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Boletim nº 33 

CÍVEL 
 
 
 
 
6402 
TRANSPORTE INTERNACIONAL 
PRESCRIÇÃO 
DOLO 
NEGLIGÊNCIA 
 
Sumário 
I - A negligência consciente não pode ser equiparada 
ao dolo para efeitos de contagem de prazo 
prescricional, relegando o art. 32º nº 1 da Convenção 
CMR para a jurisdição aplicável a possibilidade de tal 
equiparação. 
II - E no nosso ordenamento jurídico a equiparação da 
negligência grosseira ao dolo surgiu pontualmente, 
como novidade, com a reforma de processo civil de 
1995/96 para o restrito efeito de condenação por 
litigância de má fé. 

 
Apelação nº 6797/08 – 5ª Sec.  

     Data – 05/01/2009 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
6403 
INJUNÇÃO 
CITAÇÃO 
PRAZO DE PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
I - O prazo prescricional é de cinco anos, nos termos 
do art° 310° al.g) do CC. 
II - A autora instaurou o procedimento de injunção em 
21.12.2006, ou seja, mais de dois meses antes do 
decurso deste prazo. 
III - Tempo mais do que suficiente, para, em termos 
de normalidade, a citação ou notificação da requerida 
ter sido efectuada. Se o não foi — como não foi — a 
culpa não lhe pode ser assacada. 
IV - O interesse da demandante — quer estivesse, ou 
não, colocado o risco do decurso do prazo de 
prescrição - passava pela mais rápida concretização 
possível da notificação da requerida, de sorte a obter 
com maior celeridade tutela para o direito invocado. 
V - Quando alguém instaura acção ou procedimento 
contra outrem, e mesmo que expressamente — quiçá 
por lapso — não impetre a citação ou notificação, tal 
manifestação de vontade é, pelo menos por via de 
regra, de presumir, pois que à simples instauração da 
acção aquela vontade subjaz. 
VI - O envio de tal cópia do requerimento é 
expressamente afastado pelos art°s 12-A e 13° do 
DL269/98 de 01.09, que apenas impõe a notificação 
com certos, que não todos, os elementos que constam 
no requerimento de injunção. 

 
Apelação nº 5946/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
Carlos Moreira 
Maria da Graça Mira 
Mário Serrano 

 
 
 
 
 
6404 
PROVAS 
EQUIDADE 
 

Sumário 
I - A equidade não poderá servir para se alterar a 
matéria de facto que num dado processo foi julgada de 
provada ou não provada — com o argumento de que a 
solução a que com tal aplicação se chegaria seria mais 
equitativa. 
II - O seu âmbito de aplicação está na lei, no artigo 
566.°, n.° 3 do Código Civil: “Se não puder ser 
averiguado o valor exacto dos danos, o tribunal 
julgará equitativamente dentro dos limites que tiver 
por provados”. 
III - Mas dentro desses limites tidos por provados, não 
para os modificar — para o que existem então regras 
processuais próprias nos artigos 690.°-A e 712° do 
Código de Processo Civil. 

 
Apelação nº 567/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos (d. v.) 
Cândido Lemos 

 
 
 
6405 
INSOLVÊNCIA 
CONTRATO-PROMESSA 
 
Sumário 
I - A declaração de insolvência da promitente 
vendedora não torna impossível a realização da 
prestação a que se encontra obrigada. 
II - Como prevê o art.° 102°, do C.I.R.E., para casos 
em que nos encontramos face a um contrato bilateral 
que, à data da declaração de insolvência, não se 
mostrava cumprido, o respectivo administrador pode 
optar entre cumprir ou não cumprir o contrato em 
causa, atendendo ao interesse que daí advirá para a 
massa insolvente e, caso se trate de contrato-
promessa com eficácia real, se já tiver ocorrido a 
tradição da coisa a favor do promitente-comprador, 
não pode recusar tal cumprimento, cfr. art.° 106°, 
n°1, do mesmo diploma. 

 
Apelação nº 4534/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
Maria da Graça Mira 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 

 
 
 
 
6406 
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES 
INTERESSE DO MENOR 
 
Sumário 
I - Os pais não têm só direitos, têm também (ou 
principalmente) deveres parentais. A partir do 
momento em que os pais não podem ou não sabem ou 
não querem (com ou sem culpa da sua parte) cumprir 
com os seus deveres parentais não podem...reclamar 
direitos sobre as crianças quando a satisfação destes 
põe em causa o futuro dessas mesmas crianças. 
II - Se é certo que nos processos de promoção e 
protecção os direitos dos pais devem ser tidos em 
atenção, o que deve, porém, prevalecer são os direitos 
e interesses das crianças. 

 
Agravo nº 6056/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
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6407 
EMBARGOS 
 
Sumário 
I - A petição de embargos de terceiro é de encarar à 
semelhança da petição inicial (e não da contestação), 
como um procedimento incidental novo face à 
execução. 
II - Sendo dever da Secretaria recusar a petição, sem 
prejuízo do beneficio a que alude o disposto no art° 
476° C.P.Civ., fazer seguir a esse termo as 
cominações previstas no art° 486°-A n°s 3 e 5 
C.P.Civ. revelar-se-ia completamente incongruente. 
III - Não tendo a Secretaria procedido à recusa da 
petição, constitui dever do Juiz proceder à devolução à 
parte do articulado, sem prejuízo da aplicação ao caso 
do disposto no art° 476° C.P.Civ., a fim de o 
Autor/Embargante não ficar colocado em situação 
mais gravosa que a que resultaria da recusa da 
petição em tempo devido. 

 
Agravo nº 7435/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
6408 
PROVAS 
NULIDADE 
INTROMISSÃO NA VIDA PRIVADA 
COMISSÃO NACIONAL DE PROTECÇÃO DE DADOS 
 
Sumário 
I - A «intromissão na vida privada» a que se refere o 
art. 32° n° 8 da CRP engloba a saúde, parece que 
podemos concluir que a obtenção e utilização de 
documentos relativos a esses dados sensíveis sem a 
necessária autorização da CNPD configura uma 
intromissão abusiva na vida privada do identificado 
E... e, por via disso, um tratamento de dados ilegal e 
determina a nulidade das provas deles obtidas, nos 
termo daquele preceito constitucional aplicável por 
analogia ao processo civil. 
II - Face a esta nulidade da prova, não podiam, com 
base nela, ter sido dados como provados os factos 
exarados nas als. … da matéria assente, havendo, por 
isso, que anular tal despacho de selecção dos factos 
assentes (e dos controvertidos) e o processado 
subsequente, de modo a permitir que a ré seguradora, 
se quiser fazer uso dos aludidos documentos, se muna 
da competente autorização da CNPD. 

 
Apelação nº 5375/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
6409 
NULIDADE 
ARGUIÇÃO 
DEPOSITÁRIO 
 
Sumário 
I - Se foi o comproprietário e Recorrente quem deu 
causa à nulidade, encontrava-se-lhe vedada a 
respectiva arguição, nos termos do disposto no art° 
203° n°2 C.P.Civ. e, em consequência, a interposição 
do recurso — art° 680° n°1 C.P.Civ. 
II - A nulidade só pode ser invocada pelo interessado 
na observância da formalidade ou na repetição ou 

eliminação do acto — art° 203° n°1 C.P.Civ., pelo que 
o comproprietário apenas convocado para o exercício 
do respectivo direito de preferência não pode reclamar 
da omissão do dever de exposição dos bens, em venda 
judicial. 
III - A obrigação imposta ao depositário pela 2 parte 
do art° 891° C.P.Civ. não é irrestrita — daí que seja 
de ter como lícito ao depositário enumerar os meios e 
formas de contacto para os quais se encontra 
disponível, publicitando-os, posto que tais condições 
de contacto não sejam desproporcionadas ou 
excessivas, no sentido de um acesso dificil ou oneroso, 
para o comum das pessoas. 

 
Apelação nº 6896/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
 
6410 
PRIVILÉGIO CREDITÓRIO 
CRÉDITOS DOS TRABALHADORES 
ACIDENTE DE TRABALHO 
INDEMNIZAÇÃO 
HERDEIRO 
 
Sumário 
I - Tanto antes como depois da entrada em vigor do 
novo Código do Trabalho, existiu sempre uma 
preocupação legislativa de equiparar, para efeitos de 
privilégios creditórios, os créditos provenientes das 
prestações resultantes de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais aos resultantes de 
incumprimentos salariais. 
II - A expressão “pertencentes ao trabalhador”, 
utilizada na maior parte das formulações legais 
citadas, não pode, ser interpretada como forma de 
excluir das mesmas os seus herdeiros, quando o 
direito em causa lhes pertencer. 
III - Tal expressão serve apenas para realçar que as 
normas em causa não são aplicáveis às entidades 
patronais. 
IV - Não se justifica, assim, que seja dado tratamento 
diverso aos créditos salariais e àqueles que se 
destinam a substitui-los.  
V - A indemnização aos familiares da vitima- 
trabalhador destinam-se no fundo a colmatar a falta 
do salário no orçamento familiar. 

 
Apelação nº 6799/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 

 
 
 
6411 
PROVAS 
 
Sumário 
É na análise global e conjugada de todas as provas 
que o tribunal terá que fundar a sua convicção em 
relação a cada facto ou conjunto de factos, e não 
apenas na análise individual e atomística de cada uma 
das provas, sem prejuízo da maior preponderância que 
algumas delas possam ter na decisão de julgar 
provado ou não provado certo facto. 

Apelação nº 7009/08 – 2ª Sec.  
     Data – 06/01/2009 

Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
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6412 
EMBARGOS 
EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES 
 
Sumário 
Invocando o embargante, aceitante das letras dadas à 
execução, a extinção das obrigações subjacentes à 
emissão dos títulos, sobre ele recaía o ónus da prova 
referente aos factos em que se analisava aquela 
extinção (pagamento, dação em cumprimento ou 
outros). 

 
Apelação nº 5826/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 

 
 
 
 
6413 
RECONVENÇÃO 
 
Sumário 
I- os réus ao não deduzirem a reconvenção 
separadamente na contestação, conforme estabelece o 
art. 501 n° 1 do Cód. Civil, cometem nulidade 
processual nos termos do art. 201 do mesmo diploma, 
a qual, porém, sendo perceptível o pedido 
reconvencional, nenhuma relevância tem por não 
influir no exame ou na decisão da causa; 
II- em reconvenção podem ser deduzidos pedidos 
subsidiários; 
III- pode formular-se em via subsidiária um pedido 
incompatível com o deduzido em via principal; 
IV- é assim possível deduzir um pedido principal de 
reconhecimento da existência de uma servidão de 
passagem constituída por usucapião e um pedido 
subsidiário – a apreciar caso o primeiro tenha sido 
julgado improcedente - de constituição de uma 
servidão legal de passagem em benefício de prédio 
encravado nos termos do art. 1550º do CC. 

 
Agravo/Apelação nº 4209/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
6414 
EXPROPRIAÇÃO 
FACTOR CORRECTIVO 
BENFEITORIAS 
 
Sumário 
I- A aplicação do factor correctivo referido no n.º 10 
do artigo 26°, do CE/99, visa a obtenção do valor que 
possa ser considerado como "justa indemnização" a 
pagar ao expropriado. Tem por função diminuir o valor 
da avaliação encontrado por força da aplicação dos 
critérios fixados nos n.º 4 a 9 do art. 26°, com o fim 
de o ajustar ao valor do mercado e a sua aplicação 
não é automática; 
II- Haverá sempre uma margem de risco, maior ou 
menor, pelo que só em situações absolutamente 
excepcionais, em que haja garantia quase absoluta de 
sucesso da operação urbanística e imobiliária e sem 
qualquer esforço por banda do investidor, se poderá 
dizer que o aludido risco não se verifica. Numa 
situação normal de mercado, é normal a existência de 
riscos inerentes à construção e à comercialização; 
III- A contabilização do solo como apto para 
construção impede, por regra, que se tomem em 
consideração benfeitorias que pela sua existência 

inviabilizem a concretização do fim fixado para efeitos 
expropriativos e que por isso pressupõem a sua 
demolição; 
IV- As benfeitorias existentes, podendo ser mantidas 
ou aproveitadas, mesmo que se viesse a aproveitar o 
terreno para construção, sendo compatíveis com o tipo 
de ocupação prevista, devem ser valorizadas. 

 
Apelação nº 4440/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 

 
 
 
 
6415 
CASA DE MORADA DE FAMÍLIA 
ACORDO 
ALTERABILIDADE 
CASO JULGADO 
 
Sumário 
O acordo estabelecido na acção de divórcio entre as 
partes quanto à casa de morada de família encontra-
se abrangido pela força do caso julgado (art. 673º do 
CPC), pelo que não pode ser alterado. 

 
Agravo nº 6408/08 – 2ª Sec.  

     Data – 06/01/2009 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 

 
 
 
 
 
6416 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
PRESSUPOSTOS 
INTERESSE RELEVANTE 
IMPOSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO 
CONVITE AO APERFEIÇOAMENTO 
 
Sumário 
I – Os documentos destinam-se a provar os factos 
que, oportunamente alegados pela parte nos 
articulados, constituem os fundamentos da acção ou 
da defesa; não se destinam a suprir, tardiamente, a 
falta de tempestiva alegação desses factos. 
II – O facto do devedor incorrer em mora não permite 
ao credor, só por isso e não havendo cláusula 
contratual em contrário, extinguir o contrato, 
resolvendo-o; sendo a prestação possível e mantendo 
as utilidades para o credor, visadas ao contratar, não 
há incumprimento definitivo e, portanto, razão para 
resolver o contrato. 
III – Por regra, consistindo a prestação na entrega de 
determinada quantia em dinheiro, não há 
impossibilidade da prestação, a qual continua a 
manter interesse para o credor. 
IV – O poder (não vinculado) conferido ao juiz, nos 
termos do art. 508º, nº3, do CPC, não se destina a 
suprir falhas essenciais da alegação, mas apenas a 
clarificar ou a concretizar a exposição confusa, 
imprecisa, vaga e conclusiva (e não a suprir a falta de 
alegação de facto essencial). 

 
Apelação nº 7331/08 – 3ª Sec.  

     Data – 08/01/2009 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
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6417 
INDEMNIZAÇÃO 
DANOS FUTUROS 
DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE GANHO 
 
Sumário 
I- De harmonia com o disposto no art. 564.º, n.º 2, do 
CC, os danos futuros são indemnizáveis, ainda que 
não estejam nem possam ser imediatamente 
determinados. Necessário é que a sua verificação se 
tenha como certa ou suficientemente provável e, como 
tal, que possam ser considerados previsíveis.  
II- É o que ocorre quando o lesado, em consequência 
do facto lesivo, perde ou vê diminuída a sua 
capacidade de ganho em virtude de IPP de que ficou 
afectado, mesmo que, à data da lesão, não exercesse 
actividade profissional remunerada, na medida em que 
a IPP de que ficou afectado envolve sempre uma 
limitação física da capacidade de desempenho e de 
produtividade e representa, por isso, um dano 
patrimonial próprio e autónomo, que é indemnizável. 
III- Neste sentido, mesmo não se provando que o 
lesado exercia qualquer profissão remunerada à data 
do acidente, deve ser indemnizado pelo dano inerente 
à IPP de 3% de que ficou afectado, a calcular por 
referência ao salário mínimo nacional então em vigor. 

 
Apelação nº 4879/08 – 3ª Sec.  

     Data – 08/01/2009 
Maria Catarina 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes 

 
 
 
 
 
6418 
VENDA DE COISA DEFEITUOSA 
REPARAÇÃO DO DEFEITO 
INDMENIZAÇÃO 
 
Sumário 
I- Um veículo tem de estar apto a desempenhar a 
função que dele se espera, que é circular. Tendo 
defeito no motor, essa função não pode ser 
adequadamente preenchida, pelo que há que convir 
que padece de defeito que o inibe de desempenhar a 
sua função normal. 
II- Apurada a existência do defeito e reclamado 
atempadamente junto do vendedor, o comprador tem 
o direito de exigir dele a reparação ou substituição. 
Todavia, porque a lei o impõe e a razoabilidade o 
indica, é ao próprio vendedor que se deve facultar a 
possibilidade de fazer essa reparação. 
III Porém, se o vendedor não cumprir a obrigação de 
reparar o vício ou defeito nos termos em que se 
comprometeu, assiste ao comprador o direito de exigir 
do vendedor indemnização por esse incumprimento, 
que é cumulável com o custo inerente à reparação. 
IV- Provando-se que o veículo que a ré vendeu ao 
autor padecia de feito no motor que impunha a sua 
substituição (do motor), e que a ré não aceitou ficar 
com o veículo e devolver o preço nem substituir o 
motor, o qual foi reparado pelo autor à sua custa, tem 
este direito a exigir da ré tudo o que despendeu nessa 
reparação. 

 
Apelação nº 6793/08 – 3ª Sec.  

     Data – 08/01/2009 
Teles de Menezes 
Mário Fernandes 
José Ferraz 

 
 
 
 
 

6419 
MATÉRIA DE FACTO 
EQUIDADE 
 
Sumário 
I – O recurso à equidade não dispensa a existência 
(demonstrada) de circunstâncias que permitam a 
emissão de um juízo de equidade, que não se pode 
assumir como mero palpite, discricionário ou 
arbitrário. 
II – Não tendo sido possível apurar o valor exacto da 
prestação, deve ser relegada para momento ulterior a 
determinação do “quantum” da prestação, desde que 
se revele ser possível, com recurso a outras provas, 
proceder à sua liquidação. 

 
Apelação nº 6362/08 – 3ª Sec.  

     Data – 08/01/2009 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 
 
 
 
6420 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
APOIO JUDICIÁRIO 
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA 
TRIBUNAL COMPETENTE 
 
Sumário 
I- Por força do disposto no art. 28.º da Lei n.º 
34/2004, de 29 de Julho, sempre que esteja a correr 
termos num tribunal de jurisdição comum (ou de 
jurisdição administrativa e fiscal) a acção a que se 
destina o apoio judiciário pedido por alguma das 
partes, é competente para conhecer do recurso de 
impugnação do indeferimento do apoio judiciário o 
tribunal onde corre essa acção. 
II- Correndo a acção no Tribunal de Trabalho de Santo 
Tirso, é este o competente, e não o Tribunal de 
Pequena Instância Cível do Porto. 

 
Conflito de Competência nº 5482/08 – 3ª Sec.  
     Data – 08/01/2009 

Joana Salinas 
Maria Catarina 
Pinto de Almeida 

 
 
 
 
6421 
PROVA PERICIAL 
PRINCÍPIO DA PROVA LIVRE 
 
Sumário 
I- No domínio da prova pericial, em que vigora o 
princípio da prova livre, o tribuna pode afastar-se do 
parecer dos peritos, quer porque tenha partido de 
factos diferentes dos que aceitaram os peritos, quer 
porque discorde das conclusões dos peritos ou dos 
raciocínios em que elas se apoiam, quer porque os 
demais elementos de prova existentes nos autos 
invalidem o laudo dos peritos. 
II- O que o julgador não pode é funcionar ele mesmo 
como perito, afastando deliberadamente o parecer 
contido no relatório dos peritos e substituindo-lhe, 
sem o fundamentar, outros elementos de convicção 
pessoal. 

 
Apelação nº 5296/08 – 3ª Sec.  

     Data – 08/01/2009 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Cruz Pereira 
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6422 
FALTA 
CAUSA DE PEDIR 
CONVITE AO APERFEIÇOAMENTO 
 
Sumário 
O convite ao aperfeiçoamento a que se refere o nº 3 
do art. 508º do CPC só se aplica aos casos em que a 
causa de pedir esteja insuficientemente concretizada e 
não aos casos em que falte de todo a formulação da 
mesma. 

 
Agravo nº 7643/08 – 5ª Sec.  

     Data – 12/01/2009 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 

 
 
 
 
6423 
TRANSACÇÃO 
NOTIFICAÇÃO PESSOAL 
 
Sumário 
Tendo sido lavrada Transacção na qual interveio 
mandatário judicial sem poderes para o acto e na 
impossibilidade de notificação pessoal da parte que 
representa, não pode aquela ser substituída por 
notificação edital. 

 
Agravo nº 7780/08 – 5ª Sec.  

     Data – 12/01/2009 
Sousa Lameira 
António Eleutério  
Rafael Arranja 

 
 
 
 
6424 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL 
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO 
 
Sumário 
I - A competência afere-se pelos termos em que a 
acção foi proposta, isto é, em face dos fundamentos 
aduzidos e do pedido formulado. 
II - O tribunal territorialmente competente para decidir 
a acção em que se pede uma indemnização pelo não 
cumprimento de obrigações decorrente de um contrato 
de distribuição no qual a Autora era distribuidora dos 
produtos da Ré é o da sede desta última, pessoa 
colectiva, nos termos do artigo 74•º nº 1 do CPC, na 
redacção introduzida pelo art.° 1º da Lei n.° 14/06, de 
26 de Abril, tanto por ser o do domicilio do Réu, como 
o do lugar em que essas obrigações deveriam ser 
cumpridas (artigo 772.°, n.° 1 do CC). 

 
Agravo nº 7533/08 – 2ª Sec.  

     Data – 13/01/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos  
Cândido Lemos 

 
 
 
 
6425 
ENVIO DE DOCUMENTOS 
CORREIO ELECTRÓNICO 
 
Sumário 
I - Comprovada que está a validação cronológica, 
através do MDDE (declaração de entidade certificadora 
que atesta a data e hora da criação, expedição ou 
recepção de um documento electrónico), à parte 

compete, apenas, e, só demonstrar o envio do correio 
electrónico, uma vez feita a validação cronológica. 
II - De acordo com o disposto no n° 6 do art. 161º do 
CPC a parte não pode ser prejudicada pelos actos ou 
omissões da Secretaria. 
III - Detectada que foi a falta da contestação e 
demonstrado o seu envio pela parte, de imediato se 
deveria solicitar aos réus novo envio, colmatando 
assim a falha do sistema. 

 
Apelação nº 7288/08 – 2ª Sec.  

     Data – 13/01/2009 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
Vieira e Cunha 

 
 
 
 
 
6426 
PEDIDO GENÉRICO 
LIQUIDAÇÃO 
LIQUIDAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
 
Sumário 
I - Quem exigir a indemnização não necessita de 
indicar a importância exacta em que avalia os danos, 
artº 569° do C. Civil. 
II - A circunstância de serem invocados outros danos 
para além dos que poderiam ter sido atendidos no 
incidente de liquidação, implica condenação no que 
vier a ser liquidado em execução de sentença. 

 
Apelação nº 6311/08 – 2ª Sec.  

     Data – 13/01/2009 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 

 
 
 
 
6427 (Texto Integral) 
ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS VERBAIS 
VALIDADE 
 
Sumário 
As estipulações verbais anteriores ao documento 
exigido para a declaração negocial ou contemporâneas 
dele são válidas desde que se verifiquem, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
a) – Que se trate de cláusulas acessórias e não d 
estipulações essenciais e que sejam estipulações 
adicionais, que completem o documento, que estejam 
para além do conteúdo do mesmo (“praeter 
scripturam”) e não de estipulações que o contradigam; 
b) – Que não sejam abrangidas pela razão de ser da 
exigência do documento; 
c) – Que se prove que correspondem à vontade das 
partes. 

 
Apelação nº 4923/08 – 3ª Sec.  

     Data – 15/01/2009 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
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6428 (Texto Integral) 
SIMULAÇÃO 
PROVA TESTEMUNHAL 
ADMISSIBILIDADE 
 
Sumário 
I – A proibição de prova testemunhal prevista no art. 
394º, nº2, do CC respeita, apenas, ao recurso à prova 
testemunhal, ou por presunções judiciais, como meio 
de prova exclusivo, do acordo simulatório, ou de 
negócio dissimulado. 
II – Existindo já prova documental, susceptível de 
formar a convicção de verificação do facto alegado, é 
de admitir a prova de testemunhas, a fim de: 
1º - Interpretar o contexto dos documentos, conforme 
expressamente prescreve o nº3 do art. 393º, do CC; 
2º - Completar a prova documental, desde que esta, a 
existir (…), constitua, por si só, um indício que torne 
verosímil a existência de simulação, a qual poderá ser 
plenamente comprovada não só com a audição de 
testemunhas juxta scripturam – pelos esclarecimentos 
e precisões que venha a fornecer à interpretação dos 
documentos –, mas também como modo de 
integração, complementar da prova documental. 

 
Agravo nº 7782/08 – 3ª Sec.  

     Data – 15/01/2009 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 

 
 
 
 
6429  
ARRENDAMENTO RURAL 
DIREITO DE PREFERÊNCIA 
DEPÓSITO DO PREÇO 
CONSTITUCIONALIDADE 
 
Sumário 
I – O normativo contido no nº5 do art. 28º, do DL nº 
385/88, de 25.10, e a caducidade do direito e do 
arrendamento também aí prevista, só são aplicáveis 
ao arrendatário rural que exerce o direito de 
preferência sobre a venda ou dação em cumprimento 
de prédios abrangidos pelo contrato de arrendamento, 
o que exclui do respectivo âmbito de aplicação o 
preterido pela preferência (primitivo comprador-
adquirente). 
II – O mesmo normativo, assim interpretado, não 
afronta qualquer princípio constitucional, 
nomeadamente, os da legalidade e igualdade (arts. 3º 
e 13º da CRP). 

 
Agravo nº 6944/08 – 3ª Sec.  

     Data – 15/01/2009 
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  

 
 
 
 
6430  
DIREITOS SOCIAIS 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
CUMULAÇÃO 
 
Sumário 
I – Nos direitos dos sócios perante a sociedade, há 
uma distinção fundamental a fazer, entre, de um lado, 
os direitos extracorporativos ou extra-sociais e, de 
outro, os corporativos ou sociais. 
II – Em termos genéricos, os primeiros são os direitos 
de que os sócios são titulares independentemente da 
qualidade de sócios, como terceiros face à relação 

jurídica social. Os segundos são os que têm por 
pressuposto a qualidade de sócio, dividindo-se, por 
sua vez, em direitos gerais ou comuns e direitos 
especiais. 
III – A cumulação de providências cautelares 
pressupõe requisitos de ordem material (conexão 
objectiva), e de natureza formal, salientando-se a 
unicidade da causa de pedir ou uma relação de 
prejudicialidade entre as causas de pedir e a 
verificação dos pressupostos de competência absoluta 
e a compatibilização das formas de processo. 

 
Agravo nº 5623/08 – 3ª Sec.  

     Data – 15/01/2009 
Carlos Portela 
Joana Salinas  
Pinto de Almeida 

 
 
 
 
 
 
6431 
CRÉDITO AO CONSUMO 
RESERVA DE PROPRIEDADE 
EXPECTATIVA JURÍDICA 
OBJECTO 
PENHORA 
APREENSÃO 
 
Sumário 
I – No contrato de concessão de crédito ao consumo, a 
aposição da cláusula de reserva de propriedade sobre 
o bem alienado visa assegurar à alienante a 
propriedade sobre a coisa, para a hipótese do 
adquirente não vir a cumprir as obrigações assumidas, 
considerando-se o negócio realizado sob a condição 
suspensiva da integral satisfação daquelas. 
II – Em tal situação, existe, relativamente ao 
comprador, uma expectativa jurídica quanto à 
aquisição da propriedade sobre o veículo, através do 
preenchimento da dita condição suspensiva, com a 
extinção e o cancelamento do ónus de reserva de 
propriedade e a correspectiva transferência da 
titularidade sobre este bem sujeito a registo, não se 
enquadrando o correspondente acto de penhora na 
figura da penhora de créditos, mas, antes, na prevista 
no art. 860º-A, do CPC. 
III – O objecto da penhora da expectativa de aquisição 
é constituído, “prima facie”, por situações jurídicas 
activas que, afectando em termos reais um bem, 
permitem que o titular possa no futuro adquiri-lo para 
si, já não o próprio direito de propriedade, ou outro 
direito real de gozo, pois este está na titularidade de 
terceiro, contraparte no contrato. 
IV – Na situação prevista no art. 860º-A, nº2, e caso o 
detentor do bem móvel – veículo – seja o executado, 
tem lugar a própria apreensão do veículo a ele 
destinado e respectivos documentos. 

 
Agravo nº 7203/08 – 3ª Sec.  

