- Deste 

modo, impõe-se concluir, in casu, pela aplicação do regime estabelecido do Decreto-Lei nº 

401/82, de 23 de Setembro, com a atenuação prevista no artº 4º, porquanto as condições e a 

idade do arguido fazem crer que da atenuação resultarão vantagens para a sua reinserção.” 
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 Contra-ordenação; Livro de reclamações; Recusa na apresentação; Pessoa colectiva; 

Inconstitucionalidade – Acórdão de 03-04-2017 

“I- Não é desproporcionado o montante mínimo de €15.000,00 previsto no artº 9º, do DL 

nº156/2005, de 15/09, no caso de recusa de apresentação do livro de reclamações por parte de 

uma pessoa coletiva, tendo sido requerida a presença da autoridade para remover tal recusa, o 

que sucedeu, tendo o livro sido facultado ao requerente. II-O utente e consumidor para efeitos 

do citado diploma legal é todo aquele que pretende que lhe seja prestado um serviço ou 

fornecido um determinado bem. III-Resultando da matéria de facto provada que o "queixoso" 

é proprietário da casa habitada pela filha e pretendia insurgir-se contra o facto de na mesma 

casa o gás ter sido instalado sem a sua autorização e ter implicado, segundo o seu 

entendimento e sem o seu consentimento, alguns danos ou estragos nas paredes, é manifesto 

que o mesmo tinha "legitimidade" para pedir o livro de reclamações.” 

 

 Prisão preventiva; Reexame dos pressupostos; Fundamentação – Acórdão de 03-04-

2017 

“I- O despacho judicial que aplique a prisão preventiva não é definitivo, mas a decisão deve 

permanecer imutável enquanto "tudo se mantenha igual", isto é, sempre que posteriormente 

não se verifiquem circunstâncias, quer de facto quer de direito, que justifiquem a revogação 

ou a alteração da medida de coação. II- Daqui decorre que o despacho proferido nos termos do 

artº 213º do CPP, como é o caso da decisão recorrida, destina-se unicamente a proceder à 

reapreciação dos pressupostos, constantes do despacho que anteriormente determinou a 

aplicação da prisão preventiva e que a justificaram. III-Como tal, a sua fundamentação tem 

por objeto, apenas, a análise de circunstâncias supervenientes cuja ocorrência possa abalar a 

sustentabilidade dos pressupostos que conduziram à aplicação da medida de coação, 

alterando-os, e por esta via, levando à sua substituição ou revogação.” 

 

 

 ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA 

 

 Junção de documentos; Aplicação subsidiária do código de processo civil – Acórdão de 

20-04-2017 

“I-Em processo laboral, com os articulados devem as partes juntar a prova documental (n.º 1 

do artigo 63.º do CPT); II- Contudo, por força do disposto no artigo 1.º, n.º 2, alínea a), do 

CPT, é aplicável subsidiariamente o CPC quanto à possibilidade de apresentação de 

documentos em momento ulterior; III- Mas essa possibilidade de apresentação em momento 

ulterior fica dependente da verificação de determinados fundamentos e do eventual 

pagamento de multa; IV- Entre tais fundamentos encontra-se a possibilidade dos documentos 

poderem ser apresentados em momento ulterior aos 20 dias antes do julgamento se se 
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tornaram necessários em virtude de ocorrência posterior àquela data;  V- Não se verifica essa 

ocorrência posterior que justifique a apresentação de documentos pela Ré menos de 20 dias 

antes da continuação da audiência de julgamento, e, por isso, não devem ser admitidos, se 

estes mais não são do que documentos particulares emitidos pela Ré, que traduzem a sua 

versão dos factos, já afirmada pela sua sócia gerente no depoimento de parte. 

