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Nota Editorial

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

Há sessenta anos, enquanto recuperávamos
da tragédia de duas guerras mundiais,
decidimos unir esforços e reerguer o nosso
continente a partir das cinzas. Construímos
uma União ímpar, com instituições comuns e
valores sólidos, uma comunidade de paz,
liberdade, democracia, direitos humanos e
Estado de direito, uma grande potência com
níveis inigualáveis de proteção social e bemestar. A unidade europeia começou por ser o
sonho de poucos, e tornou-se na esperança de
muitos.

JOSÉ NORONHA
RODRIGUES

Hoje, infelizmente, este sonho está a
desvanecer-se, fruto dos desafios sem
precedentes, tanto a nível mundial como a nível
interno que a União Europeia enfrenta,
nomeadamente, os conflitos regionais, o
terrorismo, as pressões migratórias crescentes, o
protecionismo e as desigualdades sociais e
económicas.

PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO/ADVOGADO

“NACIONALIDADE EUROPEIA”
Os dirigentes de 27 Estados-membros e das
instituições da União Europeia, reiteraram em
2017, na Declaração de Roma que se orgulham
das conquistas da União Europeia. Afirmaram
que a construção da unidade europeia é um
empreendimento audacioso, virado para o
futuro.

É urgente instituir uma nacionalidade
europeia e em simultâneo reconfigurar o espaço
de liberdade, segurança e justiça, para um
espaço de segurança, liberdade e justiça.
Repare-se que esta troca de palavras ou de
conceitos não se trata de um lapso de
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linguagem ou de escrita, mas de um ato
propositado, com o objetivo único de lançar o
debate. O que realmente aflige, hoje, os
europeus? A insegurança, o terrorismo, o
descontrole das fronteiras externas, a crescente
pressão migratória e/ou o medo de perder a
nossa identidade nacional, os nossos interesses e
valores comuns.
Na verdade, instituímos a cidadania
europeia mas não temos a nacionalidade
europeia. Além disso, criamos os alicerces das
portas da liberdade, sem termos acautelado os
alicerces das portas de segurança e justiça.
Atualmente, a cidadania da União Europeia
acresce à cidadania nacional, mas não a
substitui, o que acarreta cidadãos de primeira e
de segunda, consoante seja um Estado-membro
rico ou pobre. Por outro lado, apressamo-nos
em instituir a liberdade de circulação, sem
adotarmos as medidas eficazes no âmbito da
segurança e justiça, o que proporciona que o
crime e a insegurança se deslocalizem no seio da
União Europeia, com a mesma velocidade que a
liberdade de circulação, transformando-a numa
sociedade em risco, num rastilho de pólvora e,
num potencial alvo cirúrgico de entradas
infindáveis e saídas infinitas.
É necessário reencontrar os princípios
subjacentes desse projeto europeu, de modo a
dar resposta aos novos desafios desse mundo em
rápida mutação e, simultaneamente, oferecer
não só a segurança, mas também novas
oportunidades aos nossos cidadãos. Todos
ambicionamos uma União Europeia que seja
segura e protegida, próspera, competitiva,
sustentável e socialmente responsável, com a
vontade e a capacidade de desempenhar um
papel fundamental no mundo e de moldar a

globalização. Porém, nas instâncias europeias
os nossos responsáveis políticos continuam a
olhar para o umbigo nacional e subrepticiamente tentam nacionalizar a legislação
europeia a seu belo prazer.
É premente voltar a acreditar no projeto
europeu.
É
forçoso
implementar
a
nacionalidade europeia. É imperioso ter
europeístas convictos na União Europeia. E,
isso só será possível quando os nossos
representantes europeus sentirem que são
naturais dos diversos Estados-membros da
União Europeia, mas são nacionais da União
Europeia. Os interesses da União Europeia
devem sobrepor-se aos interesses dos diversos
Estados-membros, sob pena do projeto europeu
fracassar. E, se o projeto europeu fracassar
acabam-se os fundos comunitários e a coesão
económico-social dos Estados-membros menos
desenvolvidos da União Europeia. Aliás, existe
um risco sério e eminente desses fundos
comunitários
começarem
a
reduzir
drasticamente com o Brexit, uma vez que, o
Reino Unido era um dos maiores contribuidores
para o orçamento europeu.
Por tudo isso, temos o dever de reclamar a
nacionalidade europeia e a naturalidade dos
respetivos Estados-membros, se quisermos a
manutenção no futuro desse grandioso projeto
europeu.
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ARTIGOS

DE OPINIÃO

I. Permitam-me (em primeiro lugar) um
endereço público de sentidas condolências à
sociedade portuguesa ora enlutada pela
tragédia de Pedrógão Grande (Leiria) e aqui
dirigindo também (de forma particular) uma
palavra de apreço a todos os bombeiros,
autoridades de proteção civil, a todas e todos
que, enfim, colaboraram direta e indiretamente
na disseminação das chamas em todos os
sentidos (…). Há coisas que acontecem para
que os desígnios de Deus se cumpram. E quanto
a isso, estamos todos sujeitos! Fé em Deus e
coragem é o que se preza e é o que pretendo
transmitir (neste momento) a parentes e
amigos, recordando aos sobrevivos que é
preciso imortalizar os legados. É tempo de
renascer das cinzas. É tempo de redescobrir a
prioridade das prioridades. É tempo de cortar o
mal pela raiz.

HAMILTON S.S.DE
CARVALHO
Jurisconsulto
Professor Universitário na
Faculdade de Direito e de Ética da
Universidade São Tomás de
Moçambique (USTM)
“TROVOADAS SECAS”: URGE
CORTAR O MAL PELA RAIZ
NOVOS «PARADIGMAS» PARA
A RECIVILIZAÇÃO
DEMOLIBERAL…!!!”

II. Retomando o meu discurso geopolítico,
pude acompanhar, que em Moçambique, se
vive um momento que se aproxima da
reconciliação e da paz. Pelo menos, é o que
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temos vindo a saber, pela imprensa nacional e
internacional. Leio que o Líder da Resistência
Nacional de Moçambique afirma que a cessação
das hostilidades político-militar poderá, enfim,
ter os dias contados. Aliás, fala-se mesmo em
“tréguas ilimitadas”. E, como tal não lhe posso
tirar as aspas, pelo menos, até que seja assinado
o esperado Acordo Geral de Paz (“AGP III”).
III. Bom, enquanto isso, as «forças
externas» devem de estar a cantarolar, nos
termos em que Marcelo se dirigiu à sua Nação
(ou melhor: aos “Deuses”), usando uma frase
cuja interpretação não permite que seja feita
por um intérprete nacional medíocre (senão por
“Deuses”). Daí que me lembrei da frase e quis
aqui trazê-la à colação, desta feita, com uma
breve permuta entre os povos, tudo isto, em
detrimento do prenúncio da paz dos
moçambicanos. Para não ser o idiota dos
idiotas, prefiro manter-me fiel aos fundamentos
jusfilosóficos da contínua busca pela veracidade
dos factos e respetiva ação, nem que para isso,
tenha de ser o cético dos céticos em questionar e
afirmar: «depois da tempestade vem a
bonança?»
e,
portanto,
“agora
os
«Moçambicanos» acham que vão ganhar tudo
na vida…!!!”.
IV. Julgo que esta última frase é muito
profunda e mereceria a nossa profunda atenção
e reflexão. Em primeiro lugar, pelos moldes
com que têm sido conduzidos os processos para
os desbloqueamentos da crise político-militar.
De (1977-1992), o processo para a paz foi
sempre conduzido por vários intervenientes. Os
mesmos que se encarregaram da criação das
condições
emocionais
(sentimento
de
reconciliação) vital para acomodar (no
momento superveniente) a razão pública (paz

social, política e económica). Portanto, tenho
entendido que para manter a paz é condition
sine qua non preservar a razão pública. Em
segundo lugar, é imperativo categórico que se
identifiquem os meios necessários de forma á
que se possa trabalhar nesse projeto de paz. E,
como fazê-lo? Como manter a «paz armada»?
V. Alguns fundamentos de capital relevância
tornam-se pertinentes e indispensáveis,
designadamente: (i) Reinstalar a Confiança que
falhou – não apenas em torno dos partidos
políticos, mas sobretudo no seio do povo. A
questão que se põe é: como fazê-lo? Como
devolver a confiança? Isto verifica-se quando as
suas palavras e ações coincidem, portanto, as
pessoas sabem que podem confiar em si (na sua
integridade); (ii) trabalhar, em torno da
unicidade – pense, por exemplo, na frase: qual
seria a vantagem de ganhar o mundo se
perdesse os seus compatriotas? Ademais, já diz
o provérbio africano: “se queres ir depressa vai
sozinho, se quiseres chegar longe, vamos
juntos”. É preciso lidar com as crises de uma
forma positiva, isto é, não lance as suas
frustrações sobre as pessoas que vem em si, o
seu representante. Independentemente da
gravidade da situação ou de quão zangado se
possa sentir, nunca negue o seu amor aos seus
compatriotas. Claro: diga-lhes francamente
como se sente e como desejava se sentir.
Reconheça os problemas. Mas continue a amar
incondicionalmente os membros da sua pátria
ao passar por eles. É se sentindo amado e
apoiado que se pode suportar praticamente
qualquer crise. Em suma, ter-se um coração de
servo, como dizia São Tomás de Aquino Servire
et non serviri, constitui, o caminho para uma
paz duradoira, ainda que armada.
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VI. Não podemos nos esquecer que há um
Mundo em profunda crise á procura dum rumo
e de fortes lideranças. E, tenho quase certeza
que por mais pequenos que sejamos podemos
ser exemplo de liderança democrática
constitucional desde que se assegure a sua boa
governança. Relembro, que durante a tragédia
da II Guerra Mundial, os Americanos
impuseram-se ao Mundo graças a um presidente
político
de
elevada
exceção.
Lendo
ROOSEVELT e ouvindo os discursos de
MACHEL sentimo-nos apaixonados pela
política e pela determinação na ação. Azar da
história, nesta onda de crises, de corrida
desorientada para o abismo, onde o Mundo é
global, a maior potência desta vez presenteianos com um «troglodita perigoso» e «charlatão»
cujo nome é «Twitter», portanto, dispensa
apresentações. Se revisitarmos o velho projeto
político-civilizacional
que
promoveu
a
demoliberal a esperança que nos resta é que a
escola política implementada pelos, messias
(grandes líderes) resista à pós-democracia do
«capitalismo maquiavélico».
VII. Também olho com particular esperança
para a evolução política da DemocraciaConstitucional na nova França de MACRON e
penso logo da do meu País. Como muitos, longe
estava de ver um governo suportado pela
extrema-esquerda e por um Presidente do
bloco-central. Numa Nação de políticos
sectários onde basicamente todos têm a verdade
e a solução política na ponta da língua é uma
experiência única de humildade democrática
constitucional que irrita e não desarma os
sectários nem o sectarismo elitista. Penso, no
entanto, que uns aprenderam com os erros
políticos criminosos do passado (v.g., a lei do
chicote (…) e os fuzilamentos públicos), outros

aproveitam a realidade do presente para fazer
política de abutres. Hoje, com um esforço
enorme temos quase tudo. O que nos falta como
decisivo é (a meu ver) afrontar de forma
veemente a mentalidade nacional. Reconheço
que em França, Portugal (…) e em
Moçambique há diferenças, todavia, acredito
que há semelhanças na procura de novas
soluções para ultrapassar o abismo que a todos
nos rodeia e atordoa.
VIII. E eu me pergunto: Quantos eleitores
são militantes dos partidos políticos? Porque
não querem estes ouvir falar, nem de longe, em
democracia participativa? Representativa? Do
povo? Ou para o povo? Por que razão há-de o
velho projeto civilizacional de democraciaconstitucional ser um monopólio absoluto dos
partidos políticos? Enfim, digo eu: o povo é o
maior culpado da situação que estamos a
passar. Só vota por interesse em se beneficiar,
de uma maneira ou de outra, por isso, que a
democracia-constitucional
não
é
verdadeiramente
e
suficientemente
representativa/participativa.
ADELINO MALTEZ dizia: “(…) uma lei
eleitoral não é neutra, porque ela tanto tenderá
a reforçar o status quo, do sistema partidário e
do modelo de relação de poder, como a apostar
numa efetiva mudança para mais Estado, mais
democracia, mais política, mais cidadania, mais
justiça e mais sociedade”, eis, no entanto, o
lema da recivilização da demoliberal. Reafirmo
de viva voz e bom-tom: mais importante que o
Poder é manter a coerência nos princípios e nos
valores democráticos fundamentais. E, sim: se
quisermos ganhar tudo na vida, sejamos sérios e
racionais quanto aos compromissos (…), para
mim, é tudo quanto basta!
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temos que garantir a dimensão que temos e
que damos à União Europeia. Temos que
ter esta perspetiva e numa positividade que
a história sabe contar, quer seja para a
emigração quer seja para levar os militares
às colónias. Hoje, o mar leva-nos interilhas
e traz-nos os turistas que dinamizam a
economia, mas também é do mar que
muitos retiraram a sua mensalidade e
outros que fazem atividades lúdicas. Mar é
um espaço sem fronteiras físicas mas com
barreiras, sendo por isso que uns podem
dominar e outros não.

FABIANA CAMPOLO
ERASMUS UNIVERSITÁ DEGLI
STUDI DI PADAVO (Itália),
FINALISTA DE ESTUDOS EUROPEUS
E POLITICA INTERNACIONAL NA
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Olhando a história, verifica-se que, desde
o século XII, Portugal, na perspetiva das
relações externas, protagonizou um papel
fundamental à época e muito mais
interveniente do que hoje se conhece após o
Portugal
Ultramar.
O
Portugal
expansionista que, por via marítima, criou
um Império reconhecido e que marcou a
história mundial com um passado repleto
de conquistas, alianças, batalhas e
diferentes rotas comerciais, deu a imagem
de conquistador, que ainda hoje recebe os
louros dos seus feitos gloriosos, de conquista
de novos mundos, além-fronteiras, “e por

“A VERTENTE MARÍTIMA
PORTUGUESA IMPORTA PARA
GARANTIR CONTINUIDADE
HISTÓRICA”

Temos mar, tanto mar,
retiramos. São muitos o que
mas do mar chega a nossa
pode ser a nossa fonte de
podemos voltar as costas ao

e pouco dele
assim pensam
subsistência e
riqueza. Não
mar e ao mar
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mares nunca dantes navegados”, como
escreveu o maior poeta português Luís de
Camões.
O que hoje se conhece por Europa é em
parte, uma consequência da História
Diplomática de Portugal e da sua Política
Externa, intentada por várias gerações de
reis portugueses, os quais, cada um ao seu
estilo, protagonizaram diferentes ações que
levaram a que a intervenção marítima de
Portugal ficasse conhecida como a mais
influente expansão ultramarina e conquista
territorial da história mundial. Refira-se
que a conjuntura europeia do séc.XI e XII,
após as invasões bárbaras, protagoniza o
papel primordial como símbolo da união
cristã que surge então, como um elemento
fulcral para a política expansionista: as
nossas famosas cruzadas.
O século XI e XII constitui o início de
uma era diplomática marcada por guerras,
negociações e através de uma política
externa de poder marítimo e militar. A
exploração de novos recursos estratégicos
levam a que em 1415, com conquista de
Ceuta, Portugal tenha um futuro de
política externa com base na construção,
preservação e alargamento do império,
fruto da superioridade alcançada como
potência
marítima
através
dos
conhecimentos e da experiência alcançados
com a política externa portuguesa com
João I como o "primeiro rei que se desterra
da pátria" se iniciou um marco para a
dinâmica expansionista do que foi o
império português. Passando já vários
reinados, porque o espaço não nos permite,
chegamos ao reinado de D.Manuel I, o qual
teve ligações diretas com a Santa Sé,
considerada uma força para Portugal, diz-

se imbuído de uma missão universal em
favor da supremacia cristã. A respublica
Christiana era um objectivo nacional
também no seu reinado. As fontes de
rendimento de Portugal eram uma
prioridade para a política externa
portuguesa do século XV, mantendo-se
asseguradas as rotas de comércio com
especiarias em primeiro lugar.
No século XV progridem as conquistas e
a exploração no Norte de África. Na
primeira metade do século XVI verificou-se
uma maior influência do mar no Atlântico
Sul e no Índico, pois Portugal chegou à
Índia, dominou o Oriente com notoriedade,
as rotas comerciais das especiarias e a
exploração do Brasil. Foi constituído um
monopólio na navegação e no comércio. O
Tratado de Tordesilhas trouxe dificuldades.
Mais tarde, Portugal vai perdendo a
autonomia nas relações internacionais com
uma atitude de neutralidade perante os
demais estados, sobretudo com Castela e
com a morte de D. João III a crise
dinástica com a menoridade de D.
Sebastião coloca Portugal em difíceis
circunstâncias no assegurar das suas rotas
comerciais. Passa a ser pragmático gerir
prioridades para a coroa portuguesa. Após
a Batalha de Alcácer Quibir em 1578 que
visava a contenção dos turcos na entrada
ao norte de África, sendo um fracasso, faz
culminar também o fracasso de Portugal
após séculos de conquista e expansão
marítima. Sem descendência assegurada
Portugal caiu após 1580 nas mãos dos
Espanhóis que numa regência de 60 anos
alterou o que até aí tinha sido a história de
Portugal e ficou conhecido pelo domínio
filipino até à restauração da independência
em 1640.
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Artigos de Opinião

últimas décadas têm sido marcadas por
intensos e pertinentes debates sobre a
importância de uma ideia de Europa e tudo o
que lhe é subjacente, para o futuro deste
projeto suis generis.
A política económica, desde o início da UE,
sobrepôs-se à política cultural. Não obstante,
é mais do que evidente que não é a política
económica que promoverá a união dos
Estados. Só em 1992, com Maastricht é que a
política cultural europeia passou a ter uma
base jurídica própria.

