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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

de 1975, o Comité Central da FRELIMO
proclama solenemente a independência total e
completa de Moçambique e a sua constituição
em República Popular de Moçambique”, quero
parabenizar a todo o povo moçambicano que
engajado em prol do desenvolvimento, luta sem
cessar para um Moçambique melhor que
Milhões de braços, uma só força, vamos
vencer...
Entretanto, hoje em dia existe um grande
debate nesta pátria amada, pérola do índico,
sobre a Dívida Oculta, a que chamo de
Incógnita, descoberta pela auditoria da Kroll.
Sendo verdade ou não, este facto leva-me a
pensar nas posteriores consequências que
advirão por esta descoberta. Existe uma voz
que alega que ela é incorreta e enganosa posto
que, os resultados da auditoria não revelam de
per si uma veracidade. Isto lembra me o que
acontece muitas vezes quando em tempos de
crise, alguém tem uma dívida a pagar. Ora esta!
Mais uma Dívida Oculta, a que chamo de
Incógnita foi descoberta. Não acredito! Será
que esta dívida é sucedânea da inflação? Se sim,
os economistas lembram que a dívida só se faz
sentir, quando estamos perante uma inflação,
um desemprego, uma má gestão das políticas

JOCHUA A. BALOI
Doutorando em Ciência Política
(IESP-EU RIO DE JANEIRO). Mestre,
Licenciado & Professor Assistente da
Universidade São Tomás de
Moçambique (USTM)

“AUDITORIA KROLL SOBRE A
DÍVIDA OCULTA OU
“INCÓGNITA” DE
MOÇAMBIQUE”
41 Anos depois de o presidente Samora
Machel ter proclamado a independência, e nas
suas
palavras:
“Moçambicanas
e
Moçambicanos, operários e camponeses (…) em
vosso nome, às zero horas de hoje 25 de Junho
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públicas e deveras um aumento das taxas de
juro.

feita por Wunsch e Olowu (1990) sobre o
Fracasso dos Estados centralizados.

É muito aborrecedor quando se recebe uma
mensagem nas redes sociais a falar-se da tal
Dívida Oculta, a que chamo de Incógnita.
Quando se pega um jornal, vem estampada logo
na capa, Dívida Oculta, a que chamo de
Incógnita. Já não falo da Televisão que me
parece que todos os canais combinam nesse dia
ou nessa semana para falar do mesmo tema.

Para explicar os efeitos destes Estados, eles
afirmam que, um dos problemas que impede o
crescimento nos países africanos é a sua super
centralizada
organização
estadual.
O
argumento destes autores é de que a
centralização excessiva das instituições
governamentais
em
África
desde
as
independências (1960) impediu seriamente a
capacidade do continente, de promover o
desenvolvimento e apostar na autogovernação.
A política de centralização teve grandes efeitos
no desenvolvimento humano em África, pois
facilitou a exploração e abuso dos pobres pelos
poderosos.

Assunto como a “auditoria da Kroll entregou à
Procuradoria da República um relatório que
afirma que além de 500 milhões de dólares
desaparecidos, existe uma sobrefacturação de
713 milhões de dólares pagos que está acima
dos preços praticados nos mercados!. Mas ao
fim e ao certo, o que é essa tal Dívida Oculta, a
que chamo de Incógnita, que virou pública?
Esta questão acredito que muitos fazem, mas
ninguém quer responder e se derem a resposta,
esta não é convincente ou a sua explicação se
torna um sofisma. Essa dívida quem a
cometeu? De quanto dinheiro na verdade
estamos a falar? Eu como cidadão comum onde
entro nessa dívida e/ou no seu cometimento? O
que trará de benefício para o país e para mim?
Na verdade, Moçambique não é o único país
que na história do mundo teve e/ou tem Dívida
Oculta a que chamo de Incógnita, que se tornou
pública. Lamento tecer a consideração de que
existem muitos países que na sua história
faliram mais de uma vez, posto que, tiveram
Dívida Oculta, a que chamo de Incógnita, como
a Espanha, a França, a Alemanha, a Grécia,
Portugal, Brasil, Cabo Verde entre outros, no
entanto, deve-se saber aprender a lição para
que no futuro, situações idênticas não
aconteçam. É disto que me lembra a discussão

Quando o poder político está concentrado nas
mãos de alguns e efetivamente retirado das
mãos dos outros, requer a assunção da
propensão humana, autointeresse, ou mesmo, o
paternalismo que impõe que os não poderosos
prossigam políticas públicas que visam a
satisfação não dos seus interesses, mas sim dos
interesses das elites poderosas. Esta situação
conduz a um conflito político, disrupção
económica e a deterioração social (Wunsch &
Olowu, 1990: 9). Na minha míope opinião são
estes factores que podem levar ao surgimento
de Dívida Oculta, a que chamo de Incógnita.
Não um pouco longe de nós, em 2012, dois
autores americanos, Acemoglu e Robinson
explicam na sua best seller, por que as nações
fracassam. Claro, não é o nosso caso, no
entanto, devemos nos precaver de situações
similares. É por isso que nesta obra devemos,
claro se tivermos vontade, aprender algumas
ilações por eles tiradas. Na verdade, o que eles
afirmam é que os países pobres estão na
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situação de penúria, posto que, os detentores do
poder político fazem escolhas erradas, não por
equívoco ou por ignorância mas de forma
propositada, tornando deste modo uma escolha
que gera pobreza. Esta premissa é secundada
deveras, pela ideia de que o desenvolvimento ou
a prosperidade económica duma nação, é fruto
da qualidade das suas instituições políticas e
económicas, quer dizer, está associada às
instituições políticas e económicas inclusivas1 ,
em detrimento do subdesenvolvimento ou da
pobreza que é sucedânea das instituições
políticas extrativistas ou exclusivas2 , que só
geram estagnação e miséria.
Infelizmente, em quase todos os países que
tiveram dívidas, e independentemente da
fórmula que o país usar para se pagar a dívida,
sempre, mas sempre é o povo, o contribuinte a
pagar o bill. Na verdade, esta Dívida Oculta, a
que
chamo
de
Incógnita
interfere
negativamente na economia nacional, pois
temos ouvido académicos, políticos, jornalistas
bem como a sociedade no geral a tecer severas
críticas e a lamentar sobre a sua
sustentabilidade financeira e/ou económica e
sobre os seus efeitos reais a curto e longo prazo.
Não sendo economicista, mas acredito que
Moçambique perdeu nos últimos 5 anos mais de
500 milhões de dólares em fluxos ilícitos de
capitais, como revelou o último relatório da
Kroll. Na verdade, a média por ano foram mais

de 42 milhões de dólares por cobrar pelas
finanças moçambicanas, que este valor
equivale, e.g. aos juros pagos pelo governo pelo
serviço da Dívida Oculta, a que chamo de
Incógnita, id est, em cada ano o país tem um
deficit do equivalente a 3.5% do PIB.
Uma consequência imediata disto é a fuga a mil
pés dos investidores, posto que, nenhum
homem de negócios quer investir num país com
dívida elevada, o que segundo os economistas,
isto está ligado aos riscos imanentes, que podem
se repercutir tanto no crescimento económico
como na criação de emprego. Logo, uma vez
não existindo investimento, a consequência é a
falta de emprego e automaticamente a
indigência.
Uma última perguntinha para fechar este
texto. Será sustentável a Dívida Oculta, a que
chamo de Incógnita? Estudos existem que
afirmam que sim, de facto pode ser sustentável,
porém, isto só é factível se ela for reduzida ou
estabilizada. Como? Se esta redução se aplicar
às instituições políticas inclusivas, quer dizer, a
sua redução não deve depender de valores
irreais, muito menos de ajustes orçamentais
extraordinárias e inexequíveis para se efectivar
o crescimento económico e político, mas sim de
valores realísticos e factíveis que possam
concorrer para o bem-estar social e económico
do país.

1

Nestas instituições há promoção do desenvolvimento
sustentado, garantia do pluralismo político na sociedade e
assunção da alternância natural do poder, ficando a
sociedade cada vez mais próspera.
2

Aquelas que surgem em nações onde não existe o
pluralismo político. Nelas, há uma transferência da
riqueza produzida pela sociedade para uma elite, ficando a
sociedade cada vez mais pobre.
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ARTIGOS

DE OPINIÃO

indissociável do conceito de família que se
apresenta como “(…) elemento fundamental e
a base de toda a sociedade.”1
O casamento é um facto humano no sentido
em que o mesmo, parte da autonomia da
vontade das partes contraentes, com intenção
de viver uma vida conjugal de comunhão
plena, como aliás refere a Lei 10/2004 de 25 de
agosto: “(…) o casamento é a união
voluntária e singular entre um homem e uma
mulher, com o propósito de constituir família,
mediante comunhão plena de vida.”2 Assim se
impõe a noção jurídico-familiar do instituto
do casamento, na esfera do ordenamento
jurídico de Moçambique.

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

“O CASAMENTO TRADICIONAL
(LOBOLO) COMO
CONTRAPONTO DO CASAMENTO
CIVIL EM MOÇAMBIQUE”

Na perspetiva de ANA PRATA “(…) o
termo casamento designa também a situação
jurídica resultante do ato.”3 Destarte a ação

O casamento é uma realidade que tem
vindo a consubstanciar-se ao longo dos
séculos, desde a Época Antiga, a começar pelo
Egipto, Mesopotâmia, Grécia e Roma,
perpassando as Épocas Medievais, Moderna e
Contemporânea.
Essa
realidade
é

Cfr. n.º 1, do art. 119.º da CRM.
Cfr. art. 7.º da Lei 10/2004 de 25 de agosto.
3 Cfr. PRATA, Ana (2013) Dicionário Jurídico, Direito
Civil, Direito Processual Civil, Organização Judiciária, p.
238.
1

2

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

© NRDC - Escritório de Advogados 2017
5

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

de casamento acaba sendo o álibi para que se
consubstancia o ato jurídico, sendo que
inexistindo o ato jurídico inexiste o
casamento. Portanto, o casamento acaba
sendo, assim, uma sinonímia do acto jurídico.
O casamento4, representando um instituto
de grande importância, junto com o
parentesco, afinidade, adoção, filiação e a
ação dos alimentos5, é pelo Texto
Fundamental de Moçambique protegido pelo
Estado, senão vejamos: “o Estado reconhece
e protege, nos termos da lei, o casamento
como instituição que garante a prossecução
dos objetivos da família.”6
Olhando
para
o
casamento,
em
Moçambique,
o
mesmo
obedece,
distintamente
da
realidade
jurídica
portuguesa, três modalidades, segundo o
disposto no art. 16.º, a saber o casamento
civil, religioso e tradicional7. E para a
celebração contratual do casamento tem de se
obedecer a um registo de carácter imperativo,
como invoca a disposição do art. 18.º8.

Para Diogo Campos o casamento é um negócio
jurídico é, fundamentalmente um negócio jurídico,
enquanto autonomia privada dependente da vontade dos
nubente mas ao mesmo tempo é um contrato, pois, “em
matéria de regime de bens, vigora de algum modo o
princípio da liberdade contratual. Os nubentes podem
fixar o regime de bens que entenderem mais
correspondente aos seus interesses.” (Cfr. CAMPOS,
Diogo Leite (2012) Lições de Direito da Família e das
Sucessões, p. 183.
5 A ação de alimentos ou providência alimentar é por
mim, entre alguns outros autores, considerado um
verdadeiro instituto da família.
6 Cfr. n.º 2 do art. 119.ºda CRM.
7 Cfr. n.º 1.
8 Cfr. n.º 1.
4

As modalidades do casamento têm os seus
efeitos no que diz respeito a sua consumação,
sendo que “(…) ao casamento monogâmico,
religioso e tradicional é reconhecido valor e
eficácia igual à do casamento civil, quando
tenham sido observados os requisitos que a lei
estabelece para o casamento civil.”9
Significa isso que as modalidades do
casamento tradicional e religioso dependem,
impreterivelmente, dos requisitos da última
modalidade,
o
do
casamento
civil,
consubstanciando-se, assim, uma condition
sine qua non para que a realidade substantiva
e adjetiva das duas primeiras modalidades se
consumam. Quer o casamento tradicional,
quer o casamento religioso, no sentido da sua
validade, dependem dos requisitos aplicáveis
para o casamento civil10.
Todavia a diferenciação existente entre as
duas formas de casamento, quer a tradicional,
quer a religiosa e que de alguma forma
concede as estas duas modalidade de
casamento uma certa legitimidade e
autonomia, em relação ao casamento civil,
está no facto de ambas, uma vez transcrito no
registo civil, vedarem a possibilidade de
existência da realização do casamento cível,
segundo os ditames do art. 18º11.
No concernente a capacidade civil, o
casamento tradicional, tal como acontece com
o casamento religioso só é celebrado por quem
tiver a capacidade exigida pela lei civil12.
Cfr. art.16.º, n.º 2 da Lei da Família
Para mais pormenores cfr. ABUDO, José (2005)
Direito da Família, pp. 119 a 120.
11 Cfr. n.º 2 da Lei 10/2004 de 25 de agosto.
12 Cfr. art. 24.º da Lei 10/2004 de 25 de agosto.
9

10
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Entretanto, a celebração do casamento
tradicional segue as regras estabelecidas para
o regime urgente13 quando existir lacunas
legislativas14.
Mediante o que se disse e tendo em conta a
realidade moçambicana, uma grande parte da
população, sobretudo a da zona sul de
Moçambique, acabam por adotar pelo lobolo,
no sentido de manter uma relação conjugal.
O lobolo15 é, necessariamente, uma
manifestação do casamento tradicional não
consubstanciado pelos pretensos nubentes.
Uma prática bastante adotada nessa zona do
País, em que a família do noivo (ou mesmo o
noivo) tem, necessariamente, de fazer
oferendas à família da noiva, mediante a
compra de bens, (roupa, caprinos, bovinos,
bebidas, etc) apresentados, através de uma
lista, pelos parentes próximos da pretensa
noiva. Portanto o lobolo, como alguns o
denominam, representa, sem embargo,
concordando em algum momento, uma
verdadeira compra da pretensa noiva por
parte de quem a pretende desposar.

consumação, pois pode haver lobolo, sem que
seja, impreterivelmente, um casamento
tradicional. Lobolo só pode obedecer a
modalidade do casamento tradicional se se
obedecer não apenas os requisitos dispostos
no art. 51.º da Lei 10/2004 de 25 de agosto, ou
seja, que o mesmo se realize na presença dos
contraentes; da autoridade comunitária, de
duas testemunhas16 mas também que seja
devidamente transcrito no registo civil17 e
homologado18.
No entanto, demais casos que demonstram
situações de invalidade e de anulabilidade do
lobolo, para que se efetive um casamento
tradicional, veem disposto nos artigos 52.º a
70.º da mesma Lei. O mesmo acontece em
relação aos impedimentos19 que veda a
possibilidade da existência desse casamento.
Por conseguinte, um dos entraves da
materialização do casamento tradicional, em
Moçambique, fora das situações nulidade,
anulabilidade e de invalidade está,
indubitavelmente, aliado a questão inerente a
ausência do registo por transcrição a fim de
que o mesmo seja, legalmente, válido.

