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Nota Editorial

NRDC@ Escritório de Advogados, tem o prazer de anunciar que iniciamos a partir de 2016, a
edição mensal da segunda série da Newsletter "Global to Local Law News". Presentemente, com
a chancela de mérito da International Standard Serial Number, ISSN: 2183-721X.
Reestruturamos, graficamente, a Newsletter com o intuito de melhor transmitir e partilhar,
com os nossos colegas, clientes e amigos, informação jurídica diversificada mas, cientificamente
comprovada e avalizada pelo mérito dos seus autores.
Para o efeito, apelamos a todos aqueles que queiram colaborar connosco (juristas,
advogados, magistrados, professores universitários e outros) com artigos de opinião (1 a 3
páginas), com artigos científicos, working-papers, recensões ou comentários de jurisprudência
(1 a 20 páginas), bem como com noticias, anúncios de conferências ou cursos de formações,
entre outros eventos, que nos enviem estas informações até ao dia 25 de cada mês para o email: nrdcadvogados@gmail.com
Qualquer texto enviado para NRDC@Escritório de Advogados deve ser acompanhado por
uma foto a cores do autor, grau académico (BSc. (Licenciado), LL.M (Mestre), Ph.D
(Doutorado)) e atividade profissional (v.g., Advogado, Professor Universitário, Jurista, etc),
título do artigo, bem como deve ser escrito com o tipo de letra Bodoni MT, tamanho 11,
espaçamento 1, 15. Todas as margens das páginas devem ter 3 cm. Os textos propostos devem
ser enviados num único ficheiro, word ou compatível por correio eletrónico, para e-mail:
nrdcadvogados@gmail.com
Dito isso, desejamos a todos uma boa leitura, caso queira consultar todas as newsletters
clique aqui
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ARTIGOS OPINIÃO

TODO MÚSICO PRECISA
SABER ANTES DE
PUBLICAR NA INTERNET
I- ATRAIA INVESTIDORES PARA A
SUA
STARTUP
ATRAVÉS
DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL

Investidores olham a sua startup com visão
global. Você pode estar perdendo negócios por
não analisar um ponto específico. Saiba o que
investidores e grandes empresas estão
buscando.

CRISTIANO PRESTES
BRAGA
ADVOGADO
Diretor da Câmara de Comércio,
Indústria e Turismo Brasil -Portugal
de Santa Catarina.

Analisando a situação econômica atual,
é possível identificar claramente dois
motivos pelos quais as pessoas decidem
abrir um negócio: a necessidade de gerar
renda pela redução da oferta de emprego e a
vontade de empreender para entregar algo
novo à sociedade.

"I-ATRAIA INVESTIDORES
PARA A SUA STARTUP
ATRAVÉS DA
PROPRIEDADE
INTELECTUAL. II- O QUE
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No primeiro motivo, a tendência é
replicar um modelo já testado, empregando
esforços na conquista de clientes que já
conhecem aquele serviço ou aquele produto.
Já o segundo motivo exige um esforço
muito maior, pois o consumidor nunca teve
contato com aquela novidade. O benefício,
neste caso, é usufruir da exclusividade do
produto, pelo menos até que surjam
concorrentes em busca da fatia de mercado
ainda não alcançada pela empresa
inovadora.
Seja qual for o modelo de negócio
escolhido para empreender, uma das
condições
necessárias
para
dar sustentabilidade à
empresa
é proteger a Propriedade Intelectual gerada.
Quando
falamos
em
startups,
invariavelmente pensamos em um negócio
estruturado para receber um aporte
financeiro que permita dar escala ao
produto ou ao serviço.
Esse aporte tem sido realizado,
basicamente, por investidores-anjo e fundos
de investimento de capital semente, os
quais analisam uma série de fatores antes
de aplicar recursos em uma empresa.
Dentre eles, está a Propriedade Intelectual,
muito
valorizada
por
investidores
estrangeiros, principalmente pela intenção
em escalar o negócio de maneira global, e
não só regional.
É
interessante
dizer
que
os
investimentos não têm sido apenas de
investidores-anjo
ou
fundos
de
investimento. Grandes empresas também
estão focando suas atenções às startups,
interessadas na compra dos ativos de

Propriedade Intelectual. Neste caso, é
primordial estar protegido ou em vias de
proteção.
Segundo Antonio Marcon, gerente de
pesquisa e desenvolvimento da SAMSUNG,
o Brasil precisa pensar em negócios que
possam atuar de maneira global “com um
foco na construção de propriedade intelectual
de produtos“ (Fonte: Exame).
Se você está iniciando um negócio,
inscreve-se em nosso site e acompanhe
nossos próximos artigos com dicas de
proteção e geração de vantagem
competitiva com o uso dos ativos de
Propriedade Intelectual.
II – O QUE TODO MÚSICO
PRECISA SABER ANTES DE
PUBLICAR NA INTERNET
Se você é músico, provavelmente já
divulgou seu trabalho no Youtube, no
Facebook ou em uma página pessoal
na internet. Muita gente tem feito isso
com excelentes resultados. O que pouca
gente faz, porém, é se preocupar com um
elemento crucial para uma carreira musical
de sucesso: a questão da propriedade
intelectual, especialmente o registro
dos direitos autorais.
Não deixe de conferir ao final do artigo o
checklist para uma carreira musical de
sucesso. Teste seus conhecimentos! É gratuito
e pode lhe ajudar a maximizar sua carreira.
A internet revolucionou o consumo da
música
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A partir do momento em que a Internet
se popularizou, surgiram diversos negócios
focados em facilitar a experiência de
compra do consumidor. No segmento
musical não foi diferente, e o setor logo se
tornou digital.
Seja
através
de
plataformas
especializadas, seja através de uma página
ou fanpage pessoal, o fato é que tem
aumentado o número de artistas buscando
na internet um espaço para divulgação do
seu trabalho e para conquista de novos fãs.
E o que vemos são muitos artistas
alavancando suas carreiras a partir de
vídeos e/ou fonogramas publicados on-line.
Mas e como ter domínio sobre seu trabalho
na rede? Continue lendo, pois vou falar sobre
isso agora.
O direito autoral de músicas na época da
internet

Pouquíssimos artistas buscam uma
assessoria para garantir e proteger os
direitos sobre seus trabalhos. E isso pode
ser muito perigoso, especialmente diante
das possibilidades de plágio que a internet
oferece. Registrar o domínio sobre suas
músicas pode ser crucial para fechar um
bom contrato, e ganhar um bom dinheiro
com a sua obra.
Isso vale não apenas para músicos
profissionais, mas também para quem faz
da música uma segunda atividade, ou até
mesmo um hobby. Não é pequeno o número
de agências de publicidade e propaganda,
por exemplo, que vasculha a internet em
busca de uma música que se encaixe na
história a ser contada em uma campanha
publicitária.
Você não quer perder esse dinheiro
somente por ter deixado de registrar sua
música, quer?

*Vanin, Carlos Eduardo.: “O que é propriedade intelectual? Conceito, evolução história e normativa e
sua importância”, in https://duduhvanin.jusbrasil.com.br/artigos/407435408/propriedade-intelectual-conceito-evolucaohistorica-e-normativa-e-sua-importancia, consultado a 31/maio/2017.
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Artigos de Opinião

HAMILTON S.S.DE
CARVALHO
Jurisconsulto
Professor Universitário na
Faculdade de Direito e de Ética da
Universidade São Tomás de
Moçambique (USTM)
"A CONSTITUIÇÃO E O "NOVO
PROJETO DE DEMOCRACIA" PARA
A PAZ DOS MOÇAMBICANOS Constituição + democracia =
manutenção da paz? "

I. Fui acompanhando a Conferência
Internacional “MOÇAMBIQUE: que caminhos
para o futuro” – conjuntamente organizado pela
Universidade Católica de Moçambique (UCM),
Instituto de Estudos Sociais e Económicos
(IESE) e pela Fundação MASC – realizado
entre os dias 22, 23 e 24 (do mês passado) na
capital
provincial
de
Sofala
(Centro
Universitário, Cultura e Arte (CUCA)).
Com entrada livre, visualizei, que quase
poucos se fizeram ao local para acompanhar
prementes debates que contou com a
participação de notáveis e ilustres colegas (v.g.,
a honrosa presença do ilustre Prof. Doutor
Jorge Bacelar Gouveia). Bom, particularmente,
chamou-me atenção o enfoque temático
“Constituição e democracia para a construção da
paz”, pelo que, (dentro do razoável e por direito
próprio – que só a democracia-constitucional
me confere), exprimo, relativa opinião,
começando mesmo por questionar: Constituição
+ democracia = manutenção da paz?
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II. De facto não deixam de ser dois
«ingredientes» significativos para a paz e sua
manutenção. Se bem me lembro (em
cronologia), a geração dos meus pais assistiu e
participou numa profundíssima alteração da
história nacional que só os «mentecaptos»
ignoram, nomeadamente: (i) A conquista da
independência – com ela conquistámos a
Liberdade soberana, isto é, aliámo-nos pela
(primeira vez na história da história) a países
“mais evoluídos”; (ii) A exportação de
analfabetos – em segundo lugar, deixámos de
exportar analfabetos e com isso, acredito que
tarde ou cedo passaremos a exportar
conhecimento; (iii) A criação de infraestruturas
– é inegável que temos hoje, estradas,
autoestradas, universidades, hospitais, sistema
social (ainda que deficiente), etc; (iv) o Estado
Constitucional Liberal – conquistamos a nossa
liberdade democrática, jurídico-constitucional
pluralista com o Acordo Geral de Paz (1992) e
com a revisão constitucional (1990) o que
permeou o novo projeto de democraciaconstitucional (que mediou o enterro a
democracia popular ou de partido único)
permitindo, no entanto, a realização das
primeiras eleições gerais pluripartidárias as
mesmas que evoluíram para intercalares e
provinciais, uma vez reconhecida a devida
necessidade de descentralização – e eu,
pergunto: o que nos falta?
III. Assisto com veemente revolta para o
desastre nacional a que a maioria assiste
impávida, de braços caídos, e outra esmagadora
grande maioria com surdez-mudez. Listo um ou
dois exemplos ultradramáticos: (i) nascem
centenas de crianças por ano e emigram mais de
dezena de moçambicanos, grande parte sem

formação superior (outra nem por isso) e por
isso vulneráveis as garras de saqueadores,
xenófobos, racistas (…) e oportunistas, pois,
são pessoas com fraco poder económicofinanceiro para enfrentar o mundo do
«capitalismo maquiavélico»; (ii) Cá pela
Europa (diga-se de passagem) as universidades
são hoje os maiores centros de formação de
jovens emigrantes os quais daqui (penso)
“alguns não tencionam regressar” senão os
tímidos amantes nacionalistas. Por isso, fico me
perguntando se não seria melhor uma formação
assistida in loco para evitar fuga de cérebros
pois, bem vistas as coisas, mais de um terço do
território nacional já está abandonado e de que
nos vale «descentralizar o vazio»?
IV. Tenho vindo a conhecer fantásticos
profissionais, verdadeiras fontes de sabedoria,
ávidos de conhecimento (…), mas que o meu
País já está a rejeitar por opção inteligente
deles e para meu enorme desapontamento. E se
a mentalidade, a ambição e a principal
preocupação era fazer face a este enorme
desastre nacional e fosse a prioridade, das
prioridades. Era a discussão política que me
entusiasmava e que mais me preocupa é a
ausência desta prioridade que me revolta todos
os dias.
Já não suporto o jogo de palavra que morre
declamada em conferências, colóquios (…).
Penso que a palavra que se declama já tem
idade adulta suficiente, capaz de se traduzir em
acção. (…) acredito na acção e esta está tão
distante da principal prioridade que me tem
assustado. O que estará a faltar para mudar o
rumo das coisas? Penso que se circunscreveriam
em, pelo menos, duas: (i) na vontade política e;
(ii) numa forte determinação nacional. Aliás,
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sempre compactuei com a ideia de que o que
torna as nações fortes, nobres e prósperas é o
conhecimento e a inteligência, isto é,
mentalidade, ambição e uma nova classe
empresarial que crie uma economia de valor
acrescentado e que permita competir, v.g., ao
nível salarial com a Europa mais evoluída e
com outros países «subdesenvolvidos». Se não
nos faltam mentes brilhantes, de certeza, algo
está em falta: a devida Banca (quem os apoie).
V. O funcionamento da Banca – há muito que
desconfiava
e
me
incomodava
seu
funcionamento até a separação da Banca
comercial da Banca de investimento, com
regulamentos e objetivos bem diferenciados.
Aliado a isso, apercebo-me que (do outro lado
do mundo) o novo timoneiro do E.U.A. –
patrão da maior potência – vai retirar a frágil
regulamentação criada pelo seu antecessor,
provocando, deste modo, conflito de interesses e
o roubo para serem pagos pelos contribuintes
honestos.
Ao nível regional, recordo a discussão que os
economistas nacionais travaram para a nossa
entrada na economia dos países da região da
SADC e vejo como a ideia da criação de um
projeto de economia regional que fizesse frente
à desigualdade económica; que funcionasse
como fator estabilizador das economias dos países
membros da SADC, tem vindo a cair por terra e
para a minha profunda revolta. (…) milhões e
milhões de dólares já estão no malparado, fora
as recapitalizações (…) e o que não deixa de ser
facto é que os funcionamentos corretos dos
Bancos públicos têm um enorme peso na
economia do Estado, e, ao que me parece, nós
fomos vítimas do descalabro, do roubo (…) e o
mais grave o desprestígio das instituições

democráticas (…) e eu me pergunto: toda esta
tragédia (político-militar, económico-financeira
(…)) será problema da Constituição e/ou
Democracia?
VI. Mais do que Constituição e Democracia,
para manter a paz é preciso que haja Justiça. E
quando falo de Justiça, refiro-me a Justiça
Constitucional e em última análise à Justiça
democrática. Sem Justiça, a Constituição e
Democracia não passam de simples folclores
(alma sem corpo e vice-versa). E, portanto,
aqui está: o problema não está (de todo) na
Constituição e na democracia. Penso que a
questão se coloca aos interpretes aplicadores da
Constituição e da democracia.
A Justiça é o principio e o fim de qualquer
sociedade constitucionalmente de direito,
democrático. Nenhum homem ou mulher e nem
mesmo Deus tem o direito de se abstrair dela ou
revogá-la senão, vergar-se. Seria uma ilusão
pensar em manipular a Justiça. Tal não seria
senão uma manipulação de curto prazo. Muitos
tiranos (ou aspirantes a tiranos, etc) devem
estar (neste momento) a zombar de mim, como
o diabo à solta zomba da justiça.
Tenho quase certeza que (devotos aos seus
espíritos de negação que os atordoa) teriam
gosto em questionar-me: “eu ouvi dizer que o
Senhor Hamilton faz milagres. Pois, faça algum
para mim”? lembrando ARISTÓTELES em
Ética a Nicómaco, Livro V, 1134 a e 1134b)
«(…) o governante judiciário é apenas o
guardião da justiça, e, se é guardião do direito,
também é da igualdade».
Portanto, é na convicção de que a liberdade
escraviza e a lei liberta onde mora a minha
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última esperança. Ou seja, deixo ao critério da
natural luta entre as classes pela igualdade
fazer a diferença (Justiça).
VII. Do que de facto precisamos é reavaliar
as nossas opções de escolha, isto é, quem é que
queremos que nos salvaguarde o tesouro (a
Constituição e a democracia). E considero que,
pelo menos, esse mal pode ser corrigido. A
democracia (rotativista) também pode servir de
colação para isso: fazer com que as pessoas
parem de viver no sentido antitocquevilliano de
1848.
Tal como publicamos «cegamente» Deus,
advoga ALFONSO DE CASTRO (em
detrimento de A força da lei penal) «tão
necessária é a publicação da lei que o próprio
Deus, com a sua omnipotência, não pode
obrigar à observância de uma lei positiva sua
antes da publicação. (…) claro que se alguém
impede a publicação de uma lei, não pode
escusar-se por ignorância. (…) pois com muito
mais razão há que afirmar que não podem
alegar ignorância aqueles que não só não
usaram dos meios de instruir-se, tendo pessoa

de quem o conseguir, senão que se opuseram
àquele que queria ensinar-lhes a verdade».
VIII. Sinceramente, tenho esperança de que
a sociedade política moçambicana se desfaça do
seu «falso Direito», aceite o Direito (genuíno) e
venere a Lei (positiva) como seu Deus (natural)
para que neles se aperfeiçoe e se realizem. Dizia
SAVINGY, «tal como a língua, o Direito deve
viver na consciência popular» e acrescento eu –
assim como Deus vive na consciência dos
sociais-democratas liberais.
A representação popular não obsta o direito
à participação democrática (democracia
participativa). Enquanto isso não ocorre, eu
contínuo em busca, pelo menos, da
personalidade do Juiz – para responsabilizar os
políticos responsáveis pela traição política (e
com eles os banqueiros) pela tragédia nacional
com que nos fizeram, mergulhar. A todas e
todos, viva a democracia-constitucional
lusófona. Viva o 25 de junho Moçambicano e a
Constituição de 75. Viva o 25 de Abril
português e a Constituição de 76. A Luta
Contínua!
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Artigos de Opinião