PAULO FREITAS
LICENCIADO EM ESTUDOS
EUROPEUS E POLÍTICA
INTERNACIONAL

Os programas de difusão da cultura dos
povos europeus, o Raphael, Ariane e o
Kaleidoscope foram o alicerce desta primeira
fase de consciencialização para um mercado
comum da cultura. Os programas em supra
procuraram promover o diálogo intercultural
entre os diversos povos europeus. A Europa é
assim um manto de culturas.
É neste contexto que os governos nacionais
desempenham uma função de avultada
acuidade, já que é no povo que nasce a

“A UNIÃO EUROPEIA: UM
MERCADO COMUM DA
CULTURA”
A consciencialização para uma identidade
cultural europeia, é um dos grandes desafios da
União Europeia, de hoje. Não pode haver
unidade política sem uma dimensão cultural.
A União Europeia não deve nem pode ser
sustentada na teoria utilitarista de Smith. Ao
fazê-lo o projeto estará condenado. As
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consciencialização cultural europeia e é na
educação que esta deve ser trabalhada.
A educação é assim o grande alicerce para a
ideia de um mercado comum da cultura,
permitindo um conhecimento da História da
Europa e da União Europeia, ao mesmo
tempo que instiga a uma reflexão por parte
dos cidadãos, sobre o projeto e a sua
importância
na
conjuntura
política
internacional.

Em suma, na minha perspetiva, a União
Europeia deve pugnar por uma inteligência
coletiva de forma a suprimir os obstáculos
que vão surgindo, como por exemplo a
questão das migrações, assegurando assim a
paz na Europa e pugnando pelo
interconhecimento dos povos.

A célebre expressão os Europeus são de
Vénus e os americanos são de Marte permite
refletir sobre o processo da teoria social
europeia, expressão utilizada pelo especialista
em Direito Comunitário, Professor Doutor
José Noronha Rodrigues, já que em tempos
não tão longínquos a Europa foi Marte e não
Vénus.
Esta dicotomia, a Europa dos génios e a
Europa das problemáticas, fazem ambas
parte da nossa história, da história da
Europa. Não podemos apenas valorizar a
democracia, o direito, a liberdade, a
fraternidade, entre outros valores europeus
que disseminaram pelos quatro cantos do
mundo. A Europa também foi protagonista
das maiores atrocidades já alguma vez
conhecidas: O holocausto é o exemplo mais
pragmático.
Mas é nesta relação de forças que devemos
pugnar e refletir. Que Europa queremos
amanhã? Uma Europa multicultural, onde o
respeito, a tolerância, a amizade, sejam
amiúdes ou uma Europa mergulhada
novamente nos discursos populistas e antiintelectuais, apregoados pelos nacionalistas?
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Sabia que...?

Podíamos
ambicionar uma
Nacionalidade
Europeia!
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Global to Local Law News

UNIÃO EUROPEIA
Regulamento de Execução (UE) 2017/1105 da Comissão, de 12 de junho de 2017, que estabelece os
formulários referidos no Regulamento (UE) 2015/848 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a
processos de insolvência.

CONSELHO EUROPEU

RCLE/Aviação: Garantir a segurança jurídica em matéria de reduções de emissões pós-2016. Em 21
de junho, os representantes permanentes chegaram a acordo quanto à posição de negociação do
Conselho sobre a proposta de regulamento que visa prorrogar para além de 2016 as disposições
existentes relativas às atividades da aviação previstas no regulamento relativo ao Regime de Comércio
de Licenças de Emissão da UE (RCLE) e preparar a aplicação de uma medida baseada no mercado
global a partir de 2021.
Ação externa da UE em matéria de luta contra o terrorismo: Conselho adota conclusões. O Conselho
adotou conclusões sobre a ação externa da UE em matéria de luta contra o terrorismo.
Políticas económicas e orçamentais: Conselho aprova recomendações específicas por país para 2017.
O Conselho aprovou os seus projetos de recomendações específicas por país e pareceres para 2017 sobre
as políticas económicas e orçamentais dos Estados-Membros.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Iniciativas Legislativas

Apreciação Parlamentar 38/XIII
Decreto-Lei n.º 49/2017, de 24 de maio, que cria o ponto único de contacto para a cooperação
policial internacional.
Apreciação Parlamentar 37/XIII
Decreto-Lei n.º 49/2017, de 24 de maio- "Cria o Ponto Único de Contacto para a Cooperação
Policial Internacional".
Projeto de Lei 553/XIII
Repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação
de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego (15.ª alteração ao Código do Trabalho
aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro).
Projeto de Lei 552/XIII
Consagra o dever de desconexão profissional e reforça a fiscalização dos horários de trabalho,
procedendo À 15.ª alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 7 de fevereiro.
Projeto de Lei 550/XIII
Altera o Código do Trabalho e o Código de Processo do Trabalho, introduzindo alterações no
regime da presunção de contrato de trabalho e do contrato a termo certo resolutivo.
Projeto de Lei 544/XIII
8.ª Alteração à Lei da Nacionalidade, aprovada pela Lei n.º 31/87, de 3 de outubro, alterada pela
Lei n.º 25/94, de 19 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 322-A/2001, de 14 de dezembro, e pelas Leis
Orgânicas n.º 1/2004, de 15 de janeiro, n.º 2/2006, de 17 de abril, n.º 1/2013, de 29 de julho, n.º
8/2015, de 22 de junho e n.º 9/2015, de 29 de julho.

Diplomas Aprovados

Decreto da Assembleia 115/XIII
Quarta alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (Procriação medicamente assistida).
Decreto da Assembleia 109/XIII
Sexta alteração à Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do Regime do Referendo).
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Decreto da Assembleia 108/XIII
Terceira alteração à Lei n.º 17/2003, de 4 de junho (Iniciativa legislativa de cidadãos).
Decreto da Assembleia 107/XIII
Alarga o âmbito da ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho e os
mecanismos processuais de combate à ocultação de relações de trabalho subordinado, procedendo à
segunda alteração à Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro, e à quinta alteração ao Código de
Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de novembro.
Decreto da Assembleia 106/XIII
Regime jurídico do contrato de trabalho do praticante desportivo, do contrato de formação
desportiva e do contrato de representação ou intermediação (revoga a Lei n.º 28/98, de 26 de
junho).
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 100/XIII
Estabelece o princípio da não privatização do setor da água, procedendo à quinta alteração à Lei
da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 5/2017 - Diário da República n.º 120/2017, Série I
de 2017-06-23 - Supremo Tribunal de Justiça
«A competência para conhecer do recurso interposto de acórdão do tribunal do júri ou do tribunal
coletivo que, em situação de concurso de crimes, tenha aplicado uma pena conjunta superior a
cinco anos de prisão, visando apenas o reexame da matéria de direito, pertence ao Supremo
Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 432.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, do CPP, competindo-lhe
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também, no âmbito do mesmo recurso, apreciar as questões relativas às penas parcelares
englobadas naquela pena, superiores, iguais ou inferiores àquela medida, se impugnadas.».
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 4/2017 - Diário da República n.º 115/2017, Série I
de 2017-06-16 - Supremo Tribunal de Justiça
«Tendo sido acordada a suspensão provisória do processo, nos termos do art. 281.º do Código de
Processo Penal, com a injunção da proibição da condução de veículo automóvel, prevista no n.º 3
do preceito, caso aquela suspensão termine, prosseguindo o processo, ao abrigo do n.º 4, do art.
282.º, do mesmo Código, o tempo em que o arguido esteve privado da carta de condução não deve
ser descontado, no tempo da pena acessória de inibição da faculdade de conduzir, aplicada na
sentença condenatória que venha a ter lugar.».
Lei n.º 43/2017 - Diário da República n.º 114/2017, Série I de 2017-06-14 - Assembleia da
República
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.
Lei n.º 42/2017 - Diário da República n.º 114/2017, Série I de 2017-06-14 - Assembleia da
República
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).
Lei n.º 44/2017 - Diário da República n.º 116/2017, Série I de 2017-06-19 - Assembleia da
República
Estabelece o princípio da não privatização do setor da água, procedendo à quinta alteração à Lei
da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro.
Decreto-Lei n.º 81/2017 - Diário da República n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 - Economia
Altera a certificação por via eletrónica de micro, pequena e média empresa.
Decreto-Lei n.º 79/2017 - Diário da República n.º 125/2017, Série I de 2017-06-30 - Justiça
Altera o Código das Sociedades Comerciais e o Código da Insolvência e da Recuperação de
Empresas.
Decreto Legislativo Regional n.º 19/2017/M - Diário da República n.º 122/2017, Série I de 201706-27 - Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
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Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 12/2009/M, de 6 de maio, que adapta à
Região Autónoma da Madeira o Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que estabelece o regime
jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos.
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2017/M - Diário da República n.º 122/2017, Série I de 201706-27 - Região Autónoma da Madeira - Assembleia Legislativa
Desenvolve as bases da política pública de solos, de ordenamento do território e de urbanismo na
Região Autónoma da Madeira, contidas na Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, e define o respetivo
sistema regional de gestão territorial.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA
DOS AÇORES
Portaria n.º 45/2017 de 23 de junho de 2017 - Secretaria Regional da Solidariedade Social
Aprova o regulamento do exercício da atividade de ama e do seu enquadramento em creches familiares,
a que se refere o Decreto Legislativo Regional n.º 18/2016/A, de 29 de setembro.
RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO
Contrato de depósito bancário; Convenção de cheque; Regime de cobrança simples; Regime à
cobrança; Enriquecimento sem causa – Acórdão de 19-06-2017
“I - A obrigação de restituir, fundada no enriquecimento sem causa, pressupõe a verificação cumulativa
de três requisitos: a) que haja um enriquecimento de alguém; b) que ele tenha sido obtido à custa de
quem requer a restituição; c) que o enriquecimento careça de causa justificativa e, para além disso que
constitua acção subsidiária ou que apresente carácter residual, no sentido de que a pretensão por
enriquecimento sem causa só poderá ser exercitada quando se estiver perante uma situação de facto não
regulada por qualquer norma específica (crf. artigos 473.º e 474.º do CCivil). II - O depósito é o contrato
pelo qual uma pessoa entrega uma determinada quantidade de dinheiro a um banco, que adquire a
respectiva propriedade e se obriga a restituí-lo no fim do prazo convencionado ou a pedido do
depositante. III- É do conhecimento geral que os bancos podem obter o pagamento de cheques emitidos
sobre o estrangeiro, quer seja em regime à cobrança ou regime de cobrança simples. IV - No regime de
cobrança simples (Cash Letter), o cheque é enviado para o banco correspondente no país sobre o qual é
sacado, para que este coloque o cheque no sistema de compensação, sem qualquer verificação das
assinaturas pelo menos não de imediato, procedimento que implica que mais tarde, (em alguns países
até 1 ano mais tarde) o sacado pode reclamar com o seu Banco, informando que a assinatura que consta
no cheque não é sua e exigir ser reembolsado. V- No regime à cobrança a conta do sacador só é
creditada pelo valor líquido do cheque quando este for efectivamente cobrado, tendo sido verificados
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não apenas o saldo da conta como também a assinatura do sacado. VI- Tendo o Réu recorrente
procedido ao depósito, na conta domiciliada na agência da Autora, de um cheque sacado sobre o
estrangeiro em regime “SBC-Salvo Boa Cobrança” a respectiva conta só seria creditada pelo valor
inscrito no cheque quando este fosse, efectivamente, cobrado. VII - Se a entidade bancária foi
notificada pela sua correspondente no estrangeiro de que o dito cheque iria ser devolvido por “cheque
alteration”, o depósito do seu valor nunca chegou a ocorrer. VIII - Todavia, se por erro operacional da
Autora e sem qualquer causa justificativa, inexistência de qualquer depósito por falta de correcto
pagamento do cheque em causa, fez deslocar para a esfera patrimonial do Réu recorrente a quantia de
€15.000,00 que ficou disponível na sua conta e que este gastou em seu proveito, a única via que aquela
tinha para obter o reembolso do valor de que, por erro dos seus serviços, se viu desapossada era a acção
de enriquecimento sem causa por se verificar, no caso concreto, o seu carácter subsidiário.”
Despacho de não pronúncia; Fundamentação; Descrição dos factos; Imputação de factos
criminosos; Arguido – Acórdão de 14-06-2017
“A falta de descrição dos factos imputados ao arguido, importa nulidade insanável, se acontecer no
despacho de pronúncia e, mera irregularidade, ainda que, de conhecimento oficioso, se ocorrer no
despacho de não pronúncia.”
Propaganda política; Graffitis; Falta de consciência; Ilicitude; Crime de dano – Acórdão de 14-062017
“I - Não constitui crime de dano, o acto de pintar vários desenhos e expressões de cariz político no muro
exterior de uma escola, quando não se provou que os arguidos agiram cientes que a sua conduta era
proibida por lei criminal, ainda que soubessem ser tal conduta proibida e punida pela Lei 97/98, como
contra-ordenação. II- E vindo provado que a Câmara Municipal procedeu à sua remoção, o que
importou um custo de valor não concretamente apurado, nunca os factos seriam susceptíveis de
integrar o tipo legal qualificado.”
Revogação da pena suspensa; Pagamento de quantia; Incumprimento; Insuficiência da matéria
de facto – Acórdão de 14-06-2017
“Não basta analisar as declarações fiscais do condenado para concluir que o pagamento da
indemnização imposta como condição de suspensão de execução da pena de prisão não é a ele
imputável.”
Liquidação subsequente à deliberação da dissolução da sociedade; Responsabilidade do
liquidatário perante os credores sociais; Responsabilidade do sócio perante os credores sociais –
Acórdão de 14-06-2017
“I- A obrigação prevista no artigo 158.º do Código das Sociedades Comerciais de os liquidatários
indemnizarem os credores sociais pela não satisfação dos respectivos créditos tem os seguintes
requisitos: a qualidade de liquidatário; a apresentação pelo liquidatário à assembleia de documentos
onde não conste a indicação do crédito por satisfazer; a falsidade da indicação de que o crédito está
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satisfeito; a culpa do liquidatário na elaboração do documento com esse conteúdo; que na liquidação
tenha havido partilha de bens sociais; o nexo de causalidade entre essa situação e a insatisfação do
crédito. II- Na operação de liquidação subsequência à deliberação de dissolução da sociedade, quando