O lobolo, para alguns, é o casamento
tradicional na sua essência, pois, representa a
realização do casamento tradicional, o que
contrasta com a minha posição. No meu
entender o lobolo não é, necessariamente, um
casamento tradicional, dado que a sua
realização não consubstancia a sua

Tem havido muitas práticas de lobolo mas
as pessoas acabam por olvidar que as mesmas
para terem a força de casamento tradicional
tem de se obedecer aos requisitos de registo
por transcrição, dispostos nos arts. 78.º a 83.º
da Lei da Família. Essa situação acaba sendo

Cfr. art. 44.º a 46.º da Lei 10/2004 de 10 de agosto.
14 Cfr. Art. 25.º da Lei 10/2004 de 25 de agosto.
15 Sobre o lobolo vide BRIGITTE BAGNOL, Lovolo e
espíritos no Sul de Moçambique in Análise Social, vol.
XLIII (2.º), 2008, pp. 251-272, disponível em:
http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1218639358J7
rHJ9xd4Vl53NC9.pdf, 28/06/2017.

Cfr. alíneas a) a c)
Cfr. n.ºs 2 e 3 do art. 44.º da Lei 10/2004 de 25 de
agosto, com ênfase para o art. 79.º.sob o risco advindos
dos arts. 80.º a 83.º.
18 Cfr. art. 45.º da Lei 10/2004 de 25 de agosto.
19 Para mais pormenores cfr. arts. 29.º a 37.º da Lei
10/2004 de 25 de agosto.
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constrangedora para os que optam pela
prática de lobolo dado que, em muitos dos
casos de conjugação, inerentes a dita prática,
as pessoas, sobretudo as mulheres, que se
relacionam, durante anos, após situações de
conflito conjugal, e sem herdeiros, acabam
saindo da relação, como se de um simples
namoro se tratasse, quase que sem
possibilidades
de
quaisquer
direitos
sucessórios que os possa assistir, o que grosso
modo, retarda o tempo que dedicaram as suas
vidas, em função do seu companheiro20.
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Em alguns casos como efeito dessa relação se ajuíza a
necessidade de se chamar a colação os requisitos
inerentes a união de fato pelo disposto nos arts. 202.º da
Lei 10/2004 de 25 de Agosto quando os mesmos estão
reunidos.
20
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Artigos de Opinião

A Justiça do Estado fiscal em
matéria dos contribuintes!
I. Se já não se come pão fresco devido a
crescente crise do poder de compra – ainda que
sua oferta se verifique em grande fartura, a
questão que se põe é: teremos de substituir
sempre o industrializado pelos orgânicos
(tubérculos)? Não temos como pedir a Cristo o
milagre da multiplicação dos pões uma vez que
até este (com toda a sua bondade e amor),
mesmo assim, quisemos que soltassem
Barrabás, crucificai-o – gritava o «povocobarde» contra o seu Mestre.

HAMILTON S.S.DE
CARVALHO
Jurisconsulto
Professor Universitário na
Faculdade de Direito e de Ética da
Universidade São Tomás de
Moçambique (USTM)

II. Bom, este cenário faz-me lembrar os
relatos da época do «Estado-magro» dos anos
1983 e seguintes. Milhares e milhares de
famílias moçambicanas viram-se diante de uma
situação de difícil contorno e com efeitos
devastares. O Estado tinha-se reduzido a mero
telespetador do filme: “Salve-se quem poder”.
Bandos de contrabandistas, «candongueiros»,
malfeitores,
vigaristas
entre
outras,
saqueavam,
contrabandeavam,
cometiam
crimes fiscais e uma serie de contraordenações

“MOCAMBIQUE: “CRISE DE
OVOS, PINTOS E FRANGOS” – A
SOLUÇÃO TAMBÉM PASSA PELA
MANDIOCA E/OU A BATATA
DOCE?”
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mesmo que a função sancionatória do Estado
ainda continuasse firme e não se tivesse
demitido das suas funções. Enfim, era a luta
hobbesiana de todos contra todos onde o
homem é lobo do homem (homo ominis lupus).

vez mais individualista e de sectários, portanto,
amante
da
desgraça
e
do
pseudoneocolonialismo. Tudo em excesso gera
radicalismos. Uma sociedade de radicais esta
condenada ao fracasso, logo a insurreição.

III. Daí o comunismo teve de ceder perante
o liberalismo. Nos anos 1987 Moçambique adere
aos programas de restruturação económica e
social (PRE’S) e engendrou uma estratégia
política para reduzir a pobreza absoluta
(PARPA) tendo-se verificado alguns êxitos no
plano prático (v.g., crescimento do PIB por
cabeça). Aliás, até precipitou uma melhor
descentralização administrativa nos anos 1997,
com a emenda constitucional que por aí ocorreu
para acomodar a figura do poder local (com
estrutura própria e sem perder o caráter
unitário do Estado) para servir as mais de 40
circunscrições territoriais que até então
ascenderam a categoria de autarquias
municipais conhecidas que foram as respetivas
reformas legislativas e o incremento da
autoridade tributária nos anos subsequentes
que “substituiu” o APIE em matéria de locação
de imóveis e outros.

V. Julgo que a prioridade das prioridades
têm, essencialmente, de ser o de encontrar a
nossa realidade moçambicana para que se possa
criar
uma
identidade
própria
das
moçambicanas e moçambicanos. Já se sabe que,
pelo menos, a região “sulista”, (para não falar
da região centro e norte que tem por “tradição”
ou por “carência” devido a “crise políticomilitar” ou ao “provincianismo” o “consumo de
tubérculos”) “não vive sem frango” grelhado,
frito, ou assado e eu me pergunto: imagine-se
uma quadra sem ovos e frangos? por que não
constituir essa realidade fatual na prioridade
das prioridades? Significa criar estratégias
sustentáveis dentro do que se pode considerar
por razoável atendendo a conjuntura nacional e
outros aspetos determinantes à solução cabal
do paradoxo.

IV. Hoje, derrapamos outra vez. Claro, que
quem cai e vive tem de se levantar. Mas é
preciso não repetir o mesmo tipo de queda. É
preciso aprender com a história, com a história
política, com a sociologia política, com a
filosofia política, com a história das ideias
políticas e sobretudo com a ciência política e o
direito
constitucional
para
evitar
os
mesmíssimos erros. É preciso antecipar os
acontecimentos sem que para isso se tenha de
ser adivinhos, claro. A miséria que a todos mata
ou quer matar, é fruto de uma sociedade
hedonista, de deceção, de intolerância, e cada

VI. Julgo que (mais do que ontem) outra
questão que se põe, hoje, é o de saber em que
medida se acentuaram as garantias dos
contribuintes consumistas? Ter-se-á que se ter
em conta o princípio de proibição do
estrangulamento tributário, isto é, a tributação
não deve discriminar qualquer profissão ou
atividade, nem prejudicar a prática de atos
legítimos de caráter pessoal. Ou seja: anterior e
superior à tributação encontram-se a liberdade,
a autonomia privada, a propriedade privada, a
liberdade de constituir empresa, entre outros.
Portanto, de um modo geral, a livre
conformação da pessoa e da sua atividade de
acordo com o seu projeto pessoal de vida. Por
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isso, tenho entendido que a tributação não deve
impedir ou dificultar certas atividades (livres)
ou o projeto pessoal de cada cidadão
constitucional – ora, impedindo-o, através de
matérias coletáveis demasiadamente alargadas,
taxas elevadíssimas (…) – ora, beneficiando
demasiado certas atividades em detrimento de
outras atividades que desta maneira se vêm
prejudicadas em matéria de concorrência
empresarial (…). Daí defendo veementemente
que as necessidades financeiras do Estado fiscal
não podem justificar atentados às pessoas, as
microempresas e aos seus direitos (…) em favor
das poderosas multinacionais elitistas mesmo
chamando aqui à colação o paradoxo da
capacidade contributiva.
VII. Ao Estado fiscal, ético e humanizado
que se pretende fundar impõe-se que se funde
sob os alicerces da justiça fiscal. Alicerces que
tem substrato na justiça e na vontade popular,

através da recuperação da designada «autotributação» – princípio democrático e da
participação dos cidadãos contribuintes na
criação e aplicação dos impostos, assim,
transformados em contribuições, com a
limitação prévia do respeito pelos direitos da
personalidade típicas do moderno Estado de
Direito democrático e de justiça social. Na
formulação de DIOGO CAMPOS «impostos
elevados e pouco atentos à justiça e à liberdade
individual e coletiva, permitem a sua rejeição
social, ao não serem vistos como Direito».
Porquanto, no “Estado de exceção” em que nos
colocaram, não tem fundamento social agravar
os impostos para reparar dividas contraídas de
má-fé nem minimizar a «crise de ovos, pintos e
frangos». E, por outro lado, enquanto
continuarmos a esmagar a natureza, o ambiente
(…) e uns aos outros, nem raízes teremos para
enganar o bucho (primum vivere deinde
philosophari).

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
11

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

Artigos de Opinião

XIX na jurisprudência Francesa, tendo como
base a ideia de propriedade sobre a imagem,
sendo que o direito de personalidade à imagem
só apareceria na jurisprudência gaulesa na
segunda metade do século XX.

ANDREIA FREIRE
Estagiária na NRDC@Advogados
“A IMAGEM COMO OBJETO DE
NEGÓCIO JURÍDICO –
PORTUGAL VERSUS EUA”
O direito à Imagem é um direito
relativamente recente. A sua relevância só se
começou a suscitar com o aparecimento e
desenvolvimento do mundo fotográfico, sendo
que a difusão e a facilidade de acesso à captação
fotográfica obrigaram a ordem jurídica a,
gradualmente, legislar e delimitar a sua
utilização. As primeiras referências a um
possível Direito à Imagem surgem no século

Em Portugal o Direito à Imagem encontrase regulado no Artigo 79º do Código Civil (CC) e
consagrado no Artigo 26º da Constituição da
Republica Portuguesa (CRP). A imagem
materializada de uma pessoa é um bem de
personalidade com uma índole bastante
particular, podendo ser apresentado como um
bem jurídico de natureza especial: um bem de
personalidade. Tratando-se de um direito
pessoal não poderá ser alienado por outrem,
sendo possível encontrar no artigo 79º/1 CC esta
regra base: o retrato de uma pessoa não pode
ser exposto, reproduzido ou lançado no
comércio sem o consentimento dela. Este tratase de um direito pós-eficaz: depois da morte da
pessoa retratada, a autorização compete, e pela
ordem nele indicado, às pessoas referidas no
artigo 71º/2 CC.
Não obstante o direito à imagem ser um
direito indisponível, a lei permite, dentro de
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determinados limites, a captação, reprodução e
publicitação da imagem, desde que o titular do
direito autorize que tal seja feito. Exige-se que
o consentimento seja expresso, de maneira
assegurar a concordância do titular em relação
à permissão de intromissão de um terceiro num
bem de personalidade próprio. Esta autorização
pode tomar corpo num contrato ou pode
simplesmente surgir como um ato unilateral.
Em situações excecionais poderá bastar uma
simples presunção de consentimento. Nesses
casos, será suficiente que a conduta do titular
do direito aplique um comportamento de tal
modo alheado à sorte da captação de imagens
que desse se possa inferir uma aprovação
desprendida ao conteúdo e destino das imagens
(Artigo 79º\2 CC última parte). Em qualquer
dos casos, é necessário ter em consideração que,
enquanto direito de personalidade, ser-lhe-á
aplicável o disposto no Artigo 81ºCC, que
permite a revogação da autorização, ainda que
com o dever de indemnizar, em certos casos. A
exceção à regra do 79º\1 CC encontra-se no nº 2
deste artigo que nos aponta critérios que
poderão levar à dispensa do consentimento,
como por exemplo, a notoriedade, cargo,
exigência de polícia ou justiça, finalidades
científicas ou culturais, ou quando haja sido
captada em lugares ou eventos públicos. Aqui
temos um tempero entre o que é a imagem de
cada um, e o contexto ou interesse público
dessa imagem. Assim, será de esperar que uma
figura pública, por ser pública e notória, tenha
um âmbito ligeiramente diferente de aplicação
do direito à imagem. É da máxima importância
fazer uma interpretação o mais restritiva
possível da exceção do nº 2.
Nos Estados Unidos da América, no que
toca à tutela do direito de imagem de cada
individuo, é possível observar que estamos