     Data – 15/01/2009 
Luís Espírito Santo 
Madeira Pinto; 
Carlos Portela 
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6432  
CRÉDITO AO CONSUMO 
VENCIMENTO ANTECIPADO 
JUROS REMUNERATÓRIOS 
 
Sumário 
O vencimento antecipado de todas as prestações do 
contrato de mútuo oneroso de crédito ao consumo, 
pela falta de pagamento de uma delas, não implica, 
salvo convenção em contrário, o vencimento imediato 
dos juros remuneratórios incorporados em cada uma 
das prestações acordadas e referentes a prazo ainda 
não decorrido ao tempo do vencimento antecipado. 

 
Apelação nº 6441/08 – 3ª Sec.  

     Data – 15/01/2009 
Joana Salinas  
Maria Catarina  
Teixeira Ribeiro 

 
 
 
 
6433  
CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
DIREITO DE RETENÇÃO 
TRADITIO 
 
Sumário 
I – A “tradição” – “traditio” – não se esgota nem 
equivale à entrega das chaves. 
II – A “tradição” a que se refere o art. 755º, nº1, al. 
f), do CC tem que ser a mesma que se verifica e exige 
para o "corpus" na aquisição derivada da posse, 
conferindo ao adquirente a possibilidade de exercer 
uma relação material com e sobre o objecto; e 
compõe-se (no "corpus" da posse e também aqui, no 
art. 755º, nº1, al. f) do CC) de dois elementos, um 
negativo, o abandono do anterior possuidor, e outro, 
positivo, a “apprehensio” ou entrega ao novo 
possuidor. 

 
Apelação nº 6496/08 – 3ª Sec.  

     Data – 15/01/2009 
Barateiro Martins 
Luís Espírito Santo 
Madeira Pinto (vencido conforme declaração 
de voto anexa) 
DECLARAÇÃO DE VOTO 
Voto vencido apenas quanto aos 
fundamentos, isto porque:  
A resposta dada ao quesito 40 da base 
instrutória é excessiva e não restritiva ou 
explicativa, incluindo matéria de facto não 
alegada pelas partes.  
Daria a seguinte resposta a tal quesito. 
“Provado apenas que, na data do contrato e 
por ocasião do mesmo, a primeira ré 
entregou ao autor cópia de chaves que disse 
serem da habitação em causa e porta 
principal do edifício”.  
Cabia aos autores provar a efectiva 
habitação da coisa prometida vender 
aquando da propositura da acção, o que não 
lograram fazer, pelo que não gozam do 
direito de retenção à luz do art° 7550, al. f), 
Código Civil.  

  
Manuel Lopes Madeira Pinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6434 (Texto Integral) 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
AUTO-ESTRADA 
APLICAÇÃO RETROACTIVA 
 
Sumário 

O art. 12º da Lei 24/2007 de 18/07 que 
estabelece as regras do ónus da prova do 
cumprimento das regras de segurança pelas 
concessionárias das auto-estradas tem natureza 
interpretativa, aplicando-se os acidentes, mesmo que 
ocorridos antes da sua entrada em vigor. 

 
Apelação nº 7252/08 – 5ª Sec.  

     Data – 19/01/2009 
Sampaio Gomes 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 

 
 
 
 
6435  
CONTRATO DE ALD 
RISCO 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
I - Nos contratos em que se concede espera de preço, 
mas se entrega o objecto ao comprador para que dele 
se sirva, o risco de perecimento desloca-se para este 
adquirente com a entrega da coisa. 
II - A extinção contratual por impossibilidade da 
prestação em contratos de execução continuada não 
importa a restituição do que já foi prestado entre as 
partes, apenas sendo de considerar o respectivo 
direito apenas para o futuro. 

 
Apelação nº 4263/08 – 5ª Sec.  

     Data – 19/01/2009 
Isoleta Costa 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 

 
 
 
 
6436  
EXECUÇÃO POR CUSTAS 
MULTA 
EXECUÇÃO DE CUSTAS CÍVEIS E MULTAS  
APLICADAS PELOS TRIBUNAIS CRIMINAIS 
 
Sumário 
I- As execuções de custas cíveis e multas aplicadas 
pelos tribunais criminais não correm perante os juízos 
de execução, de acordo com a norma do n° 3 do art° 
102°-A.”. 
II- A parte líquida da indemnização será da 
competência do Tribunal Criminal que a definiu, ao 
passo que havendo necessidade de liquidação prévia, 
esta será da competência da jurisdição cível. 

 
Apelação nº 7689/08 – 2ª Sec.  

     Data – 20/01/2009 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 
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6437  
INDEFERIMENTO LIMINAR 
REQUERIMENTO EXECUTIVO 
LIQUIDAÇÃO 
EXIGIBILIDADE 
 
Sumário 
I - Em caso de sucessão no direito (nomeadamente, 
por o credor inicial ter cedido o crédito a terceiro), o 
exequente tem que alegar, no requerimento 
executivo, os elementos integradores dessa sucessão, 
mas não tem que oferecer logo prova deles, embora 
lhe seja licito apresentá-la, quando meramente 
documental. 
II - Nos contratos com obrigações sinalagmáticas, a 
exigibilidade da obrigação depende da prova 
(documental ou outra), pelo credor, de que efectuou 
ou ofereceu ao devedor a prestação a seu cargo. 
III - E, nestes casos a liquidação/vencimento da dívida 
não depende de simples interpelação ao devedor que 
possa ser feita com a citação na acção executiva. 

 
Apelação nº 7648/08 – 2ª Sec.  

     Data – 20/01/2009 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
6438  
CUSTAS 
 
Sumário 
Atento o valor das custas contadas nos autos, que é 
inferior ao da alçada do tribunal de que se recorre, por 
força do normativo especial que é o disposto no art° 
62° do CCJ, não é admissível recurso da decisão que 
indeferiu o incidente de reclamação da conta de custas 
dos autos, não estando o recurso da decisão que 
indefere a reclamação sobre conta de custas sujeita à 
regra da sucumbência prevista no artº 678º, nº 1 do 
Código de Processo Civil . 

 
Agravo nº 7457/08 – 2ª Sec.  

     Data – 20/01/2009 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 

 
 
 
6439  
CONTRATO-PROMESSA 
RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE 
 
Sumário 
I - A celebração de um contrato-promessa de compra 
e venda acompanhado do contrato inominado de 
«traditio» (em que recebe antecipadamente a coisa 
prometida para a assar a usar e fruir) não investe, em 
regra, o promitente-comprador na posse efectiva e 
própria da coisa, por aquela não importar 
necessariamente a transferência do direito de 
propriedade e do «animus» da posse, o que só 
acontece, normalmente, com a celebração do contrato 
prometido. 
II - Só excepcionalmente é que a «traditio» confere a 
posse (com os seus «corpus» e «animu ») ao 
promitente-comprador, quando este tenha pago já a 
totalidade do preço acordado, quando ele e o 
promitente-vendedor tenham acordado em que ele 
passasse a agir como se a coisa fosse sua, ou, ainda, 
quando o promitente-comprador tenha invertido o 
titulo de posse e passe a praticar sobre a coisa, 
reiterada e publicamente, actos materiais 
correspondentes ao exercício do direito de 

propriedade; nestes casos, o promitente-comprador 
pode, directamente, lançar mão do procedimento 
cautelar de restituição provisória da posse previsto no 
art. 127 9° do C.Civ.. 

Apelação nº 7049/08 – 2ª Sec.  
     Data – 20/01/2009 

M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
6440  
EXPROPRIAÇÃO 
EXPROPRIAÇÃO TOTAL 
 
Sumário 
I- Em processo expropriativo a decisão do incidente de 
expropriação total não tem que aguardar qualquer 
outra decisão, designadamente a da peritagem, pois 
que se trata efectivamente de um incidente autónomo, 
como tal previsto na lei (artigos 55.° a 57.° do Código 
das Expropriações). 
II- O mesmo tem tramitação própria, com prazos 
autónomos e dinâmica probatória também sua, nele 
devendo ser indicadas e produzidas as respectivas 
provas, como ocorre, aliás, com os restantes 
incidentes processuais, nos termos dos artigos 302.° a 
304.° do Código de Processo Civil. 
III- E, assim, também não está dependente do que se 
disse no acórdão dos árbitros, que não é tecnicamente 
prova pericial — muito menos, se se mostrar 
impugnado em recurso para os Tribunais. 

Agravo nº 748/08 – 2ª Sec.  
     Data – 20/01/2009 

Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 

 
 
 
6441  
CONTRATO-PROMESSA DE COMPRA E VENDA 
INCUMPRIMENTO DEFINITIVO 
IMÓVEL ADJUDICADO A UM SÓ DOS 
PROMITENTES VENDEDORES 
 
Sumário 
I- Apenas o incumprimento definitivo do contrato-
promessa leva à aplicação das sanções previstas no 
art. 442 nº 2 do Có. Civil, equivalendo a tal 
incumprimento o comportamento do promitente que, 
de forma inequívoca e categórica, exprima a vontade 
de não querer cumprir. 
II- Num caso em que, figurando no contrato-promessa 
três promitentes vendedores, o imóvel prometido 
vender, na sequência de inventário, vem a ser 
adjudicado apenas a um deles para que ocorra 
incumprimento definitivo basta que haja recusa de 
cumprimento por parte deste, pois só ele está em 
condições de cumprir a promessa. 

Apelação nº 3438/08 – 2ª Sec.  
     Data – 20/01/2009 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 33 

 9 

6442 (Texto Integral) 
CIRE 
PLANO DE INSOLVÊNCIA 
CRÉDITOS DA FAZENDA NACIONAL 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 
Sumário 
I – É pelas normas do CIRE que se deve aferir se os 
créditos da Fazenda Nacional podem ser afectados 
pelo plano de insolvência, mesmo sem a sua adesão 
voluntária ou autorização da entidade que nela 
superintende, sendo certo que aquele diploma não 
exige essa adesão ou autorização. 
II – Quando no art. 195º, nº2, al. e) do mesmo Cod. 
se fala na indicação dos preceitos derrogados, deve 
conjugar-se tal previsão com o preceituado no art. 
192º, nº1, do mesmo diploma legal, que estabelece 
que “o pagamento dos créditos sobre a insolvência, a 
liquidação da massa e a sua repartição pelos titulares 
daqueles créditos e pelo devedor, bem como a 
responsabilidade do devedor depois de findo o 
processo de insolvência podem ser regulados num 
plano de insolvência em derrogação das normas do 
presente Código”. 
III – Assim, as normas que podem ser derrogadas (e 
nem se trata de derrogação) são as do CIRE que 
estatuem sobre as questões referidas nesse nº1. 
IV – A perfilhada interpretação das citadas normas do 
CIRE não afronta os princípios da igualdade e da 
legalidade fiscal, não padecendo de 
inconstitucionalidade material, sendo que a 
inconstitucionalidade orgânica somente poderá ocorrer 
relativamente a normas arguidas desse vício formal e 
nunca quanto a interpretação de normas legais. 

Agravo nº 6370/08 – 3ª Sec.  
     Data – 22/01/2009 

Madeira Pinto 
Carlos Portela 
Joana Salinas  

 
 
 
 
 
 
 
 
6443  
PRISÃO PREVENTIVA INJUSTIFICADA 
ARGUIDO ABSOLVIDO 
INDEMNIZAÇÃO 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
Em caso de absolvição (autónoma) do A. no processo-
crime que lhe foi movido e por via do qual fora 
decretada a sua prisão preventiva, o prazo previsto no 
nº1 do art. 226º, do CPP conta-se a partir daquela 
absolvição, irrelevando, para tal efeito, a data do 
encerramento final do respectivo processo.  

 
Apelação nº 5809/08 – 3ª Sec.  

     Data – 22/01/2009 
Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
José Ferraz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6444  
SUSPENSÃO 
EXECUÇÃO 
REQUERIMENTO 
INSOLVÊNCIA 
EXECUTADO 
 
Sumário 
A suspensão da execução a requerimento de qualquer 
credor, nos termos do disposto no art. 870º, do CPC 
na redacção anterior ao DL nº 303/07, de 24.08, 
destina-se somente a impedir os pagamentos, 
devendo o processo executivo seguir os seus termos 
até tal fase (dos pagamentos), o que, nos termos do 
disposto no art. 872º do mesmo Cod., compreende a 
adjudicação dos bens penhorados. 

 
Agravo nº 7456/08 – 3ª Sec.  

     Data – 22/01/2009 
Madeira Pinto 
Carlos Portela 
Joana Salinas  

 
 
 
 
6445  
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
AUTO-ESTRADA 
AUTO-GRUA 
INCAPACIDADE 
 
Sumário 
I - Como acto voluntário (porque dominável pela 
vontade) em que se traduz a condução de veículos, 
deve ter-se por culposa a falta de observância de 
qualquer dos preceitos estradais destinados a regular 
o trânsito e a proteger interesses alheios, salvo se o 
condutor lesante alegar e provar circunstância que 
justifique o seu comportamento ou que este não foi 
determinante da verificação do sinistro. 
II - Numa auto-estrada não é suposto, normal (e é 
com base na normalidade que as pessoas contam para 
se determinarem) ou previsível que apareça, pelas 
05h40m, uma autogrua (máquina industrial e com 
iluminação demasiado modesta) a circular a 30 kms/h 
(um verdadeiro embaraço para o trânsito e um perigo 
para os demais utentes dessas vias), violando a norma 
do artigo 27º/2 do CE, apesar de autorizada a circular 
em auto-estradas e circular na via mais à direita. 
III - O agravamento do grau da incapacidade com o 
avanço da idade, em consequências das lesões 
sofridas no acidente, é factor a ponderar na fixação da 
indemnização por danos futuros, em termos de 
equidade.  
IV - Uma incapacidade física permanente importa 
alguma perda de capacidade de ganho, ainda que seja 
por implicar maior esforço ou maior empenho físico no 
trabalho, o que significa que a pessoa tem de 
trabalhar mais ou fazê-lo de modo mais penoso, para 
produzir e ganhar o mesmo e, se não fossem as 
lesões, com o mesmo trabalho e/ou mesma 
penosidade, poderia produzir mais e auferir maiores 
rendimentos. 

 
Apelação nº 7130/08 – 3ª Sec.  

     Data – 22/01/2009 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
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6446 
EXPROPRIAÇÃO 
RESERVA AGRÍCOLA 
PARTE SOBRANTE 
BENFEITORIA 
 
Sumário 
I - A indemnização a pagar ao expropriado, para ser 
justa, tenderá a coincidir com o valor que um 
comprador médio, sem razões especiais para a 
aquisição do bem, tendo em consideração as 
condições de facto e as circunstâncias existentes à 
data da declaração de utilidade pública, estaria 
disposto a pagar pelo bem, para efectuar o seu 
aproveitamento económico normal (permitido pela lei 
e regulamentos em vigor).  
II - Por os critérios de valorização dos bens 
expropriados, previstos nos arts.26° e seguintes do 
Cód. Expropriações, constituírem meros referenciais, 
visando a determinação do justo valor dos bens e 
garantir a igualdade dos cidadãos (e não limitar 
artificiosamente o valor dos bens), é que podem ser 
afastados ou corrigidos quando e se, pela sua 
aplicação, não for possível determinar o “exacto” valor 
dos bens.  
III - Os prejuízos a indemnizar, ao abrigo do disposto 
no artigo 31°/2 do C. Expropriações, (que não podem 
decorrer apenas da desafectação da parcela 
expropriada ou do facto da sobrante ficar reduzida a 
uma pequena área, facto que pode considerar-se em 
sede de depreciação nos termos do artigo 29°/2) têm 
de ser alegados e concretamente provados, para o que 
não bastam considerações genéricas não 
demonstrativas de efectivos prejuízos.  

IV - Perdida determinada benfeitoria, por via 
da expropriação, e atribuído ao expropriado o 
correspondente valor, não pode acrescer à 
indemnização o encargo decorrente da construção de 
nova benfeitoria com a mesma função, sob pena de 
duplicação da indemnização. 

 
Apelação nº 7444/08 – 3ª Sec.  

     Data – 22/01/2009 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 
 
 
 
6447  
CONTRATO DE SEGURO 
SUB-ROGAÇÃO LEGAL ESPECIAL 
CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO 
 
Sumário 
I – Nos contratos de seguro abrangidos pelo art. 441º, 
do Cod. Com, a obrigação do segurador é concebida 
pela lei como tendo por fim somente dar ao segurado 
uma garantia contra danos eventuais, não tendo o 
segurador de suportar o encargo final do dano, se 
houver um terceiro responsável, pelo que, nessas 
condições, a obrigação do segurador não vai além do 
que é justificado por esse fim de garantia, tudo a 
permitir, caso haja um terceiro responsável, se sub-
rogue o segurador no direito do segurado contra esse 
terceiro. 
II – O exercício da sub-rogação no âmbito do art. 441º 
do Cod. Com. depende da verificação de determinadas 
condições, como sejam: a inexistência de excepções à 
sub-rogação (v. g., inimputabilidade do lesante ou 
inaplicabilidade convencional); liquidação ao segurado 
de indemnização; bem ainda que o segurado tenha 
acção de regresso contra o lesante, ou seja, que haja 
responsabilidade de terceiro. 

 
Apelação nº 6196/08 – 3ª Sec.  

     Data – 22/01/2009 

Mário Fernandes 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 

 
 
 
 
 
 
6448  
COMPRA E VENDA FINANCIADO 
CONTRATO AO DOMICÍLIO 
 
Sumário 
I- É nulo o contrato de compra e venda financiada se 
não for entregue ao consumidor um exemplar do 
contrato de crédito, obrigatoriamente reduzido a 
escrito. 
II- A finalidade será a de conseguir um período de 
reflexão e prova do contrato. 

 
Apelação nº 2451/08 – 5ª Sec.  

     Data – 26/01/2009 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
6449  
INSOLVÊNCIA 
MANDATÁRIO 
FALTA 
 
Sumário 
O preceituado no art. 35º do CIRE aplica-se sem 
prejuízo do disposto nos artigos 651º e 155 do CPC 
que é de aplicação subsidiária às situações 
especialmente reguladas naquele, por força do art. 
17º do mesmo. 

 
Apelação nº 8056/08 – 5ª Sec.  

     Data – 26/01/2009 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 

 
 
 
 
6450  
EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS 
RESPONSABILIDADE DO ESTADO 
RESPONSABILIDADE DO EMPREITEIRO 
 
Sumário 
I - O contrato entre uma Direcção Regional de 
Educação e uma empresa privada de construção civil 
para construção de uma escola é um contrato de 
empreitada de obras públicas. 
II - Pelos danos causados pelos erros de concepção, 
responde o dono da obra (Estado); pelos erros de 
execução responde o empreiteiro que a executa. 
III - Estes princípios sofrem excepções nos seguintes 
termos: o empreiteiro pelos erros de concepção se a 
mesma for da sua autoria, enquanto o dono da obra 
responde pelos erros de execução se os mesmos 
forem consequência de “ordens ou instruções escritas 
transmitidas pelo fiscal da obra, ou que tenham obtido 
a concordância expressa deste, através da inscrição no 
livro de obra”. 

 
Apelação nº 2118/08 – 5ª Sec.  

     Data – 26/01/2009 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 
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6451  
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL 
SEGURO OBRIGATÓRIO 
PROPRIETÁRIO 
 
Sumário 
O proprietário de veículo incumbido na obrigação de 
segurar, não o fazendo, é também responsável pelo 
ressarcimento dos danos, enquanto não provar a 
utilização abusiva da viatura ou a não utilização da 
mesma no seu próprio interesse. 

 
Apelação nº 7168/08 – 5ª Sec.  

     Data – 26/01/2009 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 

 
 
 
 
 
 
6452  
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
LEI APLICÁVEL 
CRÉDITOS LABORAIS 
 
Sumário 
I - Pela data da respectiva falência se aferirá do 
regime legal substantivo aplicável aos créditos 
reclamados de natureza laboral. 
II - Assim, se essa falência é anterior à vigência do 
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.° 99/2003, de 
27 de Agosto, não gozam os créditos laborais 
reclamados do privilégio imobiliário especial 
introduzido pelo art.° 377.°, n.° 1, alínea b) desse 
Código — apenas do privilégio imobiliário geral 
anteriormente consagrado nas Leis n.°3 17/86, de 14 
de Junho e 96/2001, de 20 de Agosto. 
III - Consequentemente, esses créditos laborais não 
preferem à hipoteca, graduando-se depois dela, nos 
termos dos art. ° 749º e 751. ° Código Civil. 

 
Apelação nº 235/01.9TYVNG – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos  
Cândido Lemos 

 
 
 
 
 
 
6453  
EMPREITADA 
CUMPRIMENTO DEFEITUOSO 
PERDA DO INTERESSE NA PRESTAÇÃO 
INTERPELAÇÃO ADMONITÓRIA 
PRAZO 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
 
Sumário 
I- Existe empreitada quando o preço é determinado 
não tendo em conta uma coisa, mas antes um 
resultado material a obter, compreendendo trabalho. 
II- O art° 808° C.Civ. aplica-se ao cumprimento 
defeituoso do contrato, se o credor mostrar que 
perdeu objectivamente o interesse na prestação ou 
lançando mão da interpelação admonitória, quando 
logre converter o incumprimento imperfeito e a mora 
na rectificação dos defeitos em incumprimento 
definitivo (total ou parcial). 
III- Face à complexidade da obra, à relativa 
condescendência mostrada pela Autora perante os 
defeitos e atrasos na obra (em período superior a um 
ano, face ao inicialmente previsto) e ao extenso elenco 

de defeitos e omissões registado, o prazo fixado na 
interpelação, de 8 dias para a reparação de defeitos, 
mostrava-se manifestamente não razoável e 
impossível de cumprir por parte das Rés empreiteiras. 
IV- Inoperando a resolução do contrato, mantêm-se as 
obrigações que decorram do compromisso inicial 
assumido pelas partes. 

 
Apelação nº 7560/08 – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
 
 
 
6454  
EXECUÇÃO 
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
COMPROPRIEDADE 
HIPOTECA 
 
Sumário 
I - A instância executiva deve, por via de regra, 
manter-se estável nos seus elementos essenciais - a 
saber: objectivo (bem dado à execução) e subjectivo 
(executado) - em função do modo como inicialmente é 
delineada pelo exequente. 
II - O credor reclamante que invoque hipoteca 
constituída sobre a totalidade do bem do qual somente 
uma quota do respectivo direito real de gozo 
(compropriedade) foi dado à execução, apenas pode 
fazer intervir nesta os co-titulares (comproprietários) 
deste direito e alargar o âmbito da penhora a todo o 
bem - por aplicação, mutatis mutandis, do art° 56° 
n°2 do CPC - se a constituição ou registo do seu 
direito real de garantia for anterior à constituição ou 
registo do direito real de gozo do terceiro. 
III - E só no caso se poder concluir ou indiciar 
fortemente que a constituição deste direito real de 
gozo impede ou dificulta o pagamento integral do 
crédito reclamado. 
IV - Fora destes casos deve o credor reclamante 
demandar o terceiro em acção autónoma, sendo 
insuficiente, para alargar o âmbito - objectivo e 
subjectivo — da execução, o argumento, meramente 
hipotético, que ele pode ser prejudicado porque 
normalmente a venda parcelar do bem acarreta um 
preço inferior ao da sua venda unitária e global. 

 
Agravo nº 6515/08 – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
Carlos Moreira 
Maria da Graça Mira 
Mário Serrano 
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6455  
AVAL 
AVAL INCOMPLETO 
VALIDADE 
 
Sumário 
I- O aval incompleto, sem menção das palavras “bom 
para aval” ou fórmula equivalente, resultando da 
simples assinatura do dador de aval aposta sem 
qualquer indicação na face posterior da livrança, não 
pode ser considerada aval, por dever o aval em branco 
— incompleto — ser dado na face anterior da livrança, 
sob pena de nulidade. 
II- As formalidades exigidas no artigo 31.° da LULLiv. 
têm uma eficácia ad substanciam. 

 
Apelação nº 1255/08 – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
João Proença  
Carlos Moreira (vencido nos termos infra 
referidos) 
Maria da Graça Mira 
Processo 1255/08-2 
Vencido. 
 
Deu-se como provado que, não obstante a 
sua singela assinatura aposta na face 
posterior da livrança, os recorridos 
pretenderam vincular-se na relação jurídica 
cambiaria na qualidade de avalistas. 
Tanto basta para que devam ser 
responsabilizados a tal título. 
In casu a verdade material deve prevalecer 
sobre o formalismo pois que não se pode 
dizer que os outros princípios relevantes - 
certeza e segurança – imponham solução 
diversa. Na verdade ao quererem vincular-se 
como avalistas os executados sabiam, ou 
era-lhes exigível que soubessem, as 
consequências do seu acto. 
Pelo contrário, e salvo o devido e merecido 
respeito, a tese vencedora - que não 
olvidamos até ser jurisprudencialmente 
maioritária - acaba por debelar tais 
princípios, pois que sendo certo que, 
normalmente, ninguém apõe uma assinatura 
num título de crédito sem ter uma intenção 
de assumir uma obrigação cambiaria, a 
desconsideração de tal assinatura e 
respectiva vinculação, acaba por 
desproteger os direitos e interesses dos 
legítimos portadores do título, maxime dos 
situados no âmbito das relações imediatas, 
os quais concretizaram o negócio subjacente 
à sua emissão na consideração da garantia 
dada com o aval, e, assim, com a declaração 
da nulidade, vêem frustradas as suas 
expectativas relativamente ao aval que, 
efectiva e substancialmente, quis ser 
prestado pêlos executados - Nestes sentido, 
cfr. Ac. do STJ de 09.01.2003, dgsi.pt, 
P.02B2608. 
Ademais: a aplicação judiciária do direito 
não pode limitar-se à mera subsunção 
lógico-formal a conceitos legais. Mas 
partindo do facto, aplica a este a norma 
concretizadora do direito de que o facto é 
revelação, como sua emergência social. A 
decisão assumirá a função concretizadora e 
criativa do direito, realizando-o, no 
momento da sua aplicação - cfr Acórdão do 
STJ de 13.07.2004, in dgsi.pt, p.04B2176. 
 
Carlos António Paula Moreira 
 

 
 
 

6456  
DIVÓRCIO 
BENS PRÓPRIOS 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
BENS COMUNS DO CASAL 
 
Sumário 
I - Estando em causa contribuições da A. para 
pagamento de um empréstimo contraído pelo R., 
antes do casamento, para adquirir um imóvel que veio 
depois a ser casa de morada de família relativamente 
a elas não se coloca uma questão de divisão de bens 
comuns do casal. 
II - A entrega de quantias por um dos cônjuges que 
gera enriquecimento do património próprio do outro 
tem causa na pendência do matrimónio (ou da 
comunhão de vida que este pressupõe), mas deixa de 
ter causa justificativa com a separação ou o divórcio. 

 
Apelação nº 7482/08 – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
Mário Serrano 
Francisco Martins  
Guerra Banha 

 
 
 
 
 
 
6457 
DIREITOS DE AUTOR 
INDEMNIZAÇÃO 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I - No domínio do Código dos Direitos de Autor e 
Direitos Conexos, o pedido indemnizatório do 
demandante pode ser alicerçado nas remunerações 
que teriam sido auferidas caso o infractor tivesse 
solicitado autorização para utilizar os direitos em 
questão, as quais, por via de regra, se apresentam 
como um «minus» relativamente aqueles prejuízos, 
tanto assim que a actual lei não permite fixação de 
«quantum» inferior às mesmas. 
II - No âmbito da actual redacção introduzida pela Lei 
16/2008 de 01 de Abril, o autor deve alegar os 
prejuízos efectivamente sofridos, mas, na 
impossibilidade de se fixar, o montante do prejuízo por 
ele efectivamente sofrido, pode o tribunal, em 
alternativa, e desde que o lesado não se oponha, pode 
estabelecer, «ex officcio» uma quantia fixa com o 
recurso á equidade, tendo como critério orientador e 
limite mínimo o valor das referidas remunerações. 
III - O arbitramento de compensação por danos não 
patrimoniais apenas pode operar relativamente ao 
lesado e se este provar que sofreu graves afectações 
decorrentes da prática do facto ilícito, não sendo 
suficiente alegar-se que esta indemnização é 
necessária por razões de prevenção de futuras 
infracções e que se despende esforço em inúmeras 
acções judiciais que se instauram. 