não houver património social suficiente para proceder ao pagamento de todos os débitos sociais, os
liquidatários não podem decidir livremente os créditos que serão pagos e os que não serão porque nessa
situação a sociedade devia apresentar-se à insolvência, caso em que a liquidação seria feita em
conformidade com a graduação dos créditos segundo os critérios definidos no CIRE. III- Por esse
motivo os sócios não podem afastar a responsabilidade perante os credores sociais demonstrando que
também eram credores da sociedade e que o valor recebido na partilha o foi para pagamento do seu
crédito.”
Custas de parte; Preclusão do acto processual – Acórdão de 14-06-2017
“I- Não enferma de erro na forma de processo a acção comum proposta por quem se arroga titular de
um direito de crédito sobre herança aberta e indivisa, reclamando nela o pagamento desse crédito, se à
data da sua propositura não existia pendente inventário instaurado para partilha dos bens deixados
pelo autor dessa herança. II- A posterior instauração de processo de inventário não interfere na
adequação formal daquela acção, não acarretando, quanto a ela, erro na forma de processo.”
Reconvenção – Acórdão de 08-06-2017
“I- A reconvenção admitida pelo art.º 98.º L/3 CPT afasta-se do art.º 30.º do CPT, sendo mais amplos os
termos em que podem ser deduzidos pedidos. II- Em primeiro lugar, a dedução de pedido
reconvencional é possível “nos casos previstos no n.º2, do art.º 274.º n.º 2 do CPC (..)”, ou seja, nos
termos do n.º2, do correspondente art.º 266.º do actual CPC. Vale isto por dizer, quando o pedido
emerge de facto jurídico que serve de fundamento à acção ou à defesa e quando se propõe obter a
compensação. Naqueles primeiros, englobam-se todos os decorrentes da ilicitude do despedimento,
nomeadamente os estabelecidos nos artigos 389.º e 390.º e 391.º do CT/09. III- Em segundo lugar, na
reconvenção pode também o trabalhador peticionar “créditos emergentes do contrato de trabalho”, por
exemplo, reportados a férias vencidas e não gozadas, subsídio de férias por pagar, retribuições em
atraso, trabalho suplementar, etc..
Crime de pornografia de menores – Acórdão de 07-06-2017
“Integra o crime de pornografia de menores p.p. pelo artº 176º nº 6 CP o recebimento e guarda de fotos
de jovem de 14 anos de várias partes do seu corpo sem vestuário enviadas pela própria a terceiro
através do Facebook, e que as reenviou a outrem que as recebeu e visualizou.”
Procedimento especial de despejo; Oposição; Pagamento da caução; Apoio judiciário – Acórdão
de 05-06-2017
“I - Contrariando um acto regulamentar (artº 10º da Portaria nº 9/2013 de 10/01) o exarado em lei
ordinária da Assembleia da República (artº 15º-F nº 3 do NRAU), de acordo com o critério da
superioridade prefere esta última norma, por ser de fonte hierárquica superior. II - Tendo sido concedido
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o benefício de apoio judiciário à arrendatária, está a mesma isenta da demonstração do pagamento da
caução normalmente exigida como condição de admissibilidade da oposição ao procedimento especial
de despejo.”
Alimentos devidos a menores; FGADM; Rendimento social de inserção; Penhorabilidade –
Acórdão de 05-06-2017
“I- O rendimento social de inserção é uma prestação a cargo da Segurança Social e concedida no âmbito
do subsistema de solidariedade (artigo 40º, nº 1, alínea a), da Lei nº 4/2007, de 16 de janeiro). II - Essa
prestação, à semelhança das demais prestações da Segurança Social é parcialmente penhorável nos
termos gerais (artigo 72º,nº 2, da Lei nº 4/2007, de 16 de janeiro). III - Deste modo, tendo em atenção
que está em causa nos autos a não satisfação de um crédito alimentar, visto o disposto no artigo 738º, nº
4, do Código de Processo Civil, apenas é impenhorável a quantia equivalente à totalidade da pensão
social do regime não contributivo, que é de €203,35, neste ano de 2017.”
Oposição à execução; Depoimento de parte; Prova pericial; Cláusula CAD; Legitimidade –
Acórdão de 05-06-2017
“I- O depoimento de parte não pode ser valorado em sede de prova, quando não resulta do mesmo a
confissão dos factos, nem o depoente admite factos desfavoráveis à sua pretensão e por isso, não pode
constituir um meio de criar a dúvida sobre o valor da prova pericial. II- No exame pericial em que
estava em causa aferir da genuinidade da assinatura aposta no documento o tribunal não pode afastarse do parecer dos peritos, quando os peritos tenham analisado os mesmos factos que cumpre ao juiz
apreciar e porque os demais elementos úteis de prova existentes nos autos não invalidam o laudo dos
peritos. III- Não admitindo o embargante a sua intervenção na relação imediata e situando-se a sua
obrigação no estrito domínio da relação cambiária entre avalista e portador do título apenas poderia
defender-se invocando o pagamento ou um qualquer vício de natureza formal. IV- Inserido o aval
completo no verso das livranças, a situação não se configura como nulidade daquela garantia porque as
assinaturas dos avalistas foram encimadas pela expressão «dou o meu aval à subscritora». VOcorrendo a respetiva interpelação por parte do beneficiário da livrança, quanto à data aposta para
pagamento da livrança, são devidos os juros a contar da data de vencimento por se tratar de obrigação
com prazo certo.”
Livrança; Subscritor; Sociedade por quotas; Vinculação da sociedade; Qualidade de gerente –
Acórdão de 05-06-2017
“I - Atenta a posição firmada pelo Acórdão do STJ para uniformização de jurisprudência nº 1/2002, de
06/12/2001, a indicação de qualidade de gerente prescrita no nº 4 do artigo 260.º do Código das
Sociedades Comerciais, para vincular a sociedade, não tem que ser feita de forma expressa, podendo ser
deduzida, nos termos do artigo 217.º do Código Civil, de factos que, com toda a probabilidade, a
revelem. II - A vinculação da sociedade resulta de o acto ser praticado “em nome” da sociedade, não se
exigindo palavras sacramentais ou, sequer, a assinatura com a própria firma da sociedade. III -No
domínio das relações imediatas, não obstante as assinaturas não se encontrarem acompanhadas da
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indicação da qualidade de gerente, essa qualidade não pode deixar de ser deduzida se, além do mais, a
sua autoria não foi posta em causa e se as mesmas pessoas singulares assinaram as livranças como
avalistas, pois que não tendo o aval prestado pelo subscritor qualquer valor, visto ser ele o principal
obrigado na relação cambiária, lícito é concluir que quem produziu as duas assinaturas o fez em
qualidades diferentes, ou seja, em nome próprio numa das situações (avalista) e, na outra, como
representante da sociedade subscritora. IV-Numa livrança subscrita e avalizada em branco a eficácia da
excepção do preenchimento abusivo fica dependente da alegação e prova de factos que o demonstrem,
prova que compete àquele a quem se exige o cumprimento da obrigação.”
Encerramento do processo de insolvência; Acção executiva; Bens do insolvente – Acórdão de 0106-2017
“Havendo bens do insolvente, nada obsta a que, após o encerramento do processo de insolvência, os
credores do insolvente instaurem contra ele, execuções para pagamento dos créditos, nas quais sejam
penhorados tais bens.”
Competência internacional – Acórdão de 01-06-2017
“I- As regras de competência do Regulamento (UE) n.º 1215/2012, de 12 de Dezembro de 2012,
aplicam-se desde que o demandado tenha domicílio num Estado-Membro; à competência dos tribunais
desse Estado-Membro, decorrente das normas do Regulamento, não obsta a circunstância de o
demandado não ser nacional desse Estado ou de nenhum outro Estado da União Europeia, nem a
circunstância de a relação material controvertida possuir elementos de conexão com a ordem jurídica de
um Estado não Membro da União Europeia. II- Um órgão jurisdicional de um Estado-membro não
pode declinar a competência que lhe é conferida pelo Regulamento por considerar que um órgão
jurisdicional de um Estado não Membro é um foro mais adequado para conhecer do litígio. III- Nos
termos da alín. b) do art. 62.º do CPC, os tribunais portugueses são internacionalmente competentes
mesmo que só alguns dos factos que constituem a causa de pedir tenham sido praticados em território
português, independentemente da sua importância no conjunto dos pressupostos do direito do autor, da
complexidade do apuramento dos demais factos na instrução do processo ou da maior ligação dos
demais factos a outro Estado.”
Reapreciação da matéria de facto inútil; Insolvência qualificada de fortuita; presunção de culpa;
factos concretos; juízos conclusivos – Acórdão de 01-06-2017
“I -A Relação não deve conhecer da impugnação da decisão em matéria de facto se a sua reapreciação
se afigurar, de todo, inútil. II -As várias alíneas do nº 2 do art.º 186º do CIRE configuram presunção de
culpa iuris et de iure ou factos-índice que abrangem o próprio nexo causal entre a criação ou o
agravamento do estado de insolvência em consequência da atuação do devedor ou dos seus
administradores. III -Para que funcionem, é necessária a sua invocação e prova --- a efetuar por aqueles
a quem interessam --- dos factos concretos que as constituem. IV-A matéria dada como provada e a
matéria dada como não provada deve constar expurgada de factos ou juízos conclusivos que, a
constarem, se consideram não escritos.”
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ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
Processo penal; Suspeito; Arguido; Conversas informais – Acórdão de 22-06-2017
“I- Não existem conversas informais quando as forças policiais se limitam a cumprir os preceitos legais,
quer pela necessidade de “documentar” a prática do ilícito e suas sequelas, designadamente
providenciar os actos cautelares que se imponham (v. g. artigos 243º, 248 a 250º do C.P.P.), quer
quando actuam por imposição legal ao detectarem a prática de um ilícito e o suspeito decide, por sua
iniciativa, de forma volutária e sem actuação criticável das forças policiais, fazer afirmações não
sugeridas, provocadas ou imaginadas por aqueles OPC, estando estes a cumprir preceitos legais que lhes
impõem uma actuação; II- As forças policiais não estão proibidas de falar com os cidadãos que podem
vir a ser constituídos arguidos ou com os suspeitos, ou com quem se encontra numa “cena de crime”,
desde que não houver culpa sua no atrasar da formalização daquela constituição. E, como mera
decorrência do nº 5 do artigo 58º do Código de Processo Penal, a omissão ou violação das formalidades
previstas nos números anteriores implica que qualquer declaração daquele que já deveria ter sido
constituído como arguido não pode ser utilizada como prova. III-Face ao ordenamento português, o
simples cidadão ou cidadão suspeito não goza do direito ao silêncio e, como tal, a prova produzida pelas
suas declarações, melhor, depoimento, é válido.Se ainda não havia obrigação de constituição como
arguido e as entidades policiais agiam dentro dos poderes concedidos pelas normas reguladoras da
aquisição e notícia do crime (artigos 241º e 242º) e de medidas cautelares e de policia (artigos 248º e
segs., designadamente o artigo 250º do C.P.P.) e, sem má fé ou atraso propositado na constituição de
arguido, ouvem do cidadão ou suspeito a informação da prática de um crime, isso não constitui violação
de lei ou fraude à lei, nem obtenção de prova proibida. IV-Por isso a proibição de “conversas informais”
só deve abranger afirmações posteriores à constituição de arguido e nunca antes da sua constituição
pois ai nem existem propriamente “conversas informais”, mas sim afirmações de um cidadão, que pode
ser suspeito ou nem isso. E este é, no ordenamento processual penal português, uma testemunha. VAssim, a questão centra-se, no caso de situações de fronteira, na distinção a fazer entre as figuras de
“suspeito” e “arguido”. Este goza de direitos, aquele é testemunha. O arguido goza do direito ao
silêncio, o suspeito não. VI- Logo a constituição formal de arguido constitui a “linha de fronteira” da
admissibilidade da reprodução em audiência de julgamento das ditas “conversas informais”, sendo que
a partir daquele momento as declarações só têm valor de prova quando prestadas em actos
mencionados na lei, considerando-se sem carácter probatório todas as demais provas que foram
recolhidas informalmente, em conversas ou em actos sem previsão ou legitimação legal. VII-As
afirmações produzidas nesta fase preliminar por qualquer pessoa abordada no decurso de operação
policial, seja ela, suspeito ou potencial testemunha do crime, não traduzem “declaracões” strictu sensu
para efeitos processuais, já que não existe, ainda, verdadeiramente um processo penal a correr os seus
termos. São diligências de aquisição e conservação de prova, lícitas, dada a sua conformidade com o
comando legal prescrito no art. 249º do CPP, não sendo, por isso, proibido o seu relato em audiência.”
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Vícios de conhecimento oficiosos da sentença; Contradição entre os fundamentos e a decisão;
Insuficiência da matéria de facto provada para a decisão; Enumeração nos factos provados dos
antecedentes criminais de arguido – Acórdão de 22-06-2017
“I- Existe uma contradição entre a fundamentação e a decisão (artº 410º nº 2 al b) do CPP) no tocante à
medida da pena, quando se refere na sentença que: “ há prognose favorável relativamente ao arguido,
mas se logo a seguir se diz que esta não é a convicção do Tribunal(…) mas de qualquer das maneiras
entende-se dar uma derradeira oportunidade ao arguido…no tocante à aplicação do artº 50º do CP,
sendo que a concessão de derradeiras oportunidades não está, claramente contemplada na lei
nomeadamente no artº 50º do CP, e não constitui requisito legal a considerar neste particular
desiderato; II- Se os antecedentes criminais do arguido, não estão devidamente identificados nos factos
provados, fazendo-se uma remissão para o CRC, ou um sumário dos mesmos, estes estando ausentes na
sua especificidade, mas sendo aflorados na fundamentação da sentença, prefigura o vício do artº 410º
nº2 al.a) do CPP; III-Tais patologias têm por consequência a declaração da nulidade da sentença
proferida pelo Tribunal “ a quo” pela existência dos vícios contidos nas alíneas a ) e b) do nº2 do artº
410º CPP, ordenando-se o reenvio do processo para novo julgamento na sua totalidade a efectuar por
outro tribunal nos termos do artº 40 al. c) , 426º e 426º A , todos do CPP, e seguindo a forma de processo
sumário.”
Branqueamento de capitais; Competência internacional; Tribunais portugueses; Juiz de instrução
criminal; Poderes do juiz – Acórdão de 20-06-2017
“I-Durante o inquérito, o JIC pode conhecer a excepção de incompetência absoluta dos tribunais
portugueses, por violação das regras de competência internacional. -nessa fase, o JIC ao fazer um juízo
de mérito sobre o inquérito, em violação de competências exclusivas do Ministério Público e do
princípio do acusatório, comete a nulidade insanável do art.119, al.b, CPP. II-Os tribunais portugueses
são internacionalmente competentes para a investigação de factos integradores do crime de
branqueamento, nomeadamente através de movimentos financeiros aqui ocorridos, mesmo que os
factos relativos aos crimes precedentes tenham ocorrido noutro Estado e em relação a eles não tenha
sido exercido procedimento criminal.”