COMPARADO ENTRE
PORTUGAL E
MOÇAMBIQUE"

Virgílio de Carvalho
Mestre em Direito
Doutorando em Direito pela
Universidade Autónoma de Lisboa

"O DIREITO DO ACESSO À
JUSTIÇA E AOS TRIBUNAIS
COMO UM DIREITO
FUNDAMENTAL: UMA
PERSPECTIVA DO DIREITO

O Direito do acesso à justiça é um Direito
fundamental consagrado pelas constituições
de Estados democráticos e de Direito. É com
efeito um Direito Humano que se insere no
âmbito dos Direitos sociais e políticos por
facultar que as garantias e liberdades
individuais se tornem, no âmbito jurídico,
uma realidade efetiva.
No âmbito do direito internacional essa
garantia foi reconhecida através da
Consagração Universal de um instrumento
primordial que surge como defesa dos direitos
individuais, a saber a Convenção Sobre o
Acesso Internacional à Justiça cuja finalidade
é de facilitar o acesso internacional à justiça
ao ser humano.
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Neste diapasão, “(…) os nacionais e os
habitualmente residentes em qualquer Estado
Contratante terão o direito de receber
assistência judiciária para procedimentos
judiciais referentes a matéria civil e comercial
em outro Estado Contratante, nas mesmas
condições que receberiam caso fossem
nacionais ou residentes habituais daquele
Estado.”1
Com efeito, a assistência jurídica deverá
abranger a consultoria jurídica sendo que os
Estados deverão designar uma Autoridade
Central a fim de que se materializem tais
direitos e que os mesmos sejam gratuitos2.
O direito do acesso à justiça é um direito
relativamente novo e muito debatido na
época contemporânea por vários pensadores
sendo
os
mais
sonantes
MAURO
CAPELLETTI e BRYANT GARTH.
Para esses pensadores o acesso à justiça,
apesar de ser um conceito de difícil definição o
mesmo “(…) serve para determinar duas
finalidades básicas do sistema jurídico – o
sistema pelo qual as pessoas podem
reivindicar os seus direitos e/ou resolver os
seus litígios sob os auspícios do Estado.”3
Neste diapasão, a obrigação, segundo os
dois autores, para que qualquer sistema
jurídico seja eficaz é do Estado facilitar que

este sistema seja “(…) igualmente acessível a
todos [e que produza] resultados que sejam
individual e socialmente justos.”4 De facto
“(…) a justiça social, tal como se deseja por
nossas sociedades modernas, pressupõe o
acesso efetivo.”5
O Direito do acesso à justiça é um Direito,
igualmente, consagrado no âmbito do direito
português e moçambicano. Quer Portugal,
quer Moçambique ambos se constituem como
Estado de direito e democrático6 que
respeitam a separação de poderes7, sendo que
Moçambique privilegia o pluralismo jurídico8,
na resolução dos litígios, desde que o mesmo
não contrarie os valores e os princípios
fundamentais da Constituição9.
Portanto, o direito do acesso à justiça nos
dois ordenamentos encontra-se consagrados
nos arts. 20.º da CRP e 62.º da CRM. No
âmbito
do
direito
português,
independentemente dos status quo “(…) a
todos é assegurado o acesso ao direito e aos
tribunais para defesa dos seus direitos e
interesses, legalmente, protegidos, não
podendo a justiça ser denegada por
insuficiência de meios económicos (…)”10, o
que significa que “(…) todos têm direito, nos
termos da lei, à informação e consulta
jurídicas, ao patrocínio judiciário e a fazer-se

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant
(1988) Acesso à Justiça, p. 8.
5 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant
(1988) Acesso à Justiça, p. 8.
6 Cfr. arts 2.º da CRP e art. 3.º da CRM
7 Cfr. art. 134.º da CRM
8 Cfr. arts. 11.º da CRP e 134.º da CRM
9 Cfr. Art. 4.º da CRM.
10 Art. n.º 1.
4

Cfr. art. 1.º
2 Cfr. arts. 2.º e 3.º. no âmbito do art 11.º “(…)
nenhuma
cobrança
será
efetuada
pela
transmissão, receção ou decisão a respeito das
solicitações de assistência judiciária (…)”. (No
mesmo sentido cfr. arts. 14.º e 15.º)
3 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant
(1988) Acesso à Justiça, p. 8.
1
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acompanhar por advogado perante qualquer
autoridade.”11
Um dos grandes entraves nos sistemas de
justiça atual tem que ver com o princípio da
celeridade na tramitação dos processos,
situação que em Portugal é assegurada pelo
princípio da razoabilidade, obedecendo-se o
tempo mínimo necessário para que o mesmo
se efetive, assegurando-se, destarte, o que
vem preceituado no n.º 4 do artigo 20.º da
CRP.
Já em Moçambique a celeridade processual
não reflete o que se consubstancia no n.º 3, do
art. 64.º da CRM. Nesse sentido, em caso de
detenção, fora de flagrante delito os detidos
ficam
encarcerados,
por
tempo
indeterminado, como se estivessem já a
cumprir com uma pena de prisão, o que,
grosso modo, atenta os direitos humanos, no
âmbito do processo forense.
Existe uma lei específica, nos dois
ordenamentos, que dita o funcionamento dos
tribunais e de todos os outros entes que
compõem o sistema da administração de
justiça, quer o Ministério Público, a Polícia,
advogados, etc.12, referimo-nos à Lei da
Organização do Sistema Judiciário, Lei n.º
62/2013, de 26 de Agosto13 e, na vertente
moçambicana, a Lei da Organização
Judiciária, Lei n.º 24/2007 de 20 de Agosto14.
Art. n.º 2
Pelo seu objeto compreende-se que a Lei visa
estabelecer “(…) as normas de enquadramento e
de organização do sistema judiciário.” (Cfr. art.
1.º).
13 Teve a última alteração através da Lei n.º 40A/2016, de 22/12.
14 Essa Lei revoga a Lei n.º 10I92, de 6 de Maio.
11

Pela definição os tribunais são tidos como
órgãos de soberania cuja finalidade é
administrar a justiça em nome do povo15. De
facto, no ordenamento jurídico moçambicano
a função judicial é exercida através do
Tribunal Supremo e demais tribunais
estabelecidos na lei16, não obstante a
intervenção da função judiciária, levadas a
cabo pelos outros órgãos da administração da
justiça como o Ministério Público, etc.

Com efeito, é função dos tribunais garantir
e reforçar a legalidade e o respeito pelas leis.
E tal como circunscreve a CRM todos os
cidadãos gozam de direitos, liberdades e
garantias individuais, sendo que o direito ao
acesso aos tribunais e à justiça deve constituir
um direito fundamental e indispensável
garantido pelo ente público, ou seja, “(…) o
Estado garante o acesso dos cidadãos aos
tribunais e garante aos arguidos o direito de
defesa, o direito a assistência jurídica e o
patrocínio judiciário.”
Apesar desses dispositivos legais tem havido
ainda
uma
dificuldade
enorme
na
materialização desse direito fundamental e
humano do acesso aos tribunais e à justiça, no
ordenamento jurídico moçambicano, mesmo
tenho em conta os esforços, levados a cabo
por alguns órgãos, como o Instituto do
Patrocínio Judiciário (IPAJ), instituição do
Estado, subordinada ao Ministério da Justiça,
Assuntos Constitucionais e Religiosos17 e o

12

Cfr. art. 1.º
Art. 2.º
17 Esta instituição tem como finalidade garantir
que o cidadão tenha direito à defesa, patrocínio e
assistência jurídica, sendo que a prestação de
serviços jurídicos abrange a toda a população, os
15
16
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Instituto da Assistência Jurídica que é um
instituto da Ordem dos Advogados. Os dois
institutos funcionam em parceria com vista a
garantir que os cidadãos tenham direito ao
processo e um processo justo.
No âmbito das suas atuações sobretudo a do
IPAJ18 tem havido denúncias, por parte dos
beneficiados, que alegam que os técnicos
jurídicos deviam atuar dentro dos princípios
deontológico exigidos pelo regulamento
interno da Ordem dos Advogados,
instrumento que rege as duas instituições.
As razões da denúncias se prendem pelo fato
da instituição fazer cobranças ilícitas, pondo
em causa um direito fundamental aos
cidadãos mais carenciados, pese embora que
se justifique que tais atos não podem ser visto
como um ação genérica, uma vez que são
apenas alguns funcionários que agem dessa
mais carenciados, inclusive os reclusos que não
têm condições de contratar serviços de advocacia.
(Cfr. entrevista do Jornal Notícia a Justino
Ernesto Tonela, Diretor-geral do IPAJ no dia 18
de Maio de 2015, disponível em:
http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/prim
eiro-plano/36582-instituto-de-patrocinio-eassistencia-juridica-meta-e-assistir-todoscidadaos-carenciados, 26/04/2017.
18 A instituição é atualmente uma das maiores
que patrocinam e dão assistência jurídica às
pessoas mais carenciadas que procuram os serviços
da justiça, em Moçambique, estando espalhados
em quase todos os distritos, apesar das clivagens
existentes entre a instituição e o Instituto de
Assistência Jurídica. (Para mais pormenores cfr.
entrevista do Jornal Notícia a Justino Ernesto
Tonela, Director-geral do IPAJ no dia 18 de Maio
de
2015,
disponível
em:
http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/primei
ro-plano/36582-instituto-de-patrocinio-eassistencia-juridica-meta-e-assistir-todoscidadaos-carenciados, 26/04/2017).

forma e os mesmos têm a consciência o seu
modus operandi contribui, sem embargo, para
a consumação da sua expulsão, dentro do
Instituto, por se tratar de um ato ilícito19.
Já os tribunais com função judicial são
órgão de soberania de grande importância que
facilitam a consumação da justiça aos
indivíduos, no âmbito do ordenamento
jurídico Português, assim como acontece no
âmbito
do
ordenamento
jurídico
moçambicano, sendo que os mesmos revelam
algumas dificuldades no sentido em que tem
havido adiamentos de processos muitas vezes
sem justificação alguma, aliás, em relação a
esse ponto FAUSTO DE QUADRO alegou
que a revisão da justiça administrativa
anunciada em 2015 reduzirá a morosidade
processual que se consumará através da nova
legislação sobre tribunais administrativos e
fiscais.
Nas suas palavras: “(…) os tribunais
passam a ter que decidir com menos
formalidades, não são possíveis mais
adiamentos, sem qualquer razão, para os
julgamentos. Passa a haver uma simplificação
do processo judicial, sem prejuízo pelas
garantias dos cidadãos e prazos curtos para os
tribunais.” Ainda nos seus ditos refere
existirem “(…) condições para que processos
que já [existiam] em tribunais, de 30 anos, de
20 anos, possam ser resolvidos em muito
Para mais pormenores cfr. entrevista do
Jornal Notícia a Justino Ernesto Tonela, Diretorgeral do IPAJ no dia 18 de Maio de 2015,
disponível
em:
http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/primei
ro-plano/36582-instituto-de-patrocinio-eassistencia-juridica-meta-e-assistir-todoscidadaos-carenciados, 26/04/2017.
19
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menos tempo. Com certeza com prazos
bastante mais curtos do que aqueles que
estávamos habituado.” Ademais, a nova
reforma “(…) vai mudar radicalmente, vai
pôr
a
Justiça
administrativa
em
conformidade com os tempos que correm (...)
É preciso que a pessoa tenha uma decisão em
tempo útil, é para isso que os tribunais
existem e para isso que as pessoas vão ao
tribunal (…)”20
A situação descrita é extensiva ao
ordenamento jurídico moçambicano onde,
como vimos, a tramitação processual é
morosa e os processos definham, por meses
nas mãos do judiciário, antes que seja tomada
uma decisão contra ou a favor dos sujeitos
processuais, colocando-se em causa o direito
fundamental do acesso à justiça, naquele
ordenamento. A falta de juízes especializados,
em áreas como as da família e criança tornam
os processos ainda mais burocráticos.
Ademais, os adiamentos de julgamento por
parte de alguns dos juízes e sem justificação
plausível tem sido apanágio, estando os
arguidos ou até mesmos suspeitos, em
situação de detenção21 acima do período
normal, sem direito a qualquer habeas corpus,
constitucionalmente consagrado22, cujo prazo
é muito curto. Acontece, porém, que mercê
dessas
ações,
não
há
qualquer
responsabilização
extracontratual
por
omissão ou ação jurisdicional, sendo os juízes,
Cfr. Lusa de 04/05/2015, disponível em:
https://www.noticiasaominuto.com/pais/385030/re
visao-da-justica-administrativa-vai-reduzirmorosidade-processual, 26/04/2017.
21 Por vezes as detenções são ilegais por falta de
provas ou não existir flagrante delito.
22 Arts. 31.º da CRP e 66.º da CRM.
20

grosso modo, impunes das suas atuações ou
omissões.
No entanto, todo esse cenário torna a tutela
jurisdicional não efetiva, uma vez que há uma
grande probabilidade que haja erosão da
prova e se desestimula a procura pela justiça
formal, recorrendo os cidadãos a uma justiça
privada, não consentânea com o ideal da
justiça, pois, o cidadão projeta uma imagem
de inoperância, descredibilizando a justiça.
Diante desse cenário tão pouco abonatório
onde existe um acúmulo de processos,
sufocando os tribunais judiciais há uma
necessidade de se recorrer a outros meios, os
Meios Alternativos de Resolução de Litígios,
com vista a descongestionar os processos.
Neste diapasão, os tribunais arbitrais23 que
funcionam
nos
dois
ordenamentos,
desempenham, indubitavelmente, um papel
fulcral para a resolução de litígios, devido a
sua celeridade processual, sendo que os
mesmos, devido a sua proficuidade, também
estão à disposição dos indivíduos que
recorrem à justiça. Impera-se, igualmente,
uma maior colaboração entre os órgãos da
administração da justiça, menos interferência
de outros poderes e autonomia política, na
tomada de decisão, assim como financeira
para uma maior eficiência no seu modus
operandi.
Por conseguinte, o direito do acesso à
justiça que engloba o acesso aos tribunais, por
meio da tramitação processual deve ser igual
e acessível para todos produzindo resultados
Cfr. n.º 2, do art. 209.º da CRP e o n.º 2, do
art. 223.º da CRM.
23
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justos à sociedade e em última instância ao
indivíduo, e em prazo razoável, dado que a
garantia
dos
direitos
e
liberdades
fundamentais, deve, a meu ver, ser uma
garantia dada através do acesso à justiça
dando-se espaço ao direito à defesa e ao
contraditório24.
Aliás, é dessa forma que se garantirá o bemestar e a justiça social e a felicidade que as
sociedades atuais almejam e o Estado tem,
quanto a essa realidade, um papel primordial,
por se lhe imputar o dever de defender que o
acesso à justiça seja um direito de todos.

Nota bibliográfica
 CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant
(1997) Acesso à Justiça, Ed. Sérgio António
Fabris Editor.

Consulta na internet


http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/primeiroplano/36582-instituto-de-patrocinio-e-assistenciajuridica-meta-e-assistir-todos-cidadaos-carenciados,
26/04/2017.



http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/primeiroplano/36582-instituto-de-patrocinio-e-assistenciajuridica-meta-e-assistir-todos-cidadaos-carenciados,
26/04/2017.



http://www.jornalnoticias.co.mz/index.php/primeiroplano/36582-instituto-de-patrocinio-e-assistenciajuridica-meta-e-assistir-todos-cidadaos-carenciados,
26/04/2017.



https://www.noticiasaominuto.com/pais/385030/revisa
o-da-justica-administrativa-vai-reduzir-morosidadeprocessual, 26/04/2017.

 TIMBANE, Tomás (2010) Lições de Processo
Civil, Ed. Escolar.
Legislação Usada
 Constituição da República Portuguesa
 Constituição da República de Moçambique
 Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto, Lei da
Organização do Sistema Judiciário, alterada
através da Lei n.º 40-A/2016, de 22/12.
 Lei n.º 24/2007 de 20 de Agosto, Lei da
Organização Judiciária.

24 TIMBANE, Tomás (2010) Lições de Processo
Civil I, pp. 93 e ss.
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Sabia que...?
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Global to Local Law News

UNIÃO EUROPEIA
Informação relativa à entrada em vigor do Acordo entre a União Europeia eo Principado do
Liechtenstein sobre regras complementares relativas ao instrumento de apoio financeiro às fronteiras
externas e aos vistos no âmbito do Fundo para a Segurança Interna para o período de 2014 a 2020.
Decisão (UE) 2017/865 do Conselho, de 11 de Maio de 2017, relativa à assinatura, em nome da União
Europeia, da Convenção do Conselho da Europa relativa à prevenção e ao combate à violência contra as
mulheres e à violência doméstica em matérias relacionadas com a cooperação judiciária em matéria
penal.
Decisão do Conselho (UE) 2017/866, de 11 de Maio de 2017, relativa à assinatura, em nome da União
Europeia, da Convenção do Conselho da Europa relativa à prevenção e ao combate à violência contra
as mulheres e à violência doméstica no que diz respeito ao asilo e à não repulsão.