 
Apelação nº 6702/08 – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
Carlos Moreira 
Maria da Graça Mira 
Mário Serrano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 33 

 13 

6458  
IGREJA 
ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO 
DELIBERAÇÃO SOCIAL 
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIA 
 
Sumário 
I - Se a igreja estiver constituída em associação de 
direito privado, é de entender que essa validade 
formal de uma deliberação por ela adoptada é aferida 
pelas normas de direito privado do Estado, 
concretamente as relativas ao direito de associação, e 
pelos respectivos estatutos, na medida em que sejam 
acolhidos na lei e a ela sejam conformes. 
II - Parece haver diferença entre o acto em si — i.e., o 
conteúdo substantivo da respectiva deliberação — de 
expulsão de um membro de uma igreja por motivos de 
índole religiosa (que é matéria indiscutivelmente do 
foro religioso) e a apreciação da validade formal desse 
acto ou deliberação.  
III - Os tribunais comuns são competentes para 
apreciar pedidos de impugnação de deliberações 
sociais de associações religiosas (i.e., igrejas ou 
comunidades religiosas constituídas em associação de 
direito privado), com fundamento em irregularidades 
formais. 

 
Apelação nº 5340/08 – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
Mário Serrano 
António Martins  
Guerra Banha 

 
 
 
 
6459 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL 
 
Sumário 
I - O Fundo de Garantia Automóvel é apenas um 
garante da obrigação do responsável, verificados os 
pressupostos legais mencionados nos referidos 
segmentos normativos que o obrigam à garantia e 
ocupa, por força da lei, a posição das seguradoras que 
seriam accionadas se os obrigados a outorgar no 
contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel 
tivessem cumprido a sua obrigação de segurar. 
II - O direito à indemnização invocado pelo lesado 
quando demanda o Fundo é alicerçado na mesma 
causa de pedir complexa integrante da dinâmica do 
evento e dos estragos ou lesões dele decorrentes e 
nas normas jurídicas que ele invocaria no confronto 
com a seguradora se contrato de seguro de 
responsabilidade civil automóvel houvesse. 
III - A obrigação de indemnizar o Fundo, como 
garante, está condicionada pela existência, verificação 
e quantificação da obrigação do responsável civil 
sendo um mero responsável subsidiário, pois que o 
principal responsável é sempre o responsável civil. 

 
Apelação nº 7674/08 – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
Vieira e Cunha 

 
 
 
 
6460  
MÁ FÉ 
 
Sumário 
A falta de razão da parte, segundo o entendimento do 
tribunal, não chega para caracterizar a má fé. Se 
estivermos no âmbito duma interpretação dos factos e 

do direito em que seja ainda aceitável divergência de 
opiniões e discordância das partes, estando estas 
genuinamente convictas da sua razão substantiva, 
então será de reconhecer que nos situamos no 
domínio do exercício (lícito) do direito de acesso ao 
direito e aos tribunais, constitucionalmente protegido. 

 
Apelação nº 7486/08 – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
Mário Serrano 
António Martins  
Guerra Banha 

 
 
 
 
6461  
CLÁUSULA PENAL 
CLÁUSULA OU CONVENÇÃO DE GARANTIA 
 
Sumário 
I- Existe cláusula ou convenção de garantia quando o 
devedor assegura ao credor determinado resultado, 
assumindo o risco da não verificação do mesmo, 
qualquer que seja, em princípio, a sua causa. 
II- A cláusula penal é a convenção através da qual as 
partes fixam por acordo o montante da indemnização 
a satisfazer em caso de eventual incumprimento do 
contrato (incumprimento definitivo ou de simples 
mora), pelo que com ela é fixado, previamente, o 
montante da indemnização devida. 
III- A cláusula penal apresenta a desvantagem de que 
logrando o devedor provar que não teve culpa fica 
afastado o direito do credor à pena assim estipulada. 
IV- Para obviar a tal inconveniente, quando as partes 
pretendem assegurar um certo resultado, (v.g. o 
cumprimento de certo contrato) fazem-no através da 
estipulação de uma cláusula de garantia, que actua 
independentemente de culpa do devedor. 

 
Apelação nº 6073/08 – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 

 
 
 
 
 
 
6462  
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
CIRCULAÇÃO DE EMPILHADOR 
 
Sumário 
I - A manobra que deu aso à colhida do autor, quando 
recuava depois de empilhar mais uma palete ocorreu 
no decurso do normal modo de funcionamento do 
empilhador. 
II - Assim, nem sequer é importante o local onde o 
sinistro se deu porque ocorreu no exercício da 
concreta actividade para que existia aquela máquina: 
descarregar e carregar mercadorias. 
III - O acidente nada teve a ver com a circulação da 
máquina na via pública ou noutro local mas com a 
actividade por ela desenvolvida. 

 
Apelação nº 3161/08 – 2ª Sec.  

     Data – 27/01/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos (d. v.) 
Cândido Lemos 
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6462 (Texto Integral) 
RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA POSSE 
CASA DA MORADA DE FAMÍLIA 
COMODATO 
 
Sumário 
I – Pode requerer a restituiçao provisória da posse da 
ex-casa de morada de família o cônjuge a quem foi 
atribuído o direito ao respectivo uso e que deste se viu 
privado em consequência de arrombamento da 
respectiva porta e mudança da fechadura por parte 
dos pais do outro cônjuge, seus proprietários e que a 
haviam disponibilizado para habitação e uso do casal. 
II – Não ocorrendo, embora, no caso, uma situação 
jurídica de verdadeira posse do requerente, por 
ausência do elemento “animus”, verifica-se 
paralelismo entre a situação do requerente e a do 
comodatário, a justificar tratamento idêntico ao 
assumido pelo legislador para o comodato. 

 
Apelação nº 7485/08 – 3ª Sec.  

     Data – 29/01/2009 
Barateiro Dias Martins 
Luís Filipe Espírito Santo 
Madeira Pinto 

 
 
 
 
 
6463  
CPEREF 
ACÇÃO DE SEPARAÇÃO OU DE RESTITUIÇÃO DE 
BENS 
PRAZO DE PROPOSITURA DA ACÇÃO 
 
Sumário 
No art. 205º, nº2, do CPEREF, não se prevê 
(expressamente) prazo para proposição da acção de 
restituição ou separação de bens, do que, “a contrario” 
– prevendo-se no nº1 a reclamação de novos créditos 
e a verificação do direito à restituição ou separação, e 
referindo-se, no nº2, apenas a reclamação de novos 
créditos –, é de concluir que a acção para efectivação 
desse direito não está limitada ao prazo de um ano. 

 
Agravo nº 6907/08 – 3ª Sec.  

     Data – 29/01/2009 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 
 
 
 
 
6464  
CONTRATO DE COMPRA E VENDA 
PERFEIÇÃO 
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO ÚNICO 
 
Sumário 
I – Compete ao vendedor provar que os bens 
fornecidos foram encomendados pelo comprador, por 
se tratar de facto constitutivo do seu direito de 
crédito. 
II – Sendo impugnado que se trata de bens 
encomendados pelo comprador ao vendedor, este, 
para provar o seu direito de crédito, terá de fazer 
juntar nota de encomenda ou factura, mas 
devidamente assinada pelo comprador ou qualquer 
outro documento assinado por este, onde ele, directa 
ou indirectamente, confirme o fornecimento ou 
reconheça a dívida. 
III – O “DU” (“documento administrativo único”) 
acompanha o trânsito de mercadorias com carácter 
comercial entre a União Europeia e países terceiros. 

 

Apelação nº 6820/08 – 3ª Sec.  
     Data – 29/01/2009 

Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 

 
 
 
 
6465 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
AGRAVAMENTO DA LESÃO 
PRIVAÇÃO DO USO 
 
Sumário 
I – Recai sobre o lesante o dever de reparar a lesão e, 
se esta obrigação não é prontamente cumprida, recai 
sobre o mesmo a responsabilidade pelo agravamento 
dos danos derivados da demora na reparação do 
veículo. 
II – Sá assim não seria se houvesse qualquer facto do 
lesado que tivesse obstado ou dificultado essa 
reparação. 
III – A privação do uso do veículo, em virtude de 
acidente de viação, constitui, em si, um dano 
reparável, na medida em que, ilicitamente, por acção 
do lesante, fica o titular do veículo privado da 
possibilidade de o usar, de o desfrutar, de retirar dele 
as utilidades que pode propiciar como coisa sua (quer 
na vida profissional, quer nos momentos de lazer). 

 
Apelação nº 7427/08 – 3ª Sec.  

     Data – 29/01/2009 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 
 
 
 
 
6466  
CONTRATO DE EMPREITADA 
DONO DA OBRA 
DESISTÊNCIA 
 
Sumário 
I - A desistência por parte do dono da obra é uma 
faculdade discricionária, que não carece de 
fundamento, insindicável pelo Tribunal, que não carece 
de qualquer pré-aviso nem de forma especial, 
operando ex nunc. 
II - Em relação à obrigação do dono da obra de 
pagamento do preço, caso a mesma não se encontre 
cumprida e não havendo prazo certo para o 
cumprimento, o vencimento da obrigação ocorre nos 
termos gerais, ou seja, após interpelação judicial ou 
extrajudicial. 

 
Apelação nº 7286/08 – 5ª Sec.  

     Data – 02/02/2009 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 
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6467  
INVENTÁRIO 
SUSPENSÃO 
 
Sumário 
Não havendo causa pendente, no sentido de 
proposta/intentada, com vista a dirimir a questão 
suscitada no Inventário, a suspensão da instância 
deste nunca poderá ser juridicamente fundamentada 
no nº 2 do art. 13335, conjugado com os nºs 1 e 2 do 
artigo 279º do CPC. 

 
Agravo nº 7340/08 – 5ª Sec.  

     Data – 02/02/2009 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
6468  
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
RECURSO DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE 
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INDEFERIU A 
CONCESSÃO DE APOIO JUDICIÁRIO 
 
Sumário 
Por força da interpretação mais consistente do art. 28° 
da Lei n° 34/04, de 29.07, sempre que esteja a correr 
termos num tribunal de jurisdição comum (ou de 
jurisdição administrativa ou fiscal) uma acção, é 
competente o tribunal onde esteja a correr termos 
essa acção para conhecer da impugnação do 
indeferimento do apoio judiciário. 

 
Conflito de Competência nº 5477/08 – 5ª Sec.  
     Data – 02/02/2009 

Sampaio Gomes 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 

 
 
 
 
6469  
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITO 
MÚTUO COM HIPOTECA 
 
Sumário 
I- Constituindo-se hipoteca sobre a totalidade de um 
prédio em compropriedade, a mesma incidirá sobre o 
todo, mas também, por força do disposto no artigo 
696º, n.º 1, do Código Civil, sobre cada uma das suas 
partes que o compõem, salvo convenção em contrário, 
que não é o caso; 
II- Será admissível em processo de execução o credor 
hipotecário proceder à reclamação de crédito 
garantido por hipoteca que incide sobre uma fracção 
autónoma, em regime de compropriedade, 
encontrando-se penhorada apenas a quota-parte que 
nesse prédio possui o comproprietário executado. 

 
Apelação nº 7093/08 – 5ª Sec.  

     Data – 02/02/2009 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 

 
 
 
6470  
UNIÃO DE FACTO 
PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA 
 
Sumário 
É imprescindível a prova de a demandante não poder 
obter alimentos nem da herança do seu falecido 

companheiro, por falta ou insuficiência desta, nem das 
pessoas referidas nas als. a) a d) do artº 2009° do CC 
e que, não tendo sido feita essa prova, a acção 
improcede. 

 
Apelação nº 7480/08 – 5ª Sec.  

     Data – 02/02/2009 
Maria José Simões 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 

 
 
 
 
6471  
PROCEDIMENTO DE INJUNÇÃO 
PAGAMENTO COM CHEQUE DEVOLVIDO POR 
FALTA DE PROVISÃO DA CONTA SACADA. 
 
Sumário 
I- A emissão e entrega do dito cheque configura 
apenas uma "datio pro solvendo" ou dação em função 
do cumprimento, sancionada pelo artigo 840° do CC, 
que, ao contrário da dação em cumprimento (datio in 
solutum), prevista no artigo 837°, do mesmo Código, 
não pretende, com a prestação diversa da devida, 
extinguir imediatamente a obrigação, mas apenas 
facilitar o cumprimento, fornecendo ao credor os 
meios necessários à satisfação futura do crédito; 
II- Com a entrega do cheque não se produz uma 
extinção imediata da obrigação. 

 
Apelação nº 7525/08 – 5ª Sec.  

     Data – 02/02/2009 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 

 
 
 
 
 
6472  
IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA DE FACTO 
 
Sumário 
A admissibilidade da respectiva alteração por parte do 
Tribunal da Relação, mesmo quando exista prova 
gravada, funcionará, assim, apenas, nos casos para os 
quais não exista qualquer sustentabilidade face à 
compatibilidade da resposta com a respectiva 
fundamentação. 
Assim, por exemplo: 
a) Apoiar-se a prova em depoimentos de testemunhas, 
quando a prova só pudesse ocorrer através de outro 
sistema de prova vinculada; 
b) Apoiar-se exclusivamente em depoimentos de 
testemunhas que não depuseram à matéria em causa 
ou que tiveram expressão de sinal contrário daquele 
que foi considerado como provado; 
c) Apoiar-se a prova exclusivamente em depoimentos 
que não sejam minimamente consistentes, ou em 
elementos ou documentos referidos na fundamentação 
que nada tenham a ver com o conteúdo das respostas 
dadas. 

 
Apelação nº 5682/08 – 5ª Sec.  

     Data – 02/02/2009 
Rafael Arranja 
Isoleta Costa 
Maria José Simões 
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6473  
EXPROPRIAÇÃO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
NULIDADE DO CONTRATO 
INTERESSADOS 
 
Sumário 
I- Em sede expropriativa a nulidade de um contrato de 
arrendamento invocado como causa da respectiva 
indemnização - pelo menos no caso em que a 
expropriação não incide directa mas apenas 
indirectamente sobre ele- não acarreta, 
necessariamente, a perda do direito à mesma, antes 
esta sendo de conceder se o contrato foi 
economicamente cumprido durante largo lapso de 
tempo e o arrendatário efectivamente sofreu prejuízos 
com a expropriação. 
II- 0 conceito de interessado consagrado no art° 9º do 
CE, deve ser entendido não num sentido restrito, ou 
seja, nele sendo abarcadas apenas as situações que 
consagram verdadeiros direitos reais, mas outrossim 
no sentido de que também abarca aquelas que estão 
indissociavelmente ligadas ou conexionadas com o 
imóvel, de tal ligação emergindo direitos, 
designadamente de índole obrigacional ou creditícia, a 
exercer quer autonomamente, quer por reporte à 
indemnização a atribuir ao proprietário expropriado. 

 
Apelação nº 6968/08 – 2ª Sec.  

     Data – 03/02/2009 
Carlos Moreira 
Maria da Graça Mira 
Mário Serrano 

 
 
 
 
6474  
NULIDADE DA VENDA 
NULIDADE 
CONHECIMENTO DA NULIDADE 
PRAZO 
 
Sumário 
I - Para análise da tempestividade da arguição da 
nulidade terá de atender-se à regra estabelecida pelo 
art.° 205.°, n.° 1, do CPC, apurando se a parte que 
não esteve presente, por si ou por mandatário, no 
momento em que foi cometida a nulidade, foi 
notificada para qualquer termo do processo e deva 
presumir-se que então tomou conhecimento da 
nulidade. 
II - A reclamante só foi notificada do despacho de fls. 
284, que refere “depositado o montante necessário 
para assegurar as custas prováveis, adjudico ao 
exequente os bens que haviam penhorados a fls.200 e 
2001”, não sendo nenhum desses bens o imóvel sobre 
o qual a reclamante deduziu reclamação de créditos. 
III - A notificação, referente a bens que lhe não 
respeitavam, nada revela relativamente à venda do 
imóvel que garantia o seu crédito.  
IV - Não tem, por isso, tal notificação a virtualidade de 
iniciar a contagem do prazo de arguição da nulidade 
em crise, de acordo com o disposto no citado n.° 1 do 
art.° 205.° do CPC. 

 
Agravo nº 5861/08 – 2ª Sec.  

     Data – 03/02/2009 
João Proença  
Carlos Moreira 
Maria da Graça Mira 

 
 
 
 
 
 
 

6475  
CONSIGNAÇÃO EM DEPÓSITO 
TRIBUNAL ARBITRAL 
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIA 
COMPROMISSO ARBITRAL 
 
Sumário 
I - O processo especial de consignação em depósito “é 
um daqueles casos em que Estado não abdicou ou 
admitiu ceder o seu poder jurisdicional, e que por isso 
se encontra excluído da competência dos tribunais 
arbitrais”, encontrando-se submetido exclusivamente 
aos tribunais judiciais. 
II - O depósito é obrigatoriamente efectuado na Caixa 
Geral de Depósitos (n.° 2 do art.° 1.024.° do CPCiv, 
devendo o interessado requerer, no tribunal do lugar 
do cumprimento da obrigação, que seja depositada 
judicialmente a quantia ou coisa devida, conforme 
expressamente consta do n.° 1 do mesmo art.°.  
III - O compromisso arbitral é, in casu, ineficaz, não 
podendo gerar a respectiva violação a excepção 
dilatória de violação da convenção de arbitragem. 

 
Agravo nº 3701/08 – 2ª Sec.  

     Data – 03/02/2009 
João Carlos Proença de Oliveira Costa 
Maria da Graça Pereira Marques Mira 
Carlos António Paula Moreira (vencido nos 
termos da declaração supra) 
Processo 3701/2008-2 
Vencido. 
As partes, no contrato, convencionaram o 
recurso à arbitragem. 
Ora, salvo o devido respeito pela opinião 
diversa, a acção de consignação em depósito 
não está excluída por “lei especial” - como é 
exigido pelo art° 1° n°1 da Lei 3 1/86 de 
29/08 — da arbitragem voluntária.  
Na verdade tal cariz não pode ser atribuído 
ao CPC, no qual se insere o art° 1024° 
fundamento da posição que fez vencimento. 
Em todo o caso e mesmo que assim não 
fosse ou não se entenda, temos como mais 
consentâneo com a redacção deste preceito 
que ele não impõe o afastamento da 
arbitragem no caso que nos ocupa. 
Na verdade a referência ao “tribunal” no seu 
n°1 respeita apenas á definição do tribunal 
territorialmente competente. 
E o depósito obrigatório na CGD em nada 
releva no sentido de justificar magnos e 
relevantes interesses de Estado que 
justifiquem a postergação de uma jurisdição 
que as partes expressamente pretenderam e 
que até é desejada e acarinhada pelo 
legislador. Desde logo porque apesar desta 
instituição ser detida pelo Estado ela se 
rege, nas suas actividades, pelas estritas 
regras de mercado em franca concorrência 
com as restantes instituições bancárias. 

 
Carlos António Paula Moreira 
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6476  
TRANSITÁRIO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EXCEPÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO 
 
Sumário 
Num contrato de prestação de serviços transitários, 
em que o transitário entregou as mercadorias no 
destino fora do prazo estipulado pelas partes, dando 
causa a que os destinatários rejeitassem, por esse 
motivo, as mercadorias e não as pagassem ao 
fornecedor, tem este direito a invocar a excepção do 
não cumprimento da obrigação pelo transitário para se 
opor à pretensão deste ao recebimento do preço por 
aqueles serviços. 

 
Apelação nº 6401/08 – 2ª Sec.  

     Data – 03/02/2009 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
6477  
FALÊNCIA 
CONVENÇÃO ARBITRAL 
ALTERAÇÃO ANORMAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
RESOLUÇÃO 
CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA 
 
Sumário 
I- É relativamente à Massa Falida (é esta que pretende 
ver-se “livre” do cumprimento da convenção arbitral, 
e, não a empresa que foi declarada falida) que o 
requisito da culpa na alteração anormal das 
circunstâncias tem que ser aferido.  
II- À Massa Falida não pode ser assacada culpa 
alguma pela declaração da falência da sociedade que 
aqui substitui processualmente, mesmo que tenha 
havido alguma culpa desta sociedade na criação, 
manutenção ou agravamento das causas que 
estiveram na origem do processo que culminou com a 
declaração da sua falência. 
III- A declaração de falência dessa empresa não deixa 
de ser uma circunstância anormal com a qual, 
certamente, nenhuma das sociedades (promitentes-
vendendoras e promitente- compradora) que interveio 
naquele contrato (incluindo a própria ora falida), 
contaria. 
IV- Não tem aqui aplicação o requisito de que a 
imposição do cumprimento da mencionada cláusula à 
autora afectaria gravemente os princípios da boa fé. 
V- Deste modo, por verificação dos requisitos do n° 1 
do citado art. 437º (e não há aqui lugar à aplicação da 
excepção prevista no art. 438° do mesmo corpo de 
normas), a autora não podia continuar vinculada à 
referida cláusula compromissória e podia propor a 
presente acção no Tribunal recorrido, não podendo 
proceder à excepção dilatória de violação de 
convenção arbitral arguida pela ré-agravante. 

 
Agravo nº 6756/08 – 2ª Sec.  

     Data – 03/02/2009 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
6478  
CADUCIDADE 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
CADUCIDADE DO CONTRATO 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
PAGAMENTO DE RENDAS 

Sumário 
I - A caducidade do contrato de arrendamento por 
perda do locado (art. 1051 n° 1 ai. e) do Cód. Civil), 
motivada por incêndio fortuito, opera 
automaticamente, pelo que o arrendamento se 
extingue aquando da ocorrência desse incêndio. 
II - A perda total do locado impossibilita o seu gozo 
por parte do locatário, deixando este de estar obrigado 
ao pagamento da renda respectiva. 
III - Se, no entanto, a pagou tem direito à sua 
restituição com base no instituto do enriquecimento 
sem causa. 
IV - O disposto no art. 1045 do Cód. Civil pressupõe a 
utilização da coisa locada por parte do locatário após a 
cessação do contrato, não sendo de aplicar quando, 
tendo ocorrido extinção do contrato de arrendamento 
por caducidade, o locatário não mais usou ou fruiu o 
imóvel arrendado. 

 
Apelação nº 6747/08 – 2ª Sec.  

     Data – 03/02/2009 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
6479 (Texto Integral) 
NEGÓCIO CONSIGO MESMO 
LEGITIMIDADE SUBSTANTIVA 
GERENTE 
ADMINISTRADOR 
DIRECTOR 
DEVER DE DILIGÊNCIA 
 
Sumário 
I – O negócio consigo mesmo comporta duas 
modalidades: 
- o negócio consigo mesmo stricto sensu, em que a 
pessoa age, simultaneamente, em nome próprio e 
como representante; e 
- a dupla representação, em que a pessoa age em 
representação de duas partes; 
II – As pessoas em cujo interesse a lei estabelece a 
anulabilidade do negócio consigo mesmo, conferindo-
lhes legitimidade substantiva ou legitimidade em 
sentido material (que traduz o complexo de qualidades 
que representam pressupostos de titularidade, por um 
sujeito, de certo direito que invoque), são apenas os 
representados, excluindo-se os terceiros 
eventualmente prejudicados com o negócio; 
III – O dever de diligência consagrado no art. 64º do 
Cod. Soc. Com. desdobra-se em dois deveres: de 
cuidado (ou diligência em sentido estrito – gestor 
criterioso e ordenado – os administradores hão-de 
aplicar nas actividades de organização, decisão e 
controlo societários o tempo, esforço e conhecimento 
requeridos pela natureza das funções, as 
competências específicas e as circunstâncias) e de 
lealdade (no interesse da sociedade) – os 
administradores devem ter em vista exclusivamente 
os interesses da sociedade e procurar satisfazê-los, 
abstendo-se de promover o seu próprio benefício ou 
interesses alheios. 

 
Apelação nº 5545/08 – 3ª Sec.  

     Data – 05/02/2009 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
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6480(Texto Integral) 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
ACTIVIDADES PERIGOSAS 
NEXO DE CAUSALIDADE 
 
Sumário 
I – As águas subterrâneas, enquanto não forem 
desintegradas da propriedade superficiária, por lei ou 
por negócio jurídico, constituem uma parte 
componente do respectivo prédio, nos termos e dentro 
dos limites fixados pelo art. 1344º do CC. 
II – Para que assim não seja, necessário se torna que 
o proprietário abra mão do direito à captação, 
alienando a água a terceiro ou permitindo a 
constituição de uma servidão em proveito de outro 
prédio. 
III – A presunção de culpa prevista no art. 493º, nº2, 
do CC não envolve, simultaneamente, a dispensa da 
prova do nexo de causalidade, exigindo-se a 
demonstração de que a actividade perigosa foi, 
juridicamente, a causa da ocorrência dos danos. 

 
Apelação nº 7597/08 – 3ª Sec.  

     Data – 05/02/2009 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
José Ferraz 

 
 
 
 
6481 (Texto Integral) 
CIRE 
INSOLVÊNCIA CULPOSA 
NEXO DE CAUSALIDADE 
PRESUNÇÃO 
 
Sumário 
I – Numa posição interpretativa, a simples verificação 
das situações previstas nas als. a) e b) do nº3, do art. 
186º, do CIRE, constitui presunção (ilidível) da 
insolvência culposa – pressupondo-se, à partida, o 
nexo de causalidade exigido pelo nº1 – e não apenas 
da culpa grave do agente infractor. 
II – A solução contrária, cuja interpretação se 
consubstancia numa cisão entre a qualificação da 
culpa do administrador (que se presume grave) e o 
estabelecimento do nexo entre essa mesma culpa 
grave e as suas consequências para a deficitária 
situação financeira da empresa (que não se presume), 
poderá retirar força, lógica e utilidade ao incidente em 
apreço, tornando mesmo praticamente dispensável, 
pela sua diminuta relevância, a presunção legal 
estabelecida. 
III – Na sobredita posição interpretativa – provado 
que esteja o mencionado nexo de causalidade – o 
julgador, municiado, inclusivamente, dos poderes 
inquisitórios que a lei lhe confere, apurará, então, livre 
e forçosamente, caso a caso, o grau de 
censurabilidade da gestão prosseguida, qualificando-os 
de culpa grave ou não – sem que, para tal, assuma 
particular relevância ou interesse a presunção legal 
em referência. 

 
Apelação nº 7835/08 – 3ª Sec.  

     Data – 05/02/2009 
Luís Filipe Espírito Santo 
Madeira Pinto; 
Carlos Portela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6482  
CRÉDITO AO CONSUMO 
NULIDADE 
RENÚNCIA 
FORMA LEGAL 
Sumário 
I – No âmbito da protecção normativa do art. 12º, 
nº2, do DL nº 359/91, de 21.09, a nulidade do 
contrato de compra e venda não acarreta, 
inevitavelmente, a nulidade do contrato de concessão 
de crédito ao consumo, ou seja, os efeitos da 
invalidade ou da ineficácia do contrato de compra e 
venda não se repercutem de forma automática no 
contrato de crédito que lhe estava associado, ao 
contrário do disposto no nº1 do mesmo art., em que o 
legislador consagrou expressamente estar dependente 
da validade e eficácia do contrato de crédito a validade 
e eficácia do contrato de compra e venda; 
II – A renúncia ao exercício do direito de revogação da 
declaração contratual do consumidor, nos termos do 
art. 8º, nº5 do citado DL nº 359/91, reclama prova 
por escrito, atento o preceituado no art. 6º, nº1 
daquele DL e no art. 221º, nº2, do CC, dado que as 
exigências de protecção do consumidor que 
determinam a forma escrita do contrato de crédito são 
as mesmas que determinam a exigência de escrito 
para a prova de tal renúncia. 

 
Apelação nº 7975/08 – 3ª Sec.  

     Data – 05/02/2009 
Madeira Pinto 
Carlos Portela 
Joana Salinas  

 
 
 
 
6483  
COMPROPRIEDADE 
POSIÇÃO DO COMPROPRIETÁRIO 
DIREITOS 
DIVISÃO 
 
Sumário 
I – Não tendo havido mais que um acordo de 
utilização da coisa comum segundo o qual o espaço da 
habitação e anexos foi dividido em 3 partes e usado 
por cada um dos filhos dos doadores em separado, 
mantém-se a situação de compropriedade. 
II – De acordo com o disposto no art. 1406º, do CC, o 
uso da coisa comum por parte dos comproprietários, 
mesmo que tenha sido estabelecido quanto a partes 
individualizadas do bem, não altera o direito que cada 
um tem sobre a totalidade da coisa. 
III – Na ausência de convenção em contrário, cada um 
dos consortes tem direito de, a todo o tempo, exigir a 
divisão da coisa comum (art. 1412º, do CC), a ter 
lugar segundo uma das formas indicadas no sequente 
art. 1413º. 