Extinção; Pessoa colectiva; Caducidade do contrato de trabalho; Prescrição – Acórdão de 14-062017
“I- Por força do disposto no nº 1 do artigo 323º do Código Civil, só haverá interrupção da prescrição se o
titular do direito der a conhecer ao obrigado a intenção de o exercer. II- À falta de citação também se
aplica o disposto no nº 3 do artigo 323º do CC, nos casos em que se possa concluir que o devedor teve
conhecimento, mesmo que indirecto, da vontade do credor exercer o seu direito. III- No caso de
extinção de pessoa colectiva empregadora, a consequência que se extrai do nº 2 do artigo 346º do CT é a
caducidade dos contratos de trabalho, caso não haja transmissão da empresa ou do estabelecimento,
não sendo aplicável o disposto nos artigos 360º e seguintes do CT, tal como no caso do nº 1 do artigo
346º.”
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Transacção; Execução; Alteração das circunstâncias; Abuso de direito – Acórdão de 14-06-2017
“I- A alteração anormal das circunstâncias, na abrangência do artigo 437º n.º 1 do Código Civil,
corresponde a uma modificação insólita ou inabitual da base negocial em que as partes tenham fundado
a celebração do contrato, sendo que essa base negocial, no domínio da alteração das circunstâncias,
assume caráter objetivo e deve respeitar simultaneamente a ambos os contraentes; II-Essa alteração
deve, por outro lado, ser significativa, ou seja, deve assumir proporções tais que subvertam a própria
economia do contrato, tornando-o lesivo para uma das partes contratantes ao ponto de, caso o contrato
se mantenha nos termos em que foi celebrado, a exigência das obrigações por ela assumidas, sem se
mostrar coberta pelos riscos próprios do contrato, afete gravemente os princípios da boa-fé; III- A
resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstâncias depende, portanto, da
verificação dos seguintes requisitos cumulativos: - que haja uma alteração relevante das circunstâncias
em que as partes tenham fundado a decisão de contratar, ou seja, que essas circunstâncias se hajam
modificado de forma anormal e que; - a exigência da obrigação à parte lesada afete gravemente os
princípios da boa-fé contratual, não estando cobertos pelos riscos do próprio negócio.”
Ampliação do pedido; Contrato de trabalho; Contrato de prestação de serviços; Subordinação
jurídica – Acórdão de 14-06-2017
“I - O regime do art.º 28.º (como antes dos art.ºs 30.º e 31.º do Código de Processo de Trabalho de 1981),
não obstante a sua natureza normativa especial, não tem (tinha) a virtualidade de se sobrepor e afastar
o regime comum e geral da alteração da causa de pedir e dos pedidos originalmente articulados na ação
(art.ºs 264.º e 265.º do NCPC e antes art.ºs 272 e 273.º do Código de Processo Civil/1961), dado ali se
tratar da cumulação inicial ou superveniente de novas causas de pedir e de novas pretensões radicadas
em tais causas de pedir, ao passo que no Código de Processo Civil de 1961 (e agora de 2013) se regula a
possibilidade de modificação das causas de pedir e pedidos originalmente formulados na Petição Inicial.
II - Somente a pretensão que se traduz na condenação da Ré no pagamento ao (alegado) trabalhador da
compensação prevista no n.º 1 do art.º 390.º do Código de Trabalho de 2009 é que se reconduz,
realmente, a um desenvolvimento e consequência do pedido primitivo, dado a liquidação das
retribuições vencidas entre a data do despedimento ilícito e o trânsito em julgado da sentença que tal
reconheça e declare constituir (sem prejuízo das deduções contempladas no número 2 do art.º 390.º) um
efeito jurídico típico, comum e normal de tal modalidade ilegal da cessação do contrato de trabalho (se
quisermos e numa outra visão da norma, tal compensação constituirá o valor indemnizatório mínimo
que o legislador laboral, em nome do princípio da restauração natural ou, melhor dizendo, da sua
substituição por um valor seu equivalente, considerou ser devido ao trabalhador despedido, podendo
acrescentar-se depois ao mesmo a indemnização de antiguidade, no caso do dito trabalhador optar por
ela em detrimento da sua reintegração). III - Está assim afastado o n.º 2 do art.º 265.º do NCPC, assim
como o regime do art.º 28.º do CPT, quanto à indemnização por danos não patrimoniais derivados do
alegado despedimento ilícito, da prestação remuneratória pedida (subsídio noturno) assim como no que
toca à indemnização por danos não patrimoniais causados por videovigilância ilegal, dado não
constituírem um desenvolvimento e consequência do pedido primitivo nem existir qualquer
fundamento invocado no articulado superveniente apresentado pelo Autor para a sua alegação e
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reclamação apenas nessa altura, sendo que, no que toca à indemnização (videovigilância), ainda que
seja chamado à colação o n.º 3 do art.º 28.º e alegado que o demandante só teve na pendência destes
autos conhecimento de tal mecanismo de controlo do seu trabalho, certo é que não é avançada qualquer
prova (documental, testemunhal ou outra) que comprove efetivamente esse conhecimento
extemporâneo (não basta afirmar tal desconhecimento anterior à propositura da ação como impõe-se
ainda comprová-lo minimamente, o que não poderia acontecer no caso dos autos, dado o Autor não ter
arrolado qualquer prova para esse específico efeito e propósito). IV - Tal ampliação do pedido inicial
não implica que este Tribunal da Relação de Lisboa anule o processado desde tal despacho e determine
a baixa dos autos ao Tribunal do Trabalho de Lisboa, para dar prosseguimento aos autos em função
dessa nova pretensão. V-Por não se nos afigurar demonstrada de forma clara e óbvia (ou sequer
presumida) a existência de subordinação jurídica, traduzida em poderes (diretos ou por interposta
pessoa) de enquadramento, orientação, formação, direção, supervisão, fiscalização e de disciplina
(concretos, objetivos e continuados) por parte da Ré sobre os serviços realizados pelo Autor,
relativamente a uma atividade de natureza intelectual e manual desenvolvida, contra o recebimento de
uma contrapartida pecuniária mensal de cariz misto (parte fixa + parte variável), durante os meses de
efetivo desempenho das funções de cobrança de dívidas financeiras, não podemos configurar tal relação
profissional como assente num contrato de trabalho. VI - Os indícios que se deixaram enumerados e que
poderiam apontar no sentido de nos encontramos face a um contrato de trabalho, só por si ou em
conjunto não possuem a virtualidade de abalar/ilidir, suficientemente, a convicção que acima deixámos
exposta, dado muitos desses elementos que normalmente são utilizados como base da qualificação do
vínculo laboral conhecerem, no caso dos autos, uma justificação e enquadramento que são
perfeitamente compatíveis com a existência de um contrato de prestação de serviços.”
Trabalhador independente; Acidente in itinere; Acidente de trabalho; Regresso a casa – Acórdão
de 14-06-2017
“Não resultando dos factos provados que o evento ocorreu por motivos alheios à situação profissional, é
acidente de trabalho em sentido estrito, e não acidente in itinere, aquele que um trabalhador
independente, que não tem local de trabalho fixo, sofre ao regressar a casa.”
Contraordenação ; Princípio da legalidade; Analogia; Interpretação extensiva – Acórdão de 1406-2017
“I-Não integra a contraordenação p.p. pelo Artº 25º/1-b) da Lei 27/2010 de 30/08 a não apresentação,
pelo motorista, do formulário a que se reporta a Decisão da Comissão de 12/04/2007. II-Em matéria de
qualificação contraordenacional não é permitido o recurso à analogia ou à interpretação extensiva
sempre que desta resultem violadas as garantias de segurança, certeza, confiança e previsibilidade.”
Execução; Cônjuge do executado; Nulidade; Citação; Anulação – Acórdão de 08-06-2017
“I-O cônjuge do executado pode utilizar os embargos de terceiro para defender os direitos comuns nos
termos do art.º 343, mas só o pode fazer quando tenha a posição de terceiro, o que não acontecerá
quando a penhora tiver sido acompanhada da sua citação para promover a separação de bens que é o
seu poder processual específico nos termos do art.º 740, muito embora o art.º 787 conjugado com o art.º
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786/1/a estatua, expressamente, que o cônjuge do executado, citado nos termos da primeira parte da
alínea a), do n.º 1, do art.º 786, é admitido a no prazo de 20 dias deduzir oposição à penhora e a exercer
nas fases de execução posteriores à sua citação todos os direitos que a lei processual confere ao
executado podendo cumular eventuais fundamentos de oposição á execução. A omissão da falta de
citação do cônjuge do executado tem os mesmos efeitos que a falta de citação do réu, donde não ser
irrelevante deixar na indefinição a situação do cônjuge do executado quanto à sua citação. II- Se o
ilustre advogado da interveniente, que não era executada, ao que tudo indica, não sabia (porque não
estava no sistema) se o acto da citação tinha sido totalmente omitido ou se, não tendo sido omitido não
chegou a dele ter conhecimento por acto não imputável (art.º 188/1/f), só podendo arguir correctamente
a nulidade da citação, como o veio a fazer, depois de conhecer os actos processuais disponíveis no
sistema CITIUS, não estando demonstrado que o mesmo teve imediato acesso ao sistema, ao fazê-lo no
dia 13, 6 dias depois de juntar a procuração e pedir a associação do advogado à interveniente processual
e o devido acesso electrónico, considerando que os dias 10/11 foram sábado e domingo, é de concluir que
a interveniente suscitou a nulidade atempadamente em face das contingências processuais decorrentes
da circunstância de o processo correr na Madeira e a interveniente residir alegadamente na Ericeira, não
estar o processo fisicamente disponível, não constar a interveniente como interveniente inicial mas
como interveniente casual e ter de aguardar que o sistema assumisse a intervenção do ilustre
causídico.”
Acção de reivindicação; Contradição entre o pedido e a causa de pedir; Oposição à penhora;
Execução – Acórdão de 08-06-2017
“I- Não há contradição entre a causa de pedir e o pedido, mas sim inviabilidade da acção, se os factos
alegados pelos autores não podem conduzir à procedência do pedido. II- Há contradição (por força do
art. 819 do CC) entre causa de pedir e pedido, se a causa do pedido de reconhecimento da propriedade
de um bem é um acto de disposição de um bem penhorado e se pretende opor aquele reconhecimento a
uma execução. Isto é, uma acção de reivindicação como meio de oposição à penhora, tem de dizer
respeito a um direito oponível à execução.”
Contrato de depósito bancário; Acções; Deveres de informação contratual; Intermediários
financeiros – Acórdão de 08-06-2017
“I-No caso de testemunha - aliás também arrolada pelos próprios apelantes – no decurso do seu
depoimento na audiência em que estavam presentes os mandatários das partes, ter infringindo o dever
de sigilo que sobre ela impenderia, logo os apelantes deveriam ter suscitado tal questão, susceptível de
ser enquadrada como uma nulidade processual; nada tendo sido dito é intempestiva a invocação da
questão em alegação do recurso interposto. II- Ao contrário do que os AA. afirmaram eles não
convencionaram com o R. a constituição de depósito(s) a prazo com uma taxa de 6,75% ao ano; o que
acordaram com o R. foi a constituição de dois depósitos a prazo, em duas datas diferentes, com
diferentes prazos e taxas de juro diferentes, enquanto decidiam em que títulos investir. Foi por
determinação dos AA., que aqueles depósitos foram liquidados em determinada data (a previsão das
partes era a de que os mesmos subsistiriam enquanto os AA. decidiam em que títulos investir), para que
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com os respectivos valores fossem adquiridos os 890 títulos KB. III - O R. com a quantia que teria de
restituir aos AA., seguindo as ordens dos mesmos AA., procedeu à compra dos títulos – actuando na
qualidade de intermediário financeiro; não tinha, pois, já nada a restituir-lhes no âmbito de um
contrato de depósito a prazo. IV- Na versão do CVM anterior às alterações decorrentes do dl 357A/2007, de 31-10, da falta de redução a escrito das “ordens” por parte do intermediário financeiro não
resultava a sua nulidade e a “ordem” verbal podia ser provada por qualquer meio probatório
legalmente admissível. V- Os deveres de informação dos intermediários financeiros visam, a título
principal, apoiar os clientes para que estes possam tomar decisões de investimento esclarecidas e
informadas. VI- No âmbito da violação de deveres de informação a culpa presume-se – mas, quanto aos
demais pressupostos da responsabilidade civil caberia aos AA. invocá-los e demonstrá-los; desde logo, o
facto ilícito teria de ser provado, pelos AA. (não se presumindo) não havendo os AA., todavia,
demonstrado a violação dos deveres de informação em causa.”
Responsabilidade dos gerentes; Sociedade comercial; Caso julgado; Prescrição– Acórdão de 0806-2017
“I- Em dois aspectos se pode revelar a força do caso julgado: o da excepção do caso julgado; o da
autoridade do caso julgado. Pela excepção visa-se o efeito negativo da inadmissibilidade de uma
segunda acção, constituindo-se o caso julgado em obstáculo a nova decisão de mérito; a autoridade do
caso julgado tem, antes, o efeito positivo de impor a primeira decisão como pressuposto indiscutível da
segunda decisão de mérito. Quando o objecto processual antecedente é repetido no objecto processual
subsequente, o caso julgado da decisão anterior releva como excepção de caso julgado no processo
posterior; já quando o objecto processual anterior funciona como condição para a apreciação do objecto
processual posterior, o caso julgado da decisão antecedente releva como autoridade de caso julgado
material no processo instaurado em segundo lugar. II- Os factos jurídicos de onde os AA. pretendem
ter derivado o direito que querem fazer valer são idênticos neste e no anterior processo – reconduzindose em ambos os casos à descrita actuação dos RR. e traduzindo-se em idêntica causa de pedir,
complexa; na outra acção existem outros factos que nesta acção não são mencionados, os quais relevam
para a impugnação pauliana ali deduzida, mas essa maior amplitude naquele outro processo, não
impede que na parte em que o objecto dos processos é coincidente tal seja de considerar. III- Tendo em
conta que na definição da identidade do pedido haverá que atender ao objecto da sentença e às relações
de implicação que a partir dele se estabelecem, excluindo-se as situações contraditórias com a que por
ela é definida, bastando uma “identidade relativa”, abrangendo não só o efeito preciso obtido no
primeiro processo como qualquer que nesse processo houvesse estado implicitamente mas
necessariamente em causa, no caso dos autos essa identidade verifica-se. IV-No âmbito da pretensão
relativa ao pagamento do montante de 224.459,05 €, relacionada com a direito a receber as quantias
correspondentes às pagas pelos AA. com a compra do imóvel “Serrana”, não tem aqui aplicação
qualquer prazo mais longo de prescrição por o facto ilícito constituir crime; contando-se o prazo
prescricional a partir de 27-7-2007, o de três anos previsto no nº 1 do art. 498 do CC, ou mesmo o de
cinco anos mencionado no nº 2 do art. 174 do CSC, haviam decorrido quando em 8-9-2014 a acção deu
entrada em Tribunal. V-No âmbito do nº 1 do art. 79 do CSC temos a responsabilidade aquiliana dos
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gerentes, nos termos comuns, mas com o acréscimo do requisito da existência de uma relação directa
entre a actuação dos gerentes e os danos sofridos pelos sócios; a responsabilidade é directa quando os
danos resultem do facto ilícito sem qualquer intervenção de quaisquer outros eventos.VI-No caso dos
autos estamos no campo dos danos directos causados à sociedade e indirectos causados aos sócios. VIIOs gerentes ou administradores de sociedades não são comerciantes e sendo os RR. “maridos” gerentes
da sociedade não nos encontramos no âmbito da dupla presunção da comercialidade da dívida e do seu
benefício para o casal resultantes da conjugação do art. 15 do CCom e da alínea d) do nº 1 do art. 1691
do CC.”
Abuso de representação; Contrato de compra e venda– Acórdão de 08-06-2017
“I- A circunstância de o procurador do vendedor declarar falsamente, no ato da escritura de compra e
venda, com o conhecimento do comprador, que o preço já se encontrava totalmente pago, não afeta a
validade do negócio, nem a sua eficácia perante o vendedor. II- A atuação referida em I poderá
constituir a prática, pelo procurador, de um ilícito para com o representado, à luz da relação contratual
subjacente à emissão da procuração, cujas consequências se aterão às relações internas, entre
o dominus e o procurador. III- No mais, perseverando o comprador no não pagamento da integralidade
do preço, resta ao vendedor compeli-lo ao cumprimento da sua obrigação, com o decorrente reflexo, do
êxito dessa iniciativa, na responsabilização do procurador perante o dominus.”
Alteração da regulação do poder paternal – Acórdão de 08-06-2017
“I-Em processo de alteração da regulação do exercício das responsabilidades parentais em que também
é pretendida a alteração da pensão de alimentos, a maioridade dos jovens não conduz à extinção da
instância por inutilidade superveniente da lide, antes se justificando no caso o seu prosseguimento com
vista à decisão sobre o pedido de alteração da prestação alimentícia, uma vez que a sentença que altera
o montante dos alimentos produz efeitos a partir da data de formulação do pedido de alteração. II - O
silêncio das partes, ainda que advertidas de que se nada dissessem o processo seria arquivado, não é
fundamento para que seja determinada a extinção da instância.”
Notificação judicial avulsa; Competência – Acórdão de 08-06-2017
“I-Pretendendo a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas a notificação judicial avulsa com vista à
entrega do despacho de acusação, a competência para tal acto não cabe no art. 4º do ETAF e não
cumpre apreciar a relação jurídica e proceder à sua qualificação com vista a dirimir um conflito de
interesses. II-Dever-se-á, por isso, atender ao disposto nos arts. 64º do CPC e 40º, nº1 da Lei da
Organização do Sistema Judiciário que estabelecem a competência dos Tribunais Judiciais.”
Direito de regresso; Culpa – Acórdão de 08-06-2017
“I-Não obsta à condenação solidária do condutor do veiculo causador do acidente a favor do FGA que
ressarciu o lesado, o facto de este condutor desconhecer sem culpa que ao tempo transitava sem seguro
válido e eficaz. II-O único requisito que a lei exige é que o mesmo seja responsável civil pelos danos
causados e este satisfaz-se com a demonstração de que o sinistro ocorreu com culpa sua.”
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Revogação da autorização a instituições de crédito; Declaração de insolvência;
Constitucionalidade – Acórdão de 08-06-2017
“I-Cabe ao Banco Central Europeu (BCE) exercer, em exclusivo, para fins de supervisão prudencial
relativa à totalidade das instituições de crédito estabelecidas nos Estados-Membros participantes, as
funções de concessão e revogação da «autorização a instituições de crédito»; II-Esta intervenção é
equiparada à dos bancos centrais nacionais, ou seja, na situação sob análise, à do Banco de Portugal,
pelo que a mesma tem a dimensão emergente do disposto no n.º 2 do art. 8.º do Decreto-Lei n.º
199/2006, de 25 de Outubro, produzindo «os efeitos da declaração de insolvência», aí mencionada; IIITal consequência convoca a aplicação do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas e
submete o exercício dos direitos dos credores à lógica e regulação «falimentar»; IV-A acção de
insolvência tem força centrípeta impondo a concentração da afirmação dos direitos e a decisão
globalizante; V-A actual redacção do n.º 1 do art. 50.º do Código da Insolvência e da Recuperação de
Empresas não afasta a validade do fixado no âmbito do Acórdão uniformizador de jurisprudência, do
Supremo Tribunal de Justiça, n.º 1/2014; VI-No caso em apreço, bem andou o Tribunal «a quo» ao
subsumir a situação relativa a custas ao disposto na al. e) do n.º 2 do art. 536.º do Código de Processo
Civil já que estão em causa obrigações pecuniárias e ocorreu a emissão de declaração equiparada à de
insolvência do Réu sendo que, à data da propositura da ação, essa declaração não era previsível para os
Demandantes; VII-A intervenção do Banco de Portugal no caso BES não configura uma situação de
remoção de propriedade privada sem contrapartidas, em função do interesse público, associável às
noções de expropriação ou confisco sem compensação, antes materializando o exercício de funções de
regulação através da assunção de opções sindicáveis perante a jurisdição administrativa que visaram
repôr equilíbrios, evitar o contágio da negatividade financeira e das imparidades, blindar o restante
tecido social face à desagregação interna de uma das instituições de crédito nacionais, assim não
impondo ao conjunto dos cidadãos o desbaratar e a alienação de recursos preciosos e escassos para
custear os riscos inerentes a actividades e decisões alheias, sempre sem prejuízo dos princípios da
solidariedade e da coesão social; VIII-Não estamos, à míngua de outros elementos, perante vera questão
de constitucionalidade não se encontrando em causa, de forma directa, o direito à propriedade privada
garantido pelo art. 62.º da Constituição da República Portuguesa, não se patenteando que, «caso não
tivesse sido adoptada a referida medida, os AA. tivessem tido maior protecção do dinheiro investido»;
IX-A intervenção do Banco de Portugal não é susceptível de ser objecto de operações de referenciação,
comparação, restrição e identificação com figuras específicas e focadas de Direito comercial, sendo que
circunscrever a avaliação técnica a esta visão redutora seria abstrair da necessidade de se realizar uma
interpretação sistemática, englobante e articulada, conforme imposto pelo n.º 1 do art. 9.º do Código
Civil; tal envolveria, também, um afrontamento e violação do Regime Geral das Instituições de Crédito
e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro.”
Adopção; Idade do adoptando – Acórdão de 08-06-2017
“I-A lei admite excepcionalmente que sejam adoptados menores com 15 ou mais anos e menos de 18
(não emancipados) quando o menor tenha estado, desde idade não superior a 15 anos, confiado aos
adoptantes ou a um deles; II-Este regime deve aplicar-se, e a adopção ser decretada, apesar de à data do
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requerimento de adopção, a menor ter menos de 18 anos de idade, e só ter sido "confiada
administrativamente", ao Requerente, quando tinha mais de 15 anos de idade e, sem que lhe tivesse
sido anteriormente atribuído, o exercício das responsabilidades parentais.”