perante um sistema de proteção dualista em
que os valores pessoais da imagem são
protegidos através de um right of privacy,
enquanto que os valores patrimoniais são
tutelados através de um right of publicity. Ou
seja, a tutela dos valores patrimoniais da
imagem é efetuada através do reconhecimento
de um property right autónomo do right of
privacy: o right of publicity. O objetivo deste
direito é a proteção patrimonial da
personalidade, sendo que num mundo
dominado pelos media, a proteção da imagem é
uma dimensão central deste direito.
É evidente a disparidade do tratamento do
direito à imagem em ambos os ordenamentos
Jurídicos. O aspeto distintivo que mais se
destaca é o modelo dualista utilizado pelos
estados Unidos da América, em contraste com o
modelo unionista de Portugal. A adoção de
cada
um
destes
modelos
influencia
profundamente todo o tratamento e
enquadramento jurídico do direito à imagem
em cada um dos ordenamentos.
O modelo norte-americano divide o direito à
imagem em dois fragmentos muitos distintos: o
patrimonial e o pessoal. Estas duas realidades
existem independentemente uma da outra,
sendo que muitas vezes o right of publicity
poderá sobrepor-se ao right of privacy. Ou seja,
estamos a admitir a possibilidade de um direito
patrimonial ter mais relevância e proteção do
que um direito pessoal. Isto leva a que seja
possível,
no
contexto
americano,
a
transmissibilidade total do direito à imagem,
algo que seria impensável no direito português.
Ora permitir uma abordagem que poderá
autorizar o tratamento do direito à imagem
como um direito unicamente patrimonial não
deixa de ter os seus riscos. A transmissão aqui
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em causa corresponde a uma alienação de todos
os poderes de exploração económica da
imagem, passando a caber a outra pessoa a
determinação de quando e como deve a imagem
da pessoa economicamente aproveitada – “é
cedido o poder pessoal de autodeterminação da
imagem”. Como o Professor David de Oliveira
Festas refere, ao cedermos completamente o
controlo sobre a gestão da nossa imagem
estamos a proceder, de certa maneira, à
“alienação da autonomia pessoal”. Da maneira
como está estabelecido este regime torna-se
muito difícil que, depois da cedência do direito,
o sujeito em causa tenha controlo sobre o que
será exposto, o que poderá suscitar questões
prejudiciais em relação à sua intimidade
privada e honra. Daí que, a meu ver, um regime
que combine proporcionalmente tanto o lado
patrimonial como o pessoal seria mais
favorável. Neste contexto, o tratamento e
tutela do direito à imagem do ordenamento
português é o que apresenta a melhor solução,
ao tornar indissociável a vertente pessoal da
patrimonial.
Apesar do exposto, a divergência de
tratamento, principalmente no que diz respeito
à vertente patrimonial, compreende-se se
olharmos de uma maneira geral e ampla para o
cariz de cada um dos países. Note-se que os
Estados Unidos da América são profundamente
influenciados pelo capitalismo, o que
certamente irá influenciar a maneira como os
direitos pessoais são tratados. Nesta perspetiva
compreende-se o regime adotado, que vai
facilitar a negociação do direito à imagem. Já se
olharmos para Portugal, e para os regimes que
o influenciaram, revela-se uma grande
importância no que toca a direitos subjetivos,
compreendendo-se
assim
a
abordagem
personalista e protetora do direito à imagem.

Em qualquer dos casos, estamos perante um
direito que cada vez suscita mais questões e que
obriga os tribunais e a jurisprudência a
adaptarem-se às novas realidades. São-nos
frequentemente apresentados programas de
televisão (e não só) que implicam uma forte
renúncia ao Direito à Imagem, e também a
outros que lhe estão associados, como a vida
privada. É importante que as ordens jurídicas
tenham isso em consideração e que atuem no
sentido de, por um lado permitir a evolução dos
media, e por outro não permitindo que se
objetivem em demasia os direitos pessoais,
mantendo sempre em primeiro lugar o bemestar social, físico e psicológico dos sujeitos
jurídicos.
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Sabia que...?
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Global to Local Law News
UNIÃO EUROPEIA

Directiva (UE) 2017/1371 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Julho de 2017, relativa à
luta contra a fraude aos interesses financeiros da União através do direito penal.
CONSELHO EUROPEU
A migração legal: Conselho concorda mandato sobre novas regras para tornar a UE atractiva para
os trabalhadores altamente qualificados. Coreper chegou a acordo sobre um mandato para as
negociações sobre a directiva cartão azul que cobre condições de entrada e de residência para os
trabalhadores altamente qualificados.
Reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo: Conselho pronto para iniciar negociações sobre
normas relativas às condições a preencher e à proteção. O Coreper aprovou, em nome do Conselho, um
mandato para as negociações de um regulamento sobre as normas relativas às condições a preencher, ao
estatuto e à proteção concedida aos refugiados e às pessoas elegíveis para proteção subsidiária.
Plano de Acção G20 na luta contra o terrorismo. Líderes do G20 condenamos veementemente os
recentes ataques terroristas e estão decididos a reforçar a sua cooperação para combater o ter rorismo,
reforçar a segurança interna e proteger os cidadãos.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Iniciativas Legislativas

Projeto de Lei 597/XIII
Procede à 44.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, que cria o Regime Geral das
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Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
Projeto de Lei 596/XIII
Procede à segunda alteração à Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, que aprova a Lei-Quadro das Entidades
Administrativas Independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado,
público e cooperativo.
Projeto de Lei 578/XIII
Altera o Código do Trabalho, estabelecendo as 35 horas como limite máximo do período normal de trabalho,
equiparando o regime do Código do Trabalho ao da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
Decreto da Assembleia 121/XIII
Quarta alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência,
saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.
Decreto da Assembleia 113/XIII
Quarta alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (Exercício do direito de petição).
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 56/XIII
Primeira alteração à Lei da Organização do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de
agosto.
Diplomas Aprovados