 

 Oposição à execução; Transacção judicial – Acórdão de 20-04-2017 

“I-A alínea g) do artigo 729.º do Código de Processo Civil impõe dois requisitos para a 

oposição à execução fundada em transacção judicial: (i) que os factos sejam posteriores à 

situação factual que conduziu à transacção; (b) que esses factos se encontrem provados por 

documento; II-Todavia, em relação a este último requisito, tratando-se de uma 

formalidade “ad probationem”, pode ser substituído por confissão expressa; III- Por isso, pode 

a oposição ser deduzida com tal fundamento, sem que seja junto o documento, contando que o 

oponente no seu decurso obtenha a confissão do exequente; IV- Tendo na acção declarativa as 

partes acordado em transacção que a empregadora pagaria ao trabalhador a quantia de € 

30.000,00, em 6 prestações de € 5.000,00 cada, a título de compensação global pela cessação do 

contrato de trabalho, e sem consignar se tal quantia era líquida ou ilíquida, tendo o 

Autor/exequente instaurado execução com fundamento que a 1.ª prestação não foi paga pela 

totalidade do valor de € 5.000,00, é de admitir a oposição à execução, não podendo considerar-

se manifestamente improcedente tal oposição deduzida pela executada, com fundamento que 

a quantia em causa era ilíquida e, por isso, que pagou a prestação em montante inferior por à 

mesma ter deduzido o devido a título de IRS e descontos para a segurança social.” 

 

 Junta médica; Incapacidade permanente absoluta para o trabalho habitual; 

Fundamentação – Acórdão de 20-04-2017 

“I- Face à composição plural e à habilitação técnica dos peritos que integram a junta médica, 

a decisão judicial a proferir quanto à fixação da incapacidade para o trabalho, embora não 

estando condicionada a fazer, necessariamente, prevalecer a perícia realizada pela junta 

médica, só deverá afastar-se ou contrariar o resultado da mesma em casos justificados, que se 

mostrem suficientemente fundamentados; II- Tendo o exame por junta médica realizado ao 

sinistrado afirmado que o sinistrado não se encontra afectado de IPATH, mas sem justificar 

tal conclusão, deve o juiz considerar o sinistrado afectado da referida IPATH e, por isso, 

afastar-se, nessa parte, do resultado da junta médica, se de acordo com informação clínica 

constante dos autos o sinistrado se encontra afectado para a actividade profissional que 

exercia de operador de máquinas agrícolas/tractorista, a entidade empregadora do mesmo 

afirma que tal actividade envolve diariamente a condução de maquinaria pesada, com esforço 

físico (por ex. carregamento de sacos de adubo, de sementes e fardos de palha), bem como o 

IEFP na análise do posto de trabalho reitera, no essencial, tal informação e que as funções 

exigem destreza física, o que permite concluir, face às sequelas que o sinistrado apresenta e 
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tendo em conta as regras da experiência e normalidade, que o sinistrado não pode exercer 

aquela actividade profissional.” 

 

 Conversão da incapacidade temporária em permanente; Subsídio por elevada 

incapacidade permanente – Acórdão de 20-04-2017 

“I-Em processo emergente de acidente de trabalho, a incapacidade permanente 

resultante da conversão de incapacidade temporária, por força do art.º 22º da Lei nº 

98/2009, de 4/9, apenas pode ser alterada por decisão proferida em sede de incidente de 

revisão. II-À pensão devida por uma incapacidade permanente absoluta, resultante de 

semelhante conversão, devem acrescer o subsídio por situação de elevada incapacidade 

permanente, e bem assim, sendo caso disso, os suplementos de 10% resultantes da existência 

de pessoas a cargo. III-O referido subsídio é devido, na totalidade, pela seguradora 

responsável, porque tem montante fixo, não dependente da retribuição auferida pela vítima, e 

porque se não encontra abrangido pela previsão do art.º 79º, nº 5, da referida Lei, sobre 

repartição de responsabilidades.” 