 
Apelação nº 7848/08 – 3ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
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6484  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
EMPREITADA 
 
Sumário 
I - O que verdadeiramente caracteriza e diferencia o 
contrato de empreitada de outros contratos de 
prestação de serviços, face à noção constante do art. 
1207º do CC é a realização de uma obra. Ou seja, 
aquele que aceita realizá-la (o empreiteiro) contrai 
uma obrigação de resultado que se produz na 
produção de algo corpóreo. Material, uma obra que 
recai sobre uma coisa móvel ou imóvel. 
II - Quando muito, tem-se entendido que em algumas 
situações de fronteira o contrato de empreitada 
também se aplica aos caos de coisas corpóreas 
imateriais (v. g. reparar um automóvel), mas nunca a 
coisas incorpóreas, mesmo que materializáveis. 

 
Apelação nº 7245/08 – 5ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
6485  
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO 
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 
CANCELAMENTO DO VOO 
 
Sumário 
Aos direitos dos passageiros no contrato de transporte 
aéreo aplica-se, fundamentalmente o Regulamento 
(CE) nº 261/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 11 de Fevereiro de 2004, que entrou em 
vigor em 17 de Fevereiro de 2005, estabelecendo 
regras comuns aos Estados-Membros para a 
indemnização e a assistência de passageiros dos 
transportes aéreos em caso de recusa de embarque e 
de cancelamento ou atraso considerável dos voos e 
que revoga o Regulamento (CEE) nº 296/1991. 

 
Apelação nº 4270/08 – 5ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
6486  
ACESSÃO INDUSTRIAL IMOBILIÁRIA 
BOA-FÉ 
 
Sumário 
I - A acessão industrial imobiliária não é apenas um 
modo de aquisição do direito de propriedade. É 
também um mecanismo de resolução de um conflito 
de direitos da mesma natureza, gerado pela 
sobreposição de duas propriedades: a do dono da obra 
e a do dono do prédio onde a obra foi incorporada. 
II - Embora a letra do n.° 1 do art. 1340.° do Código 
Civil refira apenas a construção de obra “em terreno 
alheio”, é hoje incontroverso que ali se compreendem 
tanto as obras realizadas em prédio rústico como as 
realizadas em prédio urbano. 
III - O conceito de boa fé exigida pelo n.° 1 do art. 
1340.° do Código Civil não se limita às duas situações 
descritas no n.° 4 do mesmo artigo.  
IV - A expressão “entende-se” constante deste 
preceito quer dizer que, nesses duas situações, 
presume-se a boa fé do autor da incorporação. Mas 
não exclui nem impede que se possa estender o 
conceito de boa fé a outras situações compreendidas 

na definição dada pelo n.° 1 do art. 1260.° do Código 
Civil, comprovativas de que o autor da incorporação 
ignorava, no momento da execução das obras em 
prédio alheio, que lesava o direito de terceiro. 

 
Apelação nº 7531/08 – 2ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
6487  
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
CRÉDITO PIGNORATÍCIO 
INEXIGIBILIDADE 
CONDIÇÃO SUSPENSIVA 
 
Sumário 
I- De acordo com a redacção do art° 869° n°3 
C.P.Civ., tal como resultou da reforma de 2003, nada 
tendo o Executado dito relativamente à existência do 
crédito do Reclamante, ficou formado o título 
executivo, assim se esgotando a aplicação do disposto 
no art° 869°. 
II. Mas uma coisa é a “formação do título”, outra coisa 
é o mérito da reclamação — o juiz dispõe ainda de 
poderes oficiosos para a conhecer, ao abrigo do art° 
868° n°4 C.P.Civ. 
III. O art° 865° n°7 C.P.Civ. dispõe que o credor é 
admitido à execução ainda que o respectivo crédito se 
não mostre vencido, mas a verificação de uma outra 
situação de inexigibilidade da obrigação exequenda, 
que se não identifique com a mera falta de 
vencimento, não autoriza a reclamação do crédito, 
como é o caso de o crédito pignoratício se encontrar 
sujeito a condição suspensiva (art° 270º C.Civ.), de 
verificação futura e incerta. 

 
Apelação nº 495/05.6TBSJM – 2ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
 
6488  
SERVIDÃO 
SERVIDÃO DE PASSAGEM 
RECONVENÇÃO 
 
Sumário 
Considerando a noção legal de servidão, 
nomeadamente quanto à existência de um prédio 
serviente e de um prédio dominante, pertencentes a 
donos diferentes, não pode o tribunal emitir uma 
sentença condenatória de reconhecimento do direito 
de servidão de passagem onerando um prédio em 
beneficio de outro, sem que se tenha apurado a 
dominialidade daquele. 

 
Apelação nº 5808/08 – 2ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  
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6489  
JULGADOS DE PAZ 
VALOR DA ACÇÃO 
COMPETÊNCIA 
 
Sumário 
Inexistindo despacho saneador no processado atinente 
aos Julgados de Paz, a alteração do valor da acção 
pode ser efectivada até que seja proferida sentença - 
art° 315° n° 3 do CPC, ex vi do art° 63° da Lei 
78/2001 de 13 de Julho, pelo que, resultando de tal 
alteração valor superior à alçada do tribunal de 1ª 
instância, deve o processo ser remetido para este 
tribunal para ulterior tramitação — art° 8° da referida 
Lei. 

 
Agravo nº 4302/08 – 2ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Carlos Moreira  
João Proença (vencido nos termos da 
declaração junta) 
Maria da Graça Mira 
Declaração de voto  
Vencido.  
Dispõe, efectivamente., o art.°41.°da Lei n.° 
78/2001, de 13.7, que “Suscitando as partes 
um incidente processual, o juiz de paz 
remete o processo para o tribunal judicial 
competente, para que siga os seus termos, 
sendo aproveitados os actos processuais já 
praticados”. Um dos incidentes da instância 
especialmente regulados no C.P. Civil é o 
incidente de verificação do valor da causa 
art.°s 305.° a 319.° do CPC.  
Em princípio, suscitando as partes tal 
incidente, e havendo necessidade de o 
decidir, deveria o juiz de paz remeter os 
autos ao tribunal judicial, cessando a 
competência do julgado de paz e devendo os 
autos prosseguir os seus termos no tribunal 
judicial. Sucede, no entanto, que tal 
incidente tem regras estritas quanto ao 
momento em que pode ser suscitado: o réu 
pode impugnar o valor da causa indicado na 
petição inicial no articulado em que deduza a 
sua defesa e nos articulados seguintes 
podem as partes acordar em qualquer valor 
— art.° 314.°, n.° 1, do CPC. A verificação 
do valor da causa pode ainda ser 
oficiosamente suscitada pelo juiz, nos 
termos do art.° 315.°, n.° 1, do CPC caso, 
findos os articulados, entender que o acordo 
está em flagrante oposição com a realidade. 
Se não tiver usado desse poder, o valor 
considera-se definitivamente fixado na 
quantia acordada, logo que seja proferido o 
despacho saneador, ou, não havendo lugar a 
despacho saneador, logo que seja proferida 
a sentença — n.°s 2 e 3 do citado art.° 
315.°.  
No caso vertente, não houve qualquer 
acordo nos articulados no sentido de ser 
fixado valor diferente daquele que os AA. 
atribuíram à causa na petição inicial. Por 
outro lado, carecem os AA. de legitimidade 
para impugnar o valor que eles próprios 
ofereceram. Por ser assim, o incidente que 
os AA. suscitaram é manifestamente 
inadmissível, como se correctamente se 
considerou no despacho recorrido.  
Ora, pese embora o 41.° da Lei n.° 78/2001 
estabelecer que, suscitando as partes um 
incidente processual, o juiz de paz remete o 
processo para o tribunal judicial competente, 
tal disposição pressupõe que se trate de um 
incidente admissível, que não deva ser 
liminarmente rejeitado. E o incidente em 
apreço de verificação do valor da causa era 

manifestamente extemporâneo, carecendo 
ainda os AA. de legitimidade para o efeito. 
Impunha-se, assim, a sua rejeição liminar. E 
não sendo o incidente viável, nenhum 
motivo ocorre para a remessa dos autos ao 
tribunal judicial, devendo a rejeição ser 
imediatamente decidida pelo próprio julgado 
de paz.  
Nem se diga, em contrário, que, por não 
comportarem os processos da competência 
dos julgados de paz despacho saneador, 
como se alcança dos n.°s 2 e 3 do art.° 56.° 
da citada Lei n.° 78/2001, está o juiz de paz 
sempre em tempo para, baseado no valor a 
atribuir à causa, negar a sua própria 
competência e afirmar a do tribunal de 
comarca. Não está. Para tal terá de 
encontrar-se em condições de exercer o 
poder conferido pelo n.° 1 do art.° 315.° do 
CPCivil: “(...) se o juiz, findos os articulados, 
entender que o acordo está em flagrante 
oposição com a realidade, porque neste caso 
fixará à causa o valor que considere 
adequado”. Trata-se, sem sombra de 
dúvida, de um poder que não é 
discricionário, e menos ainda arbitrário, mas 
antes vinculado, cujo exercício depende do 
dever geral de fundamentar a decisão, 
consagrado no art.° 158.° do CPCivil.  
A Sra. Juíza de Paz nunca refere que o valor 
inicialmente atribuído esteja em oposição 
com a realidade. Nunca fez avaliar o imóvel 
reivindicado nem, por qualquer modo, 
equacionou as suas características. Nunca 
afirmou, sequer, que valesse mais que o 
valor atribuído pelos AA. à causa. Como tal, 
não goza o despacho em que declarou 
cessada a competência do julgado de paz da 
cobertura do n.° 1 do art.° 315.° do CPCivil.  
Pelos motivos expostos, negaria provimento 
ao agravo e confirmaria o despacho 
recorrido.  

 
João Carlos Proença de Oliveira Costa 

 
 
 
6490  
REVISÃO DE SENTENÇA 
DIVÓRCIO 
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DE HIERARQUIA 
 
Sumário 
I - A sentença de divórcio entre cidadãos portugueses 
proferida por tribunal da Alemanha, ou de outro 
Estado-Membro da União Europeia, não carece de ser 
confirmado ou reconhecida por tribunal português para 
produzir efeitos em Portugal, designadamente para 
efeitos de actualização do registo civil. 
II - O processo de revisão de sentença estrangeira, 
regulado nos arts. 1094.° a 1102.° do Código de 
Processo Civil, não é o adequado para o 
reconhecimento e execução em Portugal de sentença 
de divórcio proferida por tribunal da Alemanha, ou de 
outro Estado-Membro da União Europeia, relativo a 
cidadãos nacionais. 
III - O tribunal da Relação é absolutamente 
incompetente, em razão da hierarquia (art. 101.º do 
Código de Processo Civil), para conhecer do pedido de 
reconhecimento de sentença de divórcio entre 
cidadãos nacionais, proferida por tribunal da 
Alemanha. 

 
Revisão de Sentença Estrangeira nº 5474/08 – 2ª Sec.  
     Data – 09/02/2009 
 António Guerra Banha 
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6491 
SOLICITADOR DE EXECUÇÃO 
DESTITUIÇÃO 
ACTUAÇÃO PROCESSUAL NEGLIGENTE 
 
Sumário 
I - Nos termos do art. 808 n° 4 do Cód. do Proc. Civil 
são fundamento da destituição do solicitador de 
execução a actuação processual dolosa ou negligente 
ou a violação grave de dever estatutário. 
II - Fundando-se a destituição em actuação processual 
negligente não se exige, para tal efeito, a negligência 
grave. 
III - Ocorre actuação processual negligente por parte 
do solicitador de execução, quando este, encontrando-
se suspensa a instância executiva por despacho do juiz 
de execução, pratica no seu âmbito actos não 
urgentes, não atendendo àquele despacho. 

 
Agravo nº 6755/08 – 2ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
6492  
EXPROPRIAÇÃO 
AVALIAÇÃO DO SOLO 
 
Sumário 
I- Na determinação em concreto da percentagem 
prevista no n.º 6 do art. 26.º do Código das 
Expropriações deve atender-se, essencialmente, à 
localização, ambiente e qualidade e diversidade dos 
equipamentos existentes e utilizáveis por quem se 
instalasse no local do bem expropriado, não fosse a 
expropriação. 
II- E tendo como finalidade diferenciar os solos em 
função dos factores anteriormente referidos, na 
fixação da dita percentagem não pode dispensar-se 
uma comparação do solo em causa com os demais 
solos do país, uma vez que nem todas as zonas 
apresentam as mesmas características em termos de 
localização, ambiente e equipamentos. 
III- Daí que a atribuição de uma percentagem elevada 
só deve ocorrer numa zona que reúna muito boa 
localização e qualidade ambiental e bons 
equipamentos, em quantidade, qualidade e 
diversidade.  
 

 
Apelação nº 7292/08 – 2ª Sec.  

     Data – 16/02/2009 
Fernandes do Vale 
Sampaio Gomes 
Pinto Ferreira 

 
 
 
 
6493  
EXECUÇÃO 
VENDA 
DIREITO DE REMIÇÃO 
 
Sumário 
I- Os titulares do direito de remição não são 
notificados para exercerem esse direito. 
II- Todavia, é pressuposto da aplicação do regime 
consignado no art. 913.º, al. b), do CPC, que o 
remidor tenha conhecimento do ajuste da venda antes 
da assinatura do título que a documenta, dos encargos 
a suportar com o acto e da data e local da sua 
celebração. 

III- Não é ao remidor que compete demonstrar a data 
e a extensão do seu conhecimento quanto ao acto de 
alienação efectuado, mas a quem alega que o direito 
foi exercido fora do prazo legal. 
 

Agravo nº 5713/08 – 5ª Sec.  
     Data – 16/02/2009 

Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 

 
 
 
 
6494  
EXECUÇÃO 
OPOSIÇÃO 
TAXA DE JUSTIÇA 
APOIO JUDICIÁRIO 
 
Sumário 
I- Tendo o oponente mencionado no requerimento de 
oposição à execução, enviado por correio electrónico, 
que tinha requerido apoio judiciário ao Centro de 
Segurança Social da sua área, o facto de só ter 
apresentado o comprovativo desse pedido mais de 5 
dias depois não é fundamento para mandar 
desentranhar o requerimento da oposição. 
II- Ao caso referido não é aplicável o disposto no n.º 3 
do art. 150.º-A do CPC, que apenas abrange a não 
apresentação do comprovativo do pagamento da taxa 
de justiça inicial. 
III- A formulação do pedido de apoio judiciário pelo 
oponente suspende o pagamento da taxa de justiça 
até à decisão definitiva sobre aquele pedido. 
 

Agravo nº 15554/05.7YYPRT – 5ª Sec.  
     Data – 16/02/2009 

António Eleutério 
Rafael Arranja 
Isoleta Costa 

 
 
 
 
6495  
EXECUÇÃO 
OPOSIÇÃO 
TAXA DE JUSTIÇA 
APOIO JUDICIÁRIO 
 
Sumário 
I Entre as causas de extinção da instância executiva 
previstas no art. 919.º, n.º 1, do CPC incluem-se as 
causas de extinção da instância referidas no art. 287.º 
do CPC, e, portanto, também a inutilidade 
superveniente da lide. 
II- Tendo o exequente, após diligências várias, 
deixado de encontrar bens no património do 
executado para cobrança do seu crédito, nada obsta a 
que a instância seja declarada extinta, por 
impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide, 
nos termos conjugados dos arts. 919.º, n.º 1, e  
287.º, al. e), do CPC. 

 
Agravo nº 5703/03.5TBVNG.P1 – 5ª Sec.  

     Data – 16/02/2009 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Sousa Lameira 
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6496  
FUNDO DE GARANTIA SALARIAL 
 
Sumário 
I- O legislador consagrou um sistema de colocação do 
Fundo no lugar do trabalhador, transferindo para 
aquele todos os direitos que a este competiam, na 
medida em que os tenha satisfeito. 
II- Daí que, face à legislação vigente, se pague na 
totalidade o crédito do FGS, procedendo-se a rateio 
dos créditos dos trabalhadores ainda em débito. 

 
Agravo nº 7363/08 – 2ª Sec.  

     Data – 17/02/2009 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 

 
 
 
 
6497  
FUNDO DE GARANTIA DOS ALIMENTOS DEVIDOS 
A MENORES 
PRESTAÇÕES NÃO PAGAS 
 
Sumário 
I- O montante a ser pago pelo Fundo de Garantia de 
Alimentos Devidos a Menores, nos termos dos art°s 1° 
e 2° n°s 1 e 2 D.L. n°164/99 não apenas é avaliado 
segundo critérios diversos da prestação a cargo do 
progenitor devedor de alimentos, como constitui uma 
prestação nova, não conduzindo a que o Estado se 
substitua ao devedor, mas tão só a que o Estado 
assegure a sua obrigação programática de defesa da 
infância. 
II- No silêncio da lei, a natureza nova da prestação a 
cargo do FGAM, se autoriza a aplicação do disposto no 
art° 2006° C.Civ., por razões de coerência do sistema, 
não autoriza que o FGAM assuma as prestações de 
alimentos a menor que se encontrem em dívida no 
período anterior à sua demanda. 

 
Agravo nº 20003/00.4TBVRL – 2ª Sec.  

     Data – 17/02/2009 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
6498  
CLÁUSULA CONTRATUAL GERAL 
CONTRATO DE ADESÃO 
 
Sumário 
I - O dever imposto ao proponente, em contrato de 
adesão, de comunicar ao aderente a totalidade das 
cláusulas contratuais gerais padronizadas para um 
certo tipo de contrato, de sorte a que este tenha real e 
efectivo conhecimento do seu teor e consequências, é 
cumprido se aquele proporcionar a este a razoável 
possibilidade de tal se verificar. 
II - Sendo aceitável julgar verificado tal padrão de 
razoabilidade quando se prova que aquele leu a este, 
na íntegra, as condições contratuais pré estabelecidas, 
até porque, neste caso, o aderente tem o poder e o 
ónus de pedir os esclarecimentos que tiver por 
convenientes sobre aspectos das clausulas que tenha 
por duvidosos. 
III - Há desproporção, integradora da previsão do art° 
19º al.c) do RCCG - quer a clausula se qualifique como 
penal hoc sensu, quer como de agravamento da 
responsabilidade do aderente - quando ela afecta o 
adequado equilíbrio contratual das partes com reflexo 
nos seus interesses, o que acontece quando a 
clausula, numa perspectiva genérica da economia do 

tipo de contrato a que se reporta, de per se ou em 
cumulação com outras vinculações, acarrete uma 
indemnização intolerável por reporte aos prejuízos que 
o proponente sofrerá com o incumprimento, ou 
implique indemnização muito superior à contrapartida 
que retiraria do seu normal cumprimento. 

 
Apelação nº 7638/08 – 2ª Sec.  

     Data – 17/02/2009 
Carlos Moreira 
Maria da Graça Mira 
Mário Serrano 

 
 
 
6499  
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
PRIVILÉGIO IMOBILIÁRIO GERAL 
 
Sumário 
As normas actuais dos art°s 735º n° 3 e 751°, já 
deveriam ser interpretadas com a clarificação ora 
operada pelo art° 5° do DL 38/2003, ou seja, que os 
privilégios imobiliários estabelecidos no Código Civil 
são sempre especiais e que só estes é que preferem 
aos direitos reais de garantia previstos no art° 751°, 
ainda que estas garantias sejam anteriores. 

 
Apelação nº 7416/08 – 2ª Sec.  

     Data – 17/02/2009 
António Martins 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 

 
 
 
 
6500  
HIPOTECA LEGAL 
TORNAS 
DEVEDOR 
REGISTO 
AQUISIÇÃO 
 
Sumário 
I - A hipoteca legal do co-herdeiro, sobre os bens 
adjudicados ao devedor de tornas, para garantir o 
pagamento destas, a que alude a ai. e) do art. 705.0 
do Código Civil, só existe e só pode ser invocada se for 
constituída através do registo, cabendo ao credor das 
tornas o ónus de promover a realização do respectivo 
registo, como flui dos arts. 8.°-B, n.° 1, al. f), e 50.° 
do Código do Registo Predial. 
II - Não tendo os credores das tornas promovido a 
realização do registo da hipoteca legal para garantia 
daquele seu crédito, essa hipoteca é inexistente e, por 
isso, inoponível a terceiro adquirente do bem ao 
devedor das tornas que registou a sua aquisição antes 
de existir qualquer registo da hipoteca legal. 
III - Atento o disposto no artº 6º, nº1 do Código de 
Registo Predial não é admissível impor ao terceiro 
adquirente o registo da dita hipoteca com precedência 
sobre o registo da sua aquisição. 

 
Apelação nº 6739/08 – 2ª Sec.  

     Data – 17/02/2009 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
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6501 
VENDA DE COISAS DETERMINADAS 
REDUÇÃO DO PREÇO 
 
Sumário 
I - A lei distingue claramente duas situações — venda 
ad mesuram no artigo 887° da venda ad corpus no 
artigo 888°. 
II - O “preço proporcional” apenas é devido na venda 
ad mesuram. 
III - Para a venda ad corpus manda o n.° 2 do art. 
888° que o preço sofra “redução ou aumento 
proporcional.”, no caso essa redução apenas cobrirá a 
diferença que exceda o vigésimo da área, tolerada no 
n.° 2 do art. 888°. 

 
Apelação nº 7414/08 – 2ª Sec.  

     Data – 17/02/2009 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 

 
 
 
 
6502  
APOIO JUDICIÁRIO 
TEMPESTIVIDADE DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO 
DE CONCESSÃO 
 
Sumário 
I - A situação económica que importa para a 
concessão do apoio judiciário é a do momento em que 
o requerente exerce o direito, propõe a acção ou 
apresenta a sua defesa. 
II - O pedido de apoio judiciário, foi apresentado pelo 
autor já depois de se encontrar transitada em julgado 
a decisão final, não tendo sido invocada insuficiência 
económica superveniente nem ocorrência de encargo 
excepcional nos termos do n°s 2 e 3 do art. 18 da Lei 
n°34/2004. 
III - Como tal, encontrando-se finda a presente acção 
através da qual o autor exerceu o seu direito, deixa de 
haver fundamento para a concessão do apoio 
judiciário, uma vez que este não se destina a tornear a 
decisão condenatória em sede de custas judiciais, 
possibilitando ao requerente que a elas se subtraia. 
IV - Apesar dos serviços de Segurança Social terem 
concedido ao autor apoio judiciário, tal decisão é 
ineficaz nos presentes autos, por esse apoio ter sido 
requerido após o trânsito em julgado da decisão final. 

 
Agravo nº 7984/08 – 2ª Sec.  

     Data – 17/02/2009 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
6503 
ERRO SOBRE O OBJECTO DO NEGÓCIO 
 
Sumário 
I - Os autores alegaram e demonstraram que, se não 
existisse alvará, nunca teriam celebrado o contrato em 
causa, mas já não demonstraram que só celebraram o 
contrato em causa convencidos que de o alvará seria 
emitido no prazo de 18 meses, pelo que os autores 
não lograram demonstrar, a essencialidade desse 
prazo no que se refere à determinação do mesmo na 
formação da sua vontade de celebrar o contrato nas 
circunstâncias em que o contrato foi celebrado.  
II - Sem factos donde emergisse a essencialidade 
daquele prazo para a celebração do negócio, não se 
pode considerar estarmos perante um caso de erro 
susceptível de fundamentar a anulação de tal negócio. 

 
Apelação nº 7046/08 – 2ª Sec.  

     Data – 17/02/2009 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 

 
 
 
 
6504  
PROMOÇÃO E PROTECÇÃO DE MENORES 
DECISÕES PROVISÓRIAS 
RECURSO 
 
Sumário 
I- Em processo de promoção e protecção de menores, 
ainda que já tenham sido tomadas decisões 
provisórias posteriores à que é objecto do recurso, não 
fica o mesmo prejudicado, pelo que deve o Tribunal da 
Relação apreciá-lo. 
II- Pois se merecer provimento, isso se repercutirá nas 
decisões seguintes — daí não ser inútil — e se não 
fosse apreciado poderia estar em causa o princípio do 
acesso à Justiça e aos Tribunais, previsto no artigo 
20.° da C.R.P.. 
III- E que não sendo temporalmente possível decidir 
na Relação nos três meses que mediariam entre os 
despachos de prorrogação da medida provisória, 
nunca teria a parte direito a interpor recurso (que 
sempre seria julgado de inútil pela sucessiva prolação 
de decisões provisórias na 1 a instância). 

 
Agravo nº 2252/03.5TBVCD – 2ª Sec.  

     Data – 17/02/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 

 
 
 
 
6505 
EXPROPRIAÇÃO 
CAPACIDADE EDIFICATIVA 
DESPESAS 
INFRA-ESTRUTURAS 
 
Sumário 
I - A conclusão sobre a capacidade edificativa da 
parcela expropriada não fica necessariamente 
prejudicada pelo facto de ela não constar com essa 
finalidade no respectivo PDM - porque, vg., este é 
alterável a todo o tempo - antes dependendo da 
presença, ou não, dos requisitas gerais e abstractos 
previstos na legislação atinente, rectius, art° 25° do 
CE. 
II - A dedução ao quantum indemnizatório por 
despesas em infra-estruturas prevista no n°8 do art° 
26° do CE apenas pode operar em situações 
excepcionais de comprovada desadequação ou 
desproporção entre as infra-estruturas existentes e as 
consideradas necessárias às futuras construções 
admissíveis na parcela e que o expropriado teria de 
efectivar não fosse a expropriação. 

 
Apelação nº 7475/08 – 2ª Sec.  

     Data – 17/02/2009 
Carlos Moreira 
Maria da Graça Mira 
Mário Serrano 
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6506  
COMPRA E VENDA 
RESOLUÇÃO 
 
Sumário 
I - A obrigação considera-se para todos os efeitos 
como não cumprida se houver perda objectiva do 
interesse do credor na prestação tardia, não sendo, 
neste caso, necessário proceder à interpelação 
admonitória. 
II - Assim, é lícito ao credor pedir a resolução do 
contrato. 

 
Apelação nº 3898/05.2TBVNG – 5ª Sec.  

     Data – 02/03/2009 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 

 
 
 
 
6507  
DELIBERAÇÃO SOCIAL 
DELIBERAÇÃO SOCIAL RENOVATÓRIA 
 
Sumário 
I - É admissível atribuir eficácia retroactiva a uma 
deliberação renovatória, desde que acautelados 
interesses de terceiros. 
II - Pendente acção de anulação de deliberações 
sociais, se estas forem renovadas. Deve a acção ser 
julgada improcedente, ainda que com custas pela ré. 

 
Agravo nº 64/07.6TYVNG.P1 – 5ª Sec.  

     Data – 02/03/2009 
Sousa Lameira 
António Eleutério  
Rafael Arranja 

 
 
 
6508 
CONTRATO DE SEGURO 
SEGURO DE INCÊNDIO 
 
Sumário 
I - Sendo o incêndio definido como “combustão 
acidental” esta sê-lo-à sempre para o segurado se não 
resultar de facto criminoso deste ou de pessoa por 
quem ele seja civilmente responsável. 
II - Subsiste a responsabilidade do segurador se o 
mesmo for resultante de actividade intencional de 
terceiro. 

 
Apelação nº 8042/08 – 5ª Sec.  

     Data – 02/03/2009 
Fernandes do Vale 
Sampaio Gomes 
Pinto Ferreira 

 
 
 
 
6509  
CRÉDITO AO CONSUMO 
REVOGAÇÃO 
MÚTUO 
 
Sumário 
I - A interpretação do disposto no nº 2 do art. 12º do 
DL nº 359/91 de 21/09 não pode alhear-se da 
circunstância deste diploma ser uma mera 
transposição para o direito interno de directivas 
europeias, com o propósito de conceder protecção aos 
consumidores. 
II - A “exclusividade” aí referida como pressuposto da 
sua aplicação não se reporta ao quadro negocial 

estabelecido entre a sociedade financeira e o 
fornecedor, mas antes à vinculação do crédito a um 
determinado contrato de compra e venda. 

 
Apelação nº 7978/08 – 5ª Sec.  