Decreto da Assembleia 127/XIII
Regula a identificação judiciária lofoscópica e fotográfica, adaptando a ordem jurídica interna às
Decisões 2008/615/JAI e 2008/616/JAI do Conselho, de 23 de junho de 2008.
Decreto da Assembleia 121/XIII
Quarta alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada,
permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA
Lei n.º 59/2017 - Diário da República n.º 146/2017, Série I de 2017-07-31 - Assembleia da
República
Quarta alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada,
permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.
Lei n.º 55/2017 - Diário da República n.º 136/2017, Série I de 2017-07-17 - Assembleia da
República
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.
Portaria n.º 209/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 2017-07-13 - Justiça
Regulamenta o regime do requerimento, da emissão, da disponibilização e da consulta da certidão
eletrónica no âmbito dos processos dos tribunais judiciais, dos tribunais administrativos e fiscais e da
competência do Ministério Público.
Lei n.º 51/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 2017-07-13 - Assembleia da
República
Quarta alteração à Lei n.º 43/90, de 10 de agosto (Exercício do direito de petição).
Lei n.º 50/2017 - Diário da República n.º 134/2017, Série I de 2017-07-13 - Assembleia da
República
Sexta alteração à Lei n.º 15-A/98, de 3 de abril (Lei Orgânica do Regime do Referendo).
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 7/2017 - Diário da República n.º 129/2017, Série I
de 2017-07-06 - Supremo Tribunal de Justiça
«O membro sobrevivo da união de facto tem direito a pensão de sobrevivência, por morte do
companheiro, beneficiário do sector bancário, mesmo que o regime especial de segurança social
aplicável, constante de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, para que remete a Lei n.º
7/2001, não preveja a atribuição desse direito».
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 6/2017 - Diário da República n.º 128/2017, Série I
de 2017-07-05 - Supremo Tribunal de Justiça
A indemnização devida pela expropriação de terreno rústico integrado na Reserva Ecológica Nacional e
destinado por plano municipal de ordenamento do território a «espaço-canal» para a construção de
infra-estrutura rodoviária é fixada de acordo com o critério definido pelo art. 27.º do Cód. das
Expropriações, destinado a solos para outros fins, e não segundo o critério previsto no art. 26.º, n.º 12.
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Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 280/2017 - Diário da República n.º 126/2017, Série I de
2017-07-03 - Tribunal Constitucional
Declara inconstitucional, com força obrigatória geral, a norma que determina que a «reclamação da
nota justificativa está sujeita ao depósito da totalidade do valor da nota», constante do n.º 2 do artigo
33.º da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 82/2012, de 29 de
março.
Decreto-Lei n.º 90/2017 - Diário da República n.º 145/2017, Série I de 2017-07-28 - Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social
Altera o regime jurídico do rendimento social de inserção.
RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO
Contrato de seguro; Reapreciação da matéria de facto; Anulabilidade; Informações omitidas ou
inexactas; Nexo de causalidade – Acórdão de 12-07-2017
“I- Os depoimentos de testemunhas relativos a matéria científica carecem, em regra, de força
persuasiva para a formação positiva da convicção do juiz, pois o juiz não tem forma de aquilatar o real
saber ou competência científica das testemunhas no momento em que prestam declarações. II- Após o
contrato de seguro ter sido celebrado, este ou padece de vício que o torna anulável pelas razões
indicadas no artigo 25.º, n.º 1, do Regime Jurídico do Contrato de Seguro (Decreto-Lei n.º 72/2008, de
16 de Abril), ou está isento de vício, sendo, por isso, irrelevante, para este efeito, a verificação ou não de
um nexo de causalidade entre as informações omitidas ou transmitidas de forma inexacta e a causa que
originou a morte do segurado.”
Crime de abuso de confiança fiscal; Perda de vantagens – Acórdão de 12-07-2017
“I- A perda de vantagens do crime (artigo 111º do Código Penal) constitui um instrumento de política
criminal, com finalidades preventivas, através do qual o Estado exerce o seu ius imperium anunciando
ao agente do crime, ao potencial delinquente e à comunidade em geral que nenhum benefício resultará
da prática de um ilícito. II- Mesmo nos casos em que o ofendido é o próprio Estado/Administração
Tributária que não deduziu pedido de indemnização civil e beneficia de outros meios coercivos de obter
o pagamento da quantia em causa, isso não pode afetar o exercício do poder de autoridade pública
subjacente ao instituto em causa, uma vez que a lei não prevê tal distinção.”
Acusação; Manifestamente infundada; Data dos factos – Acórdão de 12-07-2017
“Não constando da acusação a localização temporal (data) dos factos a mesma é deficiente mas passível
de correcção com recurso ao artº 358º1 CP, e constituindo aquela falta uma nulidade sanável (artº 283º
CPP) não pode ser rejeitada por manifestamente infundada.”
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Alteração substancial dos factos; Crime; Cheque sem provisão; Relação subjacente – Acórdão de
05-07-2017
“A modificação do titular da relação subjacente à emissão do cheque como meio de pagamento, traduzse na alteração de um dos elementos típicos do crime de cheque sem provisão, constituindo uma
alteração substancial dos factos da acusação, porque o prejuízo patrimonial (elemento objectivo típico)
é o que resulta da falta de pagamento da obrigação subjacente à emissão e entrega do cheque.”
Contrato promessa; Prova; Convenções verbais; Prova pessoal contrária à documental;
Documento – Acórdão de 03-07-2017
“I- Pretendendo o recorrente provar, com base exclusivamente em prova pessoal, um facto contrário ao
que resulta de um documento com força probatória plena, com total atropelo das exigências legais
relativas à forma do negócio e ainda também das regras relativas à vinculação das sociedades
comerciais (veja-se o artigo 260º, nº 4, do Código das Sociedades Comerciais), deve indeferir-se a
reapreciação desse segmento da decisão da matéria de facto, com base nessa prova. II- Não
questionando o recorrente o acordo das partes relativamente a certa matéria, nem resultando a
existência de erro do tribunal recorrido quanto à ocorrência desse acordo, é de indeferir a reapreciação
com base em prova pessoal desse segmento de facto plenamente provado com base no acordo das
partes. III - Excetuando o caso da verificação de nulidade da decisão recorrida por omissão de
pronúncia (artigo 615º, nº 1, alínea d), do Código de Processo Civil), da existência de questão de
conhecimento oficioso, da alteração do pedido, em segunda instância, por acordo das partes (artigo 264º
do Código de Processo Civil) ou da mera qualificação jurídica diversa da factualidade articulada, os
recursos destinam-se à reponderação de questões que hajam sido colocadas e apreciadas pelo tribunal
recorrido, não se destinando ao conhecimento de questões novas. IV- A admissão pelos réus na
contestação de factos em contradição com a prova documental legalmente necessária para a
comprovação da existência e validade de certo contrato, é inoperante, por força do disposto no nº 2, do
artigo 574º, do Código de Processo Civil.”
Sociedades comerciais; Princípio da especialidade; Hipoteca voluntária; Impugnação pauliana –
Acórdão de 03-07-2017
“I - Na reapreciação da prova a Relação goza da mesma amplitude de poderes da 1.ª instância e, tendo
como desiderato garantir um segundo grau de jurisdição relativamente à matéria de facto impugnada,
deve formar a sua própria convicção. II - A parte que impugne a decisão da matéria de facto não pode
limitar-se a transcrever os depoimentos e concluir, sem mais, que com base neles se devem alterar
determinados pontos factuais, a par disso terá de fazer a sua análise crítica. III - Nos termos do nº 1 do
artigo 6.º do Código das Sociedades Comerciais (que consagra o denominado princípio da especialidade
do fim), a capacidade de uma sociedade comercial é medida pelo seu fim mediato, que é a obtenção de
lucros, pelo que, por via de regra, não compreende a prática de actos gratuitos. IV - A lei prevê,
contudo, nos nºs 2 e 3 do citado artigo 6.º, factos impeditivos dessa incapacidade de prática de actos de
natureza não lucrativa, permitindo, designadamente, que uma sociedade preste gratuitamente
garantias a dívida de terceiro quando tenha um justificado interesse próprio na garantia ou quando
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esteja com a sociedade cuja dívida é garantida em relação de domínio ou de grupo. V- O credor
hipotecário, pelas forças do bem onerado com a hipoteca, apenas se pode fazer pagar até ao limite do
seu crédito, sendo-lhe vedado, pela proibição do pacto comissório a que se refere o artigo 694.º do Cód.
Civil, fazer seu, seja o prédio onerado, seja mais do que o montante do crédito que a hipoteca, segundo o
seu título constitutivo, protege. VI - Portanto, a hipotética diferença entre o montante da dívida e o
valor do prédio que garante o seu cumprimento é irrelevante porque, face ao regime legal da hipoteca,
está por natureza excluído ocorrer desproporção para efeito do disposto na alínea d) do citado artigo
158.º do CPEREF.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA
Tráfico de estupefaciente; Detenção de arma proibida; Medida da pena; Objecto do crime;
Perdimento – Acórdão de 24-07-2017
“O recurso dirigido à medida da pena visa tão-só o controlo da desproporcionalidade da sua fixação ou
a correcção dos critérios de determinação, atentos os parâmetros da culpa e as circunstâncias do caso. A
intervenção correctiva do Tribunal Superior, no que diz respeito à medida da pena aplicada só se
justifica quando o processo da sua determinação revelar que foram violadas as regras da experiência ou
a quantificação se mostrar desproporcionada. São declarados perdidos a favor do Estado os
instrumentos de facto ilícito típico, quando, pela sua natureza ou pelas circunstâncias do caso, puserem
em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem públicas, ou oferecerem sério risco de ser
utilizados para o cometimento de novos factos ilícitos típicos, considerando-se instrumentos de facto
ilícito típico todos os objetos que tiverem servido ou estivessem destinados a servir para a sua prática.
Não se exarando no acórdão recorrido, qualquer facto, ou ordem de razões que pudessem fazer concluir
que o telemóvel apreendido ao arguido, tivesse sido utilizado para a prática de algum crime, que de “per
si” constitua um perigo para a segurança das pessoas, da moral ou a ordem públicas, ou oferecer um
sério risco de ser utilizado para o cometimento de novos factos ilícitos típicos, tal decisão terá de ser
revogada.”
Liberalidades inoficiosas; Doação; Renúncia – Acórdão de 13-07-2017
“O tribunal de recurso não conhece, salvo casos de conhecimento oficioso, de questões novas. O ónus de
prova de liberalidades inoficiosas, alegadas em reclamação à relação de bens, compete ao
reclamante. Não basta provar os actos materiais de atribuição patrimonial para se concluir pela
existência de uma doação, havendo ainda que provar o espírito de liberalidade e a gratuitidade da
atribuição. A declaração de que alguém reembolsou determinado valor, reconhecida notarialmente, faz
prova da declaração e do facto nela declarado, se quem a impugna não fizer prova da falsidade. A
declaração, emitida por um dos filhos, de que renuncia ao direito à aquisição de um imóvel a favor dos
irmãos, quando tal aquisição constitui uma liberalidade dos pais, em vida destes, aos irmãos
adquirentes, não pode ser interpretada com o sentido de que se renuncia também a qualquer direito
sucessório.”
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Encargos da herança; Penhora – Acórdão de 13-07-2017
“Visando o incidente de substituição de uma das partes na relação substantiva em litígio, por sucessão,
a determinação daquele que assume a qualidade jurídica do falecido, manifesto é que o herdeiro
habilitado do executado não passa, doravante e por via da habilitação, a responder pessoalmente pelos
encargos da herança. Almejando o executado/habilitado contrariar uma penhora que tenha incidido
sobre bens que não recebeu do autor da herança, não os tendo herdado, é lançando mão do “incidente“
do artº 744º do Código de Processo Civil que pode lograr o seu levantamento. No âmbito do incidente
indicado, e tendo a herança sido aceite pura e simplesmente, é ao herdeiro executado que incumbe
alegar e provar que os bens penhorados não provieram da herança, sendo que, por aplicação do artº
293º, do CC, deve indicar os competentes meios de prova logo no requerimento em que suscite o
incidente.”
Nomeação; Advogado; Menor – Acórdão de 13-07-2017
“É obrigatória a nomeação de advogado à criança, quando os seus interesses e os dos seus pais,
representante legal ou de quem tenha a guarda de facto, sejam conflituantes, e ainda quando a criança
com maturidade adequada o solicitar ao tribunal. Porque é o próprio legislador, que em diversos
normativos, considera que uma criança com idade superior a 12 anos é já uma criança com capacidade
para compreender os assuntos em discussão, tendo em atenção a sua idade e maturidade, em princípio
não deve o juiz indeferir-lhe um pedido de nomeação de advogado no pressuposto de que a justificação
avançada - pelo menor - para o referido pedido não se revelar suficientemente pertinente. Acresce que,
incumbindo ao advogado o dever de agir de forma a defender os interesses legítimos do patrocinado,
sem prejuízo do cumprimento das normas legais e deontológicas, certo é que, mantendo sempre no
exercício da sua profissão e em quaisquer circunstâncias a sua independência, apenas lhe sendo exigido
que utilize todos os conhecimentos técnicos, saberes e procedimentos que a legis artis consigna e que se
supõe estarem na sua posse, é em última instância ao advogado nomeado que compete aferir qual o
meio adequado para melhor defender - no processo - os interesses legítimos do menor.”
Contrato de seguro; Prescrição; Prazo – Acórdão de 13-07-2017
“Do n.º 2 do art.º 121º do DL 72/2008, de 16 de Abril (Regime Jurídico do Contrato de Seguro), decorre
que se aplica o prazo de prescrição de cinco anos a contar do conhecimento dos direitos emergentes do
contrato de seguro, operando o prazo de prescrição ordinária apenas na ausência de tal conhecimento
ou, se este só vier a ocorrer após o decurso de 15 anos sobre a data do facto, a prescrição ocorre
inevitavelmente ao fim de 20 anos. Enquanto este preceito legal faz depender a contagem do prazo de
prescrição do conhecimento do direito por parte do seu titular, o art.º 306º do Código Civil, em aparente
contradição, estabelece como regra para o seu início a possibilidade de exercício do direito. O
conhecimento de um direito e a possibilidade do seu exercício não coincidem necessariamente, mas é na
disposição do Código Civil que está consagrada a regra geral nesta matéria; e, correlacionado, está o
fundamento do instituto, que consiste na penalização do titular pela inércia no exercício do direito em
nome da segurança jurídica na definição das situações. Consequentemente, residindo a razão de ser da
prescrição na injustificada inércia no exercício de um direito por parte do seu titular, o início da
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contagem do prazo prescricional só pode ter início quando estejam reunidas todas as condições impostas
a quem pretende accionar o devedor. Comunicando uma seguradora ao seu segurado que, até à sua
submissão a exame médico e subsequente decisão, não se considera em situação de incumprimento da
obrigação emergente do contrato de seguro, invocando o que ela própria fez constar do clausulado das
condições especiais, a seguradora está a reconhecer a inexigibilidade da obrigação e, consequentemente,
que se tenha iniciado o decurso do prazo de prescrição.”
Arma proibida; Recinto desportivo; Pena acessória; Interdição de frequência; Participação ou
entrada em recintos desportivos – Acórdão de 12-07-2017
“I- Nos termos do art.º 3.° al. n) da Lei n.° 39/2009, de 30 de Julho, "recinto desportivo é o local
destinado à prática do desporto ou onde este tenha lugar, confinado ou delimitado por muros, paredes
ou vedações, em regra com acesso controlado e condicionado. II- Acresce que o 89.° do diploma não
abrange apenas o recinto desportivo propriamente dito mas as deslocações de e para o referido recinto
aquando da realização de espectáculo desportivo conforme resulta da passagem supra sublinhada do
art. 89.° n° 1 da Lei n.º 5/2006, de 23-02 na sua actual redacção. III- Resulta do artigo 91°, n° s 1, alínea
a) e 2, do Regime Jurídico das Armas e suas Munições - Lei n° 5/2006, de 23-02, na sua versão
actualizada pela Lei n° 50/2013, de 24/07 - a possibilidade de fixar a pena acessória de interdição de
frequência, participação ou entrada em recintos desportivos. IV- A aplicação de tal pena acessória sendo
sempre aconselhável, conquanto haja condenação por crimes praticados em recintos desportivos.VComo circunstância agravante da conduta, cumpre atentar ao facto de o arguido apenas não ter
praticado crimes relacionados com eventos desportivos, enquanto esteve em estabelecimento prisional
em cumprimento de penas de prisão efectiva.”
Despedimento verbal; Audiência de julgamento; Gravação da prova; Presunção de laboralidade –
Acórdão de 12-07-2017
“I- Verificada uma falha da gravação reconduz-se a mesma à omissão de um acto que a lei prescreve,
subsumível à previsão legal do art. 195º do CPC, devendo tal nulidade processual ser arguida perante o
tribunal de 1ª instância. II- A factualidade que esteja expressamente admitida por acordo nos
articulados não pode ser contrariada por qualquer prova testemunhal que tenha ocorrido uma vez que
está excluída da livre apreciação das provas nos termos do art. 607º-5 do CPC. III- Reconhecida a
existência a favor do trabalhador da presunção prevista no art. 12º do CT/2009, nos termos do art. 350º2 do CC, incumbe ao empregador a prova de factualidade que ilida tal presunção, demonstrando a
inexistência de subordinação jurídica do trabalhador para com o empregador.”
Caducidade do contrato de trabalho; Ausência de comunicação prévia; Obtenção do parecer;
Impossibilidade de assegurar ocupação e função compatível; Incapacidade permanente parcial –
Acórdão de 12-07-2017
“A falta de comunicação prévia e de obtenção do parecer aludido no artigo 161º da Lei nº 98/2009, de 4
de setembro, não torna ilícita a cessação do contrato de trabalho por impossibilidade superveniente,
absoluta e definitiva do sinistrado prestar a sua actividade laboral, devendo o empregador que declarou
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a caducidade alegar e provar a dita impossibilidade e a inexistência de outro posto de trabalho que
possa atribuir ao trabalhador.”
Conflito negativo de competência; Reenvio do processo– Acórdão de 07-07-2017
“I- Há conflito negativo/positivo de competência quando dois ou mais tribunais da mesma espécie se
consideram incompetentes/competentes para conhecer da mesma questão. II- Quando se decreta o
reenvio, a competência é do tribunal que tiver efectuado o julgamento anterior, sem prejuízo do
disposto no artigo 40.º, ou no caso de não ser possível, ao tribunal que se encontre mais próximo, de
categoria e composição idênticas às do tribunal que proferiu a decisão recorrida, sendo que quando na
mesma comarca existirem mais de dois tribunais da mesma categoria a composição, o julgamento
compete ao tribunal que resultar da distribuição, artigo 426ºA/1 e 2 C P Penal - mantém-se o processo
no mesmo juízo ou tribunal e mudam os julgadores.”
Sindicato; Interpretação; Estatutos; Decisão; Assembleia geral – Acórdão de 06-07-2017
“I- Ao interpretar as normas estatutárias de um sindicato importa presumir que que a entidade
legiferante consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos
adequados. II -Não admite impugnação judicial a decisão da mesa da assembleia geral do STAD que
não admitiu uma lista a eleições, mas apenas a decisão que a assembleia geral do sindicato tome ao
reexaminar a questão.”
Acidente de trabalho; Livre apreciação da prova; Perícia medica; Exames e pareceres
complementares; Pedido – Acórdão de 06-07-2017
“I- A realização de perícias destina-se à perceção ou apreciação de factos por peritos, sempre que sejam
necessários conhecimentos especiais que o juiz não domine, de forma que este, posteriormente, possa
pronunciar-se de uma forma cabal sobre determinada realidade da vida; II- As perícias,
designadamente as feitas por junta médica, constituindo elementos de prova estão, também elas,
sujeitas ao princípio basilar da livre apreciação pelo juiz (art. 389º do Código Civil e 607º n.º 5 do Código
de Processo Civil), mesmo quando o respetivo laudo tenha sido emitido por unanimidade; III- As
asserções e conclusões dos senhores peritos contidas nos respetivos laudos não se podem sobrepor àquele
princípio, devendo o julgador exercer sobre elas um juízo crítico, segundo a sua experiência, a sua
prudência e o seu bom senso, podendo delas divergir desde que o faça fundamentadamente; IV- Em
ação emergente de acidente de trabalho, impõe-se ao julgador que, no desempenho das funções que lhe
competem e sobretudo no exercício do mencionado juízo crítico, leve em consideração não só as perícias
colegiais ou singulares que, porventura, tenham sido levadas a efeito na pessoa do sinistrado, mas
também todos os elementos probatórios, designadamente exames ou pareceres complementares ou
pareceres técnicos que tenham sido carreados para o processo e que se mostrem relevantes na decisão da
causa, ainda que possa dar natural prevalência à prova recolhida através de exames periciais feitos por
junta médica atendendo à colegialidade da sua composição e consequentemente à solidez das opiniões
ou pareceres emitidos pelos senhores peritos sobre as questões relativamente às quais foram chamados a
pronunciar-se; V- No caso em apreço, face aos exames complementares de diagnóstico do foro de