 

 Tempo de trabalho; Usos da empresa – Acórdão de 20-04-2017 

“I- Para os efeitos do art.º 1º do Código do Trabalho, devem ser tidos como ‘usos laborais’ as 

práticas de uma empresa que sejam constantes, uniformes, e pacíficas, e que se prolonguem no 

tempo de modo a justificar a tutela da confiança dos seus trabalhadores. II- Deve ser tido 

como compreendida no tempo de trabalho, nos termos do art.º 197º, nº 2, al. a), do mesmo 

código, a pausa diária de cerca de 15 minutos, que durante anos uma empresa permitiu aos 

seus trabalhadores fazer durante o respetivo horário de trabalho, sem lhes exigir o 

correspondente acréscimo de tempo na prestação efetiva de trabalho.” 

 

 Contra-ordenação laboral; Dono da obra; Coordenador de segurança – Acórdão de 20-

04-2017 

“A fiscalização da obra pelo seu dono prevista no Código Civil tem em vista assegurar o 

interesse particular deste no cumprimento do contrato, enquanto a nomeação de coordenador 

em obra, prevista no art.º 9.º n.º 2 do Decreto-Lei 273/2003,de 29.10, visa proteger o interesse 

público na adoção de medidas preventivas de segurança que reduzam, até onde for possível, os 

riscos decorrentes da prestação de trabalho donde possam resultar eventos danosos, ou seja, 

visa proteger a vida e a saúde humana.” 

 

 Contra-ordenação laboral; Tacógrafo; Apresentação – Acórdão de 20-04-2017 

“O motorista que não exerce a condução todos os dias deve trazer consigo a declaração de 

atividade de modelo oficial que contenha a causa objetiva que justifica a não apresentação das 

folhas de registo do tacógrafo, relativamente àqueles dias, e apresentá-la ao agente de controlo 

sempre que necessário.” 
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 Contra-ordenação laboral; Act - autoridade para as condições de trabalho; Competência; 

Tacógrafo; Apresentação – Acórdão de 20-04-2017 

“I-A ACT é a entidade competente para o processamento das contraordenações em que esteja 

em causa a violação de norma que consagre direitos e imponha deveres a qualquer sujeito da 

relação laboral e seja punida com coima.  II- O princípio in dubio pro reo só se aplica quando o 

julgador tem dúvidas sobre a realidade de um facto e não na aplicação do direito. III- A ACT 

está legitimada por lei ao acesso ao registo das contraordenações e coimas aplicadas, para 

efeitos, nomeadamente, de verificar se existe reincidência.” 

 

 Herança indivisa; Direito de preferência; Intervenção principal – Acórdão de 06-04-

2017 

“I- O exercício do direito de preferência, de que é titular uma herança indivisa, deve ser 

exercido por todos os herdeiros. II- A declaração de preferir, no caso de apenas um propor a 

acção, pode ser suprida pelo incidente de intervenção dos demais herdeiros.” 

 

 Contrato de trabalho; Gerente comercial; Créditos laborais – Acórdão de 06-04-2017 

“Nas sociedades por quotas, detendo o gerente poderes de autoridade, direcção, fiscalização e 

disciplina dos respectivos trabalhadores, ocorre, em princípio, uma situação de 

incompatibilidade entre o exercício simultâneo dessas funções de gerente e as de trabalhador.” 

 

 Património do devedor; Alimentos a ex-cônjuge – Acórdão de 06-04-2017 

“I- O crédito derivado da pensão de alimentos devida por um dos ex-cônjuges ao outro, não 

constitui encargo do património comum do casal, mas antes um crédito autónomo, pelo qual 

responde o património próprio do ex-cônjuge obrigado ao seu pagamento. II- O ex-cônjuge 

obrigado ao pagamento daquela pensão de alimentos, não pode compensar essa dívida com o 

eventual crédito que detenha pelo pagamento de dívidas do casal, por inexistência do 

requisito de reciprocidade.” 

 

 Solicitador; Indemnização civil; Competência em razão da matéria – Acórdão de 06-04-

2017 

“I- O Estado não é responsável pelos danos decorrentes da conduta ilícita desenvolvida pelos 

solicitadores ou agentes de execução, no exercício das suas funções e por causa delas – cfr. art.º 

7.º da Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. II - Os solicitadores ou agentes de execução não 

resultam subordinados ao regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado nem à 

competência da jurisdição administrativa.” 