     Data – 02/03/2009 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 

 
 
 
 
6510(Texto Integral) 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 
ADMISSÃO 
INCIDENTE 
INTERVENÇÃO PRINCIPAL 
 
Sumário 
I - A tramitação do incidente de intervenção de 
terceiros, contrariamente à decorrente do articulado 
superveniente, provoca como que um “arrastamento” 
da acção para a fase anterior à do julgamento, o que 
também a afasta do enquadramento enunciado no n° 
2 do art. 507°. 
II - Tendo os autos que regressar, a uma fase anterior 
à do julgamento, competindo à Juíza da Comarca a 
prolação do despacho subsequente aos articulados das 
chamadas e de resposta a estes, aditando, se 
necessário, novos factos, aí alegados, à base 
instrutória - ou à matéria de facto assente se alguns 
desses novos factos estiverem provados por 
documento não impugnado ou admitidos por 
confissão, o presente conflito deve ser decidido 
atribuindo a competência em causa à Juíza titular do 
processo. 

 
Conflito de Competência nº 7341/08 – 2ª Sec.  
     Data – 03/03/2009 

M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
6511  
APREENSÃO DE VEÍCULO 
PROCEDIMENTO CAUTELAR 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO 
AQUISIÇÃO 
AUTOMÓVEL 
CRÉDITO 
 
Sumário 
O mutuante de um contrato de financiamento para 
aquisição de um automóvel a crédito não dispõe de 
legitimidade para lançar mão da providência cautelar 
de apreensão de veículos automóveis conferida pelo 
Dec-Lei 54/75, exactamente porque não dispõe de 
legitimidade para propor a acção de que este 
procedimento é dependente. 

 
Apelação nº 6330/08 – 2ª Sec.  

     Data – 03/03/2009 
Maria Eiró  
João Proença  
Carlos Moreira 
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6512 
FALÊNCIA 
 
Sumário 
I- Sendo a falência uma liquidação universal do 
património do falido, aí se devem reunir todas as 
execuções que corram termos contra ele (artigo 154.º, 
n.° 3 do C.P.E.R.E.F.). 
II- Nisso se inclui a execução onde já tenha havia 
venda judicial e se ache depositado o preço, ainda não 
entregue ao credor, sendo o pedido de falência 
“incompatível com o pagamento do exequente e 
demais credores reclamantes naquela execução”. 

 
Agravo nº 45-O/2001.P1 – 2ª Sec.  

     Data – 03/03/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 

 
 
 
 
 
 
 
6513  
CONFISSÃO 
VALOR PROBATÓRIO 
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL 
ARRENDAMENTO 
CEDÊNCIA DO GOZO DO LOCADO 
 
Sumário 
I - Só vale como confissão a declaração inequívoca 
emitida por algum dos sujeitos processuais. 
II - Para ter força probatória plena, essa declaração, 
quando exarada numa escritura pública (confissão 
extrajudicial), tem de ser feita à parte contrária ou a 
quem a represente;  
III - Se assim não acontecer, é livremente apreciada 
pelo tribunal e pode ser infirmada/ contrariada por 
qualquer meio de prova, incluindo a testemunhal.  
IV - A residência, no local arrendado, de um irmão da 
locatária não traduz cedência, para esse parente, do 
gozo desse mesmo local, nem confere ao senhorio o 
direito à resolução do contrato de arrendamento (para 
habitação) com fundamento na al. e) do n° 2 do art. 
1083° do CCiv., já que é a própria lei (art. 1093° n°s 
1 al. a) e 2 do mesmo Código) que presume «juris et 
de jure» (presunção inilidível) que tal parente 
(colateral) vive em economia comum com a 
arrendatária, podendo, por isso, aí residir licitamente. 

 
Apelação nº 6796/08  – 2ª Sec.  

     Data – 03/03/2009 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6514  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PERDA DE INTERESSE DO CREDOR 
 
Sumário 
I - Terminar com a sua colocação on line era aquilo 
que a Ré, ao contratar, desejava obter, através dos 
conhecimentos técnicos oferecidos pela A 
./Recorrente, de que a primeira, em principio, não 
dispunha. 

II - Sendo a A . uma empresa profissional não logrou 
informar a R. que o seu trabalho apenas poderia ser 
levado a bom porto com o acesso às passwords, assim 
tendo omitido um dever acessório do contrato, 
tornado-o inexequível. 
III - Assim sendo, a obra não se mostra concluída por 
facto imputável à A., e tendo em conta o lapso de 
tempo decorrido e, em concreto, a actividade aqui em 
causa, é objectivamente constatável a perda de 
interesse por parte da A . na manutenção do contrato, 
considerando a mora em que esta incorreu e face ao 
disposto no 808-°, n-°1, do C. C.. 

 
Apelação nº 6492/08  – 2ª Sec.  

     Data – 03/03/2009 
Maria da Graça Mira 
Mário Serrano 
António Martins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6515  
INSOLVÊNCIA 
INSOLVÊNCIA CULPOSA 
 
Sumário 
A actuação do oponente, enquanto administrador da 
sociedade entretanto declarada insolvente, integra as 
causas tipificadas nas als. d) — dispôs de bens desta a 
favor de outra empresa de que também era sócio 
gerente, f)- utilizou bens da insolvente em seu 
beneficio próprio (transferências de dinheiros das 
contas da … para contas suas, sem motivo para tal; 
utilização de cartão de crédito da empresa para gastos 
pessoais), e i) — não colaborou com o administrador 
da insolvência, nomeadamente ao não lhe entregar a 
documentação contabilística solicitada, alíneas estas 
todas do n° 2 do aludido art. 186°, pelo que a 
insolvência deve ser qualificada de culposa. 

 
Apelação nº 7686/08  – 2ª Sec.  

     Data – 03/03/2009 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
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6516  
HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 
ÓNUS DE PROVA 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA 
CULPA DA VÍTIMA 
 
Sumário 
I- Para efeitos de habilitação de herdeiros, o 
requerente tem apenas o ónus de provar os factos 
positivos respeitantes aos herdeiros conhecidos da 
parte falecida, mas não lhe compete provar, nem tem 
possibilidades de provar, que não existem outros 
herdeiros para além dos conhecidos. 
II- Tendo os autores alegado, para além dos factos 
atinentes à sua qualidade de herdeiros de seus pais e 
ao falecimento destes, os quais provaram 
documentalmente, que os falecidos não deixaram 
testamento nem qualquer outra disposição de ultima 
vontade, e que, para além dos autores, ninguém mais 
se conhece que lhes prefira ou que com eles possa 
concorrer à sucessão dos falecidos, e não tendo a 
parte contrária impugnado nenhum destes factos 
negativos, tais factos devem considerar-se provados e 
os autores habilitados como únicos herdeiros de seus 
pais. 
III- Os utentes das vias públicas têm o dever de 
cumprir as regras legais de trânsito, mas têm o direito 
de confiar que todos os demais utentes também as 
cumprem (princípio da confiança).  
IV- O condutor de animal (cavalo) que transite pela 
faixa de rodagem é obrigado a respeitar a norma legal 
que impõe que o trânsito se faça pelo lado direito da 
faixa de rodagem. E se transitar de noite e com 
nevoeiro, é ainda obrigado a sinalizar a sua presença 
na faixa de rodagem com sinal luminosos adequado.  
V- Sendo embatido por um veículo porque, sendo de 
noite e havendo nevoeiro, conduzia o cavalo pelo lado 
esquerdo da faixa de rodagem e sem qualquer sinal de 
luz a sinalizar a sua presença, deve ser considerado 
culpado pelo embate. E não se provando que o 
condutor do veículo tenha cometido alguma infracção 
causal do embate, este só à vítima (o condutor do 
animal) pode ser imputado a titula de culpa exclusiva. 

 
Apelação nº 13/04.3TBCRZ.P1  – 2ª Sec.  

     Data – 03/03/2009 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
6517  
MATÉRIA DE FACTO 
RECLAMAÇÃO 
AGRAVO 
INVERSÃO DO TÍTULO DE POSSE 
 
Sumário 
I- Não é possível recurso autónomo da decisão que 
decide as reclamações, muito embora, se for 
interposto recurso da decisão final, o seu objecto pode 
ser alargado à reapreciação da matéria de facto 
envolvida na reclamação indeferida pelo tribunal a quo 
desde que o recorrente cumpra as exigências de 
impugnação especificada ditadas pelo art. 690º - A. 
II- Na inversão do título de posse tem de presenciar-
se uma actuação efectiva contra o possuidor (a pessoa 
em nome da qual possuía) de tal modo que, com a 
publicidade que se exige, seja cognoscível pelos 
interessados a verdadeira posse em nome próprio. 

 
Agravo/Apelação nº 1344/07 – 2ª Sec.  
     Data – 03/03/2009 

Henrique Araújo 
Vieira e Cunha  
Maria Eiró 

6518  
ADVOGADO 
RECUSA A DEPOR 
SEGREDO PROFISSIONAL 
 
Sumário 
I - Uma vez que as entidades visadas se recusem a 
depor sobre factos cobertos pelo segredo profissional, 
e mediante a invocação deste segredo, a autoridade 
judiciária perante a qual o depoimento deve ser 
prestado procede a averiguações sumárias; se, após 
estas, concluir manifesta inviabilidade da escusa, 
ordena o depoimento, que não pode ser recusado;  
II - Se concluir pela viabilidade da escusa, prescinde 
do depoimento ou requer ao tribunal superior que o 
ordene, usando para isso do processo regulado no n°3 
do art° 135° C.P.Pen. 
III - A apreciação da proporcionalidade e da proibição 
do excesso, na invocação do direito, cabe 
exclusivamente ao tribunal superior. 
IV - Mesmo em matéria cível confrontam-se o dever 
de colaboração com o tribunal para a descoberta da 
verdade (art° 519º n°1 C.P.Civ.) ou também a tutela 
dos interesses particulares atendíveis dos cidadãos ou 
ainda o direito de acesso à justiça versus o dever de 
sigilo. 
V - O parecer a que alude o art° 87° n°4 E.O.A. não 
possui força vinculativa para fora das relações internas 
Ordem-Advogado. 
VI - Se o juízo de imprescindibilidade do depoimento é 
formulado após a produção de prova em audiência, 
pois que a Srª Advogada não foi previamente arrolada 
no processo; se a vontade manifestada por ela é a de 
não depor; e se a divergência entre as partes se 
manifestou em período posterior à sua efectiva, 
justifica-se a confirmação da pretensão de escusa por 
invocação de segredo profissional, em face da “tutela 
dos interesses particulares atendíveis dos cidadãos” ou 
do “direito de acesso à justiça”. 

 
Quebra de Sigilo Bancário nº 1390/08 – 2ª Sec.  
     Data – 03/03/2009 

Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
6519  
FALÊNCIA 
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
 
Sumário 
I- É a data em que foi decretada a falência que marca 
o momento em que se define a situação jurídica de 
cada um dos credores, relativamente aos demais, bem 
como a lei aplicável, designadamente o disposto no 
art.° 377°, do Código do Trabalho, entrado em vigor 
em 28/08/2004; 
II- Estando em causa, vista a data da falência, direitos 
de crédito laborais constituídos antes de 28/8/04, não 
se lhes pode aplicar aquela norma, sendo que o 
concurso de credores abre-se com o trânsito em 
julgado da sentença que decreta a falência. E é essa 
data atendível para em termos de graduação definir a 
situação jurídica de cada um deles no confronto com 
todos os outros, uma vez que, posteriormente à 
falência os credores, sejam ou não trabalhadores da 
empresa, são somente aqueles que o eram à data em 
que aquela foi declarada.  

 
Apelação nº 523/08 – 2ª Sec.  

     Data – 03/03/2009 
Maria Graça Mira 
Mário Serrano 
António Martins 
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6520  
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
COMPENSAÇÃO 
 
Sumário 
I - Só podem ser compensados os créditos (artº 847º 
do Cód. Civil) em relação aos quais o declarante esteja 
em condições de obter a realizacão coactiva da 
prestação, isto é, de os executar, querendo, pois a 
execução é precisamente o meio comum de obter 
coercivamente a satisfação do direito do credor. 
II- O legislador ao usar a expressão "exigível" quis 
referir-se a um crédito certo, seguro, e não 
meramente hipotético ou eventual. Enquanto não 
estiver reconhecido o crédito, não pode o mesmo 
servir de sustento a uma compensação de "créditos". 
III- Para que a compensação possa ser utilizada, é a 
possibilidade de o crédito ser "exigível judicialmente", 
no sentido de ser uma realidade ao tempo em que se 
pretende tornar eficaz a compensação através da 
declaração à outra parte. 

 
Apelação nº 3896/08 – 2ª Sec.  

     Data – 03/03/2009 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 
Vieira e Cunha 

 
 
 
 
 
6521  
CONTRATO-PROMESSA 
INCUMPRIMENTO DEFINITIVO 
 
Sumário 
I- Resulta da letra do art° 808° do C.Civil, que a 
resolução do contrato-promessa de compra e venda 
supõe a verificação de uma situação de incumprimento 
definitivo emergente da perda de interesse objectivo 
do credor na realização do contrato ou do decurso de 
um prazo razoável que tenha sido fixado ao devedor 
para cumprir (prazo admonitório). 
II- Provando-se que o devedor se recusou 
peremptoriamente a cumprir ou praticou actos ou 
evidenciou comportamento de onde apenas seja 
legítimo inferir que jamais pretende cumprir não pode 
deixar de concluir-se pela existência de incumprimento 
definitivo do contrato; 
III- A recusa peremptória de cumprir o contrato-
promessa de compra e venda bilateral, ou seja, de 
onde emergem direitos e obrigações recíprocas para 
ambos os contraentes, para poder ser entendida como 
equivalente ao seu incumprimento definitivo, tem de 
coexistir com a real vontade e legítima expectativa da 
outra parte em que o contrato seja cumprido; 
IV- Valorar-se a demonstração de vontade do 
promitente vendedor, expressa em audiência de 
julgamento, como recusa peremptória em cumprir o 
contrato-promessa e, dessa forma, equivalente ao 
incumprimento definitivo do contrato, por culpa, 
unicamente, imputável aos promitentes compradores, 
seria um prémio injustamente concedido à 
comprovada negligência e inércia/desinteresse no 
cumprimento do contrato evidenciada pelos 
promitentes compradores. 

 
Apelação nº 7671/08 – 2ª Sec.  

     Data – 03/03/2009 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo 
José Carvalho 

 
 
 
 
 

6522  
SUBSÍDIO POR MORTE 
PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA 
 
Sumário 
I - A Segurança Social não tem direito a reembolso 
dos subsídio por morte pago a vítima de acidente de 
viação seu beneficiário. 
II - Mas já terá direito de reembolso das quantias 
pagas a título de pensão de sobrevivência a seus 
familiares, do responsável do acidente. 

 
Apelação nº 2774/06.6TBGDM.P1 – 5ª Sec.  

     Data – 09/03/2009 
Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Sousa Lameira 

 
 
 
 
6523  
CONTRATO-PROMESSA 
EXTINÇÃO 
CLÁUSULA PENAL 
EXECUÇÃO ESPECÍFICA 
 
Sumário 
I- A realização do contrato prometido não implica 
necessariamente a extinção do contrato-promessa que 
o antecedeu; se nada tiver sido estipulado em 
contrário, o contrato-promessa só se extingue quando 
todas as obrigações que as partes nele assumiram 
forem cumpridas. 
II-. A cláusula penal moratória pode cumular-se com a 
realização específica da obrigação principal, visto 
destinar-se apenas a ressarcir os danos decorrentes 
do atraso no cumprimento. 
III-. A cláusula penal constitui determinação forfaitaire 
e preventiva do dano devido e simplifica a fase 
ressarcidora, ao prevenir e evitar as dificuldades de 
cálculo da indemnização e a intervenção do juiz para 
esse efeito, dispensando ao credor a alegação e prova 
do dano concreto. 

 
Apelação nº 7523/07.9TBVNG.P1 – 2ª Sec.  

     Data – 10/03/2009 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
6524  
EDITAL 
VENDA DE IMÓVEL 
EXECUÇÃO 
NULIDADE 
 
Sumário 
A omissão da afixação do correspondente edital na 
porta do imóvel penhorado que vai ser o objecto da 
venda a efectuar, bem como a inobservância do prazo 
que se mostra estipulado pelo n°2, do citado 
normativo legal, porque necessariamente compromete 
o fim em vista, com influência sobre o processo da 
venda, acarreta uma nulidade, nos termos do 
estabelecido pelos art°s 201° do Código de Processo 
Civil . 
 

Agravo nº 7140/08 – 2ª Sec.  
     Data – 10/03/2009 

Maria da Graça Mira 
Mário Serrano 
António Martins 
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6525 
DOAÇÃO 
COLAÇÃO 
 
Sumário 
I- Por trás de uma doação está sempre uma 
liberalidade ou um espírito de liberalidade; ao invés, 
por trás de uma dação em pagamento está sempre 
uma obrigatoriedade, o espírito de cumprimento de 
uma obrigação assumida, embora com entrega diversa 
da que estava combinada. 
II- Por isso, a doação deve ser conferida e, nas 
condições da lei, chamada à colação, para não 
interferir com a legítima dos outros herdeiros, assim 
se evitando o conluio (e a consequente fraude à lei) do 
autor da sucessão com alguns dos seus descendentes 
em prejuízo dos outros. 
III- Mas já não tem a mínima razão de ser, chamar à 
colação bens que tenham sido objecto de dação em 
pagamento e que, por isso, não foram doados, mas 
serviram ainda para o cumprimento de obrigações do 
‘de cujus’. 
 

Apelação nº 4608/08 – 2ª Sec.  
     Data – 10/03/2009 

Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 

 
 
 
 
6526 
CRÉDITO AO CONSUMO 
JUROS REMUNERATÓRIOS 
CLÁUSULA CONTRATUAL GERAL 
 
Sumário 
I- O vencimento antecipado de todas as prestações de 
um contrato de crédito ao consumo, sob a forma de 
mútuo bancário, por falta de pagamento de uma 
delas, não importa o vencimento imediato dos juros 
remuneratórios incorporados nas prestações 
subsequentes àquela que não foi paga e que 
determinou o dito vencimento antecipado. 
II- Só quando do contrato (e da interpretação da 
vontade das partes) resultar inequivocamente que os 
contraentes quiseram incluir naquele vencimento 
antecipado também os juros remuneratórios, é que o 
banco credor poderá exigi-los do devedor. 
III- Em caso de dúvida, a respectiva cláusula 
contratual deve ser interpretada no sentido mais 
favorável ao contraente devedor, por estarmos no 
âmbito de contrato de adesão e de cláusula contratual 
geral. 
 

Apelação nº 1458/07.2TJLSB – 2ª Sec.  
     Data – 10/03/2009 

M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
6527  
INSOLVÊNCIA 
CITAÇÃO 
CREDOR 
 
Sumário 
O artigo 146º do CIRE é uma norma especial, que 
afasta o regime do CPC, exigindo-se para a citação dos 
credores apenas os éditos, mas não exigindo a 
publicação de anúncios. 
 

Agravo nº 819/05.6TYVNG-N.P1 – 5ª Sec.  
     Data – 16/03/2009 

Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
6528  
SERVIÇO DE TELEFONE 
PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
Na sequência da entrada em vigor da Lei nº 5/2004 de 
10/2002 o prazo da prescrição dos serviços de 
telefone prestados passou a ser o estabelecido na lei 
geral – art. 310º, g) do CC. O envio das facturas 
apenas provocou a interrupção desse prazo (art. 
325º). 
 

Agravo nº 1812/07.0TJPRT.P1 – 5ª Sec.  
     Data – 16/03/2009 

Maria José Simões 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 

 
 
 
 
 
6529  
JULGAMENTO 
MATÉRIA DE FACTO 
PODER JURISDICIONAL 
 
Sumário 
Depois de ter sido notificado à partes o despacho 
proferido sobre a matéria de facto constante da base 
instrutória, o mesmo tribunal não pode alterar as 
respostas dadas a um ou mais desses factos, de 
«provado» para «não provado» ou vice-versa, com 
fundamento em erro de escrita se o erro não resultar 
ostensivamente do texto do despacho. 
 

Apelação nº 7/06.4TBAMM – 5ª Sec.  
     Data – 16/03/2009 

Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 

 
 
 
 
 
 
6530 
CONTRATO DE EMPREITADA 
DEFEITOS NA OBRA 
DENÚNCIA; ELIMINAÇÃO 
 
Sumário 
I- O empreiteiro não pode beneficiar indefinidamente 
do seu direito à eliminação dos defeitos por forma a 
postergar o direito do dono da obra à sua perfeição. 
II- Perante a existência de defeitos na obra e a 
necessidade urgente de os reparar, e não tendo o 
empreiteiro, a quem foram oportunamente 
denunciados, revelado capacidade para os eliminar, é 
admissível que o dono da obra, directamente e sem 
intervenção do poder judicial, mande proceder à sua 
eliminação por terceiro e exija que o empreiteiro lhe 
pague o custo dessa reparação. 
 

Apelação nº 7014/08 – 5ª Sec.  
     Data – 16/03/2009 

Maria José Simões 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
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6531  
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
CLASSIFICAÇÃO DO SOLO 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Sumário 
I- Sendo os PDM instrumentos de carácter 
eminentemente administrativo e prescrevendo o art. 
26.º, n.º 1, do Código das Expropriações que o valor 
do solo apto para construção se calcula por referência 
à construção que nele seria possível efectuar se não 
tivesse havido expropriação, num aproveitamento 
económico normal, de acordo com as leis e os 
regulamentos em vigor, é inquestionável que na 
avaliação da parcela expropriada os peritos e o 
tribunal não podem deixar de atender às normas 
vigentes dos regulamentos administrativos aplicáveis 
aos caso.  
II- Não obstante, não tendo esses regulamentos 
efeitos retroactivos, as classificações neles criadas 
quanto ao regime de ocupação, uso e transformação 
dos solos não podem ser aplicadas a situações de que 
resultem diminuição ou limitação das aptidões pré-
existentes à data da sua entrada em vigor. 
III- A remissão da lei para os critérios meramente 
referenciais previstos nos arts. 26.º e seguintes do 
Código das Expropriações não impede a possibilidade 
de tais critérios serem rejeitados, se deles resultar um 
valor que não tem correspondência com o “valor real e 
corrente” do bem numa “situação normal de 
mercado”, podendo as partes requerer ou o tribunal 
decidir que na avaliação seja tomado em conta outro 
critério alternativo que permita alcançar esse valor. 
 

Apelação nº 5955/030TBVNG.P1 – 5ª Sec.  
     Data – 16/03/2009 

Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
 
 
6532  
PROCEDIMENTO CAUTELAR 
ARTICULADO SUPERVENIENTE 
JUNÇÃO DE DOCUMENTO 
 
Sumário 
I - No procedimento cautelar não é admissível 
articulado superveniente - artº 382º, nº 1 do Código 
de Processo Civil . 
II - Isso não impede a junção de documentos, até ao 
encerramento da audiência, nos termos do disposto no 
artº 523º, nº 2 do Código de Processo Civil 
 

Apelação nº 3368/08.7TJVNF-A.P1 – 2ª Sec.  
     Data – 17/03/2009 

Maria da Graça Mira 
Mário Serrano 
António Martins 

 
 
 
 
 
6533  
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 
MENORES 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
Sumário 
Na sentença a proferir em incidente de incumprimento 
do regime estabelecido sobre o exercício do poder 
paternal de menor, a natureza de jurisdição voluntária 
do processo não dispensa a fundamentação da 

decisão, quer em termos de facto, quer em termos de 
direito, nos termos exigidos pelos arts. 205.º, n.° 1, 
da Constituição, e 158.° e 659.°, n.°s 2 e 3, do Código 
de Processo Civil. 

Apelação nº 2130/05.3TBVRL-C.P1 – 2ª Sec.  
     Data – 17/03/2009 

Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
 
 
6534  
COMPETÊNCIA 
CONTRATO 
TRESPASSE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
 
Sumário 
A competência para preparação e julgamento de uma 
acção em que se pede que seja declarado nulo ou 
anulado um contrato de trespasse de marca e nome 
de estabelecimento comercial, porque versa sobre 
modalidades de propriedade industrial, pertence, nos 
termos da ai. f) do n° 1 do art. 89 da Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, 
ao tribunal de comércio. 
 

Apelação nº 373/08.7TYVNG.P1 – 2ª Sec.  
     Data – 17/03/2009 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
 
 
6535  
INSOLVÊNCIA 
GRADUAÇÃO DE CRÉDITOS 
PENHORA 
HIPOTECA 
 
Sumário 
I - Do regime instituído pelo CIRE resulta que mesmo 
que o crédito reclamado na insolvência beneficie de 
uma penhora registada, para os efeitos da sua 
classificação aí. É tido como crédito comum e não 
como um crédito garantido.  
II - Se o crédito exequendo concorrer com um crédito 
hipotecário, mesmo que o registo seja posterior ao da 
penhora registada, sempre será graduado após aquele 
crédito do credor hipotecário, que é crédito garantido, 
com prevalência da graduação. 
 

Apelação nº 850/07.7TJVNF-H.P1 – 5ª Sec.  
     Data – 23/03/2009 

Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 33 

 30  

6536 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL  
 
Sumário 
Inicialmente proposta a acção por um particular contra 
o construtor de uma estrada pedindo indemnização 
pelos danos sofridos com a construção, logo da 
competência do Tribunal Comum, esta passará para o 
foro administrativo se aceite a intervenção nos autos 
de ente público, a quem é exigida igualmente 
responsabilidade civil extracontratual. 
 

Agravo nº 488/05.3TBCDR.P1 – 5ª Sec.  
     Data – 23/03/2009 

Sousa Lameira 
António Eleutério  
Rafael Arranja 

 
 
 
 
6537 
INSOLVÊNCIA 
DESCONTOS 
VENCIMENTO 
 
Sumário 
No processo de Insolvência não devem ser penhorados 
ou apreendidos a favor da massa insolvente os 
rendimentos auferidos pelo insolvente no exercício da 
sua actividade laboral e após a declaração de falência, 
designadamente os salários, as prestações periódicas 
a título de aposentação, ou de qual regalia social, 
seguros, indemnizações por acidente de viação ou 
qualquer outra pensão de natureza semelhante. 
 

Agravo nº 2384/06.8TJVNF-D.P1 – 5ª Sec.  
     Data – 23/03/2009 

Maria José Simões 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
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CRIME 
 
 
 
 
6538 
CRIME DE COACÇÃO 
 
Sumário 
I- No crime de coacção, o núcleo essencial da acção 
típica consiste na conduta de constranger (coagir) 
outra pessoa, mediante meios tipificados na lei, a 
realizar uma acção ou omissão ou a suportar uma 
actividade.  
II- Os meios de execução do crime são o uso da 
violência ou de ameaça com mal importante. 
III- A “violência” implica, em sentido restrito, o 
emprego da força física (o que se traduz num efeito 
corporal), podendo no entanto ser entendida de modo 
mais amplo, de forma a abranger a violência psíquica 
(traduzindo-se esta numa pressão anímica exercida 
sobre a vítima, anulando, ainda que parcialmente, a 
sua vontade ou colocando-a numa situação de 
inferioridade que a impede de reagir como queria). 
IV- “Ameaçar” é enunciar o propósito de fazer mal a 
alguém, podendo abranger a coacção psicológica, 
traduzindo-se esta na perturbação da liberdade 
interior de decisão e da liberdade de acção da vítima, 
o que pressupõe um mal futuro que dependa (ou 
apareça como dependente) da vontade do agente.  
V- A ameaça de mal importante deve ser adequada a 
constranger o sujeito passivo, de modo a prejudicar a 
sua liberdade de determinação. A gravidade objectiva 
do mal ameaçado radica na sua idoneidade para 
provocar na vítima um estado de temor tal, que seja 
induzido a escolher, como saída menos gravosa, a 
realização de determinado comportamento querido 
pelo agente. 

 
Rec. Penal nº 6766/08 – 1ª Sec.  

     Data – 07/01/2009 
Maria do Carmo Silva Dias 
Paulo Valério 

 
 
 
 
 
 
 
6539 
DESCAMINHO 
 
Sumário 
I - O tipo objectivo do crime de descaminho (art. 355º 
do C.P) corresponde a acções de dano, mediante actos 
de destruição, danificação e inutilização dos bens 
sujeitos ao confisco do poder público ou então através 
de acções que conduzam ao seu desaparecimento. 
II - Haverá destruição sempre que exista 
aniquilamento ou demolição da coisa guardada, 
enquanto a danificação corresponderá a actos que lhe 
causem estragos, existindo a sua inutilização, total ou 
parcial, mediante a diminuição ou extinção das suas 
utilidades funcionais. 
III - A subtracção ao poder público é o acto de 
desapossamento em relação à custódia do Estado, 
mediante o seu extravio. 