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

© NRDC - Escritório de Advogados 2017
24

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

otorrinolaringologia existentes no processo quando confrontados com os exames médicos por junta
médica dessa especialidade e tendo em consideração as incongruências notadas entre uns e outros a
carecerem de cabal esclarecimento, tal importou na anulação da sentença recorrida, de forma que os
autos voltassem à 1ª instância a fim de ser convocada a junta médica com o objetivo de esclarecer tais
incongruências, com a consequente elaboração de nova sentença pronunciando-se sobre a natureza e
grau de incapacidade de que a sinistrada tenha ficado afetada em consequência do acidente de trabalho
de que foi vítima.”
Custas; Taxa de justiça; Valor; Sucumbência – Acórdão de 06-07-2017
“I-O n.º 7 do artigo 6º do RCP, introduzido em 2012 (pela Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro), constitui uma
norma excepcional que visa atenuar, a obrigação de pagamento da taxa de justiça, nas acções de maior
valor, face ao disposto na Tabela I que prevê que, para além dos 275 000 €, “ao valor da taxa de justiça
acresce, a final, por cada (euro) 25 000 ou fracção, 3 UC, no caso da col. A, 1,5 UC, no caso da col. B, e 4,5
UC, no caso da col. C.” II-Não é de dispensar o pagamento da taxa de justiça remanescente numa acção
com o valor de 610 923,67€, que implicou um labor judicial de cerca de 10 anos, mediante a análise de
vários e complexos articulados, que foi decidida em última instância pelo Supremo Tribunal de Justiça,
e na qual o trabalhador, jornalista, peticionava fosse declarada procedente a justa causa para a
resolução do seu contrato de trabalho, desde logo por falta de pagamento de trabalho suplementar, cujo
pagamento também peticionou, para além de outros factores como a alteração da estrutura hierárquica
e diminuição e competências atribuídas pela Ré, obrigando também à discussão e apuramento das
prestações que compunham a sua retribuição, com base numa causa de pedir complexa, que envolveu a
apreciação, para além da retribuição base, de prestações como a viatura automóvel, o seguro de saúde,
prémios e bónus, PPR, stock option, e parceria com outra agência noticiosa. III-Nos termos do artigo
12º nº2 do RCP, o valor a atender para efeitos de custas é o da sucumbência se esta for determinável, e
o recorrente tem de o indicar no requerimento de interposição do recurso; caso não seja determinável ou
não esteja indicado no requerimento de interposição de recurso, prevalece o valor da acção.”
Marcas; Carácter distintivo – Acórdão de 06-07-2017
“Não é nula a marca que, apesar de usar dois vocábulos da língua inglesa na sua composição gráfica,
alusivos a um serviço relacionado com aquele que a ré pretende assinar, não carece de carácter
distintivo, nem utiliza exclusivamente indicações sobre a espécie de serviço prestado, porque é
constituída por uma palavra de fantasia, que não existe na língua portuguesa, nem na língua inglesa e
porque o serviço assinalado não se reduz ao significado, em inglês, dos dois vocábulos que a compõem.
Mesmo que assim não se entendesse, sempre teria de se concluir que os investimentos realizados pela
titular da marca e o uso que esta lhe tem dado já lhe conferiu carácter distintivo.”
Embargos de terceiro; Sustação da execução – Acórdão de 06-07-2017
“Encontrando-se a execução sustada, terá de se considerar acto ofensivo da posse ou direito, para efeito
da dedução de embargos de terceiro, não a penhora, mas a prossecução da execução relativamente ao
prédio cuja penhora haja sido sustada.”
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Restituição provisória de posse; Valor da causa; Propriedade horizontal– Acórdão de 06-07-2017
“O texto do art. 378º do CPC não contém qualquer vocábulo que permita fundar a tese de que, antes de
proceder à inquirição das testemunhas arroladas pelo requerente, o juiz tem de formar um juízo prévio
com base em prova documental ou pericial. O que se prevê nesse normativo é que o juiz só decretará a
providência se, pelo exame das provas, sem citação nem audiência do requerido, reconhecer que o
requerente tinha a posse e dela foi esbulhado violentamente. E, por aplicação do disposto nos art. 376º
nº3 e 366º nº6, se for decretada a providência, será depois notificado o requerido para exercer o
contraditório. Como no procedimento cautelar não há lugar a audiência prévia do requerido, o valor da
causa só podia ter sido fixado depois de notificada a apelante nos termos do art. 366º nº6, assegurandose assim o exercício do contraditório consagrado no nº1 do art. 305º nº1 e no nº3 do art. 3º. O
construtor/vendedor não tem legitimidade para, no seu arbítrio, indicar aos compradores lugares de
estacionamento diferentes dos que estão definidos no projecto/ planta aprovado pela Câmara Municipal
e que integra o título constitutivo da propriedade horizontal.”
Inscrição matricial; Colonia; Benfeitorias – Acórdão de 06-07-2017
“As inscrições matriciais têm uma finalidade essencialmente fiscal, não tendo potencialidades para
atribuir o direito de propriedade sobre os prédios, muito menos sujeitá-los ao regime de colonia. Para
que um colono possa exercer o direito à remição de benfeitorias, pagando o valor da terra para adquirir
a propriedade do solo ou pedindo o seu justo valor, mediante o pagamento das benfeitorias pelo
senhorio, tem de demonstrar a existência de uma relação de colonia entre os sujeitos, para que então se
possa falar de “colono” e de “senhorio”.”
Acidente em serviço; Caixa geral de aposentações; Direito de regresso – Acórdão de 06-07-2017
“Ocorrendo um acidente, simultaneamente de viação e de serviço, imputável a culpa de terceiro e em
que é sinistrado um subscritor da C G A., esta entidade, depois de proferida decisão definitiva sobre o
direito às prestações da sua responsabilidade, goza do direito de regresso contra aquele terceiro
responsável, incluindo seguradoras, nos termos do nº 3 do artº 46º do DL nº 503/99, de 20.11, com vista
ao reembolso do capital de remição que pagou pela reparação da respectiva incapacidade permanente.
Qualquer eventual “acordo” que o responsável civil realize com o sinistrado, através do qual este se
declare “total e inteiramente indemnizado por todos os danos e prejuízos” e renuncie “a quaisquer
direitos de acção judicial e indemnizações emergentes do acidente”, estará naturalmente condicionado
pela imperatividade do regime jurídico dos acidentes de trabalho (em serviço), que não poderá
desrespeitar/ defraudar.”
Processo arbitral; Princípio do contraditório; Direitos; Consumidor; Boa-fé – Acórdão de
06-07-2017
“O processo arbitral tem características próprias que o distinguem do processo nos tribunais do Estado.
Todavia, partilhando com estes a mesma função de resolução de conflitos e de contribuição para a
pacificação social, apresenta necessariamente pontos de contacto em muitos aspectos. No entanto, o
modo como se organiza e se desenvolve o processo arbitral e o método utilizado na sua condução são
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distintos. Antes de mais, o Código de Processo Civil não se aplica ao processo arbitral. Em todas as fases
do processo arbitral é garantida a observância do princípio do contraditório. O princípio do
contraditório é comum, tal como genericamente os restantes princípios, ao processo civil e encontra
expressão em várias disposições da LAV, como é por exemplo o artigo 34º. A sua observância requer
que nenhuma solicitação dirigida ao tribunal arbitral por qualquer das partes poderá ser decidida sem
que à outra parte ou às outras partes seja previamente dada a possibilidade de serem ouvidas sobre
aquela solicitação. O tribunal arbitral só deve tomar posição sobre a solicitação que lhe tenha sido
efectuada após cumprido este imperativo. No exercício do poder de moderação que compete aos
árbitros, estes podem decidir certas solicitações apresentadas de um modo imediato e sem
necessariamente ouvir as partes se elas respeitarem apenas a questões de expediente processual e não
carecerem da contribuição da parte contrária ou das restantes partes para sobre elas o tribunal arbitral
se informar e decidir, em obediência igualmente aos interesses de simplicidade e objectividade que são
próprias do processo arbitral. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 67/2003, na sequência do artigo 3º da
Directiva 1999/44/CE vem admitir os seguintes direitos do consumidor perante a falta de conformidade
do bem: a) reparação; b) substituição; c) redução do preço; d) resolução do contrato. A estes direitos
ainda acresce a indemnização, nos termos do estabelecido pelos artigos 12º nº1 da Lei nº 24/96 na
redacção do DL nº 67/2003, de 8 de Abril. - A Directiva 1999/44/CE procedeu a um escalonamento dos
primeiros quatro direitos, distinguindo dois níveis de reacção do consumidor. No primeiro nível são
colocados a reparação e a substituição da coisa, e no segundo nível a redução do preço ou a resolução do
contrato. Esta hierarquização, que não constava da proposta inicial da Directiva, parece, no entanto,
lógica, já que o princípio do aproveitamento dos negócios jurídicos deve impor a prevalência de soluções
que conduzem à integral execução do negócio sobre resoluções que implicam a sua ineficácia total ou
parcial. No caso de compra e venda de automóvel defeituoso, os direitos à reparação ou à substituição
previstos no artigo 914º do Código Civil - e também no artigo 12º nº 1 da Lei nº 24/96, de 31 de Julho,
que veio estabelecer «o regime legal aplicável à defesa dos consumidores» - não constituem pura
alternativa ou opção oferecida ao comprador, antes se encontrando subordinados a uma sequência
lógica: primeiro, o vendedor está adstrito a eliminar o defeito; e só não sendo possível ou apresentandose demasiado onerosa a reparação, fica obrigado à substituição da viatura por outra da mesma marca e
modelo. À luz do princípio da boa fé (e concretamente do instituto do abuso de direito incluído na boa
fé objectiva) poderá impor-se sempre o recurso por parte do consumidor ao exercício de um dos direitos
teoricamente ao seu dispor, ainda que porventura o mesmo manifestasse e compreensivelmente
preferência pelo exercício de outro direito que lhe fosse mais conveniente: em termos gerais, pode então
dizer-se que a escolha do consumidor se encontra limitada, à luz do que dispõe o artigo 4º, nº 5, do
Decreto-Lei nº 67/2003, de 8 de Abril, pelo respeito pelo princípio da boa fé, pelo que a sua pretensão de
substituição do bem terá de ser recusada “quando, e perante pequena anomalia ou defeito facilmente
reparável, o vendedor se dispõe a repará-la prontamente”.
Crédito; Insolvência; Massa insolvente – Acórdão de 06-07-2017
“Os credores da insolvência apenas poderão exercer os seus direitos, em conformidade com os preceitos
do Código, durante o processo de insolvência (art. 90º), o que significa que, para obterem a satisfação
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dos seus direitos, terão que reclamar o seu crédito, nos termos do art. 128º ou, desde que verificados os
necessários requisitos, através da acção sumária a que aludem os arts. 146º e segs., que corre por apenso
ao processo de insolvência. Sendo certo que, em conformidade com o disposto no art. 173º, o pagamento
dos créditos sobre a insolvência apenas contempla os que estiverem verificados por sentença transitada
em julgado. - As dívidas da massa insolvente deverão ser pagas nas datas dos respectivos vencimentos,
qualquer que seja o estado do processo (art. 172º, nº3) e, não sendo pagas, poderão ser objecto de acção
declarativa ou executiva a instaurar, nos termos do art. 89º nº2, por apenso ao processo de insolvência.”
Acção popular; Indeferimento liminar – Acórdão de 06-07-2017
“A acção popular permite que cidadãos que não têm relação especifica com os bens ou interesses em
causa, possam instaurar acções com vista à defesa de interesses difusos. A petição deve ser indeferida
quando o julgador entenda que é manifestamente improvável a procedência do pedido, ouvido o
Ministério Público e feitas preliminarmente as averiguações que o julgador tenha por justificadas ou
que o autor ou o MºPº requeiram (art.13 da LAP).”
Contrato de empreitada; Negócio simulado; Admissibilidade; Documentos; Recurso – Acórdão de
06-07-2017
“I- A apresentação de prova documental em sede de recurso está sujeita a fortes restrições. Dispõe o n.º
1 do art.º 651.º do CPC que “as partes apenas podem juntar documentos às alegações nas situações
excecionais a que se refere o artigo 425.º ou no caso de a junção se ter tornado necessária em virtude do
julgamento proferido na 1.ª instância.” II- A necessidade decorrente do julgamento proferido na 1.ª
instância refere-se a inesperada abordagem de aspetos do litígio introduzida na ação pela sentença, que
o recorrente quererá contrariar. III- Já as situações excecionais a que se refere o art.º 425.º traduzem-se
na impossibilidade, objetiva ou subjetiva, de a parte ter juntado o documento até ao encerramento da
discussão na primeira instância. IV- Não reúne os requisitos referidos em I a III o “mail”, emitido por
uma das partes antes da propositura da ação, com o qual o apelante pretende provar que,
contrariamente ao afirmado por testemunhas na audiência final, não houve contrato de empreitada
reduzido a escrito, sabido que a celebração de contrato em si era, desde o início, controvertida na
ação.V- O depoimento indireto ou de “ouvir dizer” é livremente admissível em processo civil, cabendo
ao tribunal apreciar a sua força probatória de acordo com as circunstâncias do caso concreto. VI- Não é
requisito da simulação o intuito de prejudicar terceiros, mas sim o de iludir outrem.”
Falta de interesse em agir; Acção; Estado – Acórdão de 06-07-2017
“I- O recurso aos tribunais, pelo gravame que causa ao demandado e o custo que representa para a
coletividade, pressupõe a existência de um direito que careça da intervenção daqueles, a fim de se evitar
algum prejuízo relevante para o seu titular, ou seja, uma necessidade justificada, razoável, fundada, de
lançar mão do processo ou de fazer prosseguir a ação: a isto se chama interesse processual ou interesse
em agir. II-Deve ser liminarmente rejeitada, por falta de interesse em agir, ação declarativa, instaurada
contra o Estado Português, em que o autor pretende que o Estado Português seja condenado a
reconhecer que violou determinados Instrumentos Internacionais relativos a Extradição.”
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Exame pericial; Meio de prova; Prova pericial; Prova directa – Acórdão de 06-07-2017
“I- O legislador português consagrou um modelo de perícia preferencialmente pública, regra que apenas
é afastada por impossibilidade ou inconveniência - artigos 152.º, 153.º 154.º, nº 1 e 160º-A do Código de
Processo Penal, constituindo, portanto, um regime misto com prevalência de intervenção de organismos
públicos, com a qualidade pericial a assentar numa certificação pública, sem exclusão da possibilidade
hipotética de apresentação de perícias contraditórias quando não existam organismos públicos
reconhecidos para a realização da perícia; II-Um processo judicial é uma forma que se pretende
equilibrada de chegar a uma decisão pelo que a existência nos autos de um exame directo a dois
quadros ,efectuado por um inspector da PJ, sem conhecimentos científicos comprovados, a atestar que
os mesmos constituem falsificações, não tem qualquer valor, entenda-se “pericial”, para comprovar tal
facto, o qual requer conhecimentos muito específicos de índole, técnico, artísticos e científicos; III- Um
exame, meio de obtenção prova, é a análise em pessoas, lugares e coisas, de “vestígios que possa ter
deixado o crime e todos os indícios relativos ao modo como e ao lugar onde foi praticado, às pessoas que
o cometeram ou sobre as quais foi cometido” - artigo 171º do C.P.P.. O “exame” está sujeito à regra
geral de apreciação probatória, a livre apreciação da prova prevista no artigo 127º do Código de
Processo Penal. A perícia, bem ao invés, é um meio de prova que deve ser produzido quando o processo
e a futura decisão se defrontam com conhecimentos especializados que estão para além das
possibilidades de constatação e/ou percepção, efectivas ou presumidas, do tribunal em três campos do
saber, os técnicos, os científicos e os artísticos. Exame é o verter em auto de condições materiais, sem
opinar ou emitir juízos. Ou seja, sem conclusões. Perícia é a emissão de um juízo especializado em