Prestação de contas; Nulidade processual – Acórdão de 08-06-2017
“I-Na acção de prestação de contas regulada no artº 941º e seguintes do CPC o requisito atinente à
validade das contas apresentadas é de ordem formal respeitando à exigência legal de que as mesmas
devem corresponder à forma de conta corrente.II-Não sendo observada esta forma o vício cometido é o
da nulidade processual que deve ser arguida em devido tempo (artigo 199º do CPC). III-Na acção de
prestação de contas o pedido a formular contra o requerido deve ser o de apresentação de contas e
condenação deste no respectivo saldo, havendo-o, tudo conforme o disposto no artº 941º do CPC. IV-Se
este pedido se resume ao pedido de apresentação de contas não tendo logo sido conhecida a ineptidão,
na sentença final não pode o obrigado ser condenado a pagar o saldo que tiver sido apurado, por deste
modo se violar o disposto no artº 609º nº 1 do CPC.”
Prestação de serviços electrónicos; Cláusula penal – Acórdão de 08-06-2017
“I-A questão de saber se a cláusula penal pode ou não ser reclamada no processo de injunção reconduzse à excepção de erro na forma do processo, que só pode ser conhecido oficiosamente até à sentença,
pelo que, sendo invocada pela primeira vez em sede de recurso, não pode a Relação conhecer desta
questão nova. II-Num contrato de prestação de serviços electrónicos, não estando em causa o
fornecimento e desbloqueamento de equipamentos, não é aplicável o DL 56/2010 de 1/6, mas sim o
artigo 48º da Lei 5/2004 de 10/2 (na redacção da Lei 51/2011 de 13/9, face à data dos factos). III-Não
sendo aplicável o regime das cláusulas contratuais gerais, nem o DL 56/2010, nem a redacção actual da
Lei 5/2004 (introduzida pela Lei 15/2016 de 17/6), a cláusula penal que, perante a cessação antecipada
do contrato por iniciativa do assinante, fixa uma indemnização correspondente às prestações vincendas
até ao termo do contrato não é nula, mas deve ser reduzida equitativamente ao abrigo do artigo 812º do
CC, por ser excessivamente onerosa para o assinante, o que foi expressamente invocado por este.”
Serviços públicos; Prescrição – Acórdão de 08-06-2017
“O prazo de prescrição de seis meses, previsto no artigo 10º nº1 da Lei 23/96 de 26/7 para o preço dos
serviços públicos prestados, não é aplicável à obrigação de pagamento de juros, nem à obrigação
resultante de cláusula penal por violação de compromisso de permanência no contrato, nem ainda ao
pagamento de outras quantias reclamadas.”
Regulação do poder paternal; Alimentos a filhos maiores; Abandono de filho – Acórdão de 08-062017
“I-Tem sido unanimemente defendido pela jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça que a
obrigação de prestação de alimentos a favor do menor não se compadece com a situação económica ou
familiar de cada um dos progenitores, não colhendo a tese de que não tendo o progenitor condições
económicas para prover ou materializar o conteúdo daquela obrigação legal se deva alienar o direito e
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aguardar pela superveniência de um estado económico pessoal que lhe permita substanciar a exigência
normativa que decorre da sua condição de progenitor, devendo, por isso, o tribunal fixar sempre a
prestação alimentar a favor do menor, a suportar pelo progenitor. II-Existindo vários Acórdãos do
Supremo Tribunal de Justiça a julgarem uniformemente no mesmo sentido, o julgador deverá ponderálos, observando o disposto no nº 3 do artigo 8º do Código Civil, procurando evitar julgados
contraditórios.”
Incompetência territorial; Contrato de seguro – Acórdão de 08-06-2017
“I-A competência, como pressuposto processual que é, tem de ser averiguada em função dos termos em
que o autor configura a acção, a qual se define através do pedido nela formulado, da causa de pedir que
lhe está subjacente e da natureza das partes. II-Se os autores vêm a tribunal pedir que a ré/seguradora
seja condenada a pagar-lhes uma indemnização devida ao segurado, do qual os autores são herdeiros,
por virtude dos riscos cobertos pelo contrato de seguro do ramo de acidentes pessoais, estão a exigir
uma indemnização pelo não cumprimento contratual, por parte da ré, caindo-se no âmbito da previsão
do artigo 71.º, n.º 1, 2ª parte do CPC. III-A cláusula de foro, inserta num contrato de adesão, como é o
contrato de seguro, atento o seu conteúdo, constitui cláusula relativamente proibida, face ao disposto
no artigo 19.º, alínea g) do Decreto-Lei n.º446/85, de 25 de Outubro, logo nula, porque,
impositivamente, estabelece o foro competente que pode envolver graves inconvenientes para uma das
partes, sem que os interesses da outra, a predisponente, o justifiquem. IV-Sendo a ré/seguradora, uma
pessoa colectiva, os autores tanto podiam propor a acção no tribunal da sede da ré como no tribunal do
lugar onde a obrigação deveria ser cumprida, sendo qualquer um destes tribunais territorialmente
competente para a acção.”
Estabelecimento comercial; Fresta; Direito de propriedade; Usucapião – Acórdão de 08-06-2017
“I-São qualificadas como frestas as aberturas muito estreitas, de modo a permitirem a entrada de luz
ou da claridade e, não tendo estas todas as características definidas no artigo 1363º, nº 2 do C.C.,
também não satisfazem a finalidade justificativa da proibição ínsita no artigo 1360º, nº 1 do mesmo
diploma legal, i.e., a devassa sobre o prédio vizinho. II-As frestas ou janelas gradadas irregulares
apenas dão origem, decorrido o prazo da usucapião, a uma servidão predial atípica, que confere ao
respectivo titular o direito de manter aquelas aberturas nas condições irregulares, impedindo o dono do
prédio serviente de pedir a sua modificação e harmonização com a lei, mas não lhe retira o direito de
construir mesmo junto à divisória, ainda que as tape. III-Não integra a figura jurídica de frestas, ainda
que irregulares, o sistema de ventilação construído num estabelecimento comercial instalado no r/c de
um prédio em regime de propriedade horizontal, sistema esse que integra três saídas de ar, designadas
por bancos de ventilação, colocadas no terraço afecto à fracção correspondente ao 1º andar desse prédio.
IV-Encontrando-se o sistema de ventilação, composto pelos designados bancos de ventilação colocados
numa das fachadas do prédio, e estando afectados, de forma exclusiva, à fracção na qual está instalado
o estabelecimento comercial e tendo sido construído especificamente para servir a dita fracção, estamos
perante a designada “destinação objectiva”, não podendo deixar se serem considerados partes próprias
da aludida fracção. V-A usucapião considera-se invocada, ainda que implícita ou tacitamente, desde
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que se mostre alegado o complexo fáctico subjacente, que revela inequivocamente a intenção do autor
de fundamentar na usucapião o seu direito. VI-Verificada a situação de posse [envolvendo os dois
elementos - um de natureza material (corpus) e outro de natureza psicológica (animus)], de boa-fé,
pacífica e pública, por mais de 40 anos, demonstrada se encontra a aquisição, por usucapião, por parte
da autora, do invocado direito de propriedade sobre os denominados “bancos de ventilação”, de
harmonia com as disposições conjugadas dos artigos 1251º, 1252º, nº 1, e 1253º, 1259º, nº 1, 1260º 1261º
1262º, 1294º e 1296º todos do Código Civil.”
Litigância de má fé; Nulidade da sentença; Factos não provados– Acórdão de 06-06-2017
“I- Sendo a nulidade um vício grave, que inquina definitiva e irrevogavelmente um acto, ele deve ser
reservado, ex rerum natura, para situações de ostensiva violação da legalidade ou omissões
significativas de condutas devidas. II-A mera alegação de um complexo factual inusitado sem que se
vislumbre no comportamento processual da parte um esforço de prova da sua verificação ou que da
prova produzida, embora inconclusiva, fica a dúvida sobre a possibilidade da sua ocorrência, pode
justificar um juízo de consciência da falta de fundamento na sua invocação.”
Execução de penas; Falta de audição prévia do condenado; Presença do defensor; Efeito do
recurso– Acórdão de 06-06-2017
“I-Estando regularmente notificado o condenado para a audição a que se refere o nº 4, do artigo 125º,
do Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, se não compareceu e não
justificou sua falta, não cumpria ao Tribunal de Execução das Penas que tomasse quaisquer medidas
para assegurar a sua presença em nova data a designar, pois estamos perante um direito disponível que
exercerá como considerar mais adequado e conveniente, mormente não comparecendo à diligência, não
existindo um interesse público relevante que a imponha.II-Se o defensor do condenado foi notificado da
data da audição e não compareceu, não há lugar à nomeação de outro defensor para o acto, porquanto
resulta da conjugação do estabelecido no nº 2 do artigo 174º e nº 1 do artigo 176º, do CEPMPL, que não
é obrigatório que o condenado tenha, no caso, defensor, como não é que, tendo-o, esteja ele presente na
diligência de audição.
Violência doméstica; Prática reiterada; Humilhação pública– Acórdão de 01-06-2017
“I - O crime de violência doméstica, autonomizado pela primeira vez pelo legislador, através da Lei n.º
59/2007, de 04 de Setembro, que alterou o Código Penal, visa proteger, em nossa opinião, não apenas a
saúde, seja ela física, psíquica e mental, mas, antes, ao nível do bem jurídico, a integridade pessoal,
prevista no artigo 25º da Constituição da República Portuguesa, ligado à defesa da dignidade da pessoa
humana, em todas as suas dimensões, em que se funda o Estado Português. II - Tendo em conta a
definição do tipo legal, verifica-se que o crime de violência doméstica não exige a prática reiterada dos
actos objectivos previstos no mesmo por parte do agente, mas exige que os mesmos se traduzam na
humilhação da vítima ou numa especial desconsideração pela mesma. III - A "humilhação pública" a
existir, resulta dos comportamentos inadequados e anti-sociais que ambos os arguidos demonstram no
seu relacionamento conjugal, como, aliás, o comprovam as várias condenações a que foram sujeitos. Os
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arguidos humilham-se a si próprios ao procederem nos moldes que resultam dos factos provados,
inexistindo uma supremacia de um sobre o outro, de modo a poder considerar-se, no caso concreto, que
é vítima do referido crime de violência doméstica. IV - Não podendo o crime de violência doméstica ser
cometido em reciprocidade por ambos os cônjuges, não nos parece que a circunstância de o arguido,
após mais uma discussão na sua residência e troca de palavras junto a um estabelecimento com a
arguida, ter ido no encalce desta e se ter aproximado do veículo em que ela se encontrava, possa se
traduzir numa sujeição da mesma a "humilhação pública ou desonra".
Contrato de seguro; Incapacidade para o trabalho; Cláusula abusiva– Acórdão de 01-06-2017
“I- A cláusula contratual geral, inserida num contrato de seguro, que, para lá da demonstrada invalidez
para o trabalho por parte do segurado, exige que o mesmo se encontre dependente de terceira pessoa, é
uma cláusula ferida de nulidade, já que estabelecida em proveito exclusivo da seguradora, numa
flagrante violação dos princípios da boa fé e proporcionalidade. II- A razão de ser deste tipo de seguro é
proteger o particular que celebra um contrato de mútuo imobiliário com um Banco, vindo
posteriormente a ser acometido de doença (ou acidente) que o torne inteiramente incapaz de efectuar
trabalho remunerado, e assim, de angariar os rendimentos que lhe permitam fazer face aos pagamentos
do empréstimo contraído com a instituição bancária. III- Visa o contrato igualmente a diminuição de
riscos do Banco, em tais circunstâncias, de modo a que, verificada a incapacidade de o segurado exercer
actividade remunerada e continuar a satisfazer as suas obrigações contratuais, possa o Banco receber
esse montante da Seguradora. IV- Assim, o que está em causa é a total incapacidade para o trabalho do
sinistrado; exigir, para lá disto, uma dependência constante de terceira pessoa para os actos da vida
corrente, é um modo de limitar drasticamente as situações em que o pagamento pela seguradora é
desencadeado, mesmo quando a incapacidade total para o trabalho é evidente. - Trata-se de uma
cláusula abusiva e como tal proibida.
Contrato de trabalho desportivo; Empresário desportivo– Acórdão de 01-06-2017
“I- Tendo uma empresa negociado em 2012, com um clube desportivo, a celebração de um contrato de
trabalho desportivo entre aquele e um jogador de futebol, por si representado, é aplicável a Lei nº 28/98
de 26/06. II- Não estando essa empresa registada enquanto empresária desportiva na Federação
Portuguesa de Futebol ou na Liga Portuguesa de Futebol, o contrato de mandato entre a empresa e o
jogador é nulo, ou inexistente, nos termos do nº 4 do art. 23º da aludida Lei.”
Insolvência de pessoas singulares; Rendimento disponível; Exoneração do passivo; Cônjuge –
Acórdão de 01-06-2017
“I-O critério do que seja razoavelmente necessário para o sustento minimamente digno do devedor e do
seu agregado familiar deverá ser interpretado como um limite mínimo da exclusão do rendimento
disponível. II-O apuramento do montante a excluir pressupõe sempre uma ponderação casuística por
parte do juiz. III-Tal operação arreda a salvaguarda sistemática do valor correspondente a um SMN, e
designadamente por cabeça do agregado familiar, como o necessário ao sustento minimamente digno do
devedor.”. IV-Não são rigorosamente equiparáveis para efeitos de cálculo do rendimento disponível, a
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situação de casal em que ambos os cônjuges se apresentam à insolvência, com a de casal em que apenas
um deles se apresenta à insolvência, embora alegando que ambos estão desempregados.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA
Pena de multa; Arguido detido; Prisão subsidiária; Suspensão da pena de prisão – Acórdão de 2106-2017
“I-Não sendo o arguido titular de património ou rendimentos anteriormente à situação de reclusão, é
por demais evidente que, após esta, não se lhe podem exigir rendimentos para o pagamento da multa.
Nem condições para os adquirir. II-Sendo a pena de multa aplicada concomitantemente com a pena de
prisão e tendo o arguido que cumprir esta, é manifestamente inviável ou impossível para este obter
rendimentos para o pagamento da multa. III-Não se pode interpretar que a condenação do arguido em
pena de prisão significa uma vontade do arguido em colocar-se numa situação de incumprimento da
multa.”
Violência doméstica; Suspensão provisória do processo; Requerimento livre e esclarecido da
vítima – Acórdão de 21-06-2017
“I-O requerimento livre e esclarecido ou, preferindo-se, a manifestação de vontade no sentido da
aplicação do instituto, livre e esclarecida significa, desde logo, que o declarante portanto, a vítima, a faz
livre de qualquer coacção. II-A manifestação de vontade esclarecida significa que o declarante, a
vítima, deve ter pleno conhecimento do que significa, relativamente a si e ao agressor, a aplicação do
instituto, a fim de, sabedora de todos os dados relevantes, poder manifestar a sua vontade no sentido da
aplicação ou não, da suspensão provisória do processo, tanto mais que, depende exclusivamente de si, a
iniciativa para o desencadear o mecanismo de consenso. III-A omissão da informação à vítima do
quantitativo do montante da indemnização a opor ao arguido, traduz-se numa omissão de acto
legalmente obrigatório, causadora da nulidade relativa de insuficiência do inquérito (art. 120.º, n.º 2, d),
do CPP. IV-Referindo a vítima «Que concorda com a possibilidade da aplicação do instituto da suspensão
provisória do processo mediante a injunção do arguido nunca mais a maltratar nem fisicamente nem
verbalmente e mediante o pagamento de uma indemnização que seja adequada.», não se pode entender que
requereu a aplicação da suspensão provisória do processo.”
Insolvência; Ação de verificação ulterior de créditos; Prazo de propositura; Natureza processual –
Acórdão de 20-06-2017
“I- O prazo do artº 146º, nº 2, al. b), do CIRE é um prazo de natureza processual (perentório) – não de
caducidade -, de conhecimento oficioso, cujo decurso extingue o direito de praticar o acto (artº 139º, nºs
1 e 3 do nCPC) no processo de insolvência. II- O prazo de propositura de ação de verificação ulterior de
créditos a que se refere o artigo 146º, nº 2, alínea b), do CIRE, não tem natureza substantiva, não
integra a respectiva relação jurídica obrigacional, nem se lhe aplica o regime de caducidade previsto nos
artigos 298º, nº 2, e 333º, nº 2, C. Civil. III- Trata-se de prazo de natureza processual, regulador da
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reclamação e verificação de créditos na insolvência pendente, a que se aplica, quanto aos efeitos e
regime de conhecimento, o Código de Processo Civil.”
Título executivo; Letra; Aval; Pacto de preenchimento – Acórdão de 20-06-2017
“I-O título executivo consiste, como se sabe, num documento que faz prova documental simples de um
acto ou de um negócio jurídico constitutivo ou certificativo de uma relação jurídica de natureza real ou
obrigacional e que, só por si, permite que o credor desencadeie a actividade jurisdicional visando a
realização coactiva da prestação que lhe é devida. II- Associado ao tipo de título cambiário (letra) de
formação sucessiva, ou seja aquele a que falta algum dos requisitos indicados no art.º 1º da LULL, mas
que contém, pelo menos, uma assinatura aposta, com o intuito de contrair uma obrigação cambiária,
está o chamado acordo ou pacto de preenchimento, que permite distingui-lo do titulo
cambiário incompleto, caracterizando-se este por não existir qualquer acordo ou pacto para o respectivo
preenchimento. III- O acordo ou pacto de preenchimento é uma convenção extracartular, informal e
não sujeita a forma, em que as partes ajustam os termos em que deverá definir-se a obrigação
cambiária, tais como a fixação do seu montante, as condições relativas ao seu conteúdo, o tempo do
vencimento, a data do pagamento, etc. IV- O subsequente preenchimento do título, a ocorrer antes
sempre da sua apresentação a pagamento, deve ser feito, naturalmente, de harmonia com o
convencionado, sob pena de violação ou desrespeito do pacto, gerador do que se designa
por preenchimento abusivo. V- O aval é o acto pelo qual uma pessoa estranha ao título cambiário, ou
mesmo um signatário – art. 30º da LULL – garante, por algum dos co-obrigados no título, o pagamento
da obrigação pecuniária que este incorpora. VI- O aval é, pois, uma garantia dada pelo avalista à
obrigação cambiária e não à relação extracartular. VII- O avalista não detém uma posição acessória em
relação à obrigação garantida, tanto assim é que a sua vinculação como garante se mantém ainda que
seja nula a obrigação garantida – art. 32º II da LULL – por qualquer motivo que não seja um vício de
forma. VIII-A qualidade de mero avalista não legitima a oponibilidade da excepção de preenchimento
abusivo, se não subscreveu o pacto de preenchimento.”
Casa de morada de família; Proteção legal especial; Divórcio; Separação de facto; Atribuição
judicial – Acórdão de 20-06-2017
“I- A casa de morada de família é aquela onde de forma permanente, estável e duradoura, se encontra
sediado o centro da vida familiar dos cônjuges (ou unidos de facto), conforme resulta do disposto no
art.º 1672.º do CC, e mantém a sua relevância mesmo após a dissolução do casamento ou união de facto.
II- A casa de morada de família goza de proteção especial, revelada e suportada em diversos
instrumentos legais destinados a preservar os interesses dos ex-cônjuges e filhos consigo conviventes,
através da ponderação do destino da casa de morada de família e dos termos da sua atribuição, que
poderá inclusivamente passar pela constituição judicial de um arrendamento a favor de um dos excônjuges (ou elemento de união de facto que cessou, por força do disposto no art.º 4.º do DL 7/2001, de
11 de Maio, na redacção introduzida pela Lei 23/2010, de 30 de Agosto), independentemente da
natureza de bem comum ou próprio do outro. III.-Na falta de acordo, o meio próprio para ser decidida
a questão da atribuição da casa de morada de família e eventual compensação em favor do outro
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cônjuge quando se trate de bem comum ou próprio deste, é o processo especial previsto no art.º 990.º do
CPC, sendo para tanto inadequado o regime da compropriedade, designadamente pela aplicação do
art.º 1406.º do CC.”
Cláusula penal; Conteúdo; Cláusulas penais indemnizatórias; Cláusulas penais compulsórias;
Redução – Acórdão de 20-06-2017
“I- A cláusula penal prevista no artº. 810º, nº 1, do CC, num conceito amplo engloba dentro de si
cláusulas penais indemnizatórias e cláusulas penais compulsórias: nas primeiras (cláusulas penais
indemnizatórias), o acordo das partes tem por exclusiva finalidade liquidar a indemnização devida em
caso de incumprimento definitivo, de mora ou cumprimento defeituoso; nas segundas (cláusulas penais
compulsórias), o acordo das partes tem por finalidade compelir/pressionar o devedor ao cumprimento
e/ou sancionar o não cumprimento. II- Esses dois tipos de cláusulas são, em termos de execução,
cumuláveis entre si, dado que visam alcançar fins diferentes. III- Qualquer cláusula penal pode, à luz
artigo 812º do CC, ser reduzida pelo tribunal, segundo critérios de equidade. IV- Trata-se se uma norma
de ordem pública, inspirada em fortes razões de ordem moral e social, levando a que prevaleça sobre as
convenções privadas. V- Para que essa redução aconteça não basta que essa cláusula seja excessiva,
exigindo-se que ela se revele manifestamente excessiva, isto é, francamente exagerada ou
desproporcionada às finalidades que presidiram à sua estipulação e ao conteúdo do direito que se
propõe realizar. VI- Nessa tarefa de redução, que deve pautar-se por critérios de equidade, o tribunal
dispõe de uma ampla liberdade de ponderação, podendo/devendo socorrer-se de todos os fatores de
ponderação de que disponha, tais como o interesse das partes, a sua situação económica e social, o seu
grau de culpa, a função que a cláusula penal visa prosseguir no caso concreto, o motivo de
incumprimento, a boa ou má fé do devedor, a natureza do contrato e as circunstâncias em que foi
realizado, etc., etc..VII- A redução de tais cláusulas poderá, contudo, ainda ser conseguida através do
recurso oficioso ao instituto do abuso de direito consagrado no artº. 334º do CC.”
Pena acessória; Proibição de conduzir veículos com motor; Falta de habilitação legal para
conduzir– Acórdão de 07-06-2017
“A pena acessória prevista no artigo 69.º do CP é aplicável a todo e qualquer agente punido por um dos
crimes previstos no n.º 1 do dito artigo, mesmo quando aquele não está habilitado para o concreto acto
de condução verificado.”