 
Rec. Penal nº 5986/08 – 1ª Sec.  

     Data – 07/01/2009 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
 

6540 
REGIME CONCRETAMENTE MAIS FAVORÁVEL 
 
Sumário 
A ponderação imposta pelo art. 371º-A do Código de 
Processo Penal reporta-se ao momento da 
condenação. 

 
Rec. Penal nº 5164/08 – 4ª Sec.  

     Data – 07/01/2009 
Álvaro Melo 
Isabel Pais Martins 

 
 
 
 
 
 
6541 
NULIDADE 
AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO 
FALTA DE NOTIFICAÇÃO 
ASSISTENTE 
MANDATÁRIO 
 
Sumário 
A realização da audiência, em 1ª instância ou no 
tribunal de recurso, na ausência do mandatário do 
assistente, não notificado, configura a nulidade 
prevista no art. 120º, nº 2, alínea b), do Código de 
Processo Penal.  
O prazo para a arguição dessa nulidade é de 10 dias, a 
contar daquele em que o assistente for notificado para 
qualquer termo do processo ou tiver intervindo em 
qualquer acto nele praticado. 

 
Rec. Penal nº 5170/08 – 4ª Sec.  

     Data – 07/01/2009 
Isabel Pais Martins 
Pinto Monteiro 

 
 
 
 
 
 
6542 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
PRESCRIÇÃO DA SANÇÃO 
 
Sumário 
I - O prazo de prescrição da sanção aplicada pela 
prática de uma contra-ordenação é o previsto na lei 
vigente à data da prática da infracção, a menos que lei 
posterior se mostre mais favorável. 
II - Se a execução da sanção foi suspensa e a 
suspensão veio a ser revogada, o prazo de prescrição 
só começa a correr a partir do trânsito em julgado da 
decisão que revogue a suspensão e determine o 
cumprimento da sanção. 

 
Rec. Penal nº 5259/08 – 4ª Sec.  

     Data – 07/01/2009 
Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 
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6543 
ABERTURA DE INSTRUÇÃO 
REJEIÇÃO 
 
Sumário 
Deve ser rejeitado, por inadmissibilidade legal da 
instrução, o requerimento do assistente para abertura 
de instrução que não descreva os elementos 
subjectivos do crime pelo qual pretende a pronúncia 
do arguido. 

 
Rec. Penal nº 6210/08 – 4ª Sec.  

     Data – 07/01/2009 
Jorge Jacob 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
 
 
6544 (Texto Integral) 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
POLUIÇÃO 
AMBIENTE 
SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO 
 
Sumário 
I - Entre os DL nºs 352/90, de 9 de Novembro, e 
78/2004, de 3 de Abril, ocorreu uma sucessão de leis 
no tempo. 
II - O artº 43º, nº 1, do DL nº 78/2004 estabeleceu 
um regime transitório pelo período de 2 anos durante 
o qual não vigorou a obrigatoriedade das medições 
impostas pelo DL nº 352/90. 

 
Rec. Penal nº 7069/08 – 1ª Sec.  

     Data – 14/01/2009 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
 
 
6545 (Texto Integral) 
CRIMES FISCAIS 
NOTIFICAÇÃO 
PAGAMENTO 
 
Sumário 
A entidade competente para determinar a notificação 
prevista na al. b) do n.º 4 do art. 105º do Regime 
Geral das Infracções Tributárias é a entidade titular do 
procedimento ou do processo, ou seja, a 
Administração, o Ministério Público, o Tribunal de 
Instrução Criminal ou o Tribunal do Julgamento, 
consoante a fase em que ele se encontre quando 
surge a necessidade de proceder a essa notificação. 

 
Rec. Penal nº 4675/07 – 1ª Sec.  

     Data – 14/01/2009 
Luís Ramos 
Maria Leonor Esteves 
Maria do Carmo Silva Dias (junto declaração 
de voto de vencida) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6546  
REABERTURA DA AUDIÊNCIA 
REGIME CONCRETAMENTE MAIS FAVORÁVEL 
 
Sumário 
Deve ser indeferido o pedido de reabertura da 
audiência prevista no art. 371º-A do Código de 
Processo Penal com vista à aplicação do regime 
previsto no art. 44º do Código Penal se, depois da 
entrada em vigor das alterações introduzidas ao 
Código Penal pela Lei nº 59/2007, de 4 de Setembro, 
o Supremo Tribunal de Justiça, julgando recurso 
interposto pelo condenado, apreciou e decidiu a 
questão da determinação da pena, tendo já em conta 
a nova lei. 

 
Rec. Penal nº 7073/08 – 1ª Sec.  

     Data – 14/01/2009 
Maria do Carmo Silva Dias 
Paulo Valério 

 
 
 
 
6547  
PRISÃO FORA DE FLAGRANTE DELITO  
MANDADO DE DETENÇÃO 
 
Sumário 
I- O juízo suposto pela norma do nº 1 do art. 257º do 
C.P.P. faz-se perante o caso concreto, do processo em 
análise, sendo irrelevante o comportamento 
processual adoptado pelo visado em outros processos 
contra si pendentes. 
II- A necessidade de indicação, no mandado de 
detenção, dos factos que motivaram a sua emissão, 
decorrente do art. 258º, nº 1, al. c), do C.P.P., não 
exige a pormenorização das circunstâncias, com 
indicação precisa do modo de cometimento, mas 
apenas que o detido tenha conhecimento, de forma 
compreensível, do facto que fundamenta a detenção. 

 
Rec. Penal nº 7579/08 – 4ª Sec.  

     Data – 14/01/2009 
Jorge Jacob 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
 
6548  
CRIME DE MAUS TRATOS  
ACUSAÇÃO 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 
 
Sumário 
I- Em regra o crime de maus tratos exige a execução 
reiterada de actos, sendo ele o resultado desta soma. 
Em situações excepcionais, em que a violência 
cometida é especial, porque mais grave, então para o 
cometimento do crime bastará uma actuação isolada: 
esta actuação única, porque especialmente violenta, 
preencherá só por si o crime 
II- Decorre do princípio do processo equitativo o 
direito de o arguido conhecer os factos atribuídos à 
sua pessoa. O que releva é o conhecimento da 
acusação, entendida em sentido material enquanto 
imputação de factos concretos e da respectiva 
qualificação jurídica. 

 
Rec. Penal nº 5261/08 – 4ª Sec.  

     Data – 14/01/2009 
Olga Maurício 
Jorge Jacob 
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6549  
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
OMISSÃO DE PRONÚNCIA 
 
Sumário 
Nos casos em que a pena for fixada em medida que 
admita a suspensão da sua execução, o tribunal tem 
de apreciar a questão e fundamentar a decisão, 
particularmente se concluir pela não suspensão; não o 
fazendo, verifica-se omissão de pronúncia que 
constituiu nulidade, insanável e de conhecimento 
oficioso, nos termos do art. 379º n.º 1, al. c) e n.º 2 
do CPP. 

 
Rec. Penal nº 5789/08 – 1ª Sec.  

     Data – 14/01/2009 
Maria Leonor Esteves 
Vasco Freitas 

 
 
 
6550 
MÁ FÉ 
PROCESSO PENAL 
 
Sumário 
Em processo penal, atenta a sua natureza e finalidade, 
onde está imediatamente em causa o interesse público 
do “jus puniendi”, não pode haver condenação como 
litigante de má fé, mesmo quando se restringe a 
possibilidade da sua aplicação apenas em relação ao 
pedido cível. 

 
Rec. Penal nº 6381/08 – 1ª Sec.  

     Data – 14/01/2009 
Maria do Carmo Silva Dias 
Paulo Valério 

 
 
 
 
6551 
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO 
 
Sumário 
Tendo um arguido sido pronunciado por um juiz de 
instrução pela prática de um crime, não pode o juiz a 
quem o processo foi distribuído para proceder ao 
julgamento, determinar o arquivamento do mesmo 
com o fundamento de que os factos pelos quais o 
arguido foi pronunciado não integram a prática de um 
crime. 

 
Rec. Penal nº 5899/08 – 1ª Sec.  

     Data – 14/01/2009 
Luís Teixeira 
José Carreto 

 
 
 
 
6552 
CRIME CONTINUADO 
 
Sumário 
I - Estando em causa a repetição de condutas 
integradoras dos crimes de burla e de falsificação de 
documento, com referência a entrega de propostas de 
crédito falsificadas, não configura uma situação 
exterior consideravelmente diminuidora da culpa, a 
determinar uma continuação criminosa, a facilitação 
da concessão de crédito por parte das respectivas 
entidades financeiras, se o agente gizou o seu plano 
criminoso a partir dessa circunstância, de que 
previamente tomara consciência. 
II - O nº 2 do actual art. 79º do Código Penal impõe 
que se tenha em conta a moldura penal aplicável à 
conduta mais grave que integra a continuação 

criminosa, devendo dentro dessa moldura serem 
sempre consideradas, na determinação da medida 
concreta da pena, todas as restantes condutas. 

 
Rec. Penal nº 4544/08 – 4ª Sec.  

     Data – 21/01/2009 
José Piedade 
Maria Elisa Marques (Vencida como primitiva 
relatora, conforme voto junto) 
Arlindo Manuel Teixeira Pinto 
_______________ 
Voto vencida: 
No acórdão que elaborei, teria julgado 
improcedente o recurso interposto pelo 
Ministério Público, pelas seguintes razões: 
1- As actividades parcelares que enformam 
estes autos encontram-se "encaixadas” (na 
expressão feliz do Exmo. Procurador-geral 
Adjunto) naquelas outras de contornos 
similares, que levaram á condenação do 
arguido no proc. nº …/02” e vistas as 
considerações tecidas no douto acórdão 
recorrido a propósito da integração das 
condutas na continuação criminosa, resulta 
aceitável e justificável a conclusão da 
existência de crimes continuados de 
falsificação e burla a que se chegou. 
Tanto mais quando, como sucede, a questão 
“suscitada pelo recorrente relativamente à 
existência dos pressupostos necessários e 
suficientes para a condenação do arguido 
pela prática de um único crime, na forma 
continuada – e que, em principio, deveria ter 
sido, desde logo, concretamente suscitada 
no proc. nº …/02 – foi objecto de apreciação 
global pelo tribunal da Relação, aquando da 
apreciação do recurso, em matéria de 
direito, no referido proc. nº …/02 e não 
mereceu qualquer reparo”, pelo que “a 
integração dos factos aqui em causa na 
continuação criminosa fixada no Proc. nº 
…/02 parece não poder ser, agora, 
merecedora de útil contestação”, como o 
assinala o Exmo. Procurador-geral Adjunto. 
2- A comparação, entre as condutas 
integradas na continuação, de modo a 
identificar a mais grave, deve ser feita, 
como se extrai da leitura do nº 1 do art.º 
79º do Código Penal – pena aplicável – entre 
penas em abstracto e não em concreto. 
Ora, como o nº2 do citado art. 79º, apenas 
contempla as situações de conhecimento 
superveniente de condutas mais graves, isso 
só pode querer significar, que, no caso de 
condutas de idêntica gravidade, basta esse 
reconhecimento, sem que haja, necessidade, 
de estar a fixar pena no processo posterior. 
Neste caso, é evidente que os crimes 
anteriores de falsificação e burla são da 
mesma gravidade que os deste processo, 
pelo que não tendo sido “conhecida uma 
conduta mais grave” como, repete-se, 
consagra o normativo antes citado, não se 
afigura necessário fixar, nestes autos, pena 
concreta. 
Assim sendo, tendo em consideração o 
regime supra enunciado, também não 
atenderia a pretensão do recorrente ao 
pretender ver “as penas concretas de prisão 
fixadas pelo tribunal recorrido ser alteradas 
por outras mais graves” e manteria as penas 
aplicadas no anterior processo. 

 
Porto, 21 de Janeiro de 2009 
Maria Elisa da Silva Marques Matos Silva 
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6553  
TAXA DE ÁLCOOL NO SANGUE 
 
Sumário 
A incerteza irremovível e inultrapassável relativamente 
à existência e concreta expressão do desvio entre o 
valor da indicação e o valor padrão, inerente às 
medições ainda que efectuadas por alcoolímetros que 
obedeçam a todas as normas regulamentares, 
constitui fundamento para que se proceda – por 
aplicação dos princípios e regras probatórias que 
regem o processo penal – ao desconto do valor do 
erro máximo admissível definido no quadro anexo à 
Portaria n.º 1556/2007 ao valor de TAS indicado no 
talão emitido pelo alcoolímetro. 

 
Rec. Penal nº 7609/08 – 1ª Sec.  

     Data – 21/01/2009 
Melo Lima 
Marcolino de Jesus 

 
 
 
 
6554 (Texto Integral) 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
 
Sumário 
Impondo a lei actual, resultante da entrada em vigor 
da Lei 59/2007, de 04 de Setembro, um período de 
suspensão da pena de prisão mais curto que a lei 
antiga, justifica-se a aplicação da lei nova às 
condenações anteriores, não sendo necessário sequer 
a abertura da audiência agora prevista no art. 371º-A 
do C. P. Penal. 

 
Rec. Penal nº 6960/08 – 1ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
6555 (Texto Integral) 
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA 
PENA 
NOTIFICAÇÃO PESSOAL 
 
Sumário 
A decisão que revoga a suspensão da execução da 
pena de prisão deve ser notificada pessoalmente ao 
condenado. 

 
Rec. Penal nº 6849/08 – 4ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Olga Maurício 
Jorge Jacob 

 
 
 
 
6556 (Texto Integral) 
INDEMNIZAÇÃO 
LIQUIDAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA 
 
Sumário 
Tendo havido, num processo penal a correr termos 
num tribunal de competência genérica, condenação 
em indemnização a liquidar em execução de sentença, 
a liquidação deve ser processada como incidente do 
processo penal. 

 
Rec. Penal nº 5989/08 – 4ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Álvaro Melo 
Isabel Martins 

6557 (Texto Integral) 
INQUÉRITO 
JUIZ DE INSTRUÇÃO CRIMINAL 
 
Sumário 
Não é correcta a asserção de que a lei processual 
penal apenas confere ao juiz de instrução a 
possibilidade de indeferir as diligências de obtenção de 
prova promovidas pelo Ministério Público com 
fundamento na sua inadmissibilidade legal. 

 
Rec. Penal nº 7274/08 – 1ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Eduarda Lobo 
Manuel Braz 

 
 
 
 
 
6558  
DESOBEDIÊNCIA 
COMINAÇÃO 
ORDEM LEGÍTIMA 
DIREITOS DE DEFESA DO ARGUIDO 
 
Sumário 
Num inquérito por crime de falsificação de documento, 
é ilegítima a ordem dada pelo magistrado do Ministério 
Público ao arguido no sentido de escrever pelo seu 
punho determinadas palavras, com vista a posterior 
perícia à letra, com a cominação de que, não o 
fazendo, comete um crime de desobediência. 

 
Rec. Penal nº 6480/08 – 1ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Maria do Carmo Silva Dias  
Paulo Valério  

 
 
 
 
 
6559  
OMISSÃO 
DEVER DE AGIR 
NEXO DE CAUSALIDADE 
 
Sumário 
I- O arguido, proprietário de um terreno onde se situa 
um poço, incluído numa zona de caça, tem o dever 
legal de cobrir ou resguardar o poço, em vista a evitar 
quedas no seu interior. Não o fazendo, viola esse 
dever. 
II- Contudo, isso não significa que a morte da vítima, 
ocorrida por afogamento dentro desse poço, deva ser 
objectivamente imputada a essa omissão. 
III- Não pode fazer-se tal imputação quando se 
desconhece o processo de produção do resultado 
verificado, por não constar dos autos qualquer 
indicação acerca das circunstâncias em que a vítima 
acabou dentro do poço (acção voluntária sua, acção de 
outrem, etc.). 

 
Rec. Penal nº 6564/08 – 1ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Manuel Braz 
Melo Lima 
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6560  
RECURSO DA DECISÃO SOBRE A PARTE CIVIL 
LEGITIMIDADE PROCESSUAL  
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO TEMÁTICA 
ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL DOS FACTOS 
 
Sumário 
I- A recorribilidade da decisão proferida sobre o pedido 
de indemnização depende do valor do pedido deduzido 
e do valor da sucumbência. 
II- A legitimidade processual é a posição do 
interveniente perante a decisão concreta, posição essa 
que lhe confere o direito a uma actuação concreta. 
III- Do princípio do acusatório – que determina que 
quem acusa não julga e quem julga não pode acusar – 
deriva o princípio da vinculação temática, nos termos 
do qual a actividade probatória a desenvolver em 
audiência se deve balizar aos factos que constam da 
acusação ou da pronúncia. 
IV- Um facto “não substancial” releva para a decisão 
quando se percebe que ele vai ser considerado na 
dosimetria da pena. Neste caso há que cumprir o 
disposto no nº 1 do art. 358º do C.P.P.  

 
Rec. Penal nº 6208/08 – 4ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Olga Maurício 
Jorge Jacob 

 
 
 
 
 
6561  
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Sumário 
As obras de eliminação de atravessamentos 
rodoviários e de peões em linhas de caminhos de ferro 
não sujeita o dono da obra ao cumprimento das 
obrigações previstas para a realização de um grande 
projecto, nomeadamente à realização de estudos de 
avaliação de impacto ambiental estabelecido no D.L. 
n.º 69/2000, de 3/5. 

 
Rec. Penal nº 6773/08 – 4ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Artur Oliveira 
Maria Elisa Marques 

 
 
 
 
 
6562*  
INJÚRIAS RECÍPROCAS  
DISPENSA DE PENA 
 
Sumário 
Em caso de injúrias recíprocas de baixa gravidade, 
ocorridas numa comunidade rural, entre duas pessoas 
de “alguma idade” e profundamente inseridas, nem a 
colectividade, nem as exigências de prevenção 
especial impõem uma reacção penal, impondo-se a 
dispensa de pena do art. 186º, nº 3, do Código Penal. 

 
Rec. Penal nº 4933/08 – 4ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
José Piedade 
Airisa Caldinho 

 
 
 
 
 
 
 
 

6563  
PERDA A FAVOR DO ESTADO 
BOA-FÉ 
 
Sumário 
Existindo uma elevada probabilidade de a perda da 
viatura apreendida, usada no tráfico de 
estupefacientes, vir a ser decretada a final, tal viatura 
só poderá ser entregue à recorrente (a quem não é 
imputada qualquer participação no crime em causa) se 
esta provar a titularidade do direito que sobre a 
mesma se arroga e ainda de que ignorava, sem culpa, 
que a viatura vinha sendo utilizada no tráfico de 
estupefacientes. 

 
Rec. Penal nº 6379/08 – 1ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Maria Leonor Esteves 
Vasco Freitas 

 
 
 
 
6564  
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA  
COMUNIDADE 
 
Sumário 
A pena de substituição de prestação de trabalho a 
favor da comunidade só pode ser aplicada na 
sentença, e não em acto posterior. 

 
Rec. Penal nº 4597/08 – 4ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 

 
 
 
 
 
6565  
TRÁFICO DE DROGA 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
 
Sumário 
Nos crimes de tráfico de estupefacientes, comuns ou 
agravados, só perante um quadro circunstancial 
particularmente favorável ao agente se justificará a 
suspensão da pena. 

 
Rec. Penal nº 2505/08 – 1ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
 
6566  
PROVA INDICIÁRIA 
 
Sumário 
Do facto de o arguido haver sido encontrado na posse 
de objectos furtados não se pode inferir, com 
suficiente segurança, pelas regras da lógica e da 
experiência comum, que ele foi autor do furto. 

 
Rec. Penal nº 6986/08 – 4ª Sec.  

     Data – 28/01/2009 
Isabel Pais Martins 
Pinto Monteiro 
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6567 (Texto Integral) 
ABUSO DE CONFIANÇA FISCAL 
DISPENSA DE PENA 
PESSOA COLECTIVA 
 
Sumário 
I - As pessoas colectivas podem beneficiar de dispensa 
de pena ao abrigo do disposto no artº 22º do RGIT. 
II - Para efeitos do artº 402º, nº 2, alínea a), do 
Código de Processo Penal, a actuação dos gerentes em 
nome da sociedade configura caso análogo ao da 
comparticipação. 

 
Rec. Penal nº 3542/06 – 4ª Sec.  

     Data – 04/02/2009 
António Gama  
Abílio Ramalho 
Custódio Silva 

 
 
 
 
6568 (Texto Integral) 
OFENSAS Á INTEGRIDADE FÍSICA 
DIREITO DE RESISTÊNCIA 
 
Sumário 
I - O direito de resistência passiva, consagrado no 
art.º 21º da Constituição, consiste em “responder a 
violência física ou agressão, a qual pode vir também 
de agentes da autoridade pública”. 
II - Quem agir no âmbito do direito de resistência 
passiva, não viola o dever objectivo de cuidado. 
III - Assim, não comete o crime de ofensa à 
integridade física negligente, o arguido que, ao 
esbracejar, atinge com um cotovelo no peito o agente 
da autoridade que o forçava, nessa ocasião, a sentar-
se numa cadeira, sem que tivesse representado a 
possibilidade de o atingir e de se conformar com o 
resultado. 

 
Rec. Penal nº 6692/08 – 1ª Sec.  

     Data – 04/02/2009 
Manuel Braz 
Melo Lima 

 
 
 
6569 
ARMA PROIBIDA 
ARMA BRANCA 
 
Sumário 
Não é arma proibida uma navalha de ponta e mola 
cuja lâmina tem 8,5 cm de comprimento. 

 
Rec. Penal nº 7506/08 – 1ª Sec.  

     Data – 04/02/2009 
Maria do Carmo Dias  
Paulo Valério  

 
 
 
 
 
6570 (Texto Integral) 
PROVA TESTEMUNHAL 
CONTRADITÓRIO 
 
Sumário 
I - O depoimento de juiz de tribunal superior prestado 
ao abrigo da prerrogativa prevista nos arts. 624º, nº 
2, alínea b), do Código de Processo Civil e 139º, nº 1, 
do Código de Processo Penal tem de ser sujeito a 
contraditório, a efectivar nos termos referidos no nº 3 
daquele primeiro preceito. 
II - Se um tal depoimento foi relevante para a decisão 
da matéria de facto e em relação a ele não foi 

cumprido o contraditório, cometeu-se nulidade 
integrável na alínea d) do nº 2 do art. 120º do Código 
de Processo Penal – omissão de diligência essencial. 
 

Rec. Penal nº 6771/08 – 1ª Sec.  
     Data – 09/02/2009 

Luís Teixeira 
José Carreto 

 
 
 
 
 
6571  
TRÁFICO DE DROGA 
CUMPLICIDADE 
TRÁFICO DE MENOR GRAVIDADE 
 
Sumário 
I - É cúmplice o agente que auxilia outro no tráfico de 
droga, atendendo as chamadas, anotando os locais de 
encontro e os recados relacionados com essa 
actividade e acompanhando-o por vezes nas entregas, 
assim lhe proporcionando acrescida protecção. 
II - Não há tráfico de menor gravidade se o agente 
transaccionou, diariamente, durante cerca de um ano 
e meio, 13 doses de heroína e foi encontrado na posse 
de pouco mais de 7 gramas de “haxixe”, destinados ao 
consumo de terceiros. 

 
Rec. Penal nº 7917/08 – 4ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Borges Martins 
António Gama  

 
 
 
 
 
6572  
CONTRA-ORDENAÇÃO 
DESPACHO 
OPOSIÇÃO 
NULIDADE INSANÁVEL 
 
Sumário 
I - A falta de audição do arguido para o efeito previsto 
no nº 2 do art. 64º do DL nº 433/82 configura a 
nulidade insanável prevista no art. 119º, alínea c), do 
Código de Processo Penal. 
II - Não obstante no requerimento de impugnação 
judicial da decisão da autoridade administrativa o 
arguido indicar prova a produzir em audiência, deve 
entender-se que não há da sua parte oposição à 
decisão por despacho se, notificado para dizer se se 
opõe a essa forma de decisão, nada diz. 
III - Para efeitos de preenchimento da previsão da 
alínea c) do nº 2 do art. 4º do DL nº 555/99, deve 
considerar-se “obra de construção” a estrutura 
metálica constituída por 10 pilares aparafusados ao 
chão, fechada de dois lados e com cobertura em chapa 
aparafusada aos pilares. 

 
Rec. Penal nº 6813/08 – 4ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Isabel Pais Martins 
Pinto Monteiro 
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6573 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
EXAME 
CONTRAPROVA 
 
Sumário 
No âmbito do regulamento de Fiscalização da 
Condução sob Influência do Álcool, aprovado pela Lei 
nº 18/2007, de 17 de Maio, a contraprova a que se 
referem os nºs 3, alínea a), e 4 do art. 153º do Código 
da Estrada terá de ser realizada em aparelho distinto 
do que foi utilizado no exame a que alude o nº 1 do 
mesmo preceito. 

 
Rec. Penal nº 5179/08 – 1ª Sec.  

     Data – 09/02/2009 
Luís Jorge Medeira Ramos 
Maria Leonor de Campos Vasconcelos 
Esteves (voto a decisão, em virtude de 
perfilhar o entendimento que defende o 
desconto dos EMA e, por isso, os factos 
provados não constituírem ilícito de natureza 
criminal; no entanto demarco-me da 
fundamentação na medida em que entendo 
que o facto de a contraprova não ter sido 
realizada em aparelho diverso do utilizado 
no teste inicial não constituí vício de 
conhecimento oficioso pelo que, não tendo 
sido seguido, nada impunha que tivesse sido 
conhecido) 

 
 
 
 
 
 
6574  
PRISÃO SUBSIDIÁRIA 
SUSPENSÃO 
CONVERSÃO DA MULTA EM PRISÃO 
 
Sumário 
É tempestivo o pedido de suspensão da execução da 
prisão subsidiária depois de decidida a conversão da 
multa nessa prisão. 

 
Rec. Penal nº 8092/08 – 4ª Sec.  

     Data – 18/02/2009 
Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 

 
 
 
 
 
 
6575  
REGIME CONCRETAMENTE MAIS FAVORÁVEL 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
 
Sumário 
Tendo sido decidida, por sentença transitada, a 
suspensão da execução de pena de prisão não 
superior a 1 ano por período superior à medida 
daquela pena, no domínio do Código Penal, na versão 
anterior à que resultou da Lei nº 59/2007, pode o 
tribunal, após a entrada em vigor deste último 
diploma, reduzir oficiosamente o período de 
suspensão, por aplicação do nº 5 do art. 50º daquele 
código, na versão actual. 

 
Rec. Penal nº 6848/08 – 1ª Sec.  

     Data – 18/02/2009 
Paulo Valério 
Luís Teixeira 

 
 
 

6576  
ABUSO DE CONFIANÇA FISCAL 
APLICAÇÃO DA LEI PENAL NO TEMPO 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
 
Sumário 
I - Os bens jurídicos protegidos nos crimes de abuso 
de confiança fiscal e de abuso de confiança contra a 
segurança social são diversos. 
II - Num caso de sucessão de leis penais 
relativamente a uma situação de suspensão da 
execução da pena de prisão, condicionada a um 
pagamento, a lei mais favorável ao arguido é a que 
determinar um período de suspensão mais curto, 
ainda que dela também resulte encurtado o prazo para 
cumprir a condição.  
III - Sendo várias as não entregas de prestações 
tributárias deduzidas ou liquidadas e tendo elas 
ocorrido no âmbito de uma só e mesma resolução 
criminosa, o valor a considerar para o efeito do art. 
105º, nº 1, do RGIT é o global. 

 
Rec. Penal nº 6954/08 – 4ª Sec.  

     Data – 18/02/2009 
Artur Oliveira 
Maria Elisa Marques  

 
 
 
 
 
6577  
LIBERDADE CONDICIONAL 
 
Sumário 
No momento de apreciação da liberdade condicional, 
quando o condenado já cumpriu dois terços da pena, 
deve entender-se que esse cumprimento parcial 
satisfaz plenamente as razões de prevenção geral, 
ficando a liberdade condicional, quando facultativa, 
apenas dependente do cumprimento das exigências de 
prevenção especial. 

 
Rec. Penal nº 8093/08 – 1ª Sec.  

     Data – 18/02/2009 
Paulo Valério 
Luís Teixeira 

 
 
 
 
 
6578 (Texto Integral) 
PENA DE PRISÃO 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
 
Sumário 
Resultando da nova lei um prazo máximo de 
suspensão da execução da pena obrigatoriamente 
inferior, por força da lei e independente de qualquer 
juízo de ponderação do julgador, deve ser aplicada 
oficiosamente a lei nova, isto é, sem necessidade de 
requerimento do arguido e sem reabertura da 
audiência, nos termos e para os efeitos do art. 371º-A 
do CPP. 