CONSELHO EUROPEU

O Conselho e o Parlamento chegam a acordo sobre um novo mecanismo para proteger melhor os
europeus das novas substâncias psicoativas. O Conselho e o Parlamento chegaram a acordo sobre o
pacote legislativo relativo às novas substâncias psicoativas.
Declaração G7 Taormina na luta contra o terrorismo e o extremismo violento. No primeiro dia da cúpula
na Itália, os líderes do G7 adotaram a Declaração de Taormina, na luta contra o terrorismo e o extremismo
violento.
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"A cultura é uma parte essencial das relações internacionais da UE": O Conselho adopta conclusões.
O Conselho adoptou conclusões sobre a cultura nas relações externas da União Europeia.
Conselho (Art 50) autoriza o início das conversações Brexit e adota directrizes de negociação. O
Conselho (Art 50) adopta uma decisão que permite o início das negociações com o Reino Unido após a
notificação da sua intenção de sair da UE.
Conclusões do Conselho sobre a operacionalização do nexo-desenvolvimento humanitária. No
contexto da sua discussão em resolver crises humanitárias em curso na África, Iêmen e Síria, o Conselho
adoptou conclusões que abordam a necessidade de coordenar entre as acções humanitárias e de
desenvolvimento.
"A UE mantém-se empenhada em reforçar a segurança e a defesa": Conselho adota conclusões. O
Conselho adotou conclusões sobre Segurança e Defesa no contexto da Estratégia Global da UE.
Declaração da Alta Representante, Federica Mogherini, em nome da UE por ocasião do Dia
Internacional Contra a Homofobia, Transfobia E Biphobia, 17 de maio de 2017. Por ocasião do Dia
Internacional contra a Homofobia (17 de maio), a UE aproveita a oportunidade oportuna para lembrar
aos governos de sua obrigação de promover a universalidade dos direitos humanos e garantir que todos,
independentemente da sua identidade de gênero ou orientação sexual goza estes direitos, sem
discriminação.
Espaço Schengen: Conselho recomenda prolongar até seis meses os controlos nas fronteiras internas.
O Conselho adotou uma decisão de execução que formula uma recomendação que visa prolongar os
controlos temporários nas fronteiras internas em circunstâncias excecionais por um período máximo de
seis meses.
Adesão da UE à convenção internacional de combate à violência contra as mulheres. O Conselho
adotou duas decisões relativas à assinatura da Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o
Combate à Violência Contra as Mulheres e a Violência Doméstica (Convenção de Istambul).
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Iniciativas Legislativas

Projeto de Lei 522/XIII
Procede à quarta alteração da Lei n.º 39/2009, de 31 de agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º
114/2011, de 30 de novembro e pela Lei n.º 52/2013, de 25 de julho e à alteração da Lei n.º 34/2013,
de 16 de maio.
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Proposta de Lei 90/XIII
Procede à quadragésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82,
de 23 de setembro, à quinta alteração ao Código da Execução das Penas e Medidas Privativas de
Liberdade, aprovado pela Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro, à primeira alteração à Lei de
vigilância eletrónica, aprovada pela Lei n.º 33/2010, de 2 de setembro e à segunda alteração à Lei
da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto.
Proposta de Lei 86/XIII
Altera o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros de território
nacional, e transpõe as Diretivas n.ºs 2014/36/UE, 2014/66/UE e 2016/801, de 11 de maio.
Proposta de Lei 85/XIII
Aprova o regime jurídico de conversão de créditos em capital.
Projeto de Lei 517/XIII
Torna oficioso e automático o recenseamento eleitoral dos cidadãos portugueses residentes no
estrangeiro, procedendo à 5.ª alteração à Lei n.º 13/99, de 22 de março, que estabelece o novo
Regime Jurídico do Recenseamento Eleitoral.
Projeto de Lei 514/XIII
Revê o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, procedendo à
primeira alteração à Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro.

Diplomas Aprovados

Decreto da Assembleia 102/XIII
Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, procede à
quarta alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do Arrendamento
Urbano, e à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, que aprova o regime
jurídico das obras em prédios arrendados.
Decreto da Assembleia 101/XIII
Regime de reconhecimento e proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e
cultural ou social local (terceira alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, que aprova o Novo
Regime do Arrendamento Urbano, e quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto,
que aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados).
Decreto da Assembleia 97/XIII
Garante o exercício dos direitos dos beneficiários das utilizações livres de obras, procedendo à
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décima segunda alteração ao Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março.
Decreto da Assembleia 94/XIII
Revê o regime sancionatório do direito dos valores mobiliários (transpõe a Diretiva 2014/57/UE, do
Parlamento e do Conselho, de 16 de abril de 2014, a Diretiva de Execução (UE) 2015/2392, da
Comissão, de 17 de dezembro de 2015, e parcialmente a Diretiva 2013/50/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2013, e adapta o direito português ao Regulamento
(UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, procedendo à
alteração ao Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de
novembro, e ao Decreto-Lei n.º 357-C/2007, de 31 de outubro).
Decreto da Assembleia 89/XIII
Altera o Código Civil promovendo a regulação urgente das responsabilidades parentais em
situações de violência doméstica e procede à quinta alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de
setembro, à vigésima sétima alteração ao Código de Processo Penal, à primeira alteração ao
Regime Geral do Processo Tutelar Cível, e à segunda alteração à Lei n.º 75/98, de 19 de novembro.
Decreto da Assembleia 88/XIII
Terceira alteração à Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99,
de 1 de setembro, alargando o período de proteção até aos 25 anos.
DIÁRIO DA REPÚBLICA

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 3/2017 - Diário da República n.º 103/2017,
Série I de 2017-05-29 - Supremo Tribunal Administrativo
Uniformiza a jurisprudência nos seguintes termos: A isenção de IMT prevista pelo n.º 2 do art.º
270.º do CIRE aplica-se, não apenas às vendas ou permutas de empresas ou estabelecimentos
enquanto universalidade de bens, mas também às vendas e permutas de imóveis, enquanto
elementos do ativo de sociedade insolvente, desde que enquadradas no âmbito de um plano de
insolvência ou de pagamento, ou praticados no âmbito da liquidação da massa insolvente.
Lei n.º 28/2017 - Diário da República n.º 104/2017, Série I de 2017-05-30 - Assembleia da
República
Revê o regime sancionatório do direito dos valores mobiliários [transpõe a Diretiva 2014/57/UE, do
Parlamento e do Conselho, de 16 de abril de 2014, a Diretiva de Execução (UE) 2015/2392, da
Comissão, de 17 de dezembro de 2015, e parcialmente a Diretiva 2013/50/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2013, e adapta o direito português ao Regulamento
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(UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, procedendo à
alteração ao Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de
novembro, e ao Decreto-Lei n.º 357-C/2007, de 31 de outubro].
Lei n.º 26/2017 - Diário da República n.º 104/2017, Série I de 2017-05-30 -Assembleia da
República
Facilita o reconhecimento das qualificações profissionais e diminui os constrangimentos à livre
circulação de pessoas, procedendo à terceira alteração à Lei n.º 9/2009, de 4 de março, e transpondo
a Diretiva 2013/55/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de novembro de 2013, que
altera a Diretiva 2005/36/CE, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais e o
Regulamento (UE) n.º 1024/2012, relativo à cooperação administrativa através do Sistema de
Informação do Mercado Interno.
Lei n.º 25/2017 - Diário da República n.º 104/2017, Série I de 2017-05-30 - Assembleia da
República
Aprova o regime da valorização profissional dos trabalhadores com vínculo de emprego público,
procede à segunda alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e à quarta alteração à Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, e revoga a Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro.
Lei n.º 24/2017 - Diário da República n.º 100/2017, Série I de 2017-05-24-Assembleia da
República
Altera o Código Civil promovendo a regulação urgente das responsabilidades parentais em
situações de violência doméstica e procede à quinta alteração à Lei n.º 112/2009, de 16 de
setembro, à vigésima sétima alteração ao Código de Processo Penal, à primeira alteração ao
Regime Geral do Processo Tutelar Cível e à segunda alteração à Lei n.º 75/98, de 19 de novembro
Lei n.º 17/2017 - Diário da República n.º 94/2017, Série I de 2017-05-16 - Assembleia da
República
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-Lei n.º 53/2017 - Diário da República n.º 105/2017, Série I de 2017-05-31 - Finanças
Altera o Código do Imposto sobre Veículos, desmaterializando as formalidades declarativas para
todos os sujeitos passivos.
Portaria n.º 182/2017 - Diário da República n.º 105/2017, Série I de 2017-05-31 - Justiça
Regula o pedido online de certidão sobre a existência de testamentos públicos, instrumentos de
aprovação, de depósito e abertura de testamentos cerrados e internacionais, escrituras de
revogação de testamentos e de renúncia ou repúdio de herança ou legado, registados na
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Conservatória dos Registos Centrais.
Portaria n.º 181/2017 - Diário da República n.º 105/2017, Série I de 2017-05-31 -Justiça
Cria a certidão online de registo civil, definindo e regulamentando o seu âmbito, condições de
acesso, prazo de validade e emolumentos devidos.
Portaria n.º 178/2017 - Diário da República n.º 104/2017, Série I de 2017-05-30 - Justiça
Cria o Balcão Único dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA
DOS AÇORES
Decreto Legislativo Regional n.º 4/2017/A de 12 de maio de 2017 - Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores
Plano Anual para o Ano de 2017.
Despacho n.º 912/2017 de 9 de maio de 2017 - Vice-Presidência do Governo, Emprego e
Competitividade Empresarial; Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo
Determina reconhecer o interesse estratégico para a Região Autónoma dos Açores do projeto
“Lavahomes da Terralta”.

RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO
Antiguidade; Gratificação – Acórdão de 15-05-2017
“I-O princípio da segurança no emprego estabelecido no art.º 53.º da CRP, integrando a categoria dos
direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, está sujeito ao regime que decorre do artigo 18.º da
Constituição, sendo que, constituindo uma das restrições a tal princípio precisamente a do despedimento
por causas objetivas que inviabilizem a manutenção da relação laboral, o legislador impôs na lei
ordinária alguma rigidez no procedimento para essa forma de cessação da relação laboral e sobre os
requisitos substanciais e formais da sua fundamentação, assim nos artigos 367.º a 371.º, 381.º, 384.º e
387.º do CT/2009. II-Estando-se no âmbito contratual nada impede, ressalvando os casos em que se
pretenda defraudar a lei, assim preferências normativas relativas à antiguidade, que empregador e
trabalhador, ao abrigo do princípio da liberdade contratual consignado no artigo 405.º do CC, estipulem
uma antiguidade superior à efectivamente existente, designadamente para efeitos de conferir ao
trabalhador um estatuto profissional ou remuneratório mais favorável, de tal modo que, enquanto
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perdurar o contrato, o trabalhador beneficie das vantagens estatutárias que o tempo de serviço na
empresa, tal como foi acordado, lhe confere. III-Podendo a declaração negocial ser expressa ou tácita nos
termos do artigo 217.º, n.º 1, do CC, a última pode resultar de factos que, com toda a probabilidade, a
revelam – através de atos concludentes que, com toda a probabilidade, revelem aquela vontade –, assim
devendo entender-se se a entidade patronal entregar ao trabalhador, em momentos distintos, prendas
comemorativas de antiguidade que inclui período de trabalho prestado anteriormente em empresa do
mesmo grupo ou com administradores comuns, bem uma declaração, efectuada em papel timbrado do
empregador, na qual se refere, ainda que para efeitos de apresentação em estabelecimento de ensino, que
o trabalhador presta serviço na empresa desde a data em que iniciou funções na outra empresa, na
medida em que tais actos, sem esquecermos que o critério relevante de interpretação das declarações
negociais não é subjetivo mas antes objetivo, analisados por referência a um destinatário normal, médio e
razoável, colocado na posição do trabalhador, permitem concluir que seriam naturalmente entendidos no
sentido de que a entidade patronal estava a reconhecer a antiguidade anterior. IV-Quer no domínio da
LCT, quer do CT/2003, quer por último no CT/2009, faz-se a distinção entre gratificação extraordinária
(artigo 88º, nº1 da LCT, 261º, nº1 do CT/2003 e 260º, nº 1 do CT/2009) e gratificação ordinária (artigo 88º,
nº2 da LCT, 261º, nº2 do CT/2003 e 260º, nº 2 do CT/2009), distinção essa que que assenta no carácter da
obrigatoriedade ou não da prestação, estando essa directamente ligada à ideia de regularidade e
periodicidade a que aludem os normativos legais. V-A gravidade do dano, para efeitos do disposto no
artigo 496.º CC, deve medir-se, embora tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, por um
padrão objectivo e não em função de factores subjectivos.”
Acidente de trabalho; Descaracterização; Nexo de causalidade; Ónus da prova – Acórdão de 1505-2017
“I- Para a descaracterização do acidente de trabalho, nos termos do art. 14º, nº 1, al. a), da Lei 898/2009,
por violação de norma de segurança é necessário: (a) existência de condições de segurança estabelecidas
pela entidade patronal ou previstas na lei; (b) violação, por ação ou por omissão, dessas condições, por
parte da vítima; (c) que a atuação desta seja voluntária, ainda que não intencional, e sem causa
justificativa; (d) que exista um nexo de causalidade entre essa violação e o acidente. II- Se determinado
facto foi submetido a julgamento e é dado pela 1ª instância como não provado, não pode a Relação dar o
facto como provado com base em presunção judicial. III- Tendo-se embora provado que o acidente
ocorreu quando o A. verificava a tensão da correia da máquina e que esta deu esticão, tendo-lhe atingido
o dedo médio da mão esquerda, mas tendo sido, pela 1ª instância, dado como não provado que essa
verificação estivesse a ser feita com a mão, não se pode concluir no sentido da violação, por aquele, de
norma de segurança. IV- Quanto ao nexo de causalidade, para efeitos da descaracterização, o facto só
deve considerar-se causa (adequada) do dano que constitua uma consequência normal, típica, provável,
dele e havendo, para o efeito, que se atender não ao facto e ao dano isoladamente considerados, mas ao
processo factual que, em concreto, a este conduziu, importando pois apurar se a conduta do trabalhador
foi causal do acidente de trabalho que o vitimou. V- Não tendo sido feita prova de que, na verificação da
correia, tivesse sido utilizada a mão, e desconhecendo-se a dinâmica do acidente e a totalidade do
processo causal que a ele conduziu, mormente a razão por que o esticão da correia atingiu o dedo do A.,