determinada área do saber, considerando certos factos assentes; IV-Assim os meios de prova que o
tribunal “ a quo” se socorreu para fundamentar positivamente o facto provado de determinados
quadros serem “falsificados”, não podem ser valorados enquanto prova pericial e a ela se substituindo,
pois as conclusões do exame directo, e a opinião das testemunhas, não têm qualquer valor enquanto
juízo técnico, artístico ou científico, não podendo o Tribunal a quo, sem violar o principio da verdade
material e do in dúbio pro reo e da livre apreciação da prova, presumir tal factualidade e dar como
provado entre o mais o supra identificado facto; V- A falta da realização da perícia nos casos em que é
necessário a detenção de especiais conhecimentos técnicos, artísticos ou científicos, configura um vício
que é de conhecimento oficioso e contido no artº 410º nº 2 al. a) do CPP, ou seja a insuficiência para a
decisão da matéria de facto provada.”
Documento de identificação ou de transporte; Uso de documento falso; Uso de identificação
alheia; Contraordenação – Acórdão de 06-07-2017
“I - O título de transporte nos transportes colectivos, tipo passe, quando utilizado por outra pessoa que
não o titular não integra o tipo legal de crime de uso de documento de identificação ou viagem alheio do
nº 1 do artº 261º, do Código Penal, sendo susceptível apenas de ser enquadrado na contra-ordenação
prevista no artigo 7º da Lei nº 28/2006 de 4 de Julho. II - Este cartão de transporte nominativo apenas
permite identificar o seu titular, permitindo-lhe, desde que válido, a utilização dos respectivos
transportes, mas não se integra no conceito de documento de identificação ou viagem previsto no artº
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255º, al. c) do Código Penal, nem em qualquer um dos outros que ali vêm previstos, por não ter as
características e finalidade atribuídas aos documentos ali elencados.”
Resolução bancária; Liquidação; Inutilidade superveniente da lide; Legitimidade substantiva –
Acórdão de 06-07-2017
“I- A revogação de autorização para o exercício de atividade de instituição de crédito determina, em
regra, a dissolução e liquidação da instituição, a que são aplicáveis, subsidiariamente, as regras do
Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. II- Devendo o credor reclamar e demonstrar o
seu crédito no âmbito do processo de insolvência, independentemente de decisão judicial favorável de
que beneficie, a instância de ação instaurada com o fim de obter tal decisão extingue-se, por inutilidade
superveniente da lide, continuando a ser pertinente a jurisprudência uniformizada pelo STJ no acórdão
1/2014, de 08.5.2013. III- As custas da ação declarativa que se extinga nas condições referidas em II são
a cargo do autor e do réu, ou só do autor, se para este fosse previsível a insolvência do devedor. IV- As
deliberações do Banco de Portugal que aplicaram a medida de resolução ao BES são suscetíveis de
impugnação, para a qual são exclusivamente competentes os tribunais administrativos. V- Porém, os
tribunais judiciais, no âmbito da competência que lhes é conferida, em alternativa, na apreciação de
questões prejudiciais (art.º 92.º do CPC), poderão pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das deliberações referidas em IV, com efeitos circunscritos ao processo. VI- A
deliberação emitida pelo Banco de Portugal em 03.8.2014, que aplicou ao BES a medida de resolução
descrita nos autos, criando um veículo de transição consubstanciado no 2.º R. (Novo Banco), para
quem se transferiram parte dos ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais e ativos sob gestão do
BES, mostra-se, conforme consta na respetiva fundamentação, sustentada em razões de interesse
público, visando evitar, face às perdas e prejuízos apresentados pelo banco, o risco sistémico de corrida
aos depósitos numa instituição bancária com o peso institucional do BES, com as consequências daí
advenientes para a estabilidade do sistema financeiro e para a economia nacionais. VII- Na
configuração em concreto da medida de resolução, nomeadamente na determinação dos ativos e dos
passivos que se transferem para a instituição de transição e os que permanecem na instituição objeto de
resolução, o Banco de Portugal atua de forma não arbitrária, mas discricionária, movido pelo intuito de
atingir o máximo de eficácia face aos fins tidos em vista (princípio da eficácia administrativa), que são
os consignados na lei (princípio da legalidade). VIII- In casu, nos termos das deliberações do Banco de
Portugal de 03.8.2014 e de 29.12.2015, o crédito do A., assente em alegada atuação ilícita e culposa do
BES no âmbito do seu relacionamento com o A., seu cliente, enquanto banco e intermediário
financeiro, traduzida na alienação de ações preferenciais de uma off-shore detida e controlada pelo
BES, não se transferiu para o Novo Banco. IX- No RGICSF contém-se uma cláusula de salvaguarda,
da qual decorre que os credores não deverão receber menos do que o que receberiam se o BES tivesse
entrado em liquidação “normal”, à data da aplicação da medida de resolução (n.º 3 do art.º 145.º-B, na
redação introduzida pelo Dec.-Lei n.º 114-A/2014, de 01.8; art.º 145.º-D, n.º 1, alínea c), na redação
introduzida pela Lei n.º 23-A/2015). X- O que garante a conformidade das aludidas normas legais e da
forma como estas foram interpretadas pelas ditas deliberações do Banco de Portugal e pela sentença
recorrida com as invocadas exigências constitucionais e da Carta dos Direitos Fundamentais da União
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Europeia, por nelas se vazar uma necessária, adequada e proporcional ponderação dos interesses em
presença, que são os interesses individuais dos credores, como o A., à luz do art.º 62.º da CRP, e os da
comunidade em geral, em particular os da estabilidade do sistema financeiro, cuja relevância é
evidenciada no art.º 101.º da CRP.”
Pedido de apoio judiciário; Falta de resposta; Deferimento tácito – Acórdão de 06-07-2017
“I-A falta de proferimento de decisão final, pelos serviços da segurança social, sobre o pedido de
protecção jurídica, no prazo de trinta dias, conduz à formação de acto tácito de deferimento. II-O facto
de existir um prazo a partir do qual se presume o deferimento tácito da pretensão formulada, não obsta
a que, posteriormente, a competente entidade aprecie e indefira a referida pretensão expressamente,
porquanto pode ser revogado o acto de deferimento tácito com fundamento na sua ilegalidade. III-O
deferimento tácito do apoio judiciário não se sobrepõe ao indeferimento expresso subsequente,
constante de decisão proferida pela entidade competente e que não foi objeto de impugnação. IVOcorrendo alguma das situações previstas no nº 5 do artigo 552º do CPC, a lei permite que o autor
apenas apresente o documento comprovativo de que foi pedido o apoio judiciário, mas ainda não
concedido, o que implica que a petição inicial, neste caso, não deve ser recusada. V-Apenas a falta de
comprovação do pagamento da taxa de justiça pelo autor, após o indeferimento do pedido de apoio
judiciário, é susceptível de poder vir a ser determinado o desentranhamento da petição inicial.”
Admissibilidade do recurso; Documentação da prova; Falsidade material – Acórdão de 06-072017
“I- A partir da redação introduzida na 1ª parte da alínea b) do artigo 771º do anterior Código de
Processo Civil, pelo Decreto-Lei n.º 38/2003, de 8 de Março, deixou de exigir-se, para a admissibilidade
do recurso extraordinário de revisão, a apreciação da falsidade – de documento ou ato judicial, de
depoimento (testemunhal ou de parte) ou de declaração pericial – em acção autónoma e prévia. II- Esta
verificação tem lugar agora na própria instância de recurso. III - O documento legitimador da revisão,
previsto na alínea c) daquele artigo 771º, como na alínea c) do artigo 696º, do atual Código de Processo
Civil, não poderá apenas ter a virtualidade de abalar a matéria de facto fixada na decisão recorrida,
devendo ser de tal modo antagónico, no seu alcance probatório, com aquela, que justifique, apreciado
de uma forma isolada e sem qualquer relação com a prova produzida no processo, a decisão em sentido
contrário.”.
Despejo; Falta de uso do locado – Acórdão de 06-07-2017
“I- Tendo-se provado que houve “uma fuga de água em cano de abastecimento”, mas não tendo
resultado provado que a arrendatária carecesse da colaboração da senhoria para a reparação da mesma
– até porque resultou adquirido que o cano em causa não se situava na parede do imóvel contíguo onde
esta morava – cabia à arrendatária, nos termos do art 1074º/3 e 1036º CC, proceder à reparação do dito
cano, procedendo após à compensação das inerentes despesas com a renda, nos termos do nº 4 daquele
preceito. II- Apesar do legislador ter deixado de se referir a residência permanente tocantemente à
causa de resolução com fundamento na al d) do nº 2 do art 1083º CC, tendo dado preferência à noção
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de não uso (efectivo do espaço arrendado para o fim contratado), continua a ser válido e operante o
entendimento anterior referente à falta de residência permanente para explicitação da falta de uso
efectivo. III-Assim, não interrompem o não uso, os simples usos intercalares, entretanto ocorridos ao
longo de um não uso continuado. IV- Não tendo a senhoria feito prova das concretas reparações de que
o locado carecerá, improcede o pedido genérico que formulou.”
Ald; Restituição de veículo; Procedimento cautelar comum; Contrato de locação – Acórdão de 0607-2017
“I - Pretendendo o locador, perante a recusa da entrega da viatura no fim de um contrato de aluguer de
locação financeira, a respectiva restituição, deve utilizar o procedimento cautelar comum e não o
especificado previsto para o contrato de locação no art 21º do DL 149/95 de 24/6. II - A causa de pedir
a utilizar mostra-se complexa, aglutinando o direito do locador à restituição do veículo - que lhe pode
advir, alternativamente, e enquanto proprietária que dele continua a ser, da resolução do contrato, ou
da caducidade do mesmo sem o exercício do opção de compra pelo locatário – e do fundado receio de
que este, com a recusa da restituição, lhe cause lesão grave e dificilmente reparável ao seu direito. IIIQuando pela carta enviada ao locatário e junta aos autos se verifica que o Locador/Requerente, ao
invés de ter alegado, como alegou, os pressupostos da resolução do contrato, poderia ter alegado a sua
caducidade sem o exercício da opção de compra pelo Locatário, deve o tribunal, perante a recusa deste
na restituição da viatura, proceder à consideração oficiosa dos factos em causa, ao abrigo do disposto no
art 5º/2 al b) do CPC. IV-Porque nessa situação a recusa da restituição do veículo, atenta a natureza
perecível do objecto da providência, causa lesão grave e dificilmente reparável ao direito de propriedade
do locador, deve julgar-se procedente, com inversão do contencioso, a providência cautelar comum em
causa. V- A diferença entre a utilização do procedimento cautelar comum ou do procedimento cautelar
especificado do art 21º do DL 149/95, residirá, afinal, nos termos da restituição, não podendo no âmbito
daquele, como está previsto para este, ser entregue a viatura ao próprio locador, devendo, pois, a
locadora, proceder à indicação de depositário para a guarda e conservação do veículo a apreender.”
Penhora de créditos; Título executivo – Acórdão de 06-07-2017
“Existindo reconhecimento expresso do crédito pelo terceiro-devedor notificado nos termos do artº
773º, nº1, do CPC, obrigado está ele a efectuar o desconto correspondente ao crédito penhorado e a
proceder ao seu depósito em instituição de crédito, comprovando-o nos autos. - Não cumprindo o
terceiro-devedor a obrigação referida, adquire de imediato o exequente a faculdade de accionar - nos
próprios autos da execução - judicialmente o notificado “servindo de título executivo a declaração de
reconhecimento do devedor e a notificação efectuada“. Constando já dos autos o título/documento
identificado, não carece o exequente de o juntar novamente aquando da apresentação do requerimento
executivo a que alude o nº3 do artº 777º do CPC.”
Tramitação electrónica; Procuração – Acórdão de 06-07-2017
“Porque no âmbito de acção sujeita à disciplina da Portaria nº280/2013, de 26 de Agosto, o acesso à
tramitação electrónica implica a junção de uma procuração e, nessa medida, esta é também pressuposto
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de qualquer intervenção, então não se justifica já considerar a referida junção como intervenção por si
só relevante nos termos e para efeitos do artº 189º, do CPC , impondo-se reputar como sanado o vício de
nulidade de falta de citação [porque não arguido concomitantemente à junção da procuração].”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA
Falsidade de testemunho – Acórdão de 12-07-2017
“A circunstância de não se ter provado o momento em que o agente, então na qualidade de testemunha,
faltou à verdade – no âmbito do inquérito ou no decurso de audiência de julgamento – não impede a
conclusão de a prestação de depoimentos divergentes nas duas fases processuais referidas integrar,
ainda assim, todos os elementos do tipo de crime previsto no artigo 360.º, n.º 1, do CP (falsidade de
testemunho).”
Suspensão da execução da pena de prisão; Falta; Cumprimento; Condição; Audição; Condenado;
Nulidade insanável – Acórdão de 12-07-2017
“A nulidade prevista na al. c) do art. 119.º do CPP só ocorre quando não é concedida ao arguido a
possibilidade de comparência, qualificada de obrigatória, a acto previsto na lei, inter alia, o descrito no
n.º 2 do art. 495.º do mesmo diploma legal, e já não quando o próprio arguido a ele não comparece de
forma voluntária ou quando, de modo pré-determinado, se coloca em posição de não ser possível
transmitir-lhe a convocatória para tal presença.”
Revogação da suspensão da execução da pena; Pressupostos; Prazo – Acórdão de 12-07-2017
“I- A revogação da pena [de substituição] pode ter lugar depois de decorrido o prazo de suspensão da
pena. II- Segundo o teor do n.º 1 deste preceito [art. 57.º do CP], só depois de findo o período da
suspensão é que deve ser apreciado se a mesma deve ser declarada extinta ou se pode ainda/deve ser
revogada. III- A decisão de suspender a execução de uma pena de prisão e a decisão de revogar esta
mesma suspensão da execução, estão entre si conexas, partem dos mesmos pressupostos, embora, no
final, com resultados diferentes, de sinal oposto. IV-A fundamentação para a aplicação de uma pena tão
grave, pouco tempo depois da suspensão da pena em análise, retira qualquer legitimidade ao julgador a
quo para se apoiar na manutenção de qualquer juízo de prognose favorável à manutenção da
suspensão.”
Pena de substituição; Suspensão da execução da pena de prisão – Acórdão de 12-07-2017
“I- A aplicação desta pena de substituição [suspensão da execução da pena de prisão] só pode e deve ter
lugar quando a simples censura do facto e a ameaça da prisão realizarem de forma adequada e
suficiente as finalidades da punição. II- Refere Figueiredo Dias que, pressuposto material de aplicação
do instituto é que o tribunal, atendendo à personalidade do agente e às circunstâncias do facto, conclua
por um prognóstico favorável relativamente ao comportamento do delinquente III- E acrescentava
que, para a formulação de um tal juízo – ao qual não pode bastar nunca a consideração ou só da
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personalidade, ou só das circunstâncias do facto –, o tribunal atenderá especialmente às condições de
vida do agente e à sua conduta anterior e posterior ao facto. IV- A arguida praticou o crime numa
altura em que tinha problemas decorrentes do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, numa situação
de instabilidade da sua vida pessoal, sem trabalhar nem se esforçar para o conseguir, sem apoio
familiar, sem preparação para alterar o seu modo de vida; tudo isso ainda se verifica sendo certo que a
arguida não manifesta arrependimento. V- Perante a situação concreta da arguida, não parece de
formular um prognóstico favorável relativamente ao seu comportamento e apostar na sua capacidade
de recuperação dos valores socialmente relevantes nem acreditar na sua reinserção plena e responsável.
VI- Não merece qualquer censura a decisão recorrida que aplicou à recorrente a pena de 4 anos de
prisão efectiva.”
Contrato de arrendamento; Licença de utilização; Falta; Nulidade do contrato – Acórdão de
12-07-2017