 

 Decisão surpresa; Princípio do contraditório – Acórdão de 06-04-2017 

“I - O regime processual civil não permite decisões-surpresa; II- A enunciação dos temas da 

prova constitui um instrumento processual que permite orientar os sujeitos processuais no 

desenvolvimento da fase de produção de prova, com vista a que se alcance o fim desta: o 
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apuramento da verdade e a justa composição do litígio; III- Detectando-se que elementos 

factuais relevantes a submeter a instrução extravasam os temas da prova que foram 

previamente enunciados, ou colocam em causa circunstâncias de facto anunciadas como 

assentes, o princípio do contraditório impõe sejam as partes disso expressamente advertidas, 

concedendo-lhes possibilidade de produzir prova que entendam relevante.” 

 

 Expropriação; Declaração de utilidade pública – Acórdão de 06-04-2017 

“Em processo de expropriação é a Declaração de Utilidade Pública, publicada em Diário da 

República, com as características da parcela a expropriar que dela constam (designadamente, 

de área), que delimitam o objecto dessa mesma expropriação (nem mais, nem menos).” 

 

 Impugnação da matéria de facto; Requisitos – Acórdão de 06-04-2017 

“Relevam duas asserções essenciais que devem parametrizar toda esta matéria da apreciação 

da impugnação da matéria de facto: por um lado, a noção de que a garantia do duplo grau de 

jurisdição não pode subverter o princípio da livre apreciação da prova; por outro, a ideia de 

que o tribunal de 2ª instância não deve ir além de um juízo sobre a razoabilidade da convicção 

probatória da 1ª instância, face aos elementos disponíveis nos autos.” 

 

 Taxa de justiça; Remanescente; Dispensa – Acórdão de 06-04-2017 

“Verifica-se a atribuição pelo legislador ao tribunal de poderes de conformação do valor da 

taxa de justiça ao caso concreto, numa lógica de individualização da decisão que deve tomar 

em consideração vários aspectos específicos, de que os relacionados com a complexidade e a 

conduta processual das partes são factores atendíveis.” 

 

 Crédito bancário; Regime aplicável – Acórdão de 06-04-2017 

“O regime extraordinário de protecção dos devedores de crédito à habitação, que se encontrem 

em situação económica muito difícil, a que se reporta a Lei nº 58/2012, de 9/11, alterada pela 

Lei nº 57/2014, de 26/8, é imperativo para as entidades mutuantes, mas a iniciativa do 

respectivo procedimento depende do mutuário.” 

 

 Injunção; Título executivo – Acórdão de 06-04-2017 

“Tendo a execução por título executivo uma sentença, a oposição só pode ter os fundamentos 

previstos no art.º 729º do CPC, o que não viola a declaração de inconstitucionalidade 

decorrente do acórdão do TC nº 264/2015, por se reportar esta aos fundamentos da oposição à 

execução que tem por título executivo um requerimento de injunção à qual foi aposta a 

fórmula executória e não uma sentença.” 

 

 Erro na forma do processo; Injunção; Transacção comercial – Acórdão de 06-04-2017 

“A lei configura duas situações susceptíveis de alcançarem força executiva por via do 

procedimento de injunção em função da natureza da obrigação incumprida: - obrigações 
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pecuniárias emergentes de contratos de valor não superior a € 15.000,00; - obrigações 

emergentes de transacções comerciais abrangidas pelo D-L nº 32/2003, de 17 de Fevereiro, 

(agora pelo D-L nº 62/2013, de 10/5).” 