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
22

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

bem como por que razão o mesmo estaria ao alcance da correia, não se poderá dizer que o acidente haja
sido uma consequência normal, típica ou provável da conduta do A.”
Acidente de trabalho; Descaracterização – Acórdão de 15-05-2017
“I-A averiguação do risco de queda tem de ser analisada em função das concretas circunstâncias do caso.
II-É sobre o empregador que recai, em via principal, a implementação das medidas de segurança viáveis
e possíveis para a execução da tarefa que atribui ao trabalhador. III - Só não dá direito à reparação o
acidente que provier de acto ou omissão do sinistrado. IV- Desconhecendo-se se o cinto de segurança, os
guarda corpos, as plataformas de trabalho, as escadas de telhador e as tábuas de rojo, foram fornecidos
ao sinistrado ou se estavam acessíveis, bem como se era possível proceder à montagem de cada um deles.
V- Por outro lado, no que respeita ao uso da rede, que se revelou ineficaz, desconhecendo-se se no
momento da sua montagem – na presença do empregador - foi ponderado pelo sinistrado o facto de
apresentar folga e que essa folga conduziria à sua fragilidade, com o consequente risco de queda. VI-Não
se pode concluir pela descaracterização do acidente.”
Honorários; Defensor oficioso; Sessão diária – Acórdão de 10-05-2017
“De acordo com as regras de integração de lacunas (artigo 10.º, n.º 3, do Código Civil), na fixação dos
honorários devidos a defensor oficioso, deverá ser considerada intervenção em duas sessões a intervenção
desse defensor num julgamento que decorre na manhã e tarde do mesmo dia, com interrupção para
almoço.”
Ofensa à integridade física; Cão rottweiler; Contra-ordenação; Direito de queixa – Acórdão de 1005-2017
“I- Constitui o crime de ofensa corporal simples por negligencia p.p. pelo artº 148º, nº 1 CP as ofensas
corporais causadas por um cão de raça rottweiler cujo detentor não teve o cuidado de vigiar, se o
ofendido apresentou queixa. II- Nas mesmas circunstâncias não tendo o lesado apresentado queixa
estamos perante uma contra-ordenação p.p. pelo artº 38º, nº1, al.r) DL 325/2009.”
Crime; Condução sob o efeito de álcool; Alcoolímetro; Aprovação; Quantitativo – Acórdão de 1005-2017
“O alcoolímetro marca “ Drager” Modelo Alcotest 7110 MKIIIP aprovado pelo IPQ por despacho de
11037/2007 e pela ANSR por despacho nº 19684/2009 de 25/2009 foi aprovado e homologado como
alcoolímetro quantitativo conforme declaração de rectificação da ANSR nº 1078/2016 in DR 2ª serie nº
212 de 19/10/2016.”
Audiência; Contra-ordenação; Falta de testemunhas – Acórdão de 10-05-2017
“Não há lugar ao adiamento da audiência e processo de impugnação de contra ordenação por falta de
uma testemunha notificada, salvo se o juiz decidir que a sua presença é indispensável à boa decisão da
causa (art. 41º, 1 RGCO e arts. 331º, nºs 1 e 2 CPP).”
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Pena suspensa; Condição de suspensão; Reparação; Revogação da suspensão; Seguradora –
Acórdão de 10-05-2017
“I- A principal finalidade de uma obrigação pecuniária imposta como condição da suspensão é a de
compensar o credor (destinatário da quantia) e não a de castigar o condenado. II - A condição de
suspensão da pena de prisão de pagamento de uma dada quantia pode ser satisfeita por terceiro. III-O
convencimento do condenado, no sentido de que a Seguradora, para quem tinha transferido a
responsabilidade por danos causados, podia satisfazer a obrigação imposta como condição da suspensão,
é justificado e não censurável. IV - A pena suspensa apenas pode ser revogada se forem infringidos de
modo grosseiro ou repetidos os deveres impostos (artº 56º CP).”
Caso julgado penal; Impugnação da matéria de facto; Ónus de especificação – Acórdão de 10-052017
“I - A eficácia do caso julgado, em processo civil e em processo penal, restringe-se à decisão em si mesma,
e não à respetiva fundamentação, ainda que desta regra possam decorrer sentenças teoricamente
contraditórias. II- A indicação global de um depoimento não cumpre a exigência do n.º 4, in fine, do
artigo 412.º do Código de Processo Penal.”
Penas de substituição; Pena de multa; Culpa – Acórdão de 10-05-2017
“É-lhe imputável a falta de pagamento da multa de substituição se o arguido se colocou na
impossibilidade de exercer uma actividade remunerada, como a sua situação de reclusão emergente da
prática de um crime.”
Contrato de arrendamento; Resolução; Falta de pagamento de renda – Acórdão de 08-05-2017
“I- No âmbito do NRAU o arrendatário só pode proceder à realização de obras nas situações previstas no
n.º 2 do artigo 1074.º ou nas previstas no artigo 1036.º ambos do Código Civil (nº 3 do artigo 1074.º do
mesmo diploma). II- As obras urgentes que não consentem qualquer dilação a que se faz referência no
artigo 1036.º, nº 2 do CCivil são aquelas que em geral não permitam a utilização do locado, no todo ou em
parte, se não forem executadas imediatamente, razão pela qual a existência de humidade numa das
paredes de um dos cómodos do locado, cuja não utilização não está demonstrada, não integra a referida
urgência. III- Também a referida existência de humidade não integra a urgência a que se refere o nº 1 do
citado artigo 1036.º pois que a sua reparação, estando desgarrada de outra realidade factual, não se pode
qualificar de urgente e muito menos que não se compadeça com a instauração de uma acção judicial. IVNo contrato de arrendamento existe correspectividade entre a prestação do senhorio de proporcionar ao
inquilino o gozo da coisa locada e a prestação do inquilino de pagar o valor da renda.V- Para que o
inquilino possa deixar de pagar a renda com base na excepção de não cumprimento do contrato pelo
senhorio, tem de alegar e provar que ficou privado do gozo do locado e que existe um nexo de causalidade
entre a privação desse gozo e a falta de pagamento da renda.”
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Contrato de depósito bancário; Contrato de adesão; cláusulas lesivas dos aderentes; Cláusula
contratual geral nula – Acórdão de 04-05-2017
“I - É matéria de direito a análise interpretativa das cláusulas contratuais gerais, em sede de ação
inibitória, efetuada ao abrigo do art.º 10º do RJCCG e do art.º 236º, nº 1, do Código Civil. II - É nula a
cláusula contratual geral integrante de contrato de depósito bancário pela qual o Banco afasta toda a sua
responsabilidade por avarias e outras eventualidades prejudiciais, designadamente nos meios de
comunicação, a que é alheio, por excluir também, sem que o diga expressamente, a responsabilidade pelo
risco por facto devido a caso fortuito ou de força maior. III- Tal cláusula, tal como está redigida, pode
levar o declaratário normal a admitir a exclusão da responsabilidade do Banco apenas quando o dano
resulta de facto imputável a terceiro, quando, na realidade, de forma ambígua e encoberta, o Banco
coloca o cliente a aceitar a sua irresponsabilidade sempre que não se verifique a sua culpa. IV- É nula a
cláusula contratual geral que, sendo parte integrante de um contrato de depósito bancário, prevê a
compensação de crédito do Banco sobre o aderente por débito noutras contas de depósito à ordem em que
ele seja cotitular, tanto no regime de conta solidária como no regime de conta conjunta.”
Taxa de justiça; Procedimentos de valor particularmente elevado; Sistema misto de taxação –
Acórdão de 04-05-2017
“A norma constante do nº7 do art. 6º do RCP deve ser interpretada em termos de ao juiz ser lícito
dispensar o pagamento, quer da totalidade, quer de uma fracção ou percentagem do remanescente da
taxa de justiça devida a final, pelo facto de o valor da causa exceder o patamar de €275.000, consoante o
resultado da ponderação das especificidades da situação concreta (utilidade económica da causa,
complexidade do processado e comportamento das partes), iluminada pelos princípios da
proporcionalidade e da igualdade.”
Promessa de venda de coisa alheia; Extinção da procuração; Mediação imobiliária – Acórdão de
04-05-2017
“I- A extinção da procuração não é oponível a terceiros que sem culpa a ignoravam, nos termos do art.º
266.º n.º 2 do C. Civil, atenta a protecção legal conferida a terceiros de boa fé. II- A promessa de venda de
coisa alheia não é nula, atentas as especificidades do contrato promessa relativamente ao contrato de
compra e venda, uma vez que no âmbito do contrato promessa o promitente vendedor não está a alienar
um bem, mas apenas a prometer aliená-lo no futuro, não se aplicando por isso o regime do art.º 892.º do
C. Civil. III- A nulidade suscitada pelo facto do tribunal a quo não se ter pronunciado sobre da ausência
de uma das partes à audiência de julgamento quando estava requerido o seu depoimento de parte,
integra-se na previsão do art.º 195.º do C.P.C., sendo uma nulidade processual e não uma nulidade da
sentença, pelo que tinha de ser arguida perante o tribunal de 1ª instância, de acordo com o disposto no
art.º 199.º n.º 1 do C.P.C., apenas cabendo recurso da decisão que viesse a recair sobre ela. IV- A causa de
pedir que serve de suporte à pretensão formulada é constituída pelo conjunto de factos concretos
invocados pelos AA. na petição inicial, susceptíveis de, a provarem-se, virem a determinar a produção
dos efeitos jurídicos pretendidos. V- Não se provando que Mediadora soubesse ou tivesse como saber, à
data da celebração do contrato promessa de compra e venda, antes do registo a favor de terceiro da
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aquisição do imóvel prometido vender, que o promitente vendedor não era o proprietário do imóvel,
estribando-se nas informações fornecidas por quem a contratou, não pode concluir-se que a mesma violou
de forma culposa algum dos deveres previstos nas várias alíneas do n.º 1 do art.º 16.º do DL n.º 211/2014
de 20 de Agosto, relativo ao exercício da actividade de mediação imobiliária. VI- Havendo vários
vencidos na acção e de acordo com a melhor interpretação do art.º 527.º nº 2 do C.P.C. a responsabilidade
pelo pagamento das custas deve ser repartida pelos vários vencidos.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
Suspensão da execução da pena; Revogação da suspensão da execução da pena – Acórdão de 2505-2017