 
Rec. Penal nº 99/07.9GTAVR.P1 – 1ª Sec.  

     Data – 25/02/2009 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 
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6579 (Texto Integral) 
ABUSO DE CONFIANÇA FISCAL 
DESCRIMINALIZAÇÃO 
 
Sumário 
Com a entrada em vigor da nova redacção do nº 1 do 
art. 105º do RGIT, introduzida pela Lei nº 64-A/2008, 
de 31 de Dezembro, não se preenche o crime de 
abuso de confiança fiscal se cada uma das prestações 
tributárias não entregues for de valor não superior a € 
7 500, ainda que o valor de todas elas exceda esse 
montante. 

 
Rec. Penal nº 6634/08 – 1ª Sec.  

     Data – 25/02/2009 
Luís Teixeira 
Vaz Carreto 
Joaquim Gomes 
Baião Papão 

 
 
 
 
 
6580 (Texto Integral) 
ARMA 
ARMA PROIBIDA 
 
Sumário 
O tráfico de armas de alarme não preenche o tipo de 
ilícito do art. 87º da Lei nº 5/2006, de 23 de 
Fevereiro. 

 
Rec. Penal nº 7989/08 – 4ª Sec.  

     Data – 25/02/2009 
Isabel Pais Martins 
Pinto Monteiro 

 
 
 
 
6581  
DIFAMAÇÃO 
 
Sumário 
Nas sociedades democráticas, a crítica a 
personalidades conhecidas, nomeadamente as que 
exercem funções públicas, enquanto actuam nessa 
qualidade, tem limites mais amplos, na medida em 
que os seus actos estão sujeitos a um controlo atento 
dos seus concidadãos. 

 
Rec. Penal nº 7143/08 – 1ª Sec.  

     Data – 25/02/2009 
Maria do Carmo Silva Dias  
Paulo Valério  

 
 
 
 
 
6582  
INCÊNDIO FLORESTAL  
 
Sumário 
O crime de incêndio florestal do nº 1 do art. 274º do 
Código Penal não exige a criação de perigo para a 
vida, para a integridade física ou para bens 
patrimoniais de valor elevado. 

 
Rec. Penal nº 7703/08 – 4ª Sec.  

     Data – 25/02/2009 
Cravo Roxo 
Álvaro Melo 

 
 
 
 

6583  
LIBERDADE CONDICIONAL 
 
Sumário 
Para conceder a liberdade condicional ao detido há-de 
poder afirmar-se, face às circunstâncias concretas do 
caso, ao anterior modo de vida do condenado, à sua 
personalidade e respectiva evolução durante a 
execução da pena de prisão, ao meio em que vai ser 
inserido, às condições de vida em liberdade, à reacção 
da comunidade, que as expectativas de reinserção são 
manifestamente superiores aos riscos que a 
comunidade deverá suportar com a antecipação da 
sua restituição à liberdade. Aqueles elementos hão-de 
retirar-se dos relatórios juntos aos autos, das 
condenações anteriores e posteriores e dos elementos 
de facto que o condenado tenha carreado. 

 
Rec. Penal nº 69/05.1TXCBR-A.P1 – 1ª Sec.  

     Data – 25/02/2009 
Francisco Marcolino 
Élia São Pedro 

 
 
 
 
6584 
CONVERSAS INFORMAIS 
DIREITO AO SILÊNCIO 
 
Sumário 
São irrelevantes as provas extraídas de conversas 
informais mantidas entre os agentes de opc e os 
arguidos, ou seja, as declarações obtidas à margem 
das formalidades e garantias legais.  
O que a lei pretende é que se não frustre o direito ao 
silêncio do arguido, dada a possibilidade de esse 
silêncio ser torneado ilegitimamente através da 
“confissão por ouvir dizer” relatada por testemunhas.  
Pressuposto deste silêncio é a existência de um 
inquérito e a condição de arguido. 

 
Rec. Penal nº 7072/08 – 1ª Sec.  

     Data – 25/02/2009 
Vasco Freitas 
Maria do Carmo Silva Dias 

 
 
 
 
6585 (Texto Integral) 
SEGREDO DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
A intervenção do juiz na definição do segredo de 
justiça na fase de inquérito tem necessariamente 
como limites a autonomia do Ministério Público e a 
eficácia da acção de investigação, devendo por isso 
restringir-se aos casos em que manifestamente a 
investigação não pode ser comprometida, ou em que 
haja riscos para a presunção de inocência, a 
segurança das testemunhas e de outros intervenientes 
processuais. 

 
Rec. Penal nº 6093/08 – 1ª Sec.  

     Data – 04/03/2009 
Paulo Valério 
Luís Teixeira (Declaração de Voto: Apesar de 
já ter relatado dois processo em que tomei 
decisão contrária, no presente caso voto o 
acórdão por entender que face aos factos 
concretos que constam do auto de denúncia, 
existem motivos sérios para que o processo 
se mantenha em segredo de justiça, face às 
ameaças à vítima, com armas de fogo.) 
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6586 (Texto Integral) 
PRISÃO SUBSTITUIDA POR MULTA 
REVOGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO 
PAGAMENTO DA MULTA 
 
Sumário 
É possível o cumprimento da pena de multa aplicada 
em substituição da pena de prisão, a todo o tempo, 
isto é, mesmo depois de declarado o retorno à 
primitiva pena de prisão. 

 
Rec. Penal nº 690/05.8GBMTS-A.P1 – 1ª Sec.  
     Data – 04/03/2009 

Melo Lima 
Francisco Marcolino  

 
 
 
 
 
 
6587  
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 
CASO JULGADO 
TRIBUNAL DE JÚRI 
 
Sumário 
I. Se não for conhecida oficiosamente e de forma 
concreta a questão da incompetência material do 
tribunal do júri, o MP, o assistente ou arguido podem 
ainda suscitar essa questão até ao trânsito em julgado 
da decisão final, nos termos do art. 32º, n.º 1 do CPP, 
nomeadamente em recurso do acórdão que vier a ser 
proferido em 1ª instância. 
II. O crime de tráfico de estupefacientes previsto no 
art. 21º do DL 15/93 é classificado expressamente 
pelo legislador (art. 51º, n.º 1 do DL 15/93, apesar da 
remissão para uma versão desactualizada do CPP) 
como integrando o conceito de “criminalidade 
altamente organizada”, estando desse modo excluída 
a possibilidade do julgamento ser efectuado pelo 
tribunal do júri (art. 13º, n.º 2 do CPP e 207, 1º da 
CRP). 

 
Rec. Penal nº 8115/08 – 1ª Sec.  

     Data – 04/03/2009 
Maria do Carmo Silva Dias 
Paulo Valério 

 
 
 
 
 
6588 (Texto Integral) 
CONCORRÊNCIA DE CULPA E RISCO 
 
Sumário 
Se só pela via legislativa se atingirá uma maior 
clarificação e determinação das situações em que a 
responsabilidade pelo risco deve concorrer com a 
conduta imputável ao lesado na produção do acidente, 
é desde já possível admitir, na fixação da 
indemnização, um concurso entre a conduta/culpa do 
lesado e a responsabilidade pelo risco, nas situações 
em que seja ainda possível evidenciar ou concretizar 
um risco próprio do veículo. 

 
Rec. Penal nº 7543/08 – 1ª Sec.  

     Data – 04/03/2009 
Luís Teixeira 
Vaz Carreto 

 
 
 
 
 
 
 

6589  
ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 
NULIDADE DE SENTENÇA 
 
Sumário 
A sentença que altera a qualificação jurídica dos factos 
feita na acusação ou na pronúncia, sem que se dê 
cumprimento ao disposto no nº 3 do art. 358º do 
Código de Processo Penal, enferma da nulidade 
prevista no art. 379º, nº 1, alínea b), do mesmo 
código. 

 
Rec. Penal nº 2062/07 – 1ª Sec.  

     Data – 04/03/2009 
Élia São Pedro 
Donas Botto  
Luís Ramos 
Baião Papão 

 
 
 
 
 
 
6590  
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA 
PENA 
 
Sumário 
A falta da audição presencial do condenado prevista no 
nº 2 do artº 495º do Código de Processo Penal 
preenche a nulidade insanável da alínea c) do art. 
119º do mesmo código.  

 
Rec. Penal nº 7704/08 – 1ª Sec.  

     Data – 04/03/2009 
Vaz Carreto 
Joaquim Gomes 

 
 
 
 
 
 
 
6591  
GRAVAÇÃO DA PROVA 
IRREGULARIDADE 
 
Sumário 
Se a prova foi gravada, os respectivos suportes 
técnicos foram disponibilizados ao sujeito processual 
interessado, que deles fez uso, interpondo recurso 
com impugnação de determinados pontos da matéria 
de facto, e posteriormente foram esses suportes 
destruídos no tribunal, por acidente, ficando 
inviabilizado o conhecimento do recurso sobre matéria 
de facto, verifica-se uma irregularidade, que só se 
sana com a repetição do julgamento. 

 
Rec. Penal nº 6122/08 – 4ª Sec.  

     Data – 04/03/2009 
Álvaro Melo 
Isabel Pais Martins 
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6592  
SEGREDO DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
No âmbito do nº 3 do art. 86º do Código de Processo 
Penal, o Ministério Público tem de indicar os 
fundamentos da decisão de aplicar o segredo de 
justiça, e não apenas afirmá-los em abstracto. 

 
Rec. Penal nº 1224/08.8GCSTS-A.P1 – 1ª Sec.  
     Data – 04/03/2009 

Borges Martins 
António Gama (junto declaração) 
Teixeira Pinto 
________________ 
Declaração de voto. 
No processo penal, quer a actividade do JIC, 
quer a do Ministério Público, não constituem 
um fim em si mesmas, são actividades pré-
ordenadas a um fim: a realização da justiça. 
Por isso, impondo-se as práticas 
pragmáticas, tenho dificuldade em perceber 
porque é que o JIC não «convidou» o 
Ministério Público a fundamentar e/ou 
esclarecer o seu requerimento, do mesmo 
passo que não compreendo, atentos os 
valores em causa — a celeridade é o mais 
visível — porque é que o Ministério Público, 
sem prejuízo de vincar no processo a sua 
posição, não optou por apresentar novo 
requerimento. Tornam-se, assim, os sujeitos 
processuais — principais actores na 
resolução da conflitualidade — protagonistas 
de uma indesejada litigância lateral, cuja 
responsabilidade primeira cabe ao legislador 
da Lei n.º 48/2007, que veio sobrepor 
campos de actuação antes perfeitamente 
demarcados.  
A solução para que propendo é uma «via per 
mezzo» entre as extremadas posições 
retratadas nos autos, o que resulta da 
aplicação dos princípios gerais e do correcto 
balanceamento e ponderação concreta dos 
interesses e valores em conflito. Nessa 
ponderação, parece-me que tem sido 
esquecido que a partir de 1997, foi 
constitucionalizado o segredo de justiça, 
art.20º n.º 3 da Constituição em dois 
vectores: a) como meio de protecção da 
investigação penal e b) como tutela do 
segredo. No caso, estando em causa a 
«investigação», quanto ao mais admito que 
não há elementos bastantes, parece 
«quixotesco» ver a intervenção do JIC como 
o «juiz das liberdades; pelo contrário, a sua 
intervenção concreta ganha a forma de 
«fiscal da investigação», o que, no caso, 
está vedado pela Constituição e pela lei e 
desvirtua o princípio do acusatório. Os 
«papéis» estão bem definidos e importa não 
os trocar. E o juiz penal não pode esquecer 
que a obediência à lei começa pela 
Constituição.  
O requerido pelo Ministério Público é 
sintético mas fundado. Depois o argumento 
de falta de fundamentação não deixa de ser 
«piedoso» quando, em regra, a prática 
processual, de todos os sujeitos processuais, 
balança entre o curto e estereotipado e o 
maçador mas também pronto a usar em 
qualquer situação, limadas umas pequenas 
arestas: singular plural, masculino feminino. 
E esta crítica começa por ser autocrítica. No 
mais e para uma pormenorizada 
desmontagem dos argumentos em que se 
louva, directa e indirectamente, a decisão 
recorrida, remeto, com a devida vénia, para 
a declaração de voto da Ex.ma 

Desembargadora Isabel Pais Martins no 
Acórdão deste Tribunal da Relação do Porto 
de 26.11.2008, relatado pelo Ex.mo 
Desembargador Pinto Monteiro.  

 
Porto 4 de Março de 2009.  
António Gama Ferreira Ramos 

 
 
 
 
 
6593  
INJÚRIA  
DISCUSSÃO POLÍTICA 
 
Sumário 
Quem, durante uma sessão ordinária de Câmara, se 
dirige a outrem e profere as seguintes palavras «o sr. 
vereador é um garoto e um canalha» comete o crime 
de injúria agravada, dos art. 181º, nº 1, e 184º, do 
Código Penal. 
A palavra «canalha» usa-se para referir um conjunto 
de crianças, mas também tem o sentido de 
desprezível, patife, pulha. Também o termo garoto é 
utilizado como significando criança e para referir dizer 
rapaz vadio, pessoa malcriada, atrevida ou sem 
palavra. No contexto dos factos é manifesto que o 
arguido usou aqueles termos com o sentido 
depreciativo apontado.  
Nos termos do art. 13º da Constituição da República 
Portuguesa ninguém pode ser privilegiado, 
beneficiado, prejudicado, provado de qualquer direito 
ou isento de qualquer dever em razão de … convicções 
políticas ou ideológicas. As circunstâncias em que os 
factos ocorreram não pode servir de pretexto para 
comprimir o direito à honra e dignidade do assistente 
face ao direito do arguido de o criticar. 

 
Rec. Penal nº 7463/08 – 4ª Sec.  

     Data – 11/03/2009 
Pinto Monteiro 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
 
6594  
ABUSO DE CONFIANÇA FISCAL 
CONDIÇÕES DE PUNIBILIDADE 
NOTIFICAÇÃO 
IRREGULARIDADE 
 
Sumário 
I - Estando o processo pendente para além da fase de 
inquérito, é irrelevante que a notificação a que alude a 
alínea b) do nº 4 do artº 105º do RGIT seja feita pelo 
tribunal ou pela administração tributária, no caso de 
abuso de confiança fiscal, ou pela segurança social, no 
caso de abuso de confiança contra a segurança social. 
II - Essa notificação tem que conter, sob pena de 
irregularidade, de conhecimento oficioso, a indicação 
concreta das importâncias que o notificando deve 
pagar. 

 
Rec. Penal nº 7944/08 – 4ª Sec.  

     Data – 11/03/2009 
Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 
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6595  
FURTO 
CONSUMAÇÃO 
TENTATIVA 
 
Sumário 
Para a consumação do crime de furto é suficiente a 
transferência da disponibilidade da coisa do seu titular 
para o agente, não sendo necessário que este último 
detenha a coisa de forma pacífica ou em tranquilidade 
ou sossego; ou seja, não é necessário a conservação 
da posse da coisa, em poder do agente, de forma 
segura, para que se considere verificada a 
consumação do crime de furto. 

 
Rec. Penal nº 691/06.9GAVNG – 4ª Sec.  

     Data – 11/03/2009 
Maria do Carmo Silva Dias  
Paulo Valério  

 
 
 
 
 
 
 
6596  
CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Sumário 
A concentração, na fase administrativa do processo de 
contra-ordenação, das actividades de fiscalização, 
instrução e decisão em autoridades administrativas 
não colide com quaisquer preceitos constitucionais. 

 
Rec. Contraordenacional nº 3225/08 – 4ª Sec.  
     Data – 11/03/2009 

Jorge Jacob 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
6597  
ESCUTA TELEFÓNICA 
DESTRUIÇÃO  
 
Sumário 
Não é inconstitucional a norma do art. 188º, n.º 3, do 
CPP, na redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de 
Agosto, quando interpretada no sentido de que o Juiz 
de Instrução pode destruir o material coligido através 
de escutas telefónicas, quando considerado não 
relevante, sem que antes o arguido dele tenha 
conhecimento e possa pronunciar-se sobre o eventual 
interesse para a sua defesa (Acórdão do TC n.º 70/08, 
de 31/1). 

 
Rec. Penal nº 8107/08 – 4ª Sec.  

     Data – 11/03/2009 
Maria Leonor Esteves 
Vasco Freitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6598  
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
CONDIÇÃO 
 
Sumário 
Tem de ser certa e determinada a quantia a cujo 
pagamento se subordina a suspensão da execução da 
pena. De modo nenhum pode condicionar-se a 
suspensão ao pagamento de montante indemnizatório 
a fixar pelos tribunais civis. 

 
Rec. Penal nº 7575/08 – 1ª Sec.  

     Data – 18/03/2009 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
 
 
 
6599  
CARTA DE CONDUÇÃO 
CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO LEGAL 
CONTRA-ORDENAÇÃO  
 
Sumário 
O condutor que conduz um motociclo, sem habilitação 
legal para conduzir esse tipo de veículo, mas com 
carta de condução para veículos automóveis, comete a 
contra-ordenação do art. 123º, nº 9, do Código da 
Estrada, e não o crime de condução sem habilitação 
legal do art. 3º do DL nº 2/98, de 3 de Janeiro. 

 
Rec. Penal nº 94/07.8GAVMS.P1 – 4ª Sec.  

     Data – 18/03/2009 
Olga Maurício 
Jorge Jacob 

 
 
 
 
 
 
6600  
PROCESSO PENAL 
SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO PROCESSO 
 
Sumário 
Incumbe ao juiz de instrução, na fase de inquérito, ou 
ao juiz de julgamento, em processo sumário ou 
abreviado, sindicar e, como tal, examinar e controlar 
judicialmente o despacho do Ministério Público no 
sentido da suspensão provisória do processo. Esta 
decisão do juiz não é meramente formal, antes 
“materialmente jurisdicional”. Nessa medida, impõe-se 
ao juiz verificar se estão preenchidos todos os 
pressupostos (formais e materiais) de que depende a 
aplicação do instituto da suspensão provisória do 
processo. 

 
Rec. Penal nº 1856/08.4PBMTS – 1ª Sec.  

     Data – 18/03/2009 
Maria do Carmo Silva Dias  
Paulo Valério  
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6601  
USO 
FALSIFICAÇÃO 
NOTAÇÃO TÉCNICA 
 
Sumário 
I - A noção de notação técnica relevante para o 
preenchimento do crime previsto no art. 258, n.º 1, al. 
d) do C. Penal encontra-se no art. 255º, b), do mesmo 
Código.  
II - A notação permite reconhecer ao seu destinatário 
um facto juridicamente relevante, sendo que para 
efeitos do crime de falsificação o que constitui 
“documento” não é a notação, mas o valor, peso, 
medida ou decurso de um acontecimento que aquela 
representa.  
III - A quilometragem constante do conta-quilómetros 
de um veículo automóvel usado, por si só, não tem 
nenhuma relevância para o direito, sendo que o seu 
não funcionamento, ou mesmo a sua ausência não 
tem qualquer cominação legal. 

 
Rec. Penal nº 8031/08 – 1ª Sec.  

     Data – 18/03/2009 
Vasco Freitas 
Maria do Carmo Silva Dias  
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SOCIAL 
 
 
 
 
6602 
EXECUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE FACTO 
SUSPENSÃO DO DESPEDIMENTO 
 
Sumário 
Embora a decisão que decreta a suspensão de 
despedimento se destine primordialmente a garantir a 
continuidade do trabalhador no seu posto de trabalho, 
a verdade é que a decisão que a decrete apenas tem 
força executiva relativamente aos salários em dívida.   
 

Apelação nº 5026/08 – 4ª Sec. 
 Data – 05/01/2009 

Albertina Pereira 
Paula Leal Carvalho 
André da Silva 

 
 
 
 
 
 
6603 
NULIDADE 
FALTA DE NOTIFICAÇÃO 
 
Sumário 
A falta de notificação ao mandatário da ré – que não 
contestara a acção mas juntara procuração – da data 
designada para a audiência de discussão e julgamento 
(onde não esteve presente) configura a omissão de 
uma formalidade prescrita na lei (arts. 131º e 133º do 
CPT), geradora da nulidade dos actos processuais 
posteriores à prolação do despacho saneador, 
especificação e questionário (art. 201º do CPC). 
 

Agravo nº 4956/08 – 4ª Sec. 
 Data – 05/01/2009 

Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Albertina Pereira (com dispensa de visto) 

 
 
 
 
 
 
6604 
JUSTA CAUSA DE DESPEDIMENTO 
 
Sumário 
I - Relativamente à interpretação da “impossibilidade 
prática de manutenção da relação laboral”, integrante 
do conceito de justa causa de despedimento, importa 
considerar as seguintes vertentes:  
- a impossibilidade de subsistência do vínculo laboral 
deve ser reconduzida à ideia de “inexigibilidade” da 
manutenção vinculística;  
- exige-se uma “impossibilidade prática”, com 
necessária referência ao vínculo laboral em concreto;  
- e “imediata” no sentido de comprometer, desde logo 
e sem mais, o futuro do contrato. 
II - O comportamento do trabalhador que, numa sala 
de jogo (D……….), agrediu com uma bofetada um 
cliente e o empurrou, apesar de culposo e ilícito, não 
pode ser desligado das circunstâncias em que ocorreu.  
III - Tendo o autor sido provocado pelo dito cliente, 
que assumiu perante o mesmo, durante algum tempo, 
uma atitude de desafio, má educação e desrespeito 
com as normas de comportamento que se impõem 
numa sala de jogo, sendo certo que o autor sempre se 
comportara de forma pacífica, sendo um trabalhador 
assíduo, diligente e capaz, a sua conduta não assume 

gravidade bastante que torne praticamente impossível 
a subsistência do vínculo laboral. 
 

Apelação nº 6103/08 – 4ª Sec. 
 Data – 05/01/2009 

Albertina Pereira 
Paula Leal Carvalho 
André da Silva 

 
 
 
 
 
 
6605 
ACIDENTE DE TRABALHO 
SUBSÍDIO CONTRATUAL 
 
Sumário 
Tendo sido acordado (Acordo Colectivo de Trabalho) 
que, em caso de incapacidade temporária, a entidade 
patronal “pagará, enquanto durar essa incapacidade, 
um subsídio igual à diferença entre a retribuição 
líquida à data da baixa e a indemnização legal a que o 
trabalhador tiver direito”, o respectivo pedido deve ser 
formulado na acção especial emergente de acidente de 
trabalho. 

 
Apelação nº 6856/08 – 4ª Sec. 

 Data – 12/01/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
6606 
ARTICULADOS 
REMESSA ELECTRÓNICA 
 
Sumário 
I- Os actos processuais praticados por telecópia – ou 
por e-mail – presumem-se verdadeiros até prova em 
contrário.  
II- Há todavia que distinguir duas situações diferentes: 
(i) Tratando-se de articulados, o apresentante deverá 
juntar o original ao processo no prazo de 7 dias; (ii) 
tratando-se de qualquer outro acto que não seja a 
entrega de um articulado, a parte fica constituída 
apenas na obrigação de guardar o original, para o 
poder apresentar no processo caso isso lhe seja 
ordenado pelo juiz, sob pena de, não o fazendo, o acto 
ser considerado como não praticado (perder todo o 
seu valor).  

 
Reclamação nº 6615/08 – 4ª Sec. 

 Data – 19/01/2009 
Ferreira da Costa 
Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 
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6607 
MANDATÁRIO 
PROCURAÇÃO 
NOTIFICAÇÃO 
 
Sumário 
I - Na previsão do art. 40º do CPC tanto cabem as 
situações de falta de mandato, como aquelas em que 
ele, podendo existir, não se encontra no entanto 
comprovado no processo mediante a junção da 
necessária procuração forense, caso este em que tudo 
se passa como se ele não existisse. 
II - Ambas as situações poder-se-ão repercutir tanto 
na esfera jurídica do mandatário, como da própria 
parte, por outro lado, a esta compete o suprimento da 
falta, irregularidade ou insuficiência do mandato 
através da outorga da necessária procuração e, se 
necessário, da ratificação do anteriormente processado 
pelo mandatário. 
III - Em consequência, a notificação prevista no art. 
40º, n.º 2, do CPC deverá ser efectuada tanto ao 
mandatário, como à própria parte. 
IV - A omissão da notificação da parte nos termos e 
para os efeitos do art. 40º, n.º 2, do CPC é susceptível 
de configurar nulidade processual, prevista no art. 
201º, n.º 1, do CPC, sendo o meio próprio de reagir 
contra ela – se coberta por decisão judicial – a 
interposição de recurso. 

 
Apelação nº 6188/08 – 4ª Sec. 

 Data – 19/01/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
6608 
ARRESTO 
 
Sumário 
I - Nas providências cautelares processadas sem 
audiência do requerido, se este conseguir trazer 
elementos capazes de afastar a prova indiciária em 
que se fundou a decisão ou se, por virtude da oposição 
deduzida, forem trazidos ao processo novos factos ou 
novos elementos de prova, o tribunal tem de atender 
a esses novos elementos, ainda que de sentido 
contrário aos inicialmente tidos em consideração e 
valorá-los devidamente, podendo em consequência 
alterar, ou manter ou não o decidido – cfr. art. 388º, 
n.º 2 do CPP. 
II - Para que seja legítimo o recurso ao arresto, que é 
um meio conservatório da garantia patrimonial, é 
necessário a concorrência de duas circunstâncias: a 
aparência da existência de um direito de crédito e o 
perigo da insatisfação desse direito. 
III - O justo receio de perda da garantia patrimonial 
verifica-se sempre que o devedor tenha o propósito de 
adoptar ou adopte uma conduta, indiciada por factos 
concretos, relativamente ao seu património susceptível 
de fazer temer pela solvabilidade do devedor para 
satisfazer o direito do credor. 
IV - Apurados indiciariamente, em sede de oposição, 
factos que evidenciam ter a requerida, à data, 
disponibilidade financeira para proceder à 
regularização dos seus débitos com os seus 
colaboradores e não se demonstrando o temor de 
dissipação de bens, deve concluir-se pela inexistência 
de justo receio de perda da garantia patrimonial. 

 
Apelação nº 6632/08 – 4ª Sec. 

 Data – 26/01/2009 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

6609 
CONTRATO DE TRABALHO 
IMPUGNAÇÃO DO DESPEDIMENTO 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
O artigo 435º, n.º 2 do C. do Trabalho estabelece um 
prazo de caducidade (e não de prescrição) que 
abrange a impugnação do despedimento e todos os 
efeitos da sua ilicitude, excluindo, quanto a eles, a 
aplicação do prazo de prescrição do art. 381º, n.º 1, 
do CT, que se reporta só aos créditos que decorram da 
prestação de trabalho ou que passaram a ser 
imediatamente exigíveis por força da cessação ou 
violação do contrato. 

 
Apelação nº 4865/08 – 4ª Sec. 

 Data – 26/01/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
6610 (Texto Integral) 
SUSPENSÃO DO DESPEDIMENTO 
EXTINÇÃO DO POSTO DE TRABALHO 
 
Sumário 
No despedimento por extinção de posto de trabalho, 
regulado nos artigos 423º a 425º do C. do Trabalho, é 
admissível o procedimento cautelar de suspensão de 
despedimento, previsto nos artigos 34º e seguintes do 
C. Proc. Trabalho, com as necessárias adaptações. 

 
Agravo nº 4296/08 – 4ª Sec. 

 Data – 02/02/2009 
Fernandes Isidoro 
Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
 
6611 (Texto Integral) 
CONTRATO DE TRABALHO 
ASSÉDIO MORAL 
 
Sumário 
Entende-se por assédio todo o comportamento 
indesejado relacionado com um dos factores indicados 
no n.º 1 do art. 23º do C. do Trabalho, praticado 
aquando do acesso ao emprego ou no próprio 
emprego, trabalho ou formação profissional, com o 
objectivo ou o efeito de afectar a dignidade da pessoa 
ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, 
humilhante ou desestabilizador (art. 24º do C. do 
Trabalho). 

 
Apelação nº 3819/08 – 4ª Sec. 