Apreensão de correspondência; Requisitos de validade; Métodos proibidos de prova; Nulidade;
Invalidade da prova – Acórdão de 07-06-2017
“I-O n.º 1 do art. 252.º do CPP refere-se aos casos já prevenidos no artigo 179.º do mesmo diploma, em
que existe prévia ordem ou autorização judicial para proceder à apreensão, devendo nesse caso a
correspondência ser levada intacta ao juiz, seguindo-se o procedimento do n.º 3 desse normativo (o juiz
toma conhecimento do conteúdo da correspondência e fá-la juntar ao processo se for relevante para a
prova). II-Quando não exista qualquer intervenção prévia da autoridade judicial competente para
ordenar a apreensão, regem os n.ºs 2 e 3 do artigo 252º, nos seguintes parâmetros:- a autoridade policial
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deve informar o juiz, o qual pode autorizar a abertura imediata da correspondência; ou - a autoridade
policial pode ordenar a suspensão da remessa da correspondência e se, no prazo de 48 horas, a ordem
não for convalidada pelo juiz, a correspondência é remitida ao destinatário. III-É, pois, clara a lei no
sentido de não poder ocorrer apreensão de correspondência sem prévia intervenção do juiz, apenas
sendo legalmente permitida a medida cautelar de suspensão da sua remessa. IV-A apreensão realizada à
revelia das citadas disposições legais é, por força do disposto no artigo 179.º, n.º 1 do CPP, nula; sendo
este vício atinente a meio de prova, não segue o regime do artigo 122.º do mesmo Código, mas antes o
prescrito nos arts. 125.º e 126.º, n.º 3, ainda do mesmo corpo de normas.”
Favorecimento de credores; Tipo objectivo; Solver dívidas de maneira diferente do pagamento em
dinheiro ou valores usuais – Acórdão de 07-06-2017
“I- Quando numa situação de insolvência ou na sua iminência [decorrente das denominadas prestações
incongruentes potenciadoras do perigo de insolvência], sendo já tal estado do seu conhecimento, o
devedor dolosamente, com a intenção de favorecer certos credores no ressarcimento do seu crédito,
intenção essa assessorada por uma subintenção reflexa ou derivada de prejudicar os outros: (i) Solve
dívidas ainda não vencidas; (ii) Solve dívidas de maneira diferente do pagamento em dinheiro ou
valores usuais, ou(iii) Presta garantias para as suas dívidas a que não era obrigado, incorre na prática
do crime de favorecimento de credores p. e p. no artigo 229.º do CP, pelo qual, verificando-se a condição
objetiva de punibilidade traduzida no reconhecimento judicial da insolvência, será responsabilizado. IICircunscrito à acção típica traduzida em “solver dívidas de maneira diferente do pagamento em
dinheiro ou valores usuais”, o referido crime apenas se verifica quando se pagam dívidas vencidas
através de objeto diferente do devido e de maior valor que este, assentando, assim, a punição não no
meio escolhido, mas sim na diminuição do património líquido do devedor que a dita disposição
patrimonial provoca. III - Não estando concretizado, no acervo factual dado por provado na sentença
recorrida – e também na própria acusação –, o valor dos bens vendidos pela devedora a credores seus,
não é possível concluir haverem sido as dívidas satisfeitas através de prestações diferentes de dinheiro e
de valor superior ao devido e, assim, que a diminuição do património líquido da insolvente tenha tido
origem nessa diferença.”
Substituição da pena de multa; Prestação de trabalho a favor da comunidade; Prazo – Acórdão de
07-06-2017
“I - A prestação de trabalho em substituição da pena de multa é uma possibilidade, que o Tribunal
equacionará se no prazo de pagamento voluntário da pena de multa o arguido fizer um requerimento a
pedir a substituição. II - E só deferirá tal requerimento se concluir, nos termos do art.48.º, n.º 1 do CP,
que a substituição não põe em causa as exigências da punição.”
Crime continuado; Pressupostos; Recuperação de objectos; Atenuação da pena – Acórdão de 0706-2017
“I - O consumo habitual de produto estupefaciente e a ausência de rendimentos de proveniência lícita
para prover ao seu sustento e satisfazer as necessidades daquele consumo que constituíram a motivação
para a prática dos ilícitos destinados a proporcionar proveitos financeiros para fazer face a tais, são
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factores endógenos à pessoa do recorrente e não consubstanciam qualquer condicionalismo exterior que
tivesse actuado como propiciador e facilitador das sucessivas condutas delituosas e que dessa forma
conduzisse a uma menor exigibilidade comportamental determinante de uma diminuição considerável
da sua culpa. II - Tais factores que derivam do próprio recorrente não têm relevância para efeitos do
preenchimento do exigido quadro da solicitação de uma mesma situação exterior que diminua
consideravelmente a sua culpa, ficando, por conseguinte, afastada a verificação de uma continuação
criminosa, prevista no artigo 30.º, n.º 2 do Código Penal. III - A restituição consiste na entrega ao
ofendido da coisa, sendo parcial quando se devolve apenas uma parte dela ou então a coisa inteira que
sofreu alteração das suas características essenciais, qualidades ou aptidões de uso. IV- No caso de
restituição ou reparação integral a atenuação especial da pena é obrigatória. V - Se a restituição ou a
reparação do prejuízo forem parciais, a atenuação especial da pena assume carácter facultativo,
cabendo ao julgador avaliar se aquele acto, conquanto não integral, ocorreu em circunstâncias tais que,
considerada a imagem global do facto, diminuem por forma acentuada a sua ilicitude, a culpa do agente
ou a necessidade da pena, procedendo, assim, a uma ponderação à luz das razões atenuativas previstas
no artigo 72.º, n.º 2, do CP. VI - Sendo a entrega aos ofendidos resultado de apreensão policial e, não
correspondendo a um acto da iniciativa do recorrente ou dos demais arguidos, não deve relevar para os
fins político-criminais subjacentes ao aludido normativo, voltados para a prevenção associada à
necessidade de pena.”
Subtracção de menor; Queixa; Formalismo – Acórdão de 07-06-2017
“I- O exercício da acção penal pelo Ministério Público não é incondicionado, antes sofre “limitações”
decorrentes da natureza dos crimes que integram, em cada caso, o seu objecto. II - Pela queixa, o
ofendido dá conhecimento do facto à autoridade competente para que seja promovido o processo,
sendo, portanto, um pressuposto positivo da punição ou uma condição de procedimento, nos casos em
que é obrigatória. III - A queixa não está sujeita a qualquer forma ou “dizeres” especiais, e muito menos
tem o queixoso que nela revelar conhecimentos jurídico-penais designadamente, através de uma
correcta qualificação do facto por si denunciado. IV- A lei apenas exige, para este efeito, que através de
um acto formal consistente em dar conhecimento do facto ao Ministério Público, se revele a vontade
inequívoca do queixoso em que o facto, o «pedaço de vida» denunciado seja objecto de procedimento.
V- Tendo a recorrente, que tem a qualidade de ofendida, face ao crime imputado na acusação, dado
notícia ou seja, transmitido um facto criminalmente relevante, à Polícia de Segurança Pública, que é
um Órgão de Polícia Criminal, de que, brevitatis causa, tinha ocorrido a subtracção do seu filho menor
pelo avô materno, tanto basta, em nosso entender, para que se deva considerar que, através de tal
conduta, manifestou o desejo de que fosse movido procedimento criminal contra o seu pai.”
Desistência da queixa; Herdeira do ofendido queixoso; Furto qualificado; Espaço fechado;
Conceito jurídico – Acórdão de 07-06-2017
“I - Quando o ofendido, “titular dos interesses que a lei especialmente quis proteger com a
incriminação”, exerceu atempada e expressamente o seu direito de queixa, só o próprio da mesma pode
desistir. II - O legislador não quis colocar em qualquer outra pessoa que não no próprio ofendido, a
possibilidade de desistir da queixa por si apresentada. Mesmo com a sua morte ocorrida depois de a
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queixa ser apresentada. III - [Para ser qualificativa do crime de furto], o lugar ou “espaço fechado”
deve ter uma conexão ou com a habitação, ou com o estabelecimento, sendo contíguos ou como que um
prolongamento daqueles. IV - Um concreto quintal/terreno, que nenhuma relação tem com a habitação
da ofendida nem com qualquer estabelecimento comercial ou industrial seu, não justifica a qualificativa
legal assinalada.”
Prescrição de dívida de custas; Prazo – Acórdão de 07-06-2017
“I - As custas só são devidas a partir da sua liquidação, com a elaboração da respetiva conta e
notificação dessa “liquidação” ao devedor. II - O prazo de prescrição [da dívida de custas] inicia-se com
o termo do prazo de pagamento voluntário das custas que na sequência da liquidação, tenham sido
notificadas ao devedor.”
Junção de documentos; Admissibilidade – Acórdão de 06-06-2017
“I- Perante a anulação da sentença proferida nos autos principais apenas e tão só para ser reinquirida
uma testemunha, dada a inaudibilidade da gravação do depoimento por ela prestado, não estamos em
face da realização ab initio da audiência de julgamento mas somente perante a repetição de um
concreto acto que dela faz parte – a inquirição de uma testemunha. II- Dado que a audiência de
discussão e julgamento já tinha tido lugar e a autora poderia ter requerido a junção dos documentos
que agora pretendeu fazer, desde que apresentados até 20 dias antes da data em que se realizou, atento
o disposto no n.º 2 do artigo 423.º do CPC, já não é admissível a pretendida junção de documentos. IIIO dever de gestão processual e inquisitório que subjaz ao disposto nos artigos 6.º, 411.º e 436.º do NCPC
não pode servir para “remediar” a inércia da parte, a quem incumbe a alegação e prova dos factos (a
que está inerente a junção/indicação dos respectivos meios probatórios) em que assenta a sua pretensão,
só se justificando quando a parte não tem facilidade em os obter ou os não pode obter, devendo esta
justificar a dificuldade de, ela própria, os obter.”
Insolvência; Legitimidade ativa; Nulidade processual – Acórdão de 06-06-2017
“I-A nulidade processual decorrente de se ter iniciado a audiência de julgamento e se ter efectuado a
produção da prova, sem que, previamente, tenha sido fixada a matéria de facto considerada como
assente e controvertida, relevante para a decisão da causa, deve ser arguida logo no acto sob pena de se
considerar sanada. II- O titular de crédito litigioso tem legitimidade para instaurar acção de insolvência
contra o pretenso (discutido) devedor.”
Processo especial de revitalização; Per; Lista provisória de créditos; Impugnação; Despacho;
Recurso; Decisão final – Acórdão de 06-06-2017
“I-Na reclamação efectuada ao abrigo do nº 1 do artº 643º do NCPC, apenas cabe emitir pronúncia
sobre se o recurso deve ser admitido em face da norma legal que o reclamante invoca para o efeito.
Efectivamente, de acordo com o nº 1 do artº 643º do NCPC, “Do despacho que não admita o recurso
pode o recorrente reclamar para o tribunal que seria competente para dele conhecer no prazo de 10 dias
contados da notificação da decisão.”. II - Se analisarmos as normas das alíneas a) e b) do nº 1 do artº
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644º do NCPC, constatamos que a admissão da apelação autónoma exige que a decisão em causa tenha
posto termo à causa, ou a procedimento cautelar ou a incidente processado autonomamente (al. a)), ou,
que, tratando-se de decisão proferida no saneador, a mesma, não obstante não ter posto termo ao
processo, seja uma decisão de mérito – v.g., porque decide da procedência ou da improcedência alguma
excepção peremptória -, ou que absolva “...da instância o réu ou algum dos réus quanto a algum ou
alguns dos pedidos.”. III - Portanto, se a decisão, não pondo termo à causa, não é de mérito, nem
absolve “...da instância o réu ou algum dos réus quanto a algum ou alguns dos pedidos”, não é, à luz do
nº 1 do artº 644º do NCPC, passível de apelação autónoma, que é o que sucede, por exemplo, com as
decisões que julguem improcedentes as excepções dilatórias (v.g., a da ineptidão da petição inicial). IV Note-se que também na Relação de Évora se entendeu que “O despacho, proferido no processo especial
de revitalização, que decide a impugnação da lista provisória de créditos apenas é impugnável com o
recurso da decisão final (a referida no art.º 17.º-F. n.º 5, CIRE)”.V - O despacho, proferido no processo
especial de revitalização, que decide a impugnação da lista provisória de créditos apenas é impugnável
com o recurso da decisão final (a referida no art.º 17.º-F. n.º 5, CIRE).”

ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES
Acusação particular, Rejeição; Omissão de factos; Elemento subjectivo – Acórdão de 19-06-2017
“I- A alegação de que a arguida sabia que a sua conduta era proibida e punida pela lei penal não é
inócua e desnecessária, não passando de um protocolo ou fórmula pré-determinada acolhida pela
prática judiciária, sem qualquer valor funcional. Ao contrário, a alegação da consciência da ilicitude,
seja com a utilização daquela fórmula ou através da descrição mais objetiva desse facto da vida
interior, corresponde à necessidade de descrever um dos elementos do tipo subjetivo, traduzido no dolo
da culpa, o qual, segundo as modernas conceções dogmáticas da teoria do crime, defendidas entre nós
por Figueiredo Dias, constitui uma categoria autónoma, relativamente ao dolo do tipo, ao passo que na
conceção tradicional não se distinguia entre os elementos do tipo e os elementos do tipo de culpa.
II- Na acusação deduzida nos autos, a assistente limita-se a alegar, em termos de factos relativos ao
preenchimento dos elementos subjetivos, que ao dirigir-lhe as palavras "filha da puta" e "pretendia a
arguida atingir a assistente na sua honra e consideração social, o que conseguiu". Esta articulação contém
factos que integram o elemento volitivo do dolo (direto) e do elemento intelectual do dolo. Já em
relação aos elementos integrantes da consciência da ilicitude (elemento emocional), habitualmente
traduzido na expressão de que "o arguido atuou sabendo que a sua conduta era proibida e punida pela lei
penal", ou por qualquer outra que comporte o respetivo conteúdo, a acusação omite toda e qualquer
referência. III- Concluindo-se, assim, que a acusação particular deduzida nos autos não contém a
descrição dos factos integrantes da totalidade dos elementos subjetivos do tipo, necessária à verificação
do crime imputado à arguida, e que, por outro lado, tais elementos em falta não poderão vir a ser
aditados em julgamento, não restava outra solução ao Juiz a quo senão considerá-la como
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manifestamente infundada, por os factos nela descritos não constituírem crime, e, como tal, rejeitá-la
ao abrigo do disposto nos artºs 283º, nº 3, b) e 311º, nºs 2, a), e nº 3, d) do CPP.”
Ameaça; Elementos do crime; Introdução em lugar vedado ao público; Bem jurídico penalmente
tutelado – Acórdão de 19-06-2017
“I-O crime de ameaça, previsto no art. 153º, nº 1, do C. Penal, que se enquadra tipologicamente no
campo tutelar dos direitos de liberdade da pessoa humana – protegendo o bem jurídico liberdade
pessoal, liberdade de decisão e de acção –, decompõe-se no anúncio ou promessa de um mal futuro, e
não iminente, cuja ocorrência dependa da vontade do agente e o mal ameaçado deve constituir em si
mesmo um dos crimes elencados no próprio corpo do artigo («contra a vida, a integridade física, a
liberdade pessoal, a liberdade e autodeterminação sexual ou bens patrimoniais de considerável valor») e
não qualquer outro. II-A ameaça tem de revestir carácter de seriedade, acompanhada da intenção de
causar medo ou inquietação no ofendido, no enquadramento da aparência externa de o agente estar
resolvido a praticar o facto, e o mal nela contido deve ser adequado a vencer a vontade do ameaçado,
segundo um critério objectivo-individual: objectivo, no sentido de que deve considerar-se adequada a
ameaça que, tendo em conta as circunstâncias em que é proferida e a personalidade do agente, é
susceptível de intimidar ou intranquilizar qualquer pessoa (critério do homem comum); individual, no
sentido de que devem relevar as características psíquico-mentais da pessoa ameaçada (relevâncias das
sub-capacidades do ameaçado). III-O bem jurídico tutelado pelo crime de introdução em lugar vedado
ao público, previsto no art. 191º do C. Penal, prende-se com a salvaguarda de um conjunto heterogéneo
de valores ou interesses, como são a reserva e o segredo pessoais, o segredo comercial ou profissional, ou,
até, simplesmente, a propriedade. IV-A acção típica visada por tal ilícito comporta a entrada sem
consentimento ou a permanência após a intimação para se retirar ou depois de esgotado o fundamento
de legitimação da permanência e o respectivo objecto tem de consistir num espaço fisicamente
delimitado por uma qualquer espécie de barreira física que seja necessário ultrapassar para entrar,
mesmo que descontínua, desde que não perca o carácter de uma protecção física.”
Despacho de saneamento do processo; Acusação particular; Rejeição; Princípio do acusatório –
Acórdão de 05-06-2017
“I- Por virtude da alteração introduzida ao artº 311º do CPP, pela Lei nº 59//98 de 25.08, impediu-se
que o juiz, ao proferir o despacho de saneamento do processo, tenha um papel equivalente ao do sujeito
processual que deduziu a acusação, fazendo um juízo sobre a suficiência ou insuficiência de indícios que
a sustente. II- Tal alteração faz caducar a jurisprudência anteriormente fixada no pelo assento nº 4/93,
de 27.02.1993 segundo a qual "A alínea a) do nº 2 do artº 311º do CPP inclui a rejeição da acusação por
manifesta insuficiência da prova indiciária". III- É de manter o despacho de rejeição da acusação
particular quanto à prática de um crime dos artºs 180º e 183º, nº 2, do CP , ao abrigo do citado preceito,
por o Juiz haver constatado que o teor de um comunicado subscrito e mandado publicar pelas arguidas,
não pode constituir crime, mormente de difamação, concluindo, assim, pela insusceptibilidade de a
acusação, independentemente da prova que pudesse ser produzida em audiência, poder vir a merecer
um juízo de procedência em julgamento, por os factos nela descritos não serem susceptíveis de ofender a
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honra e consideração das assistentes. IV- Também não se mostra violado o princípio do acusatório, uma
vez que o Juiz, ao rejeitar a acusação ao abrigo do citado preceito, se conteve nos limites dos poderes de
decisão que possuía nesse momento processual de saneamento do processo, por ser inequívoca e
incontroversa a atipicidade da conduta imputada às arguidas na acusação particular.”
Abuso de confiança fiscal; Responsabilidade tributária; Responsabilidade penal tributária –
Acórdão de 05-06-2017
“I- Os vícios da contradição insanável da fundamentação e do erro notório da decisão sobre a matéria
de facto, nos termos do art. 410º do CPP, nº 2, als. b) e c), respectivamente, só relevam se resultarem do
texto da decisão recorrida, apreciado na sua globalidade, por si só ou conjugada com as regras da
experiência comum, e só se devem ter por verificados quando ocorre: quanto ao primeiro, um conflito
na fundamentação ou entre a fundamentação e a decisão, que não possa ser ultrapassado ou esclarecido
de forma suficiente com recurso ao teor da decisão e que incida sobre elementos relevantes do caso; e, ao
segundo, uma conclusão ilógica, arbitrária, ou à margem duma análise racional ou em violação das
regras de experiência comum, e que, por isso, não escapa à análise do homem médio. II-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. III-Os requisitos aludidos no nº 4 do art. 105º do
RGIT, aplicável por remissão aos crimes de abuso de confiança contra a Segurança Social (art. 107º, nº
2), configuram condições objectivas de punibilidade dos factos ilícitos típicos descritos em tal
normativo, pelo que só após o decurso de mais de 90 dias sobre o termo do prazo legal de entrega da
prestação tributária e, ainda, do não pagamento, no prazo de 30 dias, após notificação para o efeito, da
prestação comunicada à administração tributária, através da correspondente declaração, acrescida dos
juros respectivos e do valor da coima aplicável, é que estão verificados todos os pressupostos
indispensáveis para que a punição do crime possa desencadear-se. IV-No caso dos autos, verifica-se que
a notificação aludida foi efectuada depois de celebrado um acordo entre dois sujeitos de direito, o
Estado em sentido amplo (a Segurança Social), na veste de credor, e o arguido, privado devedor, o qual
importou a não exigibilidade (imediata) do crédito tributário daquele, pois conferiu a este a
possibilidade de regularizar a sua situação tributária mediante o pagamento da respectiva dívida em
prestações. Por isso, em situações como esta, no plano dos princípios, talvez fosse defensável uma
diferente opção do legislador que considerasse que a vigência dum tal acordo obstaria a que o sujeito
Estado, agora no pretendido exercício do respectivo jus puniendi, pudesse preencher a condição
legalmente imposta para esse exercício, enquanto o respectivo crédito não fosse tributariamente
exigível, porquanto o preenchimento da aludida condição, com tais pressupostos, poderá, em certos
casos e no limite, violar os princípios da boa-fé e da confiança a que todos os sujeitos de direito estão
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adstritos, a começar pelo Estado, por serem ínsitos ao estado de direito e, por isso, estruturantes do
nosso ordenamento jurídico fundamental. V-Todavia, não se evidenciando nestes autos uma tal
violação, não se pode olvidar a reconhecida autonomia da responsabilidade tributária (pelo imposto
devido) face à responsabilidade penal tributária – daí o reconhecimento de que o accionamento desta
última está objectivamente condicionada à notificação para pagamento dos créditos tributários –, pelo
que, sendo o crime em causa um crime omissivo puro – que se consuma no momento em que o agente
não entrega a prestação tributária devida – não é defensável, à face da lei actual, a não verificação de
tal exigibilidade, por força do referido acordo, não impedindo o mesmo a responsabilidade criminal do
recorrente, autónoma da responsabilidade tributária, ainda que entre ambas possa existir conexão.”
Audiência de julgamento; Ausência do arguido a sessões; Omissão da notificação ao arguido;
Invalidade da audiência – Acórdão de 05-06-2017
“I- A audiência de julgamento, que começa com os atos introdutórios, comporta várias fases e não
termina com o encerramento da discussão – a que alude o artigo 361.º do Código de Processo Penal –,
que é coisa diversa do encerramento da audiência, que em regra só ocorre com a leitura pública da
decisão judicial (sentença ou acórdão) que conhece a final do objeto do processo. II- O n.º 10 do artigo
113.° do Código de Processo Penal impõe que certos atos, pela sua importância e relação com as
garantias do processo penal, sejam notificados não só ao defensor como também ao arguido. Como é o
caso da própria notificação da data designada para a leitura da sentença, posto que também ela faz
parte integrante da audiência de julgamento. III- Constitui nulidade insanável, nos termos da al. c) do
artigo 119.º do Código de Processo Penal, a ausência do arguido nos casos em que a lei determinar a sua
obrigatoriedade. Situação que também se verifica quando o arguido está ausente processualmente, em
virtude de não lhe ter sido garantido o direito de estar presente, por não ter sido regularmente
notificado da data da leitura da sentença.”
Colheita de sangue; Exame pericial à taxa de álcool; Inexigência de consentimento do arguido;
Meio de obtenção de prova válido – Acórdão de 05-06-2017
“I- O exame de sangue é a via excecional de recolha de prova admitida na lei para deteção de álcool,
apenas admissível em casos expressamente tipificados, designadamente quando o estado de saúde não
permite o exame por ar expirado ou esse exame não for possível. II- Em momento algum a lei impõe ou
exige o consentimento expresso do visado para a recolha de sangue para posterior exame de diagnóstico
do estado de influenciado pelo álcool, pelo que, nesta matéria, se encontram apenas excluídos os exames
coercivos, aos quais o titular do interesse manifestou oposição, através de recusa em sujeitar-se ao
exame. III- As circunstâncias de onde decorre a validade de um meio de prova, se bem que tenham que
emanar dos autos, não têm que ser alegadas na acusação nem de constar do elenco dos factos que, a
final, são dados como provados e não provados na sentença.”
Crime de perseguição; Requisitos; Actuação dolosa – Acórdão de 05-06-2017
“Comete o ilícito do artº 154º-A, nº 1 do CP, com dolo directo o arguido que, de forma reiterada,
contactava telefonicamente a ofendida, a horas diversas, perturbando quer o seu desempenho
profissional, quer o seu descanso; deslocava-se ao seu local de trabalho, procurando encontrar-se com
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ela; entregava quase diariamente no local de trabalho de ofendida cartas e sacas de papel com
embrulhos dentro para serem entregues àquela; deslocava-se, com frequência, à residência da ofendida,
ora para colocar bilhetes no pára-brisas do seu automóvel, ora aguardando a sua chegada, quer à porta
da entrada do prédio, quer à porta da garagem, ora, então, rondando-a, para controlar a sua rotina
diária; agindo com o propósito de provocar à ofendida medo e prejudicar e limitar os seus movimentos,
bem sabendo que desse modo a lesava na sua liberdade pessoal, como pretendeu e conseguiu.”
Liquidação da pena de prisão; Competência do TEP; Regime mais favorável aos condenados–
Acórdão de 05-06-2017
“I- Compete ao tribunal de julgamento apenas determinar e enunciar a medida concreta da pena e
informar os períodos de detenção a descontar em tal medida, nos termos dos artºs 80º e 82º do CP,
competindo depois ao Tribunal de Execução das Penas a decisão última e única juridicamente
relevante, sobre as datas concretas para a apreciação da eventual concessão da liberdade condicional.
II- Na liquidação da pena de prisão a que o arguido se mostra condenado, os períodos de privação de
liberdade deverão ser descontados no cumprimento da pena e não na pena concreta, ou seja, é preferível
ficcionar um dia, como o da data de início de cumprimento de uma pena para proceder ao seu cômputo,
do que por mero despacho, e, sem qualquer fundamento legal expresso, efectuar uma alteração na
medida concreta da pena, determinada por uma decisão já transitada em julgado. III- Tal regime
mostra-se sempre concretamente mais favorável aos condenados, por permitir sempre uma apreciação
da liberdade condicional mais próxima da data do início do cumprimento efectivo da pena.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA
Registo predial; Documento idóneo – Acórdão de 08-06-2017
“I - Um documento que prove um elemento da causa de pedir não é um documento essencial no sentido
do art.º 590.º, Cód. Proc. Civil. II - A fase dos articulados não finda enquanto todos os réus não
estiverem citados.”
Prestação de caução; Idoneidade do meio – Acórdão de 08-06-2017
“A circunstância da Requerida, não obstante para o efeito notificada, não haver deduzido oposição ao
requerimento de substituição da caução, apresentado pela Requerente, não tem o efeito de se julgar
logo idónea a caução oferecida pela Requerente em substituição da primeira.”
Oposição à execução; Preclusão – Acórdão de 08-06-2017
“Tendo o executado - aqui Autor - disposto, em tempo útil (quando para tal foi citado), de um meio de
defesa apropriado no âmbito da acção executiva (embargos de executado), a sua não dedução tem como
consequência inexorável a preclusão de um direito à repetição do indevido, tornando inadmissível, por
isso, a instauração da presente acção declarativa com o mesmo objecto.”