“I- Da conjugação dos artigos 55.º e 56.º do Código Penal resulta claro, que o simples incumprimento,
ainda que com culpa, dos deveres impostos como condição da suspensão, pode não justificar a revogação,
sendo que a suspensão da pena radica e tem como finalidade principal, o afastamento do arguido, no
futuro, da prática de novos crimes ; II-A revogação da suspensão só se impõe, nos termos da al. a) do nº
1 do art. 56º do Código Penal quando o condenado infrinja grosseira ou repetidamente os deveres ou
regras de conduta impostos, ou o plano individual de reinserção e cumulativamente revelar que as
finalidades que estavam na base da suspensão não puderam, por meio dela, ser alcançadas, assim a
infracção grosseira será só a que resulta de uma atitude particularmente censurável de descuido ou
leviandade, aqui se incluindo a colocação intencional do condenado em situação de incapacidade de
cumprir os deveres ou regras de conduta impostos ou o plano individual de reinserção; III- Verificando-se
uma situação de incumprimento das condições da suspensão da pena, haverá que distinguir duas
situações, em função das respectivas consequências: uma primeira, quando no decurso do período de
suspensão, o condenado, com culpa, deixa de cumprir qualquer dos deveres ou regras de conduta, ou não
corresponde ao plano de readaptação (que com a revisão de 2007 passou a ser designado de “plano de
reinserção”), pode o tribunal optar pela aplicação de uma das medidas previstas no artigo 55.º do C. P., a
saber: fazer uma solene advertência; exigir garantias de cumprimento das obrigações que condicionam a
suspensão; impor novos deveres ou regras de conduta, ou introduzir exigências acrescidas no plano de
readaptação; prorrogar o período de suspensão; e outra segunda, quando no decurso da suspensão, o
condenado, de forma grosseira ou repetida, viola os deveres ou regras de conduta impostos ou o plano de
readaptação, ou comete crime pelo qual venha a ser condenado e assim revele que as finalidades que
estiveram na base da suspensão não puderam, por intermédio desta, ser alcançadas, a suspensão é
revogada (artigo 56.º, n.º 1, do C. Penal); IV- A imposição, na sentença condenatória e depois no plano de
reinserção social, da efectivação de 100 horas de trabalho pelo arguido, a que se chamou de, “prestação
de serviço de interesse público”, esta, pode-se confundir com a prestação de trabalho a favor da
comunidade, possível nos termos do artº 58º do código penal e a qual, depende sempre, na sua aplicação
nos termos do nº 5, de prévia aceitação do condenado, nos casos de ser imposta uma pena inferior a dois
anos de prisão e o Tribunal concluir que por este meio se realizam de forma adequada e suficiente as
finalidades da punição. No entanto, também nos termos do artº 54 nº2 do C.P., ali se impõe que, (e no seu
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nº 2)” o plano de reinserção social é dado a conhecer ao condenado, obtendo-se sempre que possível o seu
acordo prévio”; V- Ora não resultando destes autos, que tenha sido obtido o necessário acordo prévio do
arguido, para efectuar 100 horas de trabalho, como também sendo admissível que este revogue
consentimento pretérito para efectuar tratamentos de desintoxicação, mas mantendo este no decurso da
suspensão da pena, inelutavelmente, uma conduta maioritariamente de acordo com as regras sociais,
trabalhando (sendo que tem vinte anos de idade), vivendo sozinho, não tendo cometido qualquer crime
no decurso do período da suspensão da pena, e beneficiando de apoio familiar na cedência de casa e de
alimentação, não se pode concluir que este tenha violado de forma grosseira os deveres impostos pelo
PRS, devendo ao invés ser-lhe nos termos do artigo 55º alínea d) do C.P., prorrogado o período de
suspensão da pena, neste caso, por mais um ano.”
Circulação automóvel; Violação grosseira das regras de circulação rodoviária – Acórdão de 18-052017
“I- Para se concluir que uma violação das regras de circulação rodoviária foi grosseira, há que levar em
conta as circunstâncias dos factos, designadamente a justificação, a extensão, o grau, a intensidade, a
duração, a repetição, etç.; II- Quando a violação dessas regras é dolosa e com a intenção de embaraçar a
condução doutrem, além de ser repetida e constituída pela infracção de vários tipos de regras estradais,
não pode deixar de se considerar grosseira.”
Execução de sentença; Dedução de embargos; Indeferimento liminar da execução; Oposição à
penhora; Contestação – Acórdão de 17-05-2017
“I-O art. 734º-1 do CPC/2013, com redacção similar às duas outras anteriores versões do CPC, dispõe que
o juiz, antes do primeiro acto de transmissão de bens penhorados pode rejeitar a execução conhecendo
oficiosamente das questões que poderiam ter determinado o indeferimento liminar, o que significa que tal
despacho nem sequer é um despacho de indeferimento liminar. II-O Juiz pode, oficiosamente fazer uso
do disposto no art. 734º-1 do CPC/2013 mesmo após a dedução de embargos ou oposição. III-Não
existindo qualquer dissídio quanto às obrigações resultantes para ambas as partes da transacção havida e
estando claramente estabilizado entre as mesmas os montantes concretos devidos mensalmente pelo
executado ao exequente, é de concluir que a obrigação derivada do título executivo apresentado é certa e
exigível e a sua liquidação apenas depende de simples cálculo aritmético.”
Não junção de documentos; Inversão do ónus da prova – Acórdão de 17-05-2017
“I-Para que ocorra a inversão do ónus da prova de harmonia com o n.º 2 do artigo 344.º do CPC, é
necessário que, cumulativamente: a não junção da documentação determinada tenha tornado
impossível a prova ao onerado (não sendo suficiente para o efeito uma eventual maior dificuldade dessa
prova); essa impossibilidade decorra de um comportamento culposo da parte. II-A eventual revogação
da decisão intercalar que contende com o resultado da lide provoca efeitos anulatórios da tramitação
processual que se lhe segue e afecta a própria decisão final, tornando prejudicado o recurso interposto
desta.”
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Sentença; Vícios da sentença; Alteração da matéria de facto; Nulidade da sentença – Acórdão de
11-05-2017
“I- A sentença recorrida padece do vício previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 379.º/ 374 nº 2, ambos do
Código de Processo Penal, o que conduz impreterivelmente à sua nulidade, pois ao incluir uma nota
prévia aos factos provados e onde ali se refere expressamente”… , alterou-se, aqui e ali, a formulação
linguística de alguns dos factos constantes da acusação, bem como introduziram-se alguns factos
contextuais e instrumentais ( circunstanciais) não revelados no libelo acusatório, mas implicitamente
contidos ou pressupostos”…e ainda “, No entanto admite-se que tal tarefa surge dificultada na descrição
da culpa negligente pois nela qual se mostram imbrincados a vertente estritamente factual e a vertente
jurídico- valorativa da conduta do agente do crime e mais ainda na acusação em Juízo-que se mostra algo
confusa nesta matéria quando, p. ex., aduz ter o arguido agido de forma deliberada, livre e consciente(
fórmula utilizada para exprimir a culpa dolosa). II- Assim desde logo se constata que, factos que
constavam claramente da acusação foram suprimidos sem mais da sentença “ a quo”, não constando,
quer do elenco dos factos provados, quer dos não provados, e ainda outros, em nota prévia acima referida,
foi justificada parcialmente a sua inclusão sem mais na sentença, e tal devido a uma alegada “confusão”
do Ministério Público, quanto aos elementos subjectivos contidos na acusação, como também introduziu
novos factos provados, devido a motivos de formatação “ correcta”, bem como de factos que
“implicitamente estavam contidos na acusação, mas que evidentemente dela estavam ausentes”; IIIAssim podemos dizer que não é de todo revelador de boa técnica jurídica, a feitura de uma sentença, nos
termos atrás referidos, pois desconhece-se, no que consiste a formatação/ e inclusão de factos implícitos
na acusação, por um tribunal em sede de feitura da decisão final, dos factos provados, tanto mais que
naquele caminho, neste caso, os direitos de defesa do arguido, nomeadamente os seus direitos, liberdades
e garantias, constitucionalmente consagrados no processo-crime, foram esquecidos. O tribunal “ a quo”,
não comunicou nos termos legais esta nova “ formatação “ ao arguido, como também não o fez quando
acrescentou factos novos que estavam implícitos na acusação( mas claramente não visíveis); IV- Tal
apagão de factos numa sentença, supostamente para corrigir, em parte, uma confusão da acusação, e
uma nova formatação, para além de ser fulminada com a nulidade, e com razão diga-se, pois para além
do comando legal ser muito claro, torna-a “opaca e translúcida” por ficar imperceptível, em virtude da
adopção desta deficiente técnica jurídica, a qual por nada valer, resultando até numa subjectividade
patente , pois também ficamos sem saber quais são esses factos e se estes são todos relevantes para a boa
decisão da causa, pois não os concretiza, não os enumera, tornando-os invisíveis logo insidicáveis; V- A
enumeração dos factos provados e dos factos não provados, como resulta do disposto no n.º 2 do artigo
368.º do Código de Processo Penal, traduz-se na tomada de posição, por parte do Tribunal, sobre todos os
factos submetidos à sua apreciação e sobre os quais a decisão tem que incidir – sobre os factos constantes
da acusação ou da pronúncia, do pedido de indemnização, da contestação e daqueles que (não constando
de qualquer uma das referidas peças processuais) resultem da discussão da causa e tenham interesse para
a decisão (aqui na positiva), não podendo estes serem convenientemente suprimidos para colmatar entre
o mais confusões “achadas” pelo Tribunal “ a quo” e, alegadamente contidas na acusação, não os fazendo
constar no elenco dos factos não provados.”
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Declarações para memória futura; Contraditório – Acórdão de 04-05-2017
“I- Mesmo com a actual redacção do art.º 271º do CPP, a tomada de declarações para memória futura
pode ser feita, verificadas determinadas circunstâncias (nomeadamente, desconhecimento da identidade
do suspeito, ausência deste, necessidade urgente de preservar prova, necessidade urgente de proteger o
declarante ou outras pessoas, partida eminente ou possibilidade séria de morte deste) antes de haver Arg.
constituído, sem que isso ponha irremediavelmente em causa o direito ao contraditório, desde que ao Arg.
seja posteriormente dada a real possibilidade de contraditar e/ou confrontar o autor de tais declarações.
II-A falta de notificação do arguido ou do suspeito para tal diligência constitui mera irregularidade, que,
não sendo atempadamente arguida, se considera sanada.”
Dissolução e liquidação de sociedades comerciais; Responsabilidade dos sócios – Acórdão de 0405-2017
“I-O art. 165º do C.S.Com. é inaplicável à situação em que, por força do procedimento administrativo de
dissolução e liquidação de entidades comerciais, a sociedade se mostra já extinta. II-Em tal caso,
quando subsista passivo social nao satisfeito, devem ser demandados os primitivos sócios, na medida em
que, nos termos do art. 163º daquele diploma, os mesmos respondem ate ao montante que receberam, ou
lhes viesse a caber, na partilha do património respectivo.”
Reforma de autos; Competencia do jic – Acórdão de 04-05-2017
“I-A reforma dos autos de inquérito é da competência do juiz de instrução e não do Ministério Público;
II- O juiz de instrução não pode indeferir a reforma dos autos de inquérito requerida pelo Ministério
Público, invocando que o processo é para ser arquivado e que o artigo 130º do Código de Processo Civil,
proíbe a prática de actos inúteis. O preceito invocado pressupõe a existência de processo, o que não seria
o caso; III- Ao rejeitar a reforma dos autos de inquérito, o juiz de instrução está a inviabilizar que o
Ministério Público exerça as suas competências de detentor de acção penal, já que o mesmo, se por um
lado não tem competência para efectuar a reforma dos autos, por outro não pode, sem mais e motu
proprio, solicitar o auto de notícia ao órgão de polícia criminal e despachar sobre o mesmo, arquivando ou
deduzindo acusação, porquanto isso se traduziria numa verdadeira reforma de autos, para a qual não
tem competência.”
Reiteração criminosa – Acórdão de 04-05-2017
“À reiteração criminosa do agente não deve, por regra, corresponder a diminuição da gravidade das
penas.”
Nomeação de patrono; Mandato forense – Acórdão de 05-05-2017
“Por violar a teleologia inerente à norma ínsita no art.º 24º da Lei 34/2004 de 29/07, a interrupção do
prazo decorrente do pedido de nomeação de patrono não é aplicável ao requerente que, tendo advogado
constituído na ação, o formula sem que ponha termo ao mandato.”
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Acidente de trabalho; Acordo na tentativa de conciliação; Pedido de danos não patrionais –
Acórdão de 03-05-2017
“I-Não tendo o sinistrado alegado, em sede da tentativa de conciliação levada a efeito em processo
emergente de acidente de trabalho, a culpa da sua entidade empregadora na produção do sinistro,
mormente por violação de regras de segurança no trabalho, nem reclamado aí o que quer que fosse a
título de indemnização por danos não patrimoniais, limitando-se a aceitar o acordo que, com base no art.
48º e não no art. 18º da Lei n.º 98/2009 de 04-09, fora propostos pelo Ministério Público, leva a que fique
precludido o eventual direito a reparação por danos não patrimoniais, já que após trânsito em julgado da
decisão homologatória de tal acordo, esta questão não pode mais ser suscitada; II-Para que tal pudesse
ser possível, necessário seria que, antes disso, o sinistrado obtivesse a anulação judicial daquele acordo e a
revisão da sentença homologatória do mesmo nos termos do art. 291º n.º 2 do NCPC; III-Tendo o
sinistrado deduzido, posteriormente, petição inicial com que deu início a novo processo emergente de
acidente de trabalho instaurado contra a sua entidade empregadora e a seguradora para quem esta
transferira a sua responsabilidade infortunística, invocando o direito a indemnização a título de danos
não patrimoniais, tal petição, para além de não constituir meio adequado de se dar início a tal processo,
não pode deixar de ser liminarmente indeferida por força do disposto no art. 54º n.º 1 do CPT conjugado,
agora, com o art. 590º n.º 1 do NCPC.”
Estatuto do gestor público; Impedimentos; Nulidade do contrato de trabalho – Acórdão de 03-052017
“I-A figura da suspensão do contrato de trabalho traduz-se na suspensão da execução de tal contrato,
sendo inaplicável o respectivo regime legal no caso em que a cláusula contratual referente à “suspensão”
foi contemporânea da celebração do contrato de trabalho, tendo em vista a continuação do exercício do
cargo de administrador por parte do autor (nunca tendo este desempenhado qualquer tipo de funções a
titulo subordinado na ré, nem estado disponível para o fazer), e por forma a assegurar-lhe um lugar nesta
aquando da cessação daquelas funções. II-A aposição de uma cláusula no contrato de trabalho,
contemporânea da celebração deste, onde se fez constar que tal contrato “suspende-se até ao termo
daquelas funções ou de outras que consecutivamente viesse a desempenhar, legalmente com o mesmo
efeito”, significa que as partes fizeram depender a existência e a exercibilidade dos efeitos do negócio (o
começo da vigência, a sua efectividade material) de um facto futuro e certo que consistia, precisamente,
no “termo” das funções de administrador do autor na (…) ou de outras funções que consecutivamente
viesse a desempenhar com os mesmos efeitos legais. III-Mesmo que, por hipótese, se considerassem
verificados os requisitos da “cedência ocasional de trabalhadores”, decorrentes dos artigos 288.º e 289.º
do Código do Trabalho, no caso em análise, sempre faltaria àquela o respectivo suporte substancial, pois,
como se viu, não tendo o autor jamais exercido na ré alguma actividade, nem estado disponível para o
fazer, não ocorreu em termos fácticos qualquer “vicissitude contratual modificativa do contrato de
trabalho”, nem qualquer acto relativo a “fluxo” ou “mobilidade” de trabalhadores no âmbito da
“flexibilização da política de recursos humanos das empresas”, como é pressuposto do regime de cedência
ocasional. IV-Pese embora o contrato de trabalho em questão tivesse sido celebrado em 16.12.2004, uma
vez que tal contrato jamais teve execução, e estando previsto que assim ocorresse a partir do momento
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em que o autor deixasse de exercer as funções de administrador – o que se verificou em plena vigência do
Estatuto do Gestor Público decorrente do DL 71/2007, alterado e republicado pelo DL 8/2012, é este o
regime o regime jurídico aplicável aquando da (pretendida) produção dos efeitos do contrato. V-Assim
sendo, por força do carácter imperativo do n.º 6, do art.º 22.º do Estatuto do Gestor Público, o contrato
de trabalho celebrado entre o autor e a ré, que, nos termos descritos, apenas era para vigorar após a
cessação das funções de gestor daquele, deve ser declarado nulo e de nenhum efeito, sendo-lhe inaplicável
o regime da nulidade decorrente do Código do Trabalho pois tal contrato não teve execução.”
Acidente de trabalho; Descaracterização; Prova – Acórdão de 03-05-2017
“I-A descaracterização do acidente de trabalho com fundamento na 2ª parte do nº 1 do artigo 14º da LAT
depende da verificação cumulativa dos seguintes elementos: 1º) existência de condições ou regras de
segurança estabelecidas pela entidade empregadora ou pela lei; 2º) existência de acto ou omissão do
sinistrado que viole essas condições ou regras; 3) que tal acto ou omissão seja voluntário e sem causa
justificativa; e 4º) existência de nexo causal entre esse acto ou omissão e o acidente. II-A prova de tais
elementos incumbe ao obrigado à reparação, de acordo com o nº 2 do artigo 342º do CC. III-Não é
suficiente para descaracterizar o acidente de trabalho a circunstância de se ter provado que o trabalhador
acedeu ao interior da máquina que vinha reparando há três semanas e em cujo período de tempo foi
ligada e desligada consoante necessário, sem se ter certificado que esta estava desligada e tinha desligados
os respectivos mecanismos de accionamento, sem que se tivesse alegado e provado que aquele sabia e
tinha consciência que, nesse momento, ela estava ligada.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA
Suspensão da execução da pena de prisão; Deveres; Regras de conduta; Prestação de trabalho a
favor da comunidade – Acórdão de 17-05-2017
“A lei substantiva penal não permite a subordinação da suspensão da execução da pena de prisão à
condição de cumprimento de prestação de trabalho a favor da comunidade.”
Reconstituição do facto; Validade probatória; Audiência de julgamento; Depoimento de órgão de
polícia criminal; Silêncio do arguido – Acórdão de 17-05-2017
“I-Os esclarecimentos prestados pelo arguido no âmbito da reconstituição do facto são contribuições que
se integram naquele meio de prova, com ele se não confundindo. II-Autonomizando-se das
contribuições individuais de quem tenha participado na reconstituição e das informações e declarações
naquele domínio prestadas, mesmo que o arguido se remeta ao silêncio, nada obsta a que o depoimento
em audiência de julgamento dos órgãos de polícia criminal incidam também sobre os termos e o modo
como aquela decorreu. III-De todo o modo, só podem ser valoradas as declarações do arguido
necessárias à reconstituição. Quaisquer declarações fora desse círculo de indispensabilidade deverão ser
tratadas como “conversas informais”, ou seja, sem validade probatória.”
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Suspensão provisória do processo; Não cumprimento de injunção; Revogação; Audição prévia do
arguido – Acórdão de 17-05-2017
“I - Findo o prazo de suspensão do processo, o Ministério Público antes de decidir sobre o arquivamento
ou prosseguimento dos autos, deve averiguar de motu próprio, o cumprimento de tais injunções. II - A
não comprovação do depósito nos autos, pelo arguido, de sua espontânea vontade, não significa
automático incumprimento da injunção. III - O Ministério Público só deve avançar para as causas do
não cumprimento, depois de verificado este. IV - Para ordenar o prosseguimento do processo, o
Ministério Público deve averiguar se o incumprimento é doloso ou, pelo menos, negligente, a título
grosseiro.”
Matéria de facto; Fundamentação; Insuficiência da matéria de facto provada, Decisão; Medida da
pena; Cúmulo jurídico; Pena de prisão; Pena relativamente indeterminada – Acórdão de 17-052017
“I- Se um destinatário normal, perante o teor do ato e das suas circunstâncias, fica em condições de
perceber o motivo pelo qual se decidiu num sentido e não noutro, de forma a conformar-se com o
decidido ou a reagir-lhe pelos meios legais, a decisão deve considerar-se fundamentada. II- O vício de
insuficiência para a decisão da matéria de facto provada existe quando da factualidade vertida na
decisão se colhe faltarem dados e elementos para a decisão de direito, considerando as várias soluções
plausíveis, como sejam a condenação (e a medida desta) ou a absolvição (existência de causas de
exclusão da ilicitude ou da culpa), admitindo-se, num juízo de prognose, que os factos que ficaram por
apurar, se viessem a ser averiguados pelo tribunal a quo através dos meios de prova disponíveis,
poderiam ser dados como provados, determinando uma alteração de direito. III- A medida da pena a
atribuir em sede de cúmulo jurídico tem uma especificidade própria. Por um lado, está-se perante uma
nova moldura penal mais abrangente e, por outro, tem lugar uma específica fundamentação, que
acresce à decorrente do artigo 71.º do Código Penal. IV- O Código Penal prevê dois tipos de delinquência
por tendência, punidos com uma pena relativamente indeterminada: uma grave, no art.83.º, e outra
menos grave, no art.84.º, consoante o número e a gravidade dos crimes pelos quais o agente tenha sido
condenado.”
Burla; Extorsão; Contradição insanável da fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão
– Acórdão de 17-05-2017
“I- São elementos constitutivos do tipo de crime de burla: - A acção típica isto é, que o agente, por meio
de erro ou engano sobre factos que astuciosamente provocou, determine o burlado à prática de actos
que lhe causem a si ou a terceiro um prejuízo patrimonial; [Tipo objectivo] - O dolo genérico, o
conhecimento e vontade de praticar o facto, com consciência da sua censurabilidade, ao qual acresce
uma específica intenção, o dolo específico, a intenção de obtenção, para o agente ou para terceiro, de
um enriquecimento ilegítimo. [Tipo subjectivo].II- São elementos constitutivos do tipo de crime de
extorsão: - A acção típica isto é, que o agente, por meio de violência ou de ameaça com mal importante,
constranja outra pessoa a uma disposição patrimonial que lhe cause, ou a outrem, prejuízo; [Tipo
objectivo] - O dolo genérico, o conhecimento e vontade de praticar o facto, com consciência da sua
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censurabilidade, e o dolo específico, a intenção de obtenção, para o agente ou para terceiro, de um
enriquecimento ilegítimo. [Tipo subjectivo].III - Na extorsão, o resultado, a disposição patrimonial, é
alcançada por meio da violência ou ameaça com mal importante, enquanto que na burla, é alcançada
através do erro ou engano sobre factos astuciosamente provocados.IV- O vício da contradição insanável
da fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão pode apresentar-se, basicamente, sob diversas
formas, tais como, uma oposição na matéria de facto provada, uma oposição entre a matéria de facto
provada e a matéria de facto não provada, uma incoerência da fundamentação probatória da matéria
de facto, ou ainda quando existe oposição entre a fundamentação e a decisão. V- Verifica-se este vício
quando, o tribunal a quo, através de diferente redacção, nos factos provados e nos factos não provados,
veio a considerar provada e não provada, a mesma causa para a disposição patrimonial, para a entrega
do ouro e dinheiro da ofendida às arguidas.”
Impugnação da matéria de facto; Requisitos; Vícios; Recurso interposto pelo assistente; Medida da
pena; Indemnização cível – Acórdão de 17-05-2017
“I - Quando o recorrente pretenda ver alterada a matéria de facto por via do mecanismo previsto no
art. 412.º, n.ºs 3 e 4, do C.P.P., tem, para além de concretizar os factos que padecerão de erro de
julgamento, que concretizar as provas que impõem decisão diversa da recorrida e tem, depois, que
localizar com exactidão no respectivo suporte o excerto relevante da prova gravada de que se socorreu
para demonstrar o erro da decisão. II - Pode sempre conhecer-se dos vícios da insuficiência para a
decisão da matéria de facto provada, da contradição insanável da fundamentação ou entre a
fundamentação e a decisão e do erro notório na apreciação da prova, isto desde que resultem do texto
da decisão recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum. III- O assistente tem
legitimidade para recorrer, desacompanhado do Ministério Público, da espécie e medida da pena
quando demonstrar um concreto e próprio interesse em agir, que não se pode reconduzir à pura e
simples invocação da qualidade de assistente. IV- O assistente não tem um direito pessoal a uma
concreta punição. A pena é dominada pelo interesse público da correcta sanção correspondente ao crime
e à culpa, razão pela qual ele não poderá, digamos, imiscuir-se nessa discussão salvo quando demonstrar
um concreto e próprio interesse em agir. V- A indemnização por danos não patrimoniais não visa pagar,
nem apagar, os danos provocados pelo facto, porque sobre eles não podem incidir regras de cálculo. VIA fixação da indemnização de acordo com a equidade significa que o seu valor é determinado
considerando a culpa do agente, a sua situação económica e a situação económica do lesado, as especiais
circunstâncias do caso, a gravidade do dano, etc., ou seja, todas as regras de boa prudência, de bom
senso prático, de justa medida das coisas, de criteriosa ponderação das realidades da vida: a
indemnização deve ser proporcional à gravidade do dano, a avaliar objectivamente, e ser fixada de
acordo com critérios de boa prudência e ponderação das realidades da vida. VII- É entendimento que as
decisões em cujo julgamento intervém a equidade são passíveis de alteração nas hipóteses em que o
tribunal recorrido afronte, manifestamente, as regras da boa prudência, de bom sendo prático, de justa
medida das coisas e de criteriosa ponderação das realidades da vida.”
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Depoimento do assistente; Valoração; Direito ao silêncio do arguido – Acórdão de 17-05-2017
“I-A prova por declarações do assistente é livremente valorada, também quando se confronta com o
resultado da prova por declarações de arguido. II- O Tribunal pode formar a sua convicção apenas num
único depoimento, mesmo que se trate do assistente o importante é que este o preste de forma séria e
credível e o Tribunal de forma clara e concisa explicite as razões do seu convencimento. III- Um arguido
que mantém o silêncio em audiência não pode ser prejudicado, mas, também é certo que prescinde de
dar a sua visão pessoal dos factos e de esclarecer pontos de que tem um conhecimento pessoal. Assim,
não pode, depois, reclamar que foi prejudicado pelo seu silêncio. IV- O direito ao silêncio não visa
beneficiar o arguido, condicionando a prova testemunhal; decorre antes do princípio do acusatório, que
impõe à acusação o dever de provar os factos que imputa ao arguido, facultando a este um
comportamento que possa obstar à sua auto-incriminação.”
Venda executiva; Venda por negociação particular; Valor; Autorização – Acórdão de 16-05-2017
“Determinando-se que se proceda à venda em processo executivo na modalidade de negociação
particular por se ter frustrado a venda de um bem mediante propostas em carta fechada, é possível a
venda por preço inferior ao valor-base anunciado para a venda, por acordo de todos os interessados ou
mediante autorização judicial.”
Tempestividade do recurso; Julgamento na ausência do arguido; Falta de notificação do arguido –
Acórdão de 10-05-2017
“I - A lei define o momento a partir do qual pode ser exercido o direito ao recurso, fixando-o na
notificação, pessoal, da sentença ao condenado. II - O recurso da sentença condenatória, interposto pela
arguida, por intermédio do seu Ilustre Mandatário, é intempestivo, uma vez que, tendo a recorrente
sido julgada na sua ausência, ainda dela não foi pessoalmente notificada, pelo que se verifica, in casu,
uma circunstância que obsta ao seu [do recurso] conhecimento.”
Impugnação da matéria de facto; Medida da pena; Indemnização; Danos não patrimoniais; Vítima
especialmente vulnerável – Acórdão de 10-05-2017
“I - A motivação de recurso compreende dois ónus: o de alegar e o de concluir. O recorrente deve
começar por expor todas as razões da impugnação da decisão de que recorre (enunciar especificamente
os fundamentos do recurso) e, depois, indicar de forma sintética, essas mesmas razões (formular
conclusões em que resume as razões do pedido). II - Não havendo fundamentos na motivação, não se
justiça, por inutilidade, que o relator tivesse proferido despacho de aperfeiçoamento, nos termos do art.
417.º, n.ºs 3 e 4, do CPP, por se impor a rejeição do recurso quanto à impugnação ampla da matéria de
facto. III - A defesa da ordem jurídico-penal, tal como é interiorizada pela consciência colectiva
(prevenção geral positiva ou de integração) é a finalidade primeira que se prossegue, no quadro da
moldura penal abstracta, 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 esses
limites, satisfazem-se quanto possível, as necessidades de prevenção especial positiva ou de socialização.
IV - Na determinação da medida concreta da pena, devemos partir dos limites mínimo e máximo
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apontados pela moldura penal abstracta, devendo o tribunal ter em conta a culpa do agente e as
exigências de prevenção. V - O montante da indemnização [por danos não patrimoniais] será fixado
equitativamente pelo tribunal, tendo em atenção, em qualquer caso, o grau de culpabilidade do agente,
a situação económica deste e do lesado e as demais circunstâncias relevantes do caso concreto. VI Sendo a menor vítima de crimes de abuso sexual de menor dependente, a lei impõe o arbitramento de
indemnização à vítima, presumindo a existência de particulares exigências da sua protecção, só assim
não sendo quando a ele se oponha a vítima expressamente.”
Condução sem habilitação legal; Tratado internacional não ratificado – Acórdão de 10-05-2017
“I - Os condutores portadores de títulos de condução estrangeiros válidos que habilitem a conduzir em
Portugal podem requerer a sua troca por carta de condução portuguesa para as categorias de veículos
para que se encontrem habilitados, com dispensa de exame de condução, no prazo de 90 dias, contado
da data de fixação de residência do seu titular em Portugal, se o título for um dos mencionados nas
alíneas c) ou d) do n.º 1 do artigo 125.º do Código da Estrada. II - Os titulares de títulos de condução
emitidos por Estado estrangeiro em conformidade com o anexo n.º 9 da Convenção Internacional de
Genebra, de 19 de Setembro de 1949, sobre circulação rodoviária, estão autorizados a conduzir veículos
a motor em Portugal durante os primeiros 185 dias subsequentes à sua entrada no País, desde que não
sejam residentes. III - Se um dos países aderentes às Convenções Internacionais sobre Trânsito
Rodoviário, de 1949, assinou a convenção «sob reserva de ratificação» e que até ao presente nunca a
ratificou, a assinatura do tratado internacional não obriga o país, pois só a partir da ratificação isso
acontece.”
Nulidade da sentença; Missão de pronúncia; Recurso; Matéria Cível; Requisitos; Admissibilidade
do recurso – Acórdão de 10-05-2017
“I- Quando a enumeração dos factos provados e não provados efectuada na sentença recorrida não
contempla toda a matéria que reveste importância para a decisão da causa, verifica-se que o tribunal
deixou de se pronunciar sobre questões que deveria apreciar. II- Tratando-se de questões factuais e
jurídicas que o tribunal a quo tinha o dever de conhecer e apreciar, incluindo-as na sentença recorrida, o
silêncio quanto à ponderação de tais elementos constitui causa de nulidade da referida peça decisória,
nos termos previstos no artigo 379.º, n.º 1, alínea a), do CPP. III- Para que o recurso [da parte da
sentença relativa à indemnização cível] seja admissível é necessário que se mostrem preenchidos dois
pressupostos cumulativos: 1) o valor do pedido deve ser superior à alçada do tribunal recorrido e 2) a
sucumbência do recorrente há-de ser superior a metade do valor daquela alçada.”
Inventário; Notário; Remessa para os meios comuns; Pedido; Indeferimento; Recurso; Tribunal
competente; Competência em razão de hierarquia – Acórdão de 09-05-2017
“I- Uma vez que a sentença homologatória da partilha é proferida pelo juiz territorialmente
competente, cf. artigo 66.º, n.º 1 do RJPI, à luz das regras gerais – artigo 68.º, n.º 2, do CPC – mesmo
na ausência do disposto no n.º 3 do supra citado artigo 66.º, a competência para o julgamento do
recurso interposto contra a sentença homologatória da partilha sempre caberá ao Tribunal da Relação.
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II- Relativamente às decisões interlocutórias cuja recorribilidade está expressamente prevista – como se
trata da decisão do notário que indeferir o pedido de remessa das partes para os meios judiciais comuns,
cf. artigo 16.º, n.º 4 do RJPI – dúvidas não podem existir de que a competência em razão da hierarquia
para o conhecimento do recurso delas interposto cabe ao tribunal de 1.ª instância, como resulta das
previsões legais que regulam as decisões interlocutórias ora em apreço, in casu, o citado artigo 16.º, n.º