“I-O arrendamento urbano só poder recair sobre locais cuja aptidão para o fim do contrato seja
atestada pelas entidades competentes, designadamente, através de licença de utilização, quando
exigível. II-O contrato de arrendamento para fim diverso do licenciado é nulo.”
Mandado de detenção europeu; Cumprimento; Pena; Estrangeiro; Presença do arguido; Portugal;
Julgamento; Desconto; Tempo; Cumprimento – Acórdão de 05-07-2017
“Tendo o arguido, que não prescindiu de estar presente, sido entregue temporariamente a Portugal,
pelo prazo estritamente necessário para ser julgado em audiência de julgamento, no âmbito de
cooperação internacional em matéria penal, de 20 a 28 de Janeiro de 2014, pelas autoridades de
Espanha, onde se encontrava condenado e em cumprimento de pena por factos diversos cometidos
naquele país, na liquidação da pena, para efeitos do art. 479.º, n.º 1, do CPP, os 9 dias correspondentes à
entrega temporária, em que se manteve privado da liberdade, devem ser imputados e descontados no
processo à ordem do qual cumpria àquela data pena de prisão [Espanha] e não no processo onde veio
ser julgado [Portugal].”
Arguido; Prestação; Termo de identidade e residência; Notificação; Acusação; Falta; Recetáculo
postal – Acórdão de 05-07-2017
“I-A introdução da via postal simples, como modalidade de notificação ao arguido, foi considerada
como justificada pelo legislador, atento o dever de o arguido prestar termo de identidade e residência
com respeito pela verdade e de desta prestação decorrer a obrigação de não mudar de residência, nem
dela se ausentar por mais de cinco dias, sem comunicar a nova residência ou o lugar onde possa ser
encontrado. II-Se o arguido viola o seu estatuto processual, mudando de residência indicada no TIR ou
dando uma morada incorreta ou sem recetáculo, tornando impossível proceder ao depósito da carta, a
notificação por via postal simples não deixa de se verificar. III-Tal como a ausência ou mudança do
arguido da residência indicada no TIR, sem informar o tribunal, leva a que se considere o arguido
notificado, também se há de ter como notificada a sociedade arguida quando no TIR indica como
morada a sua sede e se verifica aquando da notificação que inexistente recetáculo onde o distribuidor
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postal possa colocar a correspondência àquela dirigida.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES
Condução sob o efeito de álcool; Pena de prisão; Não suspensão da execução da pena – Acórdão de
11-07-2017
“I-Os bens jurídicos que se visam proteger com a incriminação da condução de veículo em estado de
embriaguez são a vida, a integridade física e o património de outrem a par da segurança da circulação
rodoviária, estabelecendo o legislador uma presunção fundada na observação empírica de que o
exercício da condução em estado de embriaguez é perigoso em si mesmo, tendo em vista os bens
jurídicos penalmente tutelados. II-No caso, deve salientar-se que o recorrente, ao persistir, pela sexta
vez, na violação de tais bens, frustrou, irremediavelmente, a possibilidade de se repetir agora qualquer
espécie de vaticínio que, sequer, sugira a possibilidade de o mesmo vir a adoptar, no futuro, uma
conduta conforme ao direito e ao que a sociedade exige, sem que ora se lhe imponha uma pena mais
severa e cujos reais efeitos possam corresponder, naturalmente, às patenteadas necessidades de
prevenção geral e especial, por revelar uma personalidade antijurídica que obriga a reconhecer que
todas as anteriores apostas favoráveis à sua normal reinserção, apenas com as medidas até agora
experimentadas, assentaram em pressupostos, afinal, erradamente presumidos. III-Por outro lado, os
factos provados evidenciam que o recorrente rejeitou, sistematicamente, interiorizar as consequências
da sua conduta anterior, o que levou o Tribunal a concluir, sem margem para reparo, que a antecedente
imposição das variadas penas, com diferentes modalidades, não acautelou eficazmente o cometimento
de novos crimes, pelo que as fundadas dúvidas sobre a sua capacidade para compreender as diversas
oportunidades de reinserção que a sociedade lhe ofereceu justificam a execução da pena de 6 meses de
prisão aplicada.”
Junção de documento; Apresentação tardia; Regime de sancionamento; Processo penal –
Acórdão de 11-07-2017
“I- No quadro normativo processual penal vigente a admissão de documentos em sede de audiência de
julgamento rege-se pelos princípios gerais da produção da prova e regras estipuladas no artº 340º, do
CPP. II- Nesse âmbito, a apresentação intempestiva de documentos, por referência ao preceituado no
artigo 165º, do CPP, fica sujeita ao regime geral previsto para a formulação de qualquer requerimento
de prova intempestivo, onde não tem assento a imposição de multa.”
Impugnação da matéria de facto; Difamação com publicidade; Liberdade de expressão e honra;
Condenação – Acórdão de 11-07-2017
“I-Face ao nosso regime processual quanto aos pressupostos do exercício do duplo grau de jurisdição
sobre a matéria de facto, é possível distinguir um ónus primário ou fundamental de delimitação do
objecto e de fundamentação concludente da impugnação e um ónus secundário – tendente, não
propriamente a fundamentar e delimitar o recurso, mas a possibilitar um acesso mais ou menos
facilitado pelo recorrido e pela Relação aos meios de prova gravados relevantes, que, actualmente, se
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alcança com a indicação concreta das passagens em que se funda a impugnação, como consta do nº 4 do
citado art. 412º. II-E daí que se reconheça não existir fundamento bastante para rejeitar a impugnação
da decisão numa situação em que, nas conclusões delimitadoras do objecto do recurso, tenha sido
devidamente cumprido o ónus primário ou fundamental, identificando os concretos pontos de facto
impugnados e as propostas de decisão alternativa sobre os mesmos, bem como os concretos meios de
prova que imponham tal alternativa, já podendo – e até devendo – o cumprimento do ónus secundário
ser satisfeito na motivação (corpo das alegações), para aí sendo relegadas a valoração dos concretos
meios de prova indicados nas conclusões e a determinação da sua relevância para a distinta decisão
proposta, bem como a indicação concreta das passagens da gravação. III-Segundo uma presunção
natural ligada à normalidade da vida e às regras da experiência, as imputações feitas pela arguida à
pessoa do assistente e as expressões que utilizou não podem deixar de ser tidas, para «a sã opinião da
generalidade das pessoas de bem», como susceptíveis de, no concreto circunstancialismo, ofender a
honra e consideração do assistente, porque apontando nitidamente à esfera da sua intimidade pessoal,
designadamente à sua actuação no âmbito do relacionamento conjugal que com ela manteve, não sendo
actualmente exigível nos crimes de difamação e injúria o denominado animus injuriandi, ou seja, um
qualquer dolo específico ou elemento peculiar do tipo subjectivo que se traduzisse no especial propósito
de atingir o visado na sua honra e consideração. IV-A liberdade de expressão e a honra conformam dois
direitos que, dada a sua relevância, mereceram consagração constitucional – na categoria dos direitos,
liberdades e garantias pessoais e com o mesmo valor jurídico, portanto, sem qualquer hierarquia
abstracta entre si –, pelo que lhes é aplicável, designadamente, o regime previsto no nº 2 do art. 18º da
CRP, que dá expressa guarida ao princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso. V-Existe
uma diferença assinalável entre a liberdade de expressão exercida pelos jornalistas ou outros agentes
vinculados ao relevante interesse público da formação de um público esclarecido e bem informado –
cuja posição preferencial o TEDH tem acentuado e, como condição do funcionamento democrático do
sistema político, é uma verdade constitucional incontornável – e, por outro lado, a liberdade de
expressão meramente individual, cujo exercício tem que ceder, muito mais palpavelmente, perante as
condicionantes postas pela honra, outro direito fundamental também com consagração constitucional.
VI-Importa, assim, recorrer ao princípio da concordância prática ou da harmonização e, revelando-se
esta impossível, haverá que proceder à ponderação e ao balanceamento de bens, adaptado à
especificidade do caso: o aludido princípio da proibição do excesso não só inviabiliza a pretensa
supremacia abstracta do aqui invocado direito à liberdade de expressão em relação ao da honra, como
apenas desresponsabiliza quem agir no exercício de um direito – e, por isso, em conformidade com a
ordem jurídica – ao imputar factos ou formular juízos de valor ofensivos da honra de outrem. Ainda
que assim seja, o conflito entre esses dois direitos, ambos fundamentais e com a mesma hierarquia
constitucional, deve obter uma equilibrada solução jurídico-concreta, sem quaisquer pré-juízos de
preferência abstracta por qualquer um deles, devendo prevalecer o que seja considerado superior no seu
exercício, tendo em conta as particularidades do caso concreto.VII-Assim sendo, não se lobriga como
relevariam para criação, numa hodierna sociedade, de uma esfera pública de discussão aberta e
desinibida dos assuntos de interesse geral – que em nada se identificam com qualquer doentia
curiosidade ou coscuvilhice sobre a vida íntima de anónimos cidadãos – as “informações” publicitadas
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através dos meios televisivos pela arguida, de modo livre, voluntário e consciente e com o manifesto
propósito de difamar e caluniar o assistente, alusivas a sistemáticos maus tratos e violações pelo
mesmo, inclusivamente na presença de uma das filhas do então casal, e de maus tratos físicos e
psicológicos constantes às suas três filhas e, por maioria de razão, à sua angariação de clientes com vista
a prostituir-se por dinheiro. VIII-Não sendo reputáveis de legítimas tais imputações, é inconcebível que
não fosse punível a conduta da arguida, obviamente inconciliável com o propalado exercício de um
direito de liberdade de expressão ou com qualquer interesse público e social de combater a violência
doméstica [cf. art. 31º nºs 1 e 2 b) do C. Penal] e, por outro lado, por se tratar de imputação de factos
relativos à vida privada e familiar, nunca a eventual demonstração da sua veracidade excluiria tal
punibilidade [cf. nºs 3 e 2 b) do art. 180º do C. Penal].”
RAI; Burla na forma tentada; Narração suficiente dos factos; Não rejeição – Acórdão de 11-072017
“I-É maioritário o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o requerimento de abertura de
instrução do assistente que não descreva cabalmente os factos imputados, em termos de estes poderem
integrar os elementos objetivos e subjetivos de um tipo de crime, deve ser objeto de rejeição por
inadmissibilidade legal da instrução, nos termos conjugados dos artigos 287º, nºs 2 e nº 3, e 283, nº 3, al.
b), do CPP. II- No caso dos autos, atento o teor da matéria alegada no RAI, ainda que a mesma possa
não ter sido descrita de forma exemplar, impõe-se concluir, ao contrário do decidido no tribunal
recorrido, que tal peça permite aferir da verificação dos elementos objetivos e subjetivos dos crimes de
burla na forma tentada imputados ao arguido, bem como que contém a indicação das disposições legais
aplicáveis.”
Fundamentação na sentença; Perda a favor do Estado; Nulidade – Acórdão de 03-07-2017
“I- A norma do artº 374º do CPP corporiza a exigência consagrada no artº 205º, nº 1, da CRP - dever de
fundamentação das decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente. Dever de fundamentação
que, reportado à sentença, abrange a matéria de facto e de direito, para que tal peça processual
contenha os elementos que, por via das regras da experiência ou de critérios lógicos, conduziram o
tribunal a proferir aquela decisão e não outra. II- Da conjugação dos mencionados preceitos legais
decorre que a sentença deve ser fundamentada e que a sentença que não seja fundamentada é nula. IIINão constando dos autos como provado qualquer facto sobre se as máquinas apreendidas e declaradas
perdidas a favor do Estado, eram predominantemente ou exclusivamente utilizadas para a prática do
crime de contrafacção, inexiste falta de fundamentação fáctica para a decisão de perdimento das
mesmas a favor do Estado. IV- Por outro lado, ainda que se entenda que a situação é subsumível ao
regime geral, resultante do disposto no artº 109º ou 110º, do CP, também não existe fundamento fáctico
para a declaração de perdimento a favor do Estado, pois não resulta que os objectos que serviram para
a prática do facto ilícito típico, pela sua natureza ou pelas circunstâncias do caso, oferecem sério risco
de serem utilizados para o cometimento de novos factos ilícitos típicos, ou, caso pertençam
comprovadamente a terceiro, este concorreu de forma censurável, para a sua utilização, porque tinha a
consciência e conhecimento da sua utilização na prática do facto ilícito típico.”
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Fraude fiscal; Suspensão da execução da pena; Condição da suspensão – Acórdão de 03-07-2017
“Em matéria de crimes fiscais, decidida a aplicação de uma pena suspensa não permite a lei que se
pondere a fixação ou não da imposição de condição de suspensão, ou tão pouco que se opere qualquer
ajustamento do montante a pagar em função das condições socioeconómicas do arguido, sem prejuízo
de, em devido tempo, ser avaliado, no caso de incumprimento da condição, se o não pagamento deriva
ou não de culpa do condenado.”
Medidas de coacção; Reexame; Campo de aplicação do artº 40º do CP – Acórdão de 03-07-2017
“I- O impedimento legal imposto pelo artº 40º do CPPenal deriva de na decisão de aplicação de uma das
medidas dos art. 200º a 202º do mesmo diploma ser plausível a formação de uma intensa convicção de
culpabilidade, que poderia contagiar posteriormente a liberdade do juiz julgador o que não ocorre, pelas
razões referidas, na simples decisão de manutenção de uma dessas medidas. II- Face à letra e espírito da
lei é assim cristalino que actualmente, conforme entendimento uniforme de doutrina e jurisprudência, o
juiz que procede ao reexame das medidas previstas nos art. 200º a 202º do CPPenal, não fica impedido
de intervir no julgamento do caso.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA
Condução de velocípede em estado de embriaguez; Falta de consciência da ilicitude;
Censurabilidade – Acórdão de 13-07-2017
“I- Perspetivando-se o conhecimento da ilicitude como materialidade que acresce ao conhecimento dos
elementos objetivos do tipo de ilícito, a falta de consciência da punibilidade que lhe corresponde como
realidade negativa, tanto pode ser juridicamente qualificada de erro sobre as proibições, nos termos do
art. 16º, como erro sobre a ilicitude de que trata o art. 17º, ambos do C. Penal, correspondendo-lhe
regimes jurídicos diferentes, incluindo consequências jurídicas igualmente diversas, de que pode resultar
mesmo a irrelevância do erro em ambas as hipóteses. II- A eventual relevância do erro a que se reporta
o art. 16º nº1 do C.Penal e, portanto, do facto apurado ou a apurar (“o arguido não sabia ser proibida e
punida por lei a sua conduta”) assenta em considerações de natureza jurídico penal ligadas ao tipo de
ilícito em causa que permitam concluir ser necessário o conhecimento da proibição concreta para uma
correta orientação do agente para o desvalor do ilícito, pelo que tal apreciação deve acompanhar a
individualização e decisão do facto relativo ao desconhecimento da proibição. III- A falta de
conhecimento de que a norma penal pune igualmente a condução de veículo sem motor em estado de
embriaguez, onde manifestamente se inclui o velocípede, não constitui erro sobre as proibições, nos
termos do art. 16º nº1 do C.Penal, dado que o conhecimento da proibição e punição concreta não pode
reputar-se razoavelmente indispensável para que o arguido tomasse consciência da ilicitude do facto.
IV- Assim resultando da factualidade provada e não provada que o arguido terá agido sem consciência
da ilicitude ao conduzir o velocípede em estado de embriaguez, esta falta de consciência apenas pode
imputar-se a deficiência da própria consciência ético-jurídica do agente, que não lhe permitiu apreender
corretamente os valores jurídico-penais e que por isso, quando censurável, conforma o específico tipo de
censura do dolo - cfr F. Dias, ob. cit. p. 73. V- Segundo F.Dias o critério da não censurabilidade da falta
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
38