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
43

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

Administrador da insolvência; Destituição do administrador; Justa causa – Acórdão de 08-062017
“O conceito de “justa causa” a que alude o nº 1 do art. 56º do CIRE integra toda a conduta do
Administrador de Insolvência susceptível de pôr em causa a relação de confiança com o juiz titular do
processo e com os credores, dificultando ou inviabilizando o objectivo ou finalidade do processo,
enunciado no art. 1º do referido diploma legal.”
Custas de parte; Depósito obrigatório; Inconstitucionalidade orgânica – Acórdão de 08-06-2017
“A norma constante do n.º 2 do artigo 33.º da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de Abril, na redacção dada
pela Portaria n.º 82/2012, de 29 de Março, com o sentido de que ‘[a] reclamação da nota justificativa está
sujeita ao depósito da totalidade do valor da nota’, é inconstitucional por violação do princípio da
competência reservada da Assembleia da República constante do artigo 165.º, n.º 1, alínea b),
conjugado com o artigo 20.º, n.º 1, ambos da CRP”.”
Fraccionamento da propriedade rústica; Usucapião – Acórdão de 08-06/2017
“O instituto jurídico da usucapião prevalece sobre as normas que proíbem o fraccionamento de prédios
rústicos por ofensa da área de cultura mínima.”
Inventário; Cônjuge; Citação – Acórdão de 08-06-2017
“Os cônjuges dos herdeiros são sempre citados para o inventário quando do património da herança
façam parte bens imóveis ou estabelecimento comercial, salvo se entre eles vigorar o regime de
separação de bens, nesse sentido carecendo a concretização da partilha de consentimento conjugal, nos
termos do nº 1 do artº 1692º-A do C. Civil.”
Deserção da instância; Negligência – Acórdão de 08-06-2017
“A deserção da instância constitui um mecanismo que pretende combater a eternização dos processos
quando a parte que está onerada com o impulso da instância revela desinteresse na tramitação
destinada a prover a resolução do litígio.”
Acidente excluído; Responsabilidade pelo risco – Acórdão de 08-06-2017
“I- É de 15 dias o prazo para interposição do recurso do despacho de rejeição de meio de prova, prazo
esse a contar da notificação do mesmo despacho. II- Não se colhendo da matéria de facto provada que o
veículo seguro interveio no acidente ou desencadeou o embate do veículo da Recorrente no muro, que o
embate do veículo da Recorrente no muro ocorreu em consequência de qualquer interferência do
veículo seguro, não há que chamar à colação a responsabilidade civil decorrente dos riscos próprios do
veículo seguro pela Recorrida, pelo que inexiste fundamento para condenar a Recorrida no pagamento
de indemnização à Recorrente.”
Sigilo bancário; Dever de cooperação para a descoberta da verdade – Acórdão de 08-06-2017
“O Banco de Portugal está sujeito ao dever de segredo regulado nos arts. 80.º, 81.º-A, n.º 4, a contrario
sensu, 84.º, do RGICSF, aprovado pelo DL n.º 298/92, de 31 de Dezembro, sendo que os factos e
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elementos cobertos por tal dever só podem ser revelados mediante autorização do interessado,
transmitida ao Banco de Portugal, ou nos termos previstos na lei penal e de processo penal.”
Isenção de custas; Especial complexidade do processo – Acórdão de 08-06-2017
“Nas causas de valor superior a € 275.000,00 o remanescente da taxa de justiça é considerado na conta
a final, salvo se a especificidade da situação o justificar e o juiz, de forma fundamentada, atendendo
designadamente à complexidade da causa e à conduta processual das partes, dispensar o pagamento
(art.º 6.º, n.º 7, RCJ).”
Decisão que ponha termo ao processo; Prazo do recurso – Acórdão de 08-06-2017
“As decisões que colocam termo à causa são aquelas que provocam a extinção da instância, entre as
quais se contam o despacho de indeferimento liminar total, o despacho de absolvição da instância ou
que declare qualquer outra forma de extinção da mesma, o saneador que coloque termo ao processo e a
sentença.”
Justificação notarial; Legitimidade activa; Herdeiro – Acórdão de 08-06-2017
“O herdeiro legitimário não tem legitimidade para impugnar, ainda em vida dos seus ascendentes, a
escritura de justificação notarial para estabelecimento do trato sucessivo no registo predial feita por um
terceiro relativamente a bens que integram o acervo de uma herança indivisa.”
Compensação de créditos; Sentença condenatória não transitada – Acórdão de 08-06-2017
“O herdeiro legitimário não tem legitimidade para impugnar, ainda em vida dos seus ascendentes, a
escritura de justificação notarial para estabelecimento do trato sucessivo no registo predial feita por um
terceiro relativamente a bens que integram o acervo de uma herança indivisa."
Administrador da insolvência; Destituição do administrador; Justa causa – Acórdão de 08-062017
“Quando não resulte de incapacidade do Administrador para o exercício das respectivas funções, a justa
causa pressupõe a violação grave dos deveres no exercício das respectivas funções.”
Contra-ordenação laboral; Greve; Substituição de trabalhador em greve – Acórdão de 08-06-2017
“I-A greve decretada ao trabalho extraordinário e suplementar, em dia normal de trabalho, descanso
semanal obrigatório, semanal complementar e feriados, não pode deixar de considerar-se, embora
atípica, uma greve legal. II-Por isso comete a contra-ordenação prevista nos n.ºs 1 e 3 do artigo 535.º do
CT, a arguida que perante a greve ao trabalho suplementar dos trabalhadores de um determinado
Centro de Distribuição aí coloca trabalhadores de outro(s) Centro(s) para realizarem o trabalho que não
foi realizado por aqueles.”
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Resolução pelo trabalhador; Falta de pagamento pontual da retribuição; Violação do direito a
férias; Abuso do direito; Litigância de má fé – Acórdão de 08-06-2017
“I-Para que se verifique uma situação de justa causa subjectiva para a resolução do contrato pelo
trabalhador, nos termos do Código do Trabalho/2009, exige-se: (i) um requisito objectivo, traduzido
num comportamento do empregador violador dos direitos ou garantias do trabalhador; (ii) um requisito
subjectivo, consistente na atribuição desse comportamento ao empregador; (iii) um requisito causal, no
sentido de que esse comportamento, pela sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente
impossível a subsistência da relação de trabalho; II-Verificando-se a violação de um qualquer dever
contratual por banda do empregador, designadamente a falta de pagamento pontual da retribuição,
vale a regra ínsita no artigo 799.º, n.º 1, do Código Civil, o que significa que a culpa do empregador se
presume, havendo de ter-se por verificada, caso não seja por ele ilidida; III-Embora a empregadora não
tenha pago à trabalhadora parte das retribuições mensais, não pode concluir-se que o comportamento
daquela, pela sua gravidade e consequências, tornou imediata e praticamente impossível a subsistência
da relação de trabalho e, por consequência, que exista justa causa subjectiva para a resolução do
contrato, no circunstancialismo em que se apura que:(i) as partes mantinham não só uma relação
laboral como uma relação de amizade; (ii) era do conhecimento da trabalhadora que a partir de
Outubro de 2013 houve uma quebra nas vendas da empregadora de cerca de 40% a 50%, em razão do
que esta deixou de lhe pagar pontualmente a retribuição, passando a fazer pagamentos parciais em
numerário, ao longo dos meses e consoante a disponibilidade financeira, o que foi aceite pela
trabalhadora; (iii) por carta datada de 2 de Janeiro de 2015, remetida à empregadora e por esta
recebida no dia 5 seguinte, resolveu o contrato de trabalho com fundamento no não pagamento das
retribuições e subsídios de Setembro a Dezembro de 2014, sendo que anteriormente à remessa de tal
carta, não obstante manter a relação de amizade, nunca interpelou a empregadora com vista ao
pagamento das retribuições parcelares em atraso; (iv) no mesmo mês de Janeiro de 2015 apresentou o
pedido de reforma por limite de idade, vindo a reformar-se em 21 de Março de 2015; (v) desde Outubro
de 2013 e durante 11 meses houve pagamentos parciais das retribuições mensais – alguns deles, como os
de € 140,00 ou de € 300,00, de pouco montante face ao valor da retribuição –, e a partir de Setembro de
2014 e até Dezembro do mesmo ano – período em que se fundamentou a resolução do contrato – apenas
no mês de Novembro de 2014, sendo devida a retribuição de € 985,20 apenas foi pago o montante de €
600,00, tendo nos restantes meses desse período sido paga retribuição superior à devida. IV-Como facto
constitutivo do direito à indemnização por violação do direito a férias, ao trabalhador compete alegar e
provar factos consubstanciadores de um comportamento culposo do empregador que obste ao gozo das
férias. V-Para tal é necessário que se prove que houve um efectivo impedimento ao gozo de férias, não
sendo, por isso, suficiente a simples não marcação das férias para concluir que o empregador obstou ao
seu gozo. VI-A sustentação de uma posição jurídica desconforme com a correcta interpretação da lei,
mas que não se pode considerar absolutamente inverosímil ou desrazoável não implica, por si só, a
qualificação de litigância de má fé, por conduta dolosa ou temerária.”
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Despedimento colectivo; Competência territorial – Acórdão de 08-06-2017
“A competência territorial do tribunal do trabalho em ação de impugnação de despedimento coletivo só
pode ser conhecida se os autos contiverem os elementos necessários e se alguma das partes invocar a
exceção, não sendo de conhecimento oficioso.
Contrato de trabalho a termo; Motivação – Acórdão de 08-06-2017
“O motivo justificativo, aposto pela empregadora no contrato de trabalho outorgado com o
trabalhador em 21.07.2014, de que “o presente contrato de trabalho é celebrado a termo certo, nos
termos da alínea e), do n.º 2 do art.º 140.º do Código do Trabalho – aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de
fevereiro e destina-se a satisfazer necessidades temporárias da primeira outorgante decorrentes do ciclo
anual de produção irregular decorrente da natureza estrutural do mercado de tintas e vernizes. Assim e
para efeito do supra-referido termo, o trabalhador ora contratado vai complementar e ajudar na venda
de tintas e vernizes, que se encontra com um previsível aumento de procura, ocasionado pelo esperado
acréscimo do número de clientes durante a época da primavera-verão”, não concretiza suficientemente
a razão de ser da aposição do termo resolutivo, além de que na data da celebração já tinha terminado a
primavera há um mês e era para vigorar também no outono e um mês no inverno, o que contaria o
motivo indicado.”
Ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho; Presunção de laboralidade –
Acórdão de 08-06-2017
“A vontade das partes consistente em afirmar que entre elas existe um contrato de prestação de
serviços não pode prevalecer se a realidade demonstra que a relação jurídica existente constitui um
contrato de trabalho subordinado. O legislador optou pela correspondência real e efetiva entre a
realidade concreta e a qualificação da relação jurídica existente entre o prestador e o beneficiário da
atividade, não podendo valer qualquer outra que se lhe oponha.”
Fundo de garantia de alimentos devidos a menores; Prazo de interposição de recurso – Acórdão
de 07-06-2017
“I- Não existem razões para que à tramitação do incidente da garantia dos alimentos a cargo do Fundo
de Garantia de Alimentos devidos a Menores, embora estabelecida, em parte, em regras avulsas (artigos
3º da Lei 75/98 e 9º, nº 4, do Decreto-Lei nº 164/99), seja conferida natureza diversa da do incidente de
incumprimento do devedor originário prevista no artigo 48º do Regime Geral do Processo Tutelar Cível,
aprovado pela Lei nº 141/2015, de 08/09, face ao consagrado nos artigos 6º, al. d), 7º, al. e) e 16º deste
diploma. II- Em sede de intervenção do Fundo de Garantia de Alimentos devidos a Menores, o prazo de
recurso e de apresentação das alegações respectivas é de 15 dias, por força da aplicação da regra contida
no nº 3 do artigo 32º do Regime Geral do Processo Tutelar Civil.”
Cinemómetro-radar; Vigilância electrónica; Velocidade excessiva; Lei aplicável – Acórdão de 0606-2017
“I-O uso de cinemómetros-radar para detecção de velocidade pelas forças policiais na fiscalização
rodoviária não corresponde ao uso de “câmaras de videovigilância” tout court. Aquilo que foi usado foi
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um cinemómetro, um instrumento de medição associado a uma determinada câmara de captação de
imagens. Coisas diversas e com diverso enquadramento legal. Desde logo porquanto só a estes é
aplicável o Regulamento de Controlo Metrológico dos Cinemómetros, aprovado pela Portaria nº
1542/2007, de 06-12. II- O regime geral da Lei nº 1/2005 não é aplicável ao uso de cinemómetros-radares
pelas forças policiais. III- Apenas com a entrada em vigor do artigo 23º da Lei nº 39-A/2005, de 29-07
(primeira alteração à Lei nº 1/2005), vem a ser prevista como objecto da previsão legal numa nova
alínea, a d), no nº 1 do seu artigo 2º, a “Prevenção e repressão de infracções estradais” e a ser fixado um
regime especial na alteração ao artigo 13º da lei, transformando-se esse preceito de disposição
transitória na previsão, antecipação e autorização de um regime especial para as infracções
estradais. IV- Esse regime especial veio a ser publicado a 29-11-2005 consistindo no Dec-Lei nº 207/2005
que prevalece sobre o “regime geral previsto na referida” Lei nº 1/2005. V- Assim a querela câmaras
fixas/câmaras móveis e sinalética tal como prevista na Lei nº 1/2005, só faz sentido para os casos
regulados pela Lei nº 1/2005, não para o regime especial do Dec-Lei nº 207/2005. VI- E é para esse
regime geral da Lei nº 1/2005 que existe a Portaria nº 373/2012. VII- Os Despachos de aprovação das
qualidades técnicas pelo IPQ (metrologia legal) e de autorização de uso para fiscalização (controlo legal
estradal) fornecem a completa identificação do instrumento utilizado e suas características técnicas,
partindo da sua identificação no auto de notícia, se esta for clara e completa. No caso o auto identifica o
cinemómetro como de marca Multanova modelo 6F MUVR6FD n.º 111.20.12.3.09.”
Ofensas à integridade física; Ameaça; Alteração não substancial dos factos – Acórdão de 06-062017
“I-Vendo a concreta materialidade fáctica inicialmente imputada ao arguido e posteriormente aditada,
entendemos que a alteração comunicada não constitui qualquer alteração substancial dos factos, já que
está em causa o mesmo “facto histórico unitário”, o mesmo “pedaço de vida”, tendo apenas tido lugar o
aditamento de um facto que melhor concretiza a actividade que já lhe havia sido imputada, sem
quaisquer repercussões agravativas ou diminuição das suas garantias de defesa, já que as expressões
proferidas pelo arguido nas condições em que o foram e que se encontravam imputadas na acusação, as
quais já permitiam concluir que o arguido ameaçara os ofendidos com a prática de um crime punível
com pena de prisão superior a três anos, mostrando-se também o arguido acusado da prática de dois
crimes de ameaça, agravados.”
Condução de veículo em estado de embriaguez; Exame de pesquisa de álcool no sangue; Recolha
de amostra de sangue; Inconstitucionalidade – Acórdão de 06-06-2017
“I-Na linha do que já tem vindo a ser defendido pela jurisprudência do Tribunal Constitucional, a
admissibilidade da colheita de amostra de sangue, para exame do estado de influenciado pelo álcool, a
condutor de veículo interveniente em acidente de viação não comporta, por si, um juízo de
desconformidade constitucional.”
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Contraordenação rodoviária; Não identificação do condutor; Responsabilidade do proprietário do
veículo; Constitucionalidade – Acórdão de 06-06-2017
“I- Mesmo o entendimento jurisprudencial que admite a elisão da presunção através de impugnação
judicial da decisão da autoridade administrativa por parte de quem nada disse no prazo da defesa a que
se refere o art. 171.º nº3 do C. Estrada, sempre exige alegação e prova de que o autor da
contraordenação é um determinado cidadão, devidamente identificado. II - Se no recurso de
impugnação judicial o arguido não indica quem conduziria o veículo em causa nem alega utilização
abusiva do mesmo, limitando-se a remeter para o tribunal o dever de identificar a pessoa do condutor
ou, em todo o caso, de retirar as consequências legais de dúvida sobre a identidade respetiva, e o
tribunal a quo aprecia e decide na sentença que era o arguido quem exercia a condução, conheceu questão
de que não podia tomar conhecimento, incorrendo na nulidade prevista na parte final da alínea c) do nº1
do art. 379.º do CPP. III- No caso concreto, a consequência daquela nulidade traduz-se em julgar-se
não provada a factualidade relativa à autoria da contraordenação por parte do arguido, julgando-se
apenas provada a factualidade descrita na decisão administrativa, que narra as circunstâncias em que
foi praticada e percecionada a contraordenação em causa, o que não foi sequer objeto de impugnação
por parte do arguido. IV- A presunção de responsabilidade do titular do documento de identificação do
veículo pela contraordenação estabelecida no art. 135.º nº3 do C. Estrada é uma presunção legal ilidível
pela forma prevista no art. 171º do C. Estrada e não uma presunção simples ou natural, que
constitui meio de convicção. Pelo contrário, as presunções legais já não têm a função de encaminhar o
raciocínio do julgador para uma convicção, uma certeza. Atuam sem a convicção, ou contra a convicção do
julgador. Constam dum imperativo ao julgador; não são um instrumento lógico de apreciação da prova pelo
julgador.” (Cavaleiro de Ferreira). V- Em obediência à presunção legal, o julgador terá de dar como
provado, mas então de harmonia com as regras de apreciação da prova, não o facto presumido, mas o
equivalente desse facto, base da presunção. A equiparação dos dois factos, porém, não é uma operação
racional do julgador, mas obediência a um imperativo legal.». VI- O procedimento vinculado de
identificação do condutor ou a demonstração do caráter abusivo da utilização do veículo com vista
à elisão da presunção e subsequente arquivamento do processo contraordenacional (cfr nºs 3 e 4 do art.
171.º do C. Estrada), impõe ao titular do documento de identificação do veículo ónus que não pode
reputar-se excessivo em casos como o presente, nomeadamente em face do princípio da
proporcionalidade em sentido amplo a que se reporta o art. 18º da CRP ou do princípio das garantias de
defesa previstos no art. 32.º da CRP.”
Abuso sexual de crianças; Ameaça; Coação agravada; Suspensão da execução da pena de prisão –
Acórdão de 06-06-2017
“I-Sendo o arguido delinquente primário e considerando a sua idade (53 anos), a sua inserção familiar e
profissional e o tempo decorrido desde a data dos factos (cerca de 6 anos) deve ser suspensa a execução
da pena de prisão que lhe foi imposta, mediante regime de prova.”
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Publicação da sentença; Arguido ausente; Notificação – Acórdão de 06-06-2017
“I - A lei distingue claramente as situações em que o arguido faltoso é ausente, ausente desde o início do
julgamento, física e processualmente ausente, a que aludem os artigos 333.º, nºs 2, 3 e 5 e 334.º, nº 6, do
Código de Processo Penal, daqueloutras em que o arguido esteve presente no julgamento, mas
entretanto dele se ausentou (justificada ou injustificadamente) e não assistiu à leitura da sentença. II Na primeira situação, o legislador não prescindiu da comunicação da sentença ao arguido e, por
conseguinte, da notificação pessoal da mesma ao agente (quando este for detido ou se apresente
voluntariamente). III - Na segunda, o arguido considera-se notificado com a leitura da sentença perante
o defensor nomeado ou constituído, como decorre do prevenido no artigo 373.º, nº 3, do Código de
Processo Penal. IV- Na primeira situação, o prazo para interposição de recurso da sentença ou acórdão
conta-se a partir da sua notificação pessoal ao arguido. Na segunda situação, o prazo para o recurso
conta-se da data do depósito da sentença ou acórdão, nos termos preceituados no artigo 411º, nº 1,
alínea b), do citado compêndio legal.”
Quebra de sigilo profissional; Advogado – Acórdão de 06-06-2017
“I-Estando em causa a investigação de crimes de tráfico de estupefacientes e branqueamento de
capitais é de deferir o pedido de quebra do sigilo profissional de advogado por ser absolutamente
essencial e imprescindível para a descoberta da verdade material e a realização da justiça que a senhora
advogada deponha sobre os factos de que tem conhecimento no exercício das suas funções.”
Homicídio qualificado; Recurso; Meios de prova; Reconstituição; Regras da experiência comum –
Acórdão de 06-06-2017
“I- A reconstituição é uma aproximação ao real acontecido, através de uma tentativa de reconstrução
do facto ilícito praticado, com intuitos indiciários ou probatórios. É um meio de prova autónomo e é,
em regra, pré-constituída (em momento anterior à audiência de julgamento) e com objectivos
potencialmente incriminatórios. Não faz sentido excluí-la devido a facto futuro incerto, o saber se o
arguido vai ou não exercer o seu direito ao silêncio em audiência de julgamento. II-A reconstituição
também serve, através da análise da forma ou formas como o ilícito poderá ter sido praticado, para o
provar e para consolidar ideias sobre o modo de execução e adjuvar de forma importante outras provas
“a descobrir um facto, a obter prova sobre ele e a determinar a autoria de dado facto”. Neste último
caso a ajudar, inclusivé, a formar convicção sobre o número de agentes intervenientes. III-Ao contrário
do que acontece no reconhecimento onde a permanência na linha de identificação é obrigatória - na
medida em que não exige, para a maioria dos casos, um facere do arguido - a reconstituição não é uma
diligência em que o arguido tenha a obrigação de colaboração. E, precisamente, na medida em que
supõe uma participação activa do arguido na reconstrução do ilícito, um facere que pode contrariar o
privilégio contra a auto-incriminação, privilégio este que se não limita aos meios de prova
“declarativos”. IV- O privilégio contra a auto-incriminação, ideia geral que inclui o direito ao silêncio,
não significa que o arguido tenha o privilégio de impedir que seja efectuada prova contra si. V- Não há
reconstituição sem linguagem, assim como não há processo sem linguagem. E exigir que a
reconstituição feita exclusivamente por arguidos não tenha “declarações” é exigir que as reconstituições
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sejam mudas, despidas da linguagem, característica essencial da humanidade. Uma reconstituição com
arguidos contém, necessariamente, “declarações” dos mesmos na medida em que têm que verbalizar o
conhecimento que tiveram do facto ocorrido para que o mesmo seja “reconstituído”. VI-A cautela
processual apenas se impõe no caso de as forças policiais utilizarem a reconstituição como forma
abusiva de obter uma declaração confessória por coacção ou ameaça, declarações estranhas ao objecto
da reconstituição ou uso de expediente processual de não constituição como arguido, devendo ser. VIIAs regras de experiência comum (ou técnicas e científicas de conhecimento generalizado) ou máximas
da experiência, são juízos ou normas de comportamento social de natureza geral e abstracta, sem
ligação a factos concretos sobre que há que decidir, mas concretamente observáveis pela experiência
anterior de casos semelhantes. E não são resultantes de uma ciência pessoal, mas de um conhecimento
que é partilhado (comum) pela generalidade das pessoas de um país, de uma região, de uma classe de
pessoas e concretizam-se na ideia de que certos factos geralmente ocorrem associados a outros. De
forma mais sucinta, se os factos costumam ocorrer de certa forma, isso permite um raciocínio indutivo
que conclua que, em iguais circunstâncias, voltarão a ocorrer dessa forma. Assim, é aceite que uma
“regra de experiência comum” ou máxima da experiência não passa de uma lei social constatada de
forma empírica por observação de factos anteriores. VIII-Na valoração da prova e sua fundamentação
o seu papel essencial é o de fornecerem a premissa maior de um silogismo, sendo a premissa menor o
facto conhecido (o comummente chamado indício) e a conclusão o resultado da presunção, o facto
obtido. IX-Regras de experiência comum e presunções naturais são conceitos distintos: as regras de
experiência comum autorizam a apreciar um comportamento determinado em função da cultura e
comportamento social de um determinado povo, num tempo determinado; as presunções permitem
partir de um facto conhecido para um facto desconhecido. A presunção vive e gera factos. X-A regra de
experiência comum não é uma prova, sim um “juízo hipotético de conteúdo genérico, assente na
experiência comum” (Acórdão do STJ de 06-07-2011); a presunção é uma “prova” reconhecida pelo
ordenamento jurídico português, enquanto ilação que o julgador tira de um facto conhecido para firmar
um facto desconhecido – artigos 349º e 351º do Código Civil, incluídos na Secção II do Capítulo II
(Provas), do Sub-título IV, do Livro I do Código Civil. XI- A regra de experiência comum é uma
generalização, decorrente de observação empírica de factos anteriores, bastas vezes confundindo-se com
pré-juízos, mesmo preconceitos, daí a necessária cautela no seu uso. Se a “regra de experiência comum”
for de largo espectro e não verificada a “regra” serve de nada. É uma mera abstração e, pela sua
amplitude, não convertível em facto útil. E isto acarreta, necessariamente, a sua imprestabilidade como
regra de experiência comum. Não serve para incriminar nem para exculpar; se, à partida, é possível
encontrar o caso que contraria a “regra de experiência comum” utilizada, a mesma fica vazia de
conteúdo e prestabilidade. Aqui a excepção não confirma a regra. Afunda-a. Torna-a uma não-regra.
XII-Não se pode partir, para uma presunção simples, de uma regra tão geral como “este tipo de pessoa
não mata este género de pessoa”. É puro non sense. A base de partida tem que ser uma regra
concretamente verificável. Uma afirmação se impõe então: só é possível presumir factos com
ancoragem no caso concreto e não a partir de uma duvidosa generalização. XIII-Também é
jurisprudência assente que o não-uso de regras de experiência comum e presunções simples quando elas
se impõem – como no caso dos autos – gera o vício de erro notório na apreciação da prova previsto no
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art. 410.º, n.º 2, al. c), do CPP, - Acórdão de 06-10-2010. XIV-Nas presunções simples - aglutinando
todos os requisitos de legislação e jurisprudência europeia conhecidos, na ausência de critério legal
probatório no ordenamento jurídico português - a presunção com base no factum probatum permite a
ligação ao factum probandum se a presunção se basear num juízo lógico seguro, causal, sequencial,
preciso, directo e unívoco. Não basta, pois, a mera verosimilhança, o provável, o plausível, para que se
permita operar de forma capaz uma presunção hominis.XV-Exige-se – para um juízo de imputação
suficiente para uma condenação penal, mesmo com recurso a presunções hominis - a certeza judicial
exigível para uma condenação penal, o recurso a um juízo expresso em duas frases que se entendem não
permitirem melhor explanação, a continental europeia “probabilidade que roça a certeza” e a anglosaxónica “beyond reasonable doubt”, ambas expressando idêntica realidade, o mais exigente standard
de prova. Ir para além disto seria mera conjectura tão provável como não e, aqui, em sede de
imputação penal, a teoria do balanço de probabilidades (“mais provável do que não”) é sabidamente de
afastar. XVI- Apesar de a impugnação do assistente não ter sido cumprida nos termos do disposto no
artigo 412º, nsº 3 e 4 do C.P.P., não se pode no mesmo processo, havendo dois recursos, proceder como
se eles tivessem uma vivência isolada e a prova indicada pelo Ministério Público não pudesse, para este
efeito limitado (o conhecimento dos factos indicados, por apelo a regras de experiência comum, mesmo
se resultantes da alteração factual proposta pelo MP), ser extensível ao recurso do assistente. Seria
permitir a existência de contradições e a contraditoriedade com as regras de experiência comum
resultantes da matéria de facto apurada em atenção a um valor processual adjuvante que se erigiria
como valor supremo. Seria permitir o alinhamento de duas “matérias de facto” (possívelmente
contraditórias) em função das características formais de dois recursos. XVII-Constatando-se que o
recurso do assistente é procedente na parte em que se declara a existência de erro notório na apreciação
da prova, daí não decorre que um dos remédios consequentes a tal vício, o reenvio para análise de parte
da decisão, seja viável por o tribunal dispor de todos os elementos de prova que permitem concluir que
o reenvio seria um acto inútil por não haver possibilidade de fazer prova de co-autoria num homicídio.”
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