 Data – 02/02/2009 
Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
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6612 
ACIDENTE DE TRABALHO 
SUBSÍDIO DE DOENÇA 
 
Sumário 
I- O Instituo da Segurança Social, enquanto não for 
reconhecida a entidade responsável pela reparação do 
acidente de trabalho, procederá, provisoriamente e em 
caso de incapacidade para o trabalho, ao pagamento 
do subsídio de doença, tendo porém, uma vez 
reconhecida a entidade responsável por essa 
reparação, o direito de regresso sobre esta (art. 71º 
da Lei 32/02, de 20/12 e 7º do DL 28/04). 
II- O direito de regresso tem, todavia, como limite o 
direito do sinistrado à reparação que haja sido 
judicialmente reconhecida (n.º 3º do art. 7º do DL 
28/04, de 4/2). 

 
Apelação nº 7388/08 – 4ª Sec. 

 Data – 02/02/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
 
6613(Texto Integral) 
ACIDENTE DE TRABALHO 
DIREITO A PENSÃO 
UNIÃO DE FACTO 
 
Sumário 
Se, na data do acidente, a autora ainda era casada 
com terceiro, apesar de viver com o sinistrado (vítima 
mortal de acidente de trabalho) em união de facto, a 
mesma não é beneficiária legal para efeitos de 
reparação de acidente de trabalho. 

 
Apelação nº 6555/08 – 4ª Sec. 

 Data – 09/02/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
6614 (Texto Integral) 
ACIDENTE DE TRABALHO 
RESPONSABILIDADE DO FUNDO DE ACIDENTES 
DE TRABALHO 
 
Sumário 
Não basta a prova da morte da entidade responsável, 
para que o F.A.T. (Fundo de Acidentes de Trabalho) 
proceda ao pagamento das prestações devidas por 
acidente de trabalho, sendo necessário que se 
demonstre, na respectiva execução judicial, a 
impossibilidade de pagamento, com fundamento em 
incapacidade económica. 

 
Agravo nº 7589/08 – 4ª Sec. 

 Data – 09/02/2009 
Ferreira da Costa 
Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
 

6615 (Texto Integral) 
PENHORA 
VEÍCULO AUTOMÓVEL 
REGISTO 
 
Sumário 
Devem ser julgados procedentes os embargos de 
terceiro deduzidos pelo proprietário de um veículo 
automóvel penhorado ao executado, se o embargante 
fizer a prova de que o adquiriu ao executado em data 
anterior ao registo da penhora, mesmo que não tenha 
ainda nesta data registada a seu favor a propriedade 
do veículo. 

 
Apelação nº 6187/08 – 4ª Sec. 

 Data – 09/02/2009 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Albertina Pereira 

 
 
 
 
 
 
6616  
PEDIDO GENÉRICO 
LIQUIDAÇÃO POSTERIOR 
 
Sumário 
I - Se não houver elementos para fixar o objecto ou a 
quantidade, o tribunal condenará no que se vier a 
liquidar, sem prejuízo de condenação imediata na 
parte que já seja líquida. 
II - A condenação em montante a liquidar 
posteriormente tem como pressuposto a prova da 
existência do direito, mas a impossibilidade, na 
audiência de discussão e julgamento, de se apurar o 
objecto ou a quantidade do concretamente devido. 

 
Apelação nº 5905/08 – 4ª Sec. 

 Data – 09/02/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
 
6617 (Texto Integral) 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
COMISSÃO DE TRABALHADORES 
DIREITO DE REUNIÃO 
 
Sumário 
I - A comissão de trabalhadores tem o direito de reunir 
periodicamente com o órgão de gestão da empresa 
para discussão e análise dos assuntos relacionados 
com o exercício dos seus direitos, devendo realizar-se, 
pelo menos, uma reunião em cada mês (art. 355º, 1 
do RCT).  
II - A violação do referido preceito legal constitui 
contra-ordenação grave (art. 488º, 2, do mesmo 
RCT). 

 
Rec. Penal nº 7879/08 – 4ª Sec. 

 Data – 16/02/2009 
Paula Leal de Carvalho 
Machado da Silva 
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6618  
ACIDENTE DE TRABALHO 
PROCESSO URGENTE 
FÉRIAS JUDICIAIS 
 
Sumário 
I - Sendo a acção emergente de despedimento 
colectivo uma acção a que a lei confere natureza de 
processo urgente, o prazo para apresentação das 
alegações de recurso não se suspende nas férias 
judiciais (art. 144º, 1 do CPC). 
II - Assim, terminando o prazo peremptório para a 
apresentação da alegação do recorrente no decurso 
das férias judiciais, a alegação apresentada no 
primeiro dia útil subsequente é extemporânea. 

 
Agravo nº 5800/08 – 4ª Sec. 

 Data – 16/02/2009 
Ferreira da Costa 
Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
 
6619  
PEDIDO RECONVENCIONAL 
 
Sumário 
Em processo laboral a reconvenção é admissível 
quando o pedido emerge do facto jurídico que serve 
de fundamento à acção e no caso referido na al. p) do 
art. 85º da Lei n.º 3/99, de 13.1, desde que, em 
qualquer dos casos, o valor da causa exceda a alçada 
do tribunal (art. 30º, 1, do CPT). 

 
Agravo nº 4347/08 – 4ª Sec. 

 Data – 16/02/2009 
Fernandes Isidoro 
Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
6620  
ACIDENTE DE TRABALHO 
ENTIDADE RESPONSÁVEL 
LEGITIMIDADE PASSIVA 
 
Sumário 
A norma do art. 127º do CPT, na linha do regime 
antecedente, apenas pretende assegurar a intervenção 
no processo das entidades a quem possa ser exigido o 
direito de reparação pelo acidente de trabalho 
(necessariamente a entidade patronal e/ou a 
seguradora), não sendo aplicável a terceiros que 
possam ser responsáveis pela produção do acidente. 

 
Agravo nº 7039/08 – 4ª Sec. 

 Data – 02/03/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6621 (Texto Integral) 
CONTRATO DE TRABALHO 
PROCESSO DISCIPLINAR 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
Não havendo lugar à emissão de parecer das 
estruturas representativas do trabalhador (referidas 
no n.º 3 do art. 414º do CT), o empregador deve 
proferir decisão final sobre o despedimento, no prazo 
de 30 dias, contado a partir da ultimação das 
diligências probatórias, sob pena de caducidade do 
direito de aplicar a sanção (art. 415º, n.º 1 do Código 
do Trabalho). 

 
Apelação nº 7189/08 – 4ª Sec. 

 Data – 09/03/2009 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
6622  
CONTRA-ORDENAÇÃO 
DIREITOS 
OCUPAÇÃO EFECTIVA 
 
Sumário 
I - Nos termos do art. 122º, al. b), do C. do Trabalho 
é proibido ao empregador obstar, injustificadamente, à 
prestação efectiva do trabalho. 
II - O incumprimento de tal dever faz incorrer a 
entidade patronal na contra-ordenação prevista no art. 
653º do C. do Trabalho. 

 
Rec. Penal nº 7390/08 – 4ª Sec. 

 Data – 09/03/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
6623  
CONTRATO DE TRABALHO 
JUSTA CAUSA DE DESPEDIMENTO 
DESOBEDIÊNCIA ILEGÍTIMA 
 
Sumário 
I - Nos termos do art. 9º, n.º 2, do DL 64-A/89, de 27 
de Fevereiro, constitui justa causa de despedimento 
(além de outras) a desobediência ilegítima às ordens 
dadas por responsáveis hierarquicamente superiores.  
II - O preenchimento da previsão da aludida norma 
exige que a ordem dada seja legítima, isto é, que não 
constitua a violação de qualquer direito ou regalia do 
trabalhador, sob pena de assistir a este a prerrogativa 
de desobedecer de forma lícita. 
III - A legitimidade da ordem afere-se também em 
face da pessoa que a emite, isto é, a ordem deverá ser 
emanada do empregador ou outro superior hierárquico 
e não, por exemplo, de um colega de trabalho. 

 
Apelação nº 7107/08 – 4ª Sec. 

 Data – 16/03/2009 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva (com dispensa de visto) 
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6624  
CONTRATO DE TRABALHO 
PRESUNÇÃO 
 
Sumário 
A presunção de que as partes celebraram um contrato 
de trabalho, prevista no art. 12º do Código de 
Trabalho, deve estar ao serviço da definição, tanto no 
plano lógico da política legislativa, como no plano 
prático da decisão, e não o contrário, pelo que a 
melhor interpretação será aquela que vê consagrada 
no referido preceito o critério dos factos-indíce. 

 
Apelação nº 6633/08 – 4ª Sec. 

 Data – 16/03/2009 
Ferreira da Costa 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva (com dispensa de visto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO INTEGRAL 
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CÍVEL 
 
 
 
Sumário nº 6427 
 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
I. 
b……… instaurou a presente acção declarativa sob a 
forma de processo ordinário contra C………. . 
 
Pediu que seja declarada a existência de divergência 
entre as declarações prestadas pela Autora e a 
realidade e, em simultâneo, o não cumprimento das 
obrigações de facto assumidas pelo Réu em relação à 
Autora, e em consequência:  
a) A condenação do Réu a proceder de forma a que a 
Autora fique desobrigada das responsabilidades 
pessoais, assumidas perante o D………. e perante o 
E………., em nome da sociedade comercial F………., Lda, 
em dois contratos de abertura de crédito em conta 
corrente, no valor cada de € 100.000,00, no total de € 
200.000,00; 
b) A condenação do Réu a pagar à Autora, a quantia 
de € 125.000,00; 
c) No caso de o Réu não proceder ao cumprimento do 
pedido em a), no prazo que seja fixado, a pagar à 
Autora a quantia global de € 325.000,00. 
 
Como fundamento, alegou que, na sequência da morte 
do seu marido, que era, em conjunto com a Autora, 
sócio da sociedade F………., Lda., e em virtude da 
Autora se sentir abalada e incapaz de prosseguir com 
a adequada exploração da sociedade, aceitou após 
sucessivas insistências do R., em ceder as quotas que 
possuía a este, tendo o Réu proposto que a Autora 
ficaria desobrigada das responsabilidades pessoais que 
tinha assumido perante os D………. e E………., 
recebendo ainda em dinheiro a quantia de € 
125.000,00. A Autora e o Réu outorgaram a respectiva 
escritura pública de cessão de quotas, tendo o Réu 
entregue à Autora diversos cheques pertencentes à 
sociedade que totalizavam a quantia de € 125.000,00 
e que seriam assinados pelo Réu, na qualidade de 
gerente após a outorga da escritura. Porém, apesar de 
outorga da escritura, o Réu não procedeu ao 
pagamento da quantia prometida, nem desobrigou a 
Autora das suas obrigações pessoais perante os 
Bancos. A Autora alegou ainda a razão para que na 
escritura pública de cessão de quotas tenha ficado a 
constar que o negócio se efectuava pelo valor de € 
75.000,00 e porque, da mesma, ficou igualmente a 
constar o recebimento pela Autora de tal quantia, 
facto que não correspondia à verdade. 
 
O réu contestou, impugnando o alegado pela Autora, 
invocando que a cessão de quotas foi efectuada pelo 
seu valor nominal, quantia recebida pela Autora, o que 
sucedeu face ao estado da sociedade, designadamente 
pelo seu provável encerramento de actividade e pelo 
facto de ter muitos créditos incobráveis.  
Concluiu pela improcedência da acção. 
 
Percorrida a tramitação normal, foi proferida sentença, 
decidindo-se julgar a acção procedente, nestes 
termos: 
1. Condeno o Réu a, no prazo de sessenta dias, 
proceder de forma a que a Autora fique desobrigada 
das responsabilidades pessoais, assumidas perante o 
D………. e perante o E………., em nome da sociedade 
comercial F………., Lda, em dois contratos de abertura 
de crédito em conta corrente, no valor cada de € 
100.000,00, no total de € 200.000,00; 
2. Condeno o Réu a pagar à Autora a quantia de € 
125.000,00. 

3. Em caso do Réu não proceder ao cumprimento do 
referido em 1. deste dispositivo, no prazo que lhe foi 
fixado, condeno o Autor a pagar à Autora a quantia 
global de € 325.000,00 (onde se encontra incluída a 
quantia referida em 2. supra). 
Discordando desta decisão, dela interpôs recurso o 
réu, de apelação, tendo apresentado as seguintes 
 
Conclusões: 
 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
 
Não foram apresentadas contra-alegações. 
Após os vistos legais, cumpre decidir. 
 
II. 
 
Questões a resolver: 
 
- Impugnação da decisão sobre a matéria de facto; 
- Inexistência de erro-vício; 
- Pagamento dos créditos respeitantes às garantias 
pessoais da autora 
 
III. 
 
Na sentença recorrida foram considerados provados os 
seguintes factos: 
 
01. O réu é cunhado da autora, já que é irmão do 
falecido marido desta G………. (al. A| Factos Assentes). 
02. O marido da autora, G………, faleceu a 02 de 
Setembro de 2003 (al. B| Factos Assentes). 
03. A autora e o seu falecido marido eram os únicos 
sócios da sociedade comercial por quotas, F………., 
L.DA, pelo que, aquando do falecimento do marido, 
aquela tornou-se a sua única sócia (al. C| Factos 
Assentes). 
04. Após a morte do marido da autora, esta sentiu-se 
muito abalada e incapaz de prosseguir, de forma mais 
adequada, com a exploração da actividade comercial 
da F………., L.DA (al. D| Factos Assentes). 
05. Por escritura pública, outorgada em 14 de Julho de 
2004, no Cartório Notarial de Ovar, a autora, na 
qualidade de 1.ª outorgante, declarou, para além do 
mais, “que, por esta escritura, cede duas quotas (da 
sociedade F………., L.DA), com os valores nominais de 
sessenta e cinco mil euros e dez mil euros, por preço 
igual aos respectivos valores nominais, ou seja, 
setenta e cinco mil euros, que já recebeu.” (al. E| 
Factos Assentes). 
06. Por sua vez, o réu, na qualidade de 2.º 
outorgante, declarou, para além do mais, que “aceita 
este contrato.” (al. F| Factos Assentes). 
07. Em Julho de 2004, a sociedade F………., L.da era 
credora de diversos clientes, no valor total de € 
325.000,00 – trezentos e vinte e cinco mil euros (al. 
G| Factos Assentes). 
08. Antes da outorga da escritura pública referida nas 
alíneas 5) e 6), o réu propôs à autora, para que esta 
aceitasse, o seguinte: a) a autora seria desobrigada 
das responsabilidades pessoais, assumidas perante o 
D………., S.A. e perante o E………., S.A., em nome da 
sociedade comercial F………., L.da, decorrentes de dois 
contratos de abertura de crédito, no valor, cada, de 
€100.000,00 (cem mil euros), b) a autora receberia a 
quantia em dinheiro de € 125.000,00 (cento e vinte e 
cinco mil euros) [Resp. 1.º Base Instrutória]. 
09. Mais foi dito à autora, pelo réu, que quer o 
pagamento da quantia em dinheiro, quer as 
conversações com as entidades bancárias, a fim de se 
proceder a desobrigação das responsabilidades 
daquela perante estas, seria efectuado logo após a 
celebração da escritura publica referida em 05 e 06 
(Resp. 2.º Base Instrutória). 
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10. O deferimento, para além da data da outorga da 
escritura pública referida nas alíneas 05) e 06), do 
cumprimento, pelo réu, do aludido em 8) foi 
justificado, por este, com a falta de liquidez financeira 
e com a demora que as formalidades bancárias 
necessárias àquele fim determinariam, o que seria 
incompatível com a urgente tomada de rumo no 
prosseguimento da actividade da sociedade (Resp. 3.º 
Base Instrutória). 
11. A autora acedeu a subscrever a escritura publica 
referida em 05) e 06) dos Factos Assentes na data 
nela constante, e aceitando o referido em 08), por 
razões de proximidade familiar (Resp. 4.º Base 
Instrutória). 
12. No dia 13 de Julho de 2004, o réu entregou à 
autora diversos cheques, sacados sobre conta bancária 
da sociedade F………., L.da, que totalizavam a quantia 
de € 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil euros), 
prometendo apor-lhes a sua assinatura, na qualidade 
de representante legal da referida sociedade, logo que 
se procedesse à outorga da escritura pública referida 
em 05) e 06) [Resp. 5.º Base Instrutória]. 
13. A autora não recebeu, do réu, a quantia de € 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil euros) [Resp. 
9.º Base Instrutória]. 
14. Após a outorga da escritura pública referida em 
05) e 06), o réu não procedeu, junto das entidades 
bancárias, por forma a que a autora ficasse 
“desobrigada” das responsabilidades pessoais, 
assumidas perante o D………., S.A. e o E………., S.A., 
em nome da sociedade comercial F………., L.da, 
decorrentes de dois contratos de abertura de crédito 
em conta corrente, no valor, cada, de € 100.000,00 
(cem mil euros) [Resp. 6.º Base Instrutória]. 
15. Desde Julho de 2004, o réu, enquanto sócio 
gerente da F………., L.da, cobrou poucos dos créditos 
referidos em 07 (Resp. 14.º Base Instrutória). 
 
IV. 
 
Cumpre apreciar as questões acima indicadas. 
 
1. O Recorrente impugna a decisão sobre a matéria de 
facto no que respeita às respostas positivas aos 
quesitos 1º a 5º, defendendo que as mesmas devem 
ser alteradas para "não provado". 
Crê-se, porém, que sem razão. 
 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
 
Tendo em conta o teor dos depoimentos acima 
referidos e atendendo ao resultado da avaliação 
efectuada à empresa, ao montante e declaração 
constantes do doc. de fls. 61, às fotocópias dos 
cheques juntas e à informação de fls. 162, afigura-se-
nos que não existe erro na apreciação das provas, não 
havendo razão plausível para alteração de qualquer 
dos pontos de facto impugnados, mantendo-se, por 
isso, a decisão proferida sobre a matéria de facto. 
 
2. Por escritura pública, outorgada em 14 de Julho de 
2004, no Cartório Notarial de Ovar, a autora, na 
qualidade de 1.ª outorgante, declarou, para além do 
mais, “que, por esta escritura, cede duas quotas (da 
sociedade F………., L.DA), com os valores nominais de 
sessenta e cinco mil euros e dez mil euros, por preço 
igual aos respectivos valores nominais, ou seja, 
setenta e cinco mil euros, que já recebeu.” (supra 
facto nº 05). 
Assim, nessa escritura foi declarada a quantia de 
75.000 euros como preço da cessão de quotas, de que 
a autora deu quitação, declarando ter já recebido essa 
quantia. 
 
Nos termos do art. 371º nº 1 do CC[1], os 
documentos autênticos fazem prova plena dos factos 

que referem como praticados pela autoridade ou oficial 
público respectivo, assim como dos factos que neles 
são atestados com base nas percepções da entidade 
documentadora (…). 
Sendo a escritura um documento autêntico (art. 363º 
nºs 1 e 2), ela faz prova plena das aludidas 
declarações sobre o preço e sobre o seu recebimento. 
Daí não resulta, porém, que o declarado coincida com 
a realidade. 
É certo que tal declaração, na medida em que integra 
o reconhecimento da realidade de factos 
desfavoráveis, tem força probatória plena contra o 
confitente (cfr. arts. 352º e 358º). Mas isso não 
impede que essa declaração confessória seja 
impugnada com base na falta de vontade ou em vício 
de vontade capazes de a invalidarem (cfr. art. 359º), 
casos em que será admissível o recurso à prova 
testemunhal e por presunções[2]. 
 
No caso, a autora alegou que proferiu as referidas 
declarações sob engano por estar convicta de que o 
réu iria cumprir com o que se havia obrigado 
pessoalmente perante si; as declarações prestadas 
pela autora devem ser tidas como "desconformes com 
a realidade". E pediu, efectivamente, que se 
reconhecesse "a existência de divergência entre as 
declarações prestadas pela autora e a realidade…". 
 
Na sentença, reconheceu-se essa divergência, 
afirmando-se que: 
(…) considerando os factos provados 8) a 11), resulta 
que a divergência na declaração resultou de um erro 
na formação da vontade, considerando a forma de 
convencimento do Réu perante a Autora a fazer essa 
declaração divergente da real, ao que esta acedeu, 
face à proximidade familiar, vertendo na escritura uma 
declaração sobre o valor a receber pela Autora, que 
ficou provado ter sido acordado ser de € 125.000,00 
(e não de € 75.000,00), quantia que a Autora 
efectivamente não recebeu, apesar de fazer constar da 
escritura que tinha recebido a quantia de € 75.000,00.  
Contudo, este erro não se refere à pessoa nem ao 
objecto do negócio, mas às circunstâncias que 
constituíam a base do negócio, pelo que, nos termos 
do art.º 252.º, n.º 2 do Código Civil, é aplicável ao 
erro do declarante o disposto sobre a resolução ou 
modificação do contrato por alteração das 
circunstâncias vigentes no momento em que o negócio 
foi concluído. 
 
Para o réu, recorrente, não existe qualquer erro na 
medida em que a autora declarou na escritura o que 
quis e como quis, não estando a sua vontade viciada 
por coisa nenhuma; nem se verificam os pressupostos 
da simulação. 
 
Antes de avançarmos, convirá determo-nos na análise 
dos termos do negócio e precisá-los tanto quanto 
possível tendo em conta a factualidade provada. 
Consta da escritura como preço da cessão de quotas o 
montante de 75.000 euros, que a autora declarou ter 
já recebido. 
Mas ficou provado que antes da outorga da escritura 
pública referida, o réu propôs à autora, para que esta 
aceitasse, o seguinte:  
a) a autora seria desobrigada das responsabilidades 
pessoais, assumidas perante o D………., S.A. e perante 
o E………., S.A., em nome da sociedade comercial 
F………., L.da, decorrentes de dois contratos de 
abertura de crédito, no valor, cada, de €100.000,00 
(cem mil euros),  
b) a autora receberia a quantia em dinheiro de € 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil euros) – supra 
facto nº 08. 
 
Em relação a esta quantia não se diz que seria o réu, 
pessoalmente, a pagá-la. Esta quantia e o respectivo 
pagamento estão relacionados com o facto referido 
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sob o nº 12, isto é, com os cheques, sacados sobre a 
conta da sociedade F………., Lda, entregues à autora 
pelo réu e que este se comprometeu a assinar, na 
qualidade de representante legal daquela sociedade 
logo que procedesse à outorga da escritura. 
Por outro lado, no documento de fls. 61, junto pela 
própria autora, o réu comprometeu-se a entregar à 
autora "o mais rápido possível, assim que a tesouraria 
da empresa F………., Lda o permitir e aconselhar, o 
valor de cento e vinte e cinco mil euros". 
A razão de ser de tal quantia, sabemo-lo pela prova 
efectuada em julgamento conjugada com o teor do 
documento de fls. 162, tem a ver com uma outra 
garantia pessoal (aval), de uma conta-corrente 
caucionada de idêntico montante, satisfeita pela 
autora ao H……… . 
"Essa dívida era da sociedade e por esta deveria ser 
paga", como referiu a testemunha I………., reflectindo, 
parece-nos, o espírito do que foi negociado. 
 
Assim, face à factualidade provada e tendo em conta 
as respostas negativas aos quesitos 6º e 7º, merece 
forte reserva a identificação, feita na sentença, 
daquele montante com o preço da cessão de quotas.  
Essa identificação não resulta de qualquer dos factos 
provados. E não seria até próprio nem adequado que 
fosse a sociedade a pagar o preço da cessão de 
quotas. 
É certo que a assunção dessa dívida como da 
responsabilidade da sociedade poderá parecer 
redundante, na medida em que a autora já teria acção 
de regresso contra a mesma (art. 32º da LULL). No 
entanto, os cheques sempre poderiam contribuir para 
facilitar a cobrança da dívida (cfr. art. 840º). 
 
Não correlacionando a referida quantia de 125.000 
euros com o preço da cessão de quotas fica 
claramente afastada uma das qualificações jurídicas 
para que apontariam naturalmente os factos alegados 
pela autora: a simulação relativa, de preço; se bem 
que, dos seus elementos constitutivos, já nada tivesse 
sido alegado sobre o intuito de enganar terceiros (cfr. 
arts. 240º e 241º). 
Por outro lado, insustentável parece também a tese do 
erro-vício: a autora alegou os termos do negócio e 
estes foram os que ela quis realmente declarar, não se 
tendo determinado a negociar nesses termos com 
base em desconhecimento ou falsa representação da 
realidade[3]. 
Ela diz-se enganada pelo réu, mas este alegado 
engano não reflecte qualquer erro, designadamente 
sobre os motivos (art. 252º), que teria também de 
existir para haver dolo (cfr. art. 253º nº 1); deriva sim 
apenas do incumprimento pelo réu das cláusulas 
acordadas verbalmente. 
E é aí, parece-nos, que se centra a questão que fica 
para decidir: não impugnado eficazmente o que foi 
declarado na escritura pública sobre o preço da cessão 
e sobre o seu recebimento, cumpre apreciar o 
incumprimento das cláusulas acessórias acordadas 
verbalmente por autora e réu. 
 
Desde logo, e pelo que se referiu já, a questão do 
pagamento da importância de 125.000 euros não 
releva nesta acção: não tendo o réu assumido a 
obrigação de, pessoalmente, pagar essa quantia, não 
pode ser agora condenado a fazê-lo. 
 
Sobre a obrigação de desobrigar a autora das 
responsabilidades pessoais perante o D………. e 
E……….: 
Não foi suscitada na acção, nem no recurso, a questão 
da validade de tal cláusula verbal acessória anterior ao 
contrato (cfr. art. 221º nº 1) e da sua prova (cfr. art. 
394º). 
 
No que toca a esta questão de prova, importa ter em 
conta o modo como a autora configurou a acção, 

assente na divergência entre as declarações prestadas 
na escritura e a realidade, divergência que veio, aliás, 
a ser reconhecida e qualificada na sentença como 
erro-vício. 
Nesta perspectiva, tratava-se de apurar a divergência 
entre a declaração e a realidade e, para este efeito, 
como acima se referiu, é admissível o recurso a prova 
testemunhal. 
De qualquer modo, mesmo que assim se não entenda, 
a correspondente nulidade processual estaria sanada 
(art. 201º nº 1 e 205º do CPC). 
 
Sobre a validade formal da cláusula, dispõe o art. 
221º nº 1 que as estipulações verbais anteriores ao 
documento legalmente exigido para a declaração 
negocial, ou contemporâneas dele, são nulas, salvo 
quando a razão determinante da forma lhes não seja 
aplicável e se prove que correspondem à vontade do 
autor da declaração.  
Assim, se as estipulações são anteriores ou 
contemporâneas do escrito, é de presumir (presunção 
de facto) que foram abandonadas pelas partes, pois é 
de supor que mediante a forma foi estabelecida a 
definitiva vontade do negócio. Se essa presunção for 
afastada, as estipulações verbais serão válidas, desde 
que a razão determinante da exigência de forma as 
não abranja[4]. 
A distinção entre cláusulas essenciais e cláusulas 
acessórias dos negócios jurídicos, para o efeito de 
determinar se estão ou não sujeitas à forma que a lei 
prescreve para a declaração negocial, parece dever ser 
estabelecida atendendo às razões desse requisito 
legal, assim se determinando quais as cláusulas que, 
segundo essas razões, são abrangidas pela norma 
legal. Tais razões podem ser para precaver os 
declarantes contra a sua precipitação e ligeireza, dar 
maior segurança à conclusão do negócio e ao 
conteúdo negocial, facilitar a prova, dificultar o 
negócio, facilitar o seu controle no interesse geral, 
garantir a sua reconhecibilidade por terceiros, dar às 
partes a oportunidade de obter o conselho de 
peritos[5]. 
 
Segundo C. Mota Pinto[6], reconhece-se neste 
preceito a validade de estipulações verbais anteriores 
ao documento exigido para a declaração negocial ou 
contemporâneas dele, desde que se verifiquem, 
cumulativamente as seguintes condições: 
a) Que se trate de cláusulas acessórias e não de 
estipulações essenciais, e que sejam estipulações 
adicionais, que completem o documento, que estejam 
para além do conteúdo do mesmo (praeter 
scripturam) e não de estipulações que o contradigam; 
b) Que não sejam abrangidas pela razão de ser da 
exigência do documento; 
c) Que se prove que correspondem à vontade das 
partes. 
 
Voltando ao caso dos autos. 
 
A estipulação em questão – de o réu desobrigar a 
autora das aludidas responsabilidades bancárias – não 
se refere evidentemente ao conteúdo essencial do 
negócio jurídico celebrado entre as partes – a cessão 
de quotas. 
Este, como contrato translativo, tem como elementos 
essenciais a identidade dos sujeitos, as quotas