4, conjugado com o disposto no artigo 76.º, n.º 2, ambos do RJPI.”
Direito de preferência; Abuso de direito – Acórdão de 09-05-2017
“I- O autor, ao afirmar que acima de 5.000,00 €, não estava interessado na compra dos prédios,
manifestou a intenção de que só comprava pelo valor que indicou, pelo que renunciou ao direito de
preferência que lhe assistia. II- Tendo o autor tido todas as oportunidades para exercer o direito de
preferência, dado ter tido conhecimento da intenção de venda e renunciado, nos já referidos termos, ao
direito que lhe assistia, a sua inacção durante cerca de 4 anos, encerra abuso do direito.”
Falta de fundamentação; Servidão predial; Constituição; Usucapião; Prédio encravado; Prédio; Via
pública; Abuso de direito – Acórdão de 09-05-2017
“I- A “decisão” cuja falta de fundamentação é tida em vista pela alínea c) do n.º 1 do artigo 615.º do
CPC é a “decisão final”; fora do alcance da norma está a decisão relativa à matéria de facto. II- A
constituição de servidões prediais por usucapião tanto pode dar-se em proveito de prédios encravados
como em benefício de prédios com comunicação com a via pública. III-A regra de que, em caso de
dúvida quanto à extensão ou modo de exercício das servidões, entender-se-á constituída a servidão por
forma a satisfazer as necessidades normais e previsíveis do prédio dominante e com o menor prejuízo
para o prédio serviente, aplica-se quando o título for insuficiente para regular a extensão e o exercício
da servidão. IV- Apesar de ser questão de conhecimento oficioso, a afirmação do abuso de direito
pressupõe a prova de factos que mostrem que o titular do direito excedeu manifestamente os limites
impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim económico e social desse direito.”
Prova em matéria civil; Exigibilidade da obrigação; Arguição de nulidades; Fundamentação –
Acórdão de 09-05-2017
“I-A prova não tem por função demonstrar a certeza absoluta de um facto. II-A exigibilidade da
obrigação exequenda deve ser aferida em face do título executivo. III-A parte que arguir a nulidade
como fundamento do recurso tem o ónus de fundamentar a arguição.”
Execução; Cessão de créditos; Incidente de habilitação do cessionário – Acórdão de 09-05-2017
“Ocorrendo cessão de créditos na pendência da ação executiva, o incidente de habilitação é o meio
processual adequado para fazer intervir nessa ação o cessionário na qualidade de exequente (em
substituição do primitivo/originário).”
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Averiguação oficiosa dos factos; Poder-dever; Indemnização cível; Dano biológico; Critérios;
Fixação – Acórdão de 09-05-2017
“I-Da formulação do preceito constante do art. 411º resultará que ao juiz mais do que um “poder”
(eventualmente discricionário) foi cometida uma “incumbência” que se configurará como o exercício de
um “poder-dever” de indagação oficiosa. Assim sendo, constituirá nulidade a injustificada e ostensiva
omissão de diligência essencial e patentemente necessária ao apuramento a verdade dos factos;
tratando-se, contudo, de nulidade secundária cumprirá à parte interessada reclamá-la
tempestivamente, reiterando ao juiz a essencialidade das diligências probatórias pretensamente
omitidas, nos termos dos arts. 195º, 197º e 199º do Código de Processo Civil, sob pena de a mesma se
considerar naturalmente precludida. II- Por outro lado, de acordo com o artigo 5.º, n.ºs 1 e 2, alíneas a)
e b), do Código de Processo Civil vigente, os factos principais têm de ser alegados na fase inicial, nos
articulados, os factos instrumentais e os factos complementares e concretizadores podem ser adquiridos
para o processo, mediante a alegação das partes, ou através de iniciativa oficiosa do juiz, o que deverá
ocorrer até ao encerramento da audiência de discussão e julgamento, na medida em que é este o
momento que encerra a instrução do processo. III- Na determinação da indemnização devida a lesados
em acidente de viação os tribunais regem-se pelas disposições do Cód. Civil (art.ºs 562º a 566º), não se
encontrando limitados pelos critérios orientadores (ainda que os possam levar em conta) previstos
noutros diplomas legais que visam regular as bases referenciais de proposta para indemnização do dano
corporal a apresentar aos lesados pelas seguradoras. IV- Ou seja, a questão da aplicação dos critérios da
portaria n.º 679/2009, de 25/06, já foi muito discutida jurisprudencialmente e nunca foi admitido que os
critérios da mesma fossem aplicados na determinação, pelos tribunais, dos montantes indemnizatórios,
ou que ela tivesse qualquer carácter interpretativo do regime civilístico da obrigação de indemnizar. VCabe aos tribunais, dentro dos limites de discricionariedade, no recurso à equidade, mormente na busca
de uniformização dos critérios jurisprudenciais, de modo a garantir o respeito pelo princípio da
igualdade dos cidadãos perante a lei, nos termos proclamados no n.º 1 do artigo 13.º da Constituição e
conforme o disposto no n.º 3 do artigo 8.º do CCiv., fixar o montante indemnizatório. VI- Cabe referir
que entendemos que o valor a ter em conta na atribuição da indemnização é o valor que o recorrente
auferia, desde logo, por o dano real que o lesado sofre em consequência do acto lesivo pode reflectir-se
sobre a sua situação patrimonial, compreendendo o prejuízo causado, o dano emergente
(correspondente à situação em que alguém em consequência da lesão vê frustrada uma utilidade que já
tinha adquirido), e os benefícios que o lesado deixou de obter em consequência da lesão, ou seja, os
lucros cessantes (correspondentes à situação em que é frustrada uma utilidade que o lesado iria adquirir
se não fosse a lesão). Podendo o Tribunal atender aos danos futuros, desde que previsíveis. VII-A lesão
corporal sofrida em consequência de um acidente de viação é hoje considerada, em si, um dano real ou
dano-evento, designado por dano biológico, na medida em que afeta a integridade físico-psíquica do
lesado, traduzindo-se em ofensa do seu bem “saúde”. Trata-se de um “dano primário” do qual podem
derivar incidências negativas não suscetíveis de avaliação pecuniária e outras como a perda ou
diminuição da capacidade do lesado para o exercício de atividades económicas, como tal susceptíveis de
avaliação pecuniária. VIII-Nesta linha, o dano corporal ou dano à saúde é considerado como autónomo
(tertium genus para alguns), mas independentemente disso é inegável que é fonte de obrigação de
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indemnização, a suportar pelo autor do facto ilícito e em benefício de quem viu a sua integridade
corporal beliscada, independentemente de quaisquer consequências pecuniárias ou actuais repercussões
patrimoniais de qualquer natureza, sendo que a sua avaliação tem que ser realizada de modo a evitar
indesejáveis sobreposições ou duplicações indemnizatórias.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES
Junção de parecer; Regime legal; Prazo – Acórdão de 22-05-2017
“I-A junção aos autos de pareceres de advogados, de jurisconsultos ou de técnicos, pode ser feito até ao
encerramento da audiência de julgamento em 1ª instância ou em recurso, sem necessidade de alegação e
prova da impossibilidade de junção em momento anterior. A razão de ser deste regime diverso reside no
facto de os pareceres não serem meios de prova, embora também se destinem a esclarecer o espírito de
quem julga. II-No caso dos autos a condenação do arguido em taxa de justiça por haver requerido a
junção aos autos no decurso do debate instrutório de um parecer consultivo da Procuradoria-Geral da
República, não tem fundamento legal, visto que era tempestivo e, por isso, impõe-se a revogação da
decisão recorrida.”
Transcrição certificados registo criminal; Indeferimento; Fundamentação; Interesse em agir –
Acórdão de 22-05-2017
“I-A fundamentação da decisão é essencial, desde logo, para garantir a possibilidade do exercício eficaz
do direito ao recurso, e traduz-se na obrigatoriedade de o tribunal especificar os motivos de facto e de
direito da decisão para corresponder ao princípio com assento constitucional, em que se inscreve a
legitimidade do exercício do poder judicial (art. 205º da CRP). Porém, diferentemente do que sucede
com a fundamentação da sentença (arts. 379º, nº 1, al. a), e 374º, nº 2, do CPP) e não obstante o
legislador impor a comunicação dos motivos de facto e de direito que subjazem a todos os demais actos
decisórios (art. 97º, nº 5, do CPP), o certo é que, no processo penal, quanto ao incumprimento desse
dever, rege o princípio da tipicidade ou da legalidade consagrado em matéria de nulidades no art. 118º,
nº 1, do CPP, segundo o qual «a violação ou infracção das leis de processo penal só determina a
nulidade do acto quando esta for expressamente cominada na lei». II-Ora, em relação ao despacho de
indeferimento da requerida não transcrição no CRC de uma condenação, desde logo, não existe norma
alguma que estabeleça os requisitos a que deva obedecer a respectiva fundamentação ou a sanção
correspondente à sua omissão e, por isso, não se encontrando cominada na lei a insanabilidade de tal
vício, este, não sendo arguido nos três dias seguintes a contar da notificação de tal despacho, ter-se-ia
por sanado e, por outro lado, é patente que, pese embora o seu extremado laconismo, no despacho
constam, sem margem para dúvidas, explícita e implicitamente, as razões que levaram o Sr. Juiz, a
indeferir a pretensão do aqui recorrente quanto à questionada não transcrição no CRC para efeitos
meramente civis da condenação por ele sofrida nestes autos, sendo também consensual que só importa o
esgrimido vício a ausência completa de especificação dos fundamentos de facto e de direito que
justificam a decisão, não a sua motivação deficiente, medíocre ou errada. III-Tendo em vista que o
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registo criminal se fundamenta em razões de prevenção especial negativa, deduzidas de uma ideia de
defesa social contra o perigo de futuras repetições criminosas, em princípio, devem ser atendidos os
princípios de necessidade, subsidiariedade e proporcionalidade em qualquer decisão sobre a
possibilidade de determinar a não menção de condenações transcritas no registo. IV-Com a Lei 37/2015,
de 05/05, o legislador prossegue a finalidade de, perante crimes menos graves, potenciar a almejada
reinserção social do agente, evitando a sua estigmatização e as possíveis sequelas desta, nomeadamente
em termos laborais ou de acesso ao emprego. V-Contudo, por força do disposto no nº 5 do art. 10º da
citada Lei 37/2015, a transcrição da condenação no CRC não significa que a mesma seja mencionada
nos certificados de registo criminal que sejam requeridos para efeito de emprego, público ou privado, ou
para o exercício de qualquer profissão ou actividade, pois tal só sucede nos certificados que sejam
requeridos para os efeitos aludidos no nº 6 do mesmo artigo, ou seja, para o exercício de uma qualquer
profissão ou atividade para o qual seja legalmente exigida a ausência, total ou parcial, de antecedentes
criminais ou para a avaliação da idoneidade da pessoa, ou que sejam requeridos para qualquer outra
finalidade. VI- O requerente não tem interesse em agir porque não estruturou a sua pretensão –
naturalmente perante a 1ª instância – como estando relacionada com o exercício de uma profissão ou
actividade em que, por força de lei, se exija ausência de quaisquer antecedentes criminais, ou apenas de
alguns: a sua pretensão, sendo uma mera decorrência da lei, não está carecida de tutela judicial, pois
que ao mesmo, para obter um certificado nos moldes almejados, sem que nele seja mencionada a
condenação que sofreu nestes autos, bastará pedi-lo junto da entidade competente com a indicação de
que o mesmo se destina para efeitos de emprego público ou privado.”
Abuso de confiança fiscal; Elementos do crime; Falta de promoção do m.º p.º; Proibição de
valoração meios de prova; Nulidade da sentença – Acórdão de 22-05-2017
“I-A Constituição da República, no art. 219º, atribui ao Ministério Público, além do mais, a função de
exercer a acção penal, que compreende toda a actividade dirigida a obter a punição do agente, a qual
abarca a actuação de todas as pessoas que, cada uma na sua esfera de acção, cooperam para se obter
aquele fim. II- Como decorrência, a falta de promoção do processo pelo MP, nos termos do art. 48º do
CPP, especificamente prevista na al. b) do art. 119º mesmo código, constitui nulidade insanável, que
deve ser oficiosamente declarada em qualquer fase do procedimento. III-Em geral, havendo notícia de
um crime de natureza pública, o MP tem o poder-dever de determinar e dirigir o conjunto de diligências
que visam investigar a existência desse crime e determinar os seus agentes e recolher provas, cabendolhe, em exclusivo, legitimidade para tomar uma das posições previstas no art. 276º, nº1 do CPP, a de
arquivar (nas modalidades previstas no artigo 277º do CPP) ou de acusar. IV-Porém, no âmbito do
processo penal tributário, o modelo imposto, em termos gerais, pelo CPP observa algumas
especificidades na fase de inquérito, que decorrem da delegação da competência, legalmente presumida,
aos órgãos da administração tributária para a prática de actos que, nos demais processos, o MP
(apenas) pode atribuir aos órgãos de polícia criminal, embora, ainda assim, aquela competência seja
(legalmente) delegada sem prejuízo de a direcção do inquérito por noticiado crime tributário caber
sempre ao Ministério Público e de este Órgão, a todo o tempo, poder avocar o processo (cfr. arts. 40º e
41º do RGIT). V- Desde logo, no que respeita à notícia do crime, ainda que adquirida por conhecimento
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próprio do MP, deve a mesma ser «sempre transmitida ao órgão da administração tributária com
competência delegada para o inquérito» (art. 35º nºs 1 e 2 do RGIT), no mais curto prazo, devendo a
respectiva denúncia conter, na medida do possível, a indicação dos elementos referidos nas alíneas do
n.º 1 do artigo 243º do CPP (cf. nºs 5 e 6 do citado art. 35º). Depois, admite-se, até, que, ao abrigo de tal
competência presuntivamente delegada, a instauração do inquérito seja também feita pelos órgãos da
administração tributária, exigindo-se, apenas, a imediata comunicação dessa instauração ao MP (art.
40º nº 3 do RGIT). VI- A opção do legislador ordinário ao imprimir a anotada especificidade ao
processo penal tributário, sem contudo, retirar, naturalmente, a respectiva direcção e promoção ao
Órgão constitucionalmente incumbido do exercício da acção penal, com o inerente poder da realização
de outras diligências instrutórias, complementares ou não, não colide com qualquer outro princípio ou
valor tutelado pela lei fundamental, pois o desvio ao regime geral é plenamente justificado pela especial
natureza técnica das matérias em causa. VII-Embora a Constituição da República Portuguesa o não
consagre, explicitamente, tem sido consensualmente entendido que tem natureza constitucional
implícita o princípio nemo tenetur se ipsum accusare, quer na vertente de direito ao silêncio, quer na
vertente da prerrogativa do arguido à não auto-incriminação. VIII-Todavia, a nossa lei não acolhe uma
concepção ampla do princípio, porquanto, ao dispor sobre o direito do arguido ao silêncio, o art. 61º,
n.º1, d) do CPP, contempla apenas a faculdade de «Não responder a perguntas feitas», teor literal esse
que inculca que o conteúdo do direito se restringe ao plano da “oralidade processual”, não abrangendo,
por ex., o direito a recusar a entrega de dados que estejam em poder do arguido – tais como, inter alia,
os documentos adquiridos com base em mandado, as recolhas de saliva, sangue e urina, bem como de
tecidos corporais com vista a uma análise de ADN –, podendo, pois, assentar-se numa concepção do
princípio nemo tenetur – conforme à Constituição, na interpretação que dela tem tido o próprio
Tribunal Constitucional – que aponta para a ideia de que não é abrangido pela sua protecção o meio de
prova que possa ser obtido, mesmo que com recurso a poderes coercivos, contanto que exista
independentemente da vontade de parte do arguido e/ou da sua elaboração moral. IX-Como tal, a
colheita da panóplia de documentação feita no âmbito de uma inspecção tributária, ainda que
concretizada também pelo cumprimento do dever de colaboração do obrigado tributário para com a
autoridade tributária, não colide com a propalada prerrogativa do arguido à não auto-incriminação,
constituindo, por isso, prova legal no processo penal. X-Na decorrência desse entendimento, podem ser
usados em processo penal os documentos validamente obtidos na fase administrativa inspectiva, ao
abrigo do dever de cooperação, e os esclarecimentos prestados (sobre os mesmos e/ou neles apoiados) em
depoimento do funcionário que procedeu a essa inspecção, sendo perfeitamente compreensível que este,
como testemunha, para poder prestar um depoimento consistente, consulte os elementos de que a
administração fiscal dispunha e obtidos no âmbito de uma actividade profissional que se concretiza, em
geral, num elevado número de actos da mesma natureza, como sucede, correntemente, com outros
intervenientes processuais. XI-Sendo o nosso processo penal de estrutura basicamente acusatória,
constitucionalmente imposta (art. 32º, nº 5, da CRP), os factos essenciais descritos na acusação, em
articulação com as normas consideradas infringidas pela sua prática (e também obrigatoriamente
indicadas), definem e fixam o objecto do processo, que, por sua vez, delimita os poderes de cognição do
tribunal, sob pena de violação desse estruturante modelo acusatório e do perigo de desvio do juiz do seu
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lugar de terceiro imparcial e supra-partes, a que também alude o art. 6º da CEDH. XII-Contudo, tratase de um sistema acusatório impuro ou mitigado uma vez que é integrado por um princípio da
investigação (art. 340º nº 1 do CPP), de modo a proporcionar, nos limites do possível, a averiguação da
verdade material e a boa decisão da causa, podendo o juiz, se suceder que nem todos os factos ou
circunstâncias factuais relativas ao crime imputado constem, desde logo, da acusação, intervir
excepcionalmente na narrativa dos factos da acusação/pronúncia, reformulando-os ou mesmo
acrescentando os factos novos que emergirem durante a discussão da causa, o mesmo podendo ocorrer
com outras questões, uns e outras submetidos à disciplina do preceituado nos arts. 358º e 359º do CPP,
que tratam da alteração dos factos e que possibilitam a prossecução das finalidades do processo penal,
garantindo simultaneamente os direitos de defesa do arguido e o processo justo. XIII-Tal não ocorre
quando apenas existam alterações de factos relativos a aspectos não essenciais, manifestamente
irrelevantes para a verificação da factualidade típica ou da ocorrência de circunstâncias agravantes e
sem implicações nos direitos de defesa do arguido. XIV-O vício da insuficiência para a decisão da
matéria de facto provada, nos termos previstos no art. 410º, nº 2, al. a), que decorreria da violação dos
princípios da investigação e da verdade material, face à detecção do imputado incumprimento, pelo
tribunal a quo, do dever de apuramento dos factos necessários à decisão sobre a medida da pena, é um
vício da decisão, não do julgamento, e, a verificar-se, reclamaria o reenvio o processo para novo
julgamento, ainda que restrito a essa concreta questão, mas só relevaria se resultasse do texto da
decisão recorrida apreciado na sua globalidade, por si só ou conjugada com as regras da experiência
comum, a necessidade de produção de prova suplementar para tal efeito. XV-Para o preenchimento do
crime de abuso de confiança fiscal, no que concerne ao tipo subjectivo, exige-se o dolo – que pode
abarcar qualquer das formas previstas no artigo 14º do C. Penal (directo, necessário e eventual) –, ou
seja, o agente tem de representar os elementos do tipo, que se dirige à quebra da confiança depositada
legalmente no detentor temporário da prestação tributária e imposta pelo dever de cooperação com a
administração, mas, actualmente, para a violação da aludida fidúcia, já não é necessário que o
contribuinte se aproprie – inverta o título da posse – da quantia retida ou deduzida, bastando que o
mesmo, conhecendo o dever de entregar aquela quantia (efectivamente recebida ou retida) dentro de
determinado prazo, não o cumpra. XVI-Constituem elementos objectivos do tipo do crime de abuso de
confiança fiscal previstos no art. 105º nº 1 do RGIT: a) a não entrega à administração tributária, total
ou parcialmente, de prestação tributária; b) que o agente a esteja legalmente obrigado a entregar (de
valor superior a € 7500, deduzida nos termos da lei). Por outro lado, os requisitos aludidos no n° 4
daquele artigo configuram condições objectivas de punibilidade dos factos ilícitos típicos descritos em
tal normativo. XVII-Embora as disposições do C. Penal, por força do seu art. 8º, sejam, em geral,
aplicáveis a factos puníveis nos termos de legislação de carácter especial, tal assim não será se a
previsão desta contiver norma em contrário, que é o que sucede com a do art. 7º do RGIT sobre a
responsabilidade penal das pessoas colectivas, que, não podendo deixar de ser vista como disposição em
contrário, não sofreu qualquer alteração com a mais recente revisão daquele Código, pelo que, continua
a ser plenamente aplicável no seu domínio material de aplicação. Por conseguinte, a responsabilidade
penal de uma pessoa colectiva por uma infracção tributária emerge do cometimento desta por um seu
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órgão ou representante, em seu nome e no interesse colectivo e que a mesma não seja praticada contra
ordens ou instruções expressas de quem de direito.”
Suspensão da execução da pena; Inobservância do artº 57º; Nº 2 do CPP – Acórdão de 22-05-2017
“Estando certificada a pendência contra o condenado de um processo no qual lhe é imputada a prática,
no período da suspensão da execução da pena imposta nestes autos, de crimes que, abstractamente
considerados, poderão determinar a revogação de tal suspensão, essa pendência obsta a que, para já,
seja declarada a extinção da pena cuja execução fora suspensa, perante a necessidade de observação do
regime preceituado no art. 57º, nº 2 do CP, antes de proceder à avaliação sobre o preenchimento (ou
não) dos pressupostos impostos para a revogação da suspensão e, sequentemente, para a declaração
prevista no nº 1 do mesmo artigo 57º, o que nada tem a ver, evidentemente, com a prorrogação da
suspensão da execução da pena, cuja cogitação, aliás, sempre seria liminarmente arredada, por ser
excedido o limite temporal de cinco anos estabelecido pelos arts. 55º, alínea d) e 50º, nº 1 do mesmo
código.”
Recurso; Assistente; Pena; Agravamento; Falta de interesse em agir – Acórdão de 08-05-2017
“I-O pressuposto processual “interesse em agir” consubstancia-se numa restrição ao exercício do direito
à jurisdição colocada pela necessidade da intervenção processual requerida para a tutela jurisdicional
do direito que lhe está subjacente e daí que se deva aferir pelo elemento objectivo do concreto
procedimento – compreendido pela pretensão nele formulada e pelo facto jurídico que lhe está na base –
e pela necessidade da tutela judicial pretendida face à situação subjectiva apresentada pelo respectivo
requerente. II- Por isso, o interesse em agir do assistente, como pressuposto do recurso, significa a
necessidade que o mesmo tenha de usar este meio para reagir contra uma decisão que comporte uma
desvantagem para os interesses que defende, ou que frustre uma sua expectativa ou benefício legítimos,
pelo que não poderá recorrer quem não tem qualquer interesse juridicamente protegido na correcção da
decisão, só o podendo fazer se esta lhe determinar uma efectiva desvantagem. III-Não é, pois,
admissível o recurso interposto apenas pelo assistente quanto ao agravamento da pena – demandando a
condenação do arguido numa pena de prisão efectiva e não suspensa na respectiva execução, invocando
as elevadas exigências de prevenção geral –, resultando dos autos que o recorrente não evidencia
qualquer especial “conexão” com a pretensão punitiva do Estado, a qual se esgotou no culminar do
exercício, por parte do Órgão dele incumbido, da perseguição penal relativa à imputada autoria de
crimes exclusivamente públicos e a sua posição se queda por invocar argumentos do foro do interesse
geral da comunidade na punição do arguido, sem que, sendo esse um interesse colectivo, tenha apelado
a quaisquer outras situações reveladoras de outros interesses particulares ou pessoais, para o poder
fazer desacompanhado e, aliás, contra o entendimento manifestado no recurso pelo MP. IV-Assacando
o recorrente à decisão o vício do erro notório, ao abrigo do nº 2 do art. 410º do CPP, esse vício,
enquanto tal, só se verifica quando, perscrutando o teor daquela, por si só considerado, for de concluir,
de acordo com um raciocínio lógico, que nela emerge uma errónea construção do silogismo judiciário,
necessariamente patenteada no respectivo texto, por si só ou conjugado com as regras da experiência
comum e que, por isso, não escapa à análise do homem médio, mas sem que para tal constatação seja
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admissível o recurso a elementos estranhos à simples leitura daquele teor. V-O preenchimento do dolo,
que exprime a representação e a vontade de o agente realizar os pertinentes elementos objectivos do
tipo legal, exige que o mesmo preveja o resultado e a relação causal e tenha vontade de concretizar essa
acção, bastando-se, no que respeita ao dolo eventual, com a representação pelo agente da possibilidade
da realização do tipo legal e da sua conformação com ela. Assim, situando-os no plano ou em sede de
julgamento sobre matéria de facto e assumindo os elementos intelectual e volitivo do dolo a natureza de
factos relativos ao foro psicológico ou da vida interior do agente e, por isso, impossíveis de apreender
directamente, os mesmos podem ser deduzidos ou inferidos de outros factos que, com muita
probabilidade, os revelem: tratando-se de factos, muitas vezes, indemonstráveis de forma naturalística,
o tribunal pode considerá-los provados, através de outros factos (materiais ou objectivos) demonstrados
em audiência que com eles normalmente se ligam, analisados à luz das regras da experiência comum, e
que permitem ou impõem concluir pela sua verificação. VI-O crime de violência doméstica, previsto no
art. 152º, do C. Penal, integrado no título dedicado aos crimes contra as pessoas e, dentro deste, no
capítulo relativo aos crimes contra a integridade física, visa tutelar, não a comunidade familiar e
conjugal, mas sim a pessoa individual na sua dignidade humana, abarcando, por isso, os
comportamentos que lesam a dignidade, enquanto pessoa, da vítima. O que releva é saber se a conduta
do agente, pelo seu carácter violento ou pela sua configuração global de desrespeito pela pessoa da
vítima ou de desejo de prevalência de dominação sobre a mesma é susceptível de se classificar como
“maus tratos”, o que se deverá concluir apenas «quando, em face do comportamento demonstrado, for
possível formular o juízo de que o agente manifestou desprezo, desejo de humilhar, ou especial
desconsideração pela vítima».”
Prisão subsidiária; Notificação do arguido; Mandatário; Contraditório; Fundamentação– Acórdão
de 08-05-2017
“I-A notificação do arguido para se pronunciar sobre a aplicação de uma pena de prisão subsidiária em
consequência do não pagamento da multa em que foi condenado, efetuada na pessoa da sua defensora
oficiosa, não viola o princípio do contraditório. II-A fundamentação é uma exigência de transparência
da decisão judicial e o pressuposto da sua capacidade de convencimento e aceitação que, para além de
proporcionar o seu controlo por quem a proferiu, permite aos respectivos destinatários e à comunidade,
compreender os juízos de valor e de apreciação nela levados a cabo. III- Sendo evidente que o grau de
exigência da fundamentação depende da complexidade da concreta questão, da mesma forma que a sua
maior ou menor extensão variará em razão da capacidade de exposição e síntese do autor da decisão,
em todo o caso, a fundamentação deverá sempre permitir aos destinatários entender o que foi decidido e
por que razão assim o foi e só quando tal não sucede é que se pode afirmar a existência de falta de
fundamentação da decisão. IV- In casu, dúvidas não restam de que o despacho recorrido indica as
razões, de facto e de direito, pelas quais foi determinado que o arguido cumprisse pena de prisão
subsidiária pelo tempo correspondente à pena de multa em que foi condenado, reduzida a dois terços.”
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Contra-ordenação; Marcação do julgamento; Notificação; Arguido – Acórdão de 08-05-2017
“A notificação do despacho que designa data para audiência, no caso em que o tribunal não julgue
necessária a presença do arguido, pode ser efetuada somente ao respetivo defensor, que o representa até
final no processo, não sendo aplicável nessas circunstâncias, a exigência legal de notificação simultânea
ao arguido e ao defensor, que decorre do artº 113º, do CPP.”
Representante do assistente; Procedimento dependente acusação particular; Julgamento; Falta;
Regime específico – Acórdão de 08-05-2017
“I-A norma do artº 330º, nº 2 do CPP, impõe que se considere que se verifica a desistência da acusação
particular se o representante do assistente não estiver presente na audiência de julgamento e a sua falta
for considerada injustificada, isto independentemente de o assistente estar presente ou de não ter
comparecido por motivo justificado. II- Daí que não mereça qualquer reparo a decisão recorrida, que
julgando não justificada a falta do mandatário/representante dos assistentes, à audiência de
julgamento, e estando em causa crimes dependentes de acusação particular, considerou equivaler
aquela a desistência da acusação, nos termos do disposto no citado artº 330º, nº 2, 2ª parte, do CPP,
com a consequente extinção do procedimento criminal e, no referente ao pedido cível, com a extinção
da instância, por impossibilidade superveniente da lide.
Alcoolímetro; Suspensão provisória do processo – Acórdão de 08-05-2017
“I-O regime legal previsto nas Portarias nºs 1556/2007, de 10 de Dezembro, e 902-8/2007, de 13 de
Agosto, não exige que os alcoolímetros quantitativos, destinados a medir a concentração mássica de
álcool por unidade de volume na análise de ar alveolar expirado, exibam o teor de álcool no ar expirado
acusado, nem que o talão por eles emitido indique esse teor e o respetivo fator de conversão em teor em
álcool no sangue, bastando a exibição e a indicação do valor deste último, resultante da conversão
daquele, automaticamente efetuada pelo aparelho. II-A suspensão do processo penal é uma decisão do
Ministério Público, consubstanciando-se na possibilidade de, não obstante a verificação dos
pressupostos jurídico-criminais da acusação, poder decidir-se pela suspensão provisória do processo
mediante a imposição ao arguido de injunções e regras de conduta e após essa suspensão determinar o
arquivamento dos autos. III-A decisão do Ministério Público a determinar a suspensão ou a rejeitá-la,
porque não se trata de um despacho judicial, não é suscetível de recurso nos termos dos artºs 399º e 97º
do CPP, apenas sendo impugnável através de reclamação hierárquica, pelo interessado. IV-Por outro
lado, a omissão do Ministério Público quanto à não aplicação da suspensão provisória do processo, ou
pelo menos, ao não diligenciar por ela, também não é suscetível de consubstanciar qualquer nulidade
insanável, por não ser como tal cominada em nenhuma disposição legal nem fazer parte do elenco do
artº 119º do CPP, mormente a falta de promoção do processo penal, prevista na al. b), uma vez que não
é disso que se trata, sendo certo que as nulidades estão sujeitas ao princípio da legalidade (artº 118º, nº 1
do CPP).”
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Interrogatório do arguido; Falta injustificada; Comunicação através de mandatário – Acórdão de
08-05-2017
“I-O arguido tem o direito de escolher defensor e a ser por ele assistido em todos os atos do processo artº 32, n.º 3, da CRP, podendo constituir advogado em qualquer altura do processo - artº 62º, nº 1, do
CPP. Tendo advogado constituído, na fase de inquérito, o arguido tem o direito a ser por ele
acompanhado e assistido em todos os atos processuais, designadamente no interrogatório na qualidade
de arguido (caso dos autos). II-No entanto, ter o direito a ser assistido pelo seu advogado constituído,
não dispensa o arguido de cumprir as formalidades legais relativas à justificação da sua própria
ausência a atos judiciais, ainda que o seu mandatário também tenha comunicado a impossibilidade da
sua parte e requerido a justificação da sua falta. III-Assim, no caso dos autos, o facto de o mandatário
do arguido haver comunicado ao tribunal que não poderia comparecer, por ter outro serviço agendado,
não dispensava o arguido de, enquanto não houvesse decisão sobre o requerimento que apresentou no
processo e a diligência não fosse dada sem efeito, de justificar a sua própria falta, nos termos legalmente
exigidos, ainda que não prescindisse do direito a ser assistido por defensor, previsto no citado artº 61º,
nº 1, al. f) do CPP.”
Jurisdição tributária; Despacho de reversão; Incidência processo penal tributário; Caso julgado –
Acórdão de 08-05-2017
“A reversão e a respetiva impugnação deduzida na execução fiscal não constitui uma questão
prejudicial ou da qual dependa a qualificação jurídico criminal dos factos objeto do processo penal
tributário. Consequentemente, a decisão proferida pela jurisdição tributária, a julgar procedente a
oposição e a anular o despacho de reversão, não produz efeito de caso julgado com incidência sobre o
processo penal tributário, constituindo exceção impeditiva da apreciação do mérito da causa, nos
termos previstos no artº 48º do RGIT.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA

Arguido estrangeiro; Intérprete; Nomeação – Acórdão de 16-05-2017
“I-Entre as concretizações judiciais do direito de defesa encontra-se a da nomeação de intérprete a
pessoa que desconheça ou não domine a língua portuguesa; II- Deve nomear-se intérprete,
nomeadamente, quando se torne necessário traduzir documento em língua estrangeira; III- E é de
nomear intérprete para proceder à tradução do acórdão – ou partes – que procedeu à realização de
cúmulo jurídico ao arguido, estrangeiro, se este requereu o envio do mesmo em língua que para si seja
perceptível e se constata que já lhe havia sido nomeado intérprete para os termos da audiência de
julgamento – o que leva a concluir que desconhece a língua Portuguesa.
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Providência cautelar; Contraprova – Acórdão de 11-05-2017
“I- O direito à prova (e à contraprova) constitui um princípio estruturante da legislação processual
civil. II- A oposição a providência decretada sem prévia audição do requerido pode ter como exclusivo
fundamento o exercício do direito à contraprova.”
Administrador da insolvência; Prestação de conta – Acórdão de 11-05-2017
“Não existindo autorização da comissão de credores ou, na sua falta, do juiz, as despesas com os
auxiliares a que se refere o artigo 55.º, n.º 3, do CIRE, são por conta do administrador.”
Sustação da execução; Inutilidade da lide – Acórdão de 11-05-2017
“A sustação da execução quanto a um bem penhorado, nos termos do art.º 794.º, Cód. Proc. Civil, não
implica a inutilidade da lide dos embargos de terceiro que tenham por objecto aquele bem.”
Graduação de créditos; Privilégios creditórios – Acórdão de 11-05-2017
“Estando em causa um imóvel, os créditos referentes a IMI (com privilégio creditório especial) devem
ser graduados à frente do crédito garantido por hipoteca; e, por sua vez, o crédito hipotecário deve
prevalecer sobre os créditos referentes a IRS, aos quais assiste apenas um privilégio imobiliário geral.”
Aquisição originária; Usucapião; Caso julgado – Acórdão de 11-05-2017
“Quem aceita que um bem imóvel faz parte da herança doutrem e acata a sua partilha judicial, não
pode depois vir invocar a sua aquisição originária, por usucapião, contra o adquirente do mesmo nessa
partilha.”
Exoneração do passivo restante; Rendimento disponível – Acórdão de 11-05-2017
“Não é aceitável, num agregado familiar em que aos pais foi reconhecido o estatuto de insolventes, que
estes continuem a colocar os seus filhos a estudar em colégios particulares, ao contrário da generalidade
da população do país, quando o ensino público é de boa qualidade, fazendo com que os credores
continuem a suportar tais despesas.”
Providência cautelar; Indemnização ao lesado; Prejuízo patrimonial – Acórdão de 11-05-2017
“I- O regime consagrado no art. 374.º, n.º 1, do CPC visa penalizar civilmente o requerente que tenha
adotado uma conduta censurável, atenta a menor segurança que confere a prova de mera aparência, a
par da eventualidade de o requerido não ser previamente ouvido; II- O direito à indemnização resulta
da circunstância de, no referido caso concreto, resultarem afirmados factos que, por aplicação das
regras gerais da responsabilidade civil, impliquem na obrigação do requerente da providência responder
pelos danos causados.”
Fundo de garantia de alimentos devidos a menores; Pressupostos – Acórdão de 11-05-2017
“I-As disposições processuais relativas ao procedimento para fixação da prestação alimentar em dívida,
a cargo do FGADM, encontram-se estabelecidas no art. 3.º da Lei n.º 75/98; II- A decisão judicial de