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

de consciência da ilicitude encontrar-se-á na “retitude” da consciência errónea, de acordo com o qual a
falta de consciência da ilicitude será não censurável sempre que (mas só quando) o engano ou erro da
consciência ética, que se exprime no facto, não se fundamenta em uma atitude interna desvaliosa face
aos valores jurídico-penais, pela qual o agente deve responder, o que se verificará nas situações em que a
questão da ilicitude concreta (seja quando se considera a valoração em si mesma, seja quando ela se
conexiona com a complexidade ou novidade da situação) se revele discutível e controvertida. VI- A falta
de prova de que o arguido sabia que a condução de velocípede na via pública após ter ingerido bebidas
alcoólicas e sob a sua influência, era proibida e punida por lei, não obsta à sua condenação de acordo
com a imputação a título de dolo (e não de negligência) que é feita na acusação, uma vez que não nos
encontramos perante erro relevante sobre as proibições, que excluísse o dolo nos termos do art. 16º nº1,
nem perante Erro não censurável sobre a ilicitude que excluísse a culpa, nos termos do art. 17º. VII - A
aplicabilidade da pena acessória de proibição de conduzir veículos com motor a condutor de veículo sem
motor resulta da alteração introduzida no art. 69.º do C. Penal pela Lei 77/2001 de 13 de julho, que
passou a prever a sua aplicabilidade a quem for condenado por crime previsto nos artigos 291.º ou 292.º,
o que se mantém, contrariamente à versão originária introduzida pelo Dec.-lei 48/95 de 15 de março que
apenas previa a aplicação daquela pena acessória a quem cometesse crime no exercício da condução de
veículo motorizado.”
Acidente de viação; indemnização civil – Acórdão de 13-07-2017
“O chamado dano biológico não é indemnizável autonomamente, mas sim como fonte de danos de
ordem patrimonial ou não patrimonial.”
Mútuo bancário liquidável em prestações; Contrato de seguro – Acórdão de 13-07-2017
“É legítima a anulação do contrato de seguro, por parte da seguradora, no caso em que a pessoa segura
omitiu conscientemente dados relevantes sobre a sua saúde.”
Acidente de viação; Perda da capacidade de ganho – Acórdão de 13-07-2017
“I-Os critérios a adotar para fixação do quantum indemnizatório atinente ao dano patrimonial futuro,
na vertente de perda de capacidade de ganho decorrente do défice funcional de integridade físicopsíquica, assentam na equidade, à luz do regime inserto no artigo 566.º, n.º 3, do CC; II-Tais critérios
são objeto de ponderação em face dos concretos contornos do caso em análise, sem descurar o princípio
da igualdade.”
Fundo de garantia de alimentos devidos a menores; Prazo de interposição de recurso – Acórdão
de 13-07-2017
“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.”
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Alimentos a filhos menores; Decisão provisória – Acórdão de 13-07-2017
“Embora seja de salientar que não se deve exigir ao obrigado a alimentos que, para os prestar, ponha
em perigo a sua própria manutenção de acordo com a sua condição, exigindo-se aqui, igualmente, a
salvaguarda ao seu direito fundamental a uma sobrevivência com um mínimo de dignidade e a
compatibilização efectiva deste com o dever de sustento dos filhos.”
Insolvência culposa; Inibição do falido – Acórdão de 13-07-2017
“Relativamente à inibição do exercício do comércio e demais actos abrangidos na esfera de protecção da
norma, a lei abrange aqui apenas o desempenho profissional do comércio e não a prática meramente
ocasional, pelo que aos afectados deverá ser permitida a prática de actos de comércio isolados ou
esporádicos.”
Contrato de arrendamento; Denúncia pelo senhorio – Acórdão de 13-07-2017
“O locatário que denunciou o contrato e não restituiu a coisa locada na data aprazada constitui-se em
mora, independentemente de interpelação do locador, incumbindo-lhe pagar a este as rendas em dobro,
salvo se demonstrar que a falta de entrega da coisa locada não procede de culpa sua, caso em que as
rendas serão devidas em singelo.”
Resolução de acto prejudicial à massa; Litisconsórcio necessário passivo – Acórdão de 13-07-2017
“Embora a declaração de insolvência prive o insolvente dos poderes de administração e disposição dos
bens integrantes da massa, tal situação de indisponibilidade relativa não o priva de actuar em defesa
dos seus interesses no próprio processo de insolvência e respectivos apensos, pelo que o mesmo detém
legitimidade para a prática de vários actos, designadamente para impugnar a resolução de actos em
benefício da massa insolvente nos termos artº 125º do CIRE, face ao seu interesse em demonstrar que
inexistiu prejuízo para a massa.”
Deserção da instância; Contagem dos prazos – Acórdão de 13-07-2017
“Com a aprovação e entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, extinguindo-se a figura da
interrupção, passando o requisito da negligência das partes em promover o impulso processual a relevar
em termos da deserção.”
Alimentos a filhos maiores; Conservatória do registo civil – Acórdão de13-07-2017
“À providência a que se refere o artigo 989º, nº 3, do CPC não é aplicável o procedimento especial
previsto e regulado nos artigos 5º a 10º do Dec. Lei n.º 272/2001, de 13/10, competindo, pois, ao tribunal
o seu processamento.”
Apensação de processos; Insolvência – Acórdão de13-07-2017
“Se a acção que se pretende apensar à insolvência é posterior a essa declaração e nada foi requerido pelo
administrador da insolvência, então não está verificada situação determinante de apensação ao abrigo
do artigo 85º do CIRE.”
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Locação financeira; Periculum in mora – Acórdão de 13-07-2017
“Quanto à questão da alegação do periculum in mora em providências respeitantes a contratos de
aluguer de longa duração de veículos, é de considerar a existência de duas orientações jurisprudenciais:
uma que entende que a não entrega de veículo automóvel a ser restituído ao seu dono devido a
incumprimento contratual, e que se desvaloriza pelo uso normal e decurso do tempo, indicia o receio
fundado de lesão grave e de difícil reparação, tornando desnecessária uma alegação exaustiva de factos
concretos integradores do periculum in mora;e outra que entende que é necessária uma alegação e
demonstração cabal de factos concretos integradores da existência do requisito do justo receio.”
Resolução de contrato em benefício da massa insolvente; Requisitos – Acórdão de 13-07-2017
“Afigura-se desrazoável considerar uma doação como configurando um «donativo conforme aos usos
sociais» por não ser conforme a qualquer uso social conhecido a doação de bens de significativa valia
por meras razões afectivas e que têm o efeito objectivo claro de frustrar o cumprimento de dívidas do
doador, prejudicando os seus credores.”
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