 

 Perda de objecto de terceiro relacionado com o crime; Veículo apreendido; Tráfico de 

droga – Acórdão de 04-04-2017 

“I- Em matéria de perda de objectos a favor do Estado, o DL n.º 15/93, de 22-01, contém um 

regime especial em relação ao regime, geral, contido no artigo 178.º, n.º 7, do CPP; 

II-Por isso, tendo o arguido sido condenado pela prática de um crime de tráfico de droga, p. e 

p. pelo artigo 21.º do referido DL, em relação à perda a favor do Estado do veículo aprendido 

no âmbito do processo deverá aplicar-se o regime previsto neste diploma legal; 

III-O referido veículo deve ser declarado a perdido a favor do Estado por se apresentar como 

essencial para o desenvolvimento da actividade ilícita, face às distâncias entre as localidades 

envolvidas no tráfico em causa e a inexistência de uma rede de transportes públicos regulares 

que as una; IV-A tal não obsta a circunstância do veículo ser propriedade do pai do arguido, 

tendo em conta que aquele se encontrava apreendido há cerca de 10 meses, pelo que a 

apreensão não podia ser desconhecida do interessado – na medida em que nesse período se 

encontrava privado da utilização do veículo – e nada requereu quanto ao exercício dos seus 

direitos quanto ao veículo, alegando e provando que estava de boa-fé face à sua utilização pelo 

arguido.” 

 

 Rectificação de sentença; Custas; Caso julgado – Acórdão de 04-04-2017 

“I-O tribunal procede, oficiosamente ou a requerimento, à correcção da sentença, 

designadamente quando a mesma contiver erro, lapso, obscuridade ou ambiguidade cuja 

eliminação não importe modificação essência; II-Porém, a correcção do deciso, 

designadamente da sentença, só é admissível desde que não importe modificação essencial, 

vale por dizer, desde que não acarrete intromissão no conteúdo do julgamento;  III-Em 

conformidade com as proposições anteriores, não pode conceder-se a pretextada rectificação 

da decisão em matéria de custas, no ponto em que se pretende que, onde ficou decidido «custas 

pelo demandado», se decida «custas pelo demandante», pois a tanto obsta o caso julgado, do 

passo em que, atempadamente, se não suscitou a rectificação do erro, e não se interpôs recurso 

da sentença.” 

 

 Interesse em agir; Inadmissibilidade do recurso –Acórdão de 04-04-2017 

“I- O interesse em agir para efeitos de recurso traduz-se na necessidade de, por essa via, o 

recorrente acautelar um direito ameaçado e necessitado de tutela; II- Encontrando-se o 

arguido a cumprir pena de prisão, os sujeitos processuais, designadamente o Ministério 

Público, não têm interesse em agir para interpor recurso do despacho do juiz que se limita a 

regular os termos do processo, no sentido de o processo aguardar os ulteriores termos no 
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arquivo – em vez de os aguardar na secção de processos – por ser desprovido de “qualquer 

utilidade a permanência dos autos na secção dos processos”.” 

 

 Violência doméstica; Indemnização; Conhecimento oficioso – Acórdão de 04-04-2017 

“I-Tendo ocorrido condenação do arguido pela prática, em autoria material, de um crime de 

violência doméstica, p. e p. pelo art.º 152.º, n.º 1, al. b), do Cód. Pen., encontra-se o tribunal 

obrigado a fixar indemnização à vítima, nos termos do disposto nos art.ºs 21.º, da Lei n.º 

112/2009, de 16 de Setembro e 82.º A, do Cód. Proc. Pen., excepto se, expressamente, a ela 

renunciar; II-Não equivale a tal renúncia a mera circunstância da ofendida/vítima ter 

prosseguido a sua vida e estar afastada do arguido, com o qual não contacta há pelo menos um 

ano, tendo refeito a sua vida; III-Em conformidade com as proposições anteriores, é nula a 

sentença que, não tendo sido deduzido pedido de indemnização nem tendo aquela fixado esta, 

não procedeu à audição da ofendida/vítima, no sentido de, expressamente, vir opor-se à 

fixação de uma indemnização pelos danos sofridos pela prática do crime de violência 

doméstica.” 
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