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
46

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

atribuição das prestações alimentícias ao Estado, nos termos previstos na citada Lei, deverá enunciar
os factos apurados em consequência da atividade instrutória desenvolvida, sob pena de nulidade.”
Justo impedimento; Requisitos – Acórdão de 11-05-2017
“Face à redacção dada ao art.140º, nº1, do C.P.C., o núcleo do conceito de justo impedimento passou da
normal imprevisibilidade do acontecimento para a sua não imputabilidade à parte ou ao mandatário, o
que traduz uma flexibilização daquele conceito, permitindo, assim, abarcar situações em que a omissão
ou o retardamento da parte seja devido a motivos justificáveis ou desculpáveis, que não envolvam
culpa ou negligência séria.”
Nulidade da citação; Irregularidade da citação – Acórdão de 11-05-2017
“I-A citação com hora certa só é admissível quando o funcionário judicial ou o solicitador de execução
apure que o citando reside ou trabalha no local indicado e essa possibilidade de actuação não
corresponde a um meio idóneo alternativo para suprir uma ausência prolongada ou em parte incerta do
citando. II-Na citação pessoal feita com hora certa por afixação de nota de citação constitui
formalidade indispensável a expedição de carta registada ao citando, nos termos do artigo 233º do
Código de Processo Civil.”
Petição de herança; Legitimidade activa – Acórdão de 11-05-2017
“A regra de legitimidade activa na acção de petição da herança, quando sejam dois ou mais herdeiros
aceitantes, reconhece a qualquer dos herdeiros o poder de reivindicar para si só a totalidade dos bens
em poder do demandado, sem que este possa opor-lhe a excepção de que tais bens lhe não pertencem
por inteiro.”
Providência cautelar comum; Requisitos – Acórdão de 11-05-2017
“Os requisitos da providência cautelar não especificada exigem, para além da prova indiciária da
probabilidade séria da existência do direito, a produção de prova sumária sobre o receio de perigo de
lesão grave e dificilmente reparável para o requerente, sendo que tal receio tem de ser suficientemente
fundado e emergir com uma manifestação sustentada do «periculum in mora».”
Meios de prova; Prova proibida – Acórdão de 11-05-2017
“Por constituir meio de prova obtido de forma ilícita, não pode ser admitida a junção, em processo civil,
de gravações não consentidas de comunicações orais, por telefone ou de viva voz, não destinadas ao
público, mesmo que sejam dirigidas a quem fez a gravação, sendo igualmente proibido utilizar ou deixar
utilizar as ditas gravações.”
Ineptidão da petição inicial; Ininteligibilidade da causa de pedir – Acórdão de 11-05-2017
“A figura processual da ineptidão da petição inicial visa, essencialmente, fornecer ao demandado
condições de defesa consciente face ao pedido formulado e respectivo fundamento, e circunscrever a
actividade decisória do juiz.”
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Abuso de direito; Requisitos – Acórdão de 11-05-2017
“A excepção de abuso do direito, na modalidade de venire contra factum proprium (cfr. artigo 334º do
Código Civil) é do conhecimento oficioso e, por via disso, pode ser suscitada ex novoperante a Relação,
em sede de recurso de apelação.”
Exame; Perícia; Valor probatório – Acórdão de 02-05-2017
“I- Exame e perícia são coisas diferentes com regimes distintos. II- Um exame, meio de obtenção prova,
é a análise em pessoas, lugares e coisas, de “vestígios que possa ter deixado o crime e todos os indícios
relativos ao modo como e ao lugar onde foi praticado, às pessoas que o cometeram ou sobre as quais foi
cometido” - artigo 171º do C.P.P.. A perícia, bem ao invés, é um meio de prova que deve (ou tem que)
ser produzido quando o processo e a futura decisão se defrontam com conhecimentos especializados que
estão para além das possibilidades de constatação e/ou percepção, efectivas ou presumidas, do tribunal
em três campos do saber, os técnicos, os científicos e os artísticos. III- O “exame” está sujeito à regra
geral de apreciação probatória, a livre apreciação da prova prevista no artigo 127º do Código de
Processo Penal. IV- A perícia tem um regime específico de produção e apreciação probatória, diverso de
qualquer outro meio de prova ou de obtenção de prova. E esse distinto regime consta do nº 2 do artigo
163º do C.P.P.. e determina que o “juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial presume-se
subtraído à livre apreciação do julgador”, podendo o juiz “divergir do juízo contido no parecer dos peritos,
deve aquele fundamentar a divergência” mas com apelo aos conhecimentos materiais supostos na
perícia.”
Acusação; Meios de prova; Gravações de imagem – Acórdão de 02-05-2017
“I- Arrolar imagens para prova dos factos constantes da acusação é opção táctica probatória do MP,
que optou claramente pela sua não junção. Essa não junção longe de ser uma nulidade não passa de um
risco probatório que o Ministério Público entendeu por bem correr. Risco de que a tese defendida na
acusação não lograsse vencimento, conduzindo à sua improcedência. II- Decorridos dois anos e quatro
meses sobre a data dos factos, é inviável acreditar que tais registos de imagens ainda estejam
disponíveis. Aliás, a lei impõe a sua destruição. III- De facto, o artigo 3.º do DL n.º 101/2008, de 16 de
Junho (Regime jurídico dos sistemas de segurança privada dos estabelecimentos de restauração ou de
bebidas) impõe os seguintes “Deveres especiais” aos proprietários e administradores ou gerentes de
sociedades que explorem os estabelecimentos referidos no artigo 1.º (de restauração ou de bebidas
previstos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho, que disponham de espaços ou salas
destinados a dança ou onde habitualmente se dance): a conservar as gravações de imagem e som, pelo
prazo de 30 dias; a entregar à autoridade judiciária competente as gravações de imagem e som que por esta
lhe forem solicitadas, nos termos da legislação penal e processual penal; a destruir imediatamente as
gravações de imagem e som, uma vez esgotado o prazo previsto na alínea c), se estas não lhes forem
solicitadas. IV- Mas mesmo que o estabelecimento em causa nos autos não se integre na previsão legal
de “estabelecimento onde habitualmente se dance” – os factos nada dizem sobre o mesmo – dispõe a Lei
n.º 1/2005, de 10 de Janeiro (que regula a utilização em geral de câmaras de vídeo) no seu artigo 9.º que
a conservação das gravações é feita pelo «prazo máximo de 30 dias contados desde a respetiva captação…».
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V- Se ambas as provas que se pretendem suficientes para a condenação - umas declarações e um
depoimento - assentam no visionamento de imagens que se não juntaram aos autos (ou seja, são prova
indirecta) a não junção aos autos em prazo da prova directa existente (as imagens), legalmente possível
e concretamente viável, é de estranhar. VI- O que já não será de estranhar é que o juiz que deve fazer
assentar a sua convicção numa certeza judicial para a condenação se não deixe convencer por essa
estranha falta de imagens.”
Pena de prisão; Pena de multa; Pena mista – Acórdão de 02-05-2017
“No caso de pena “mista” resultante de aplicação de tipo penal típico do anterior sistema de pena de
multa complementar da pena de prisão – sistema que “cumulava” a pena de multa com a pena de prisão
- a previsão do nº 3 do artigo 77º do Código Penal impõe-se e as mesmas devem ser tratadas como penas
distintas.”
Processo sumário; Adiamento da audiência; Crime de condução de veículo em estado de
embriaguez; Elemento subjectivo – Acórdão de 02-05-2017
“I-Celeridade e redução de formalidades são pois características indissociáveis do processo sumário. IINeste processo, o arguido, ou outro interveniente processual, tem o direito de consultar ou obter
certidões e informações sobre processo ou dos elementos dele constantes, mas não tem que lhe ser
entregue cópia do auto de notícia ou do despacho de acusação. III-Na fase de audiência de julgamento,
existe a possibilidade da defesa requerer o adiamento, com vista ao exercício do contraditório, por
prazo não superior a 10 dias, mas apenas, quando, por despacho do Ministério Público e antes da
apresentação do julgamento, haja complementos novos à factualidade exarada no auto de notícia. IVTal não ocorre no circunstancialismo em que se constata que a factualidade respeitante ao dolo faz
parte integrante dos elementos (subjectivo) do tipo legal do crime de condução em estado de alcoolémia,
previamente enunciado e imputado à arguida.”
Crime de desobediência; Investigação criminal; Fornecimento de dados electrónicos – Acórdão de
02-05-2017
“I- A arguida, funcionária da Vodafone S.A., não deve ser pronunciada por crime de desobediência,
quando, na acusação, se especificou que a ordem emanada do Ministério Público (no sentido de ser
facultada pela Vodafone S.A. determinada informação num inquérito) foi dirigida à pessoa colectiva
Vodafone, e não à arguida, e quando se omitiu, factual e juridicamente, a responsabilização da
Vodafone S.A., a responsabilização da pessoa do(s) dirigente(s), bem como qualquer relacionação entre
o eventual contributo da pessoa física acusada (a arguida), da pessoa colectiva e das pessoas individuais
que nesta exerciam funções de comando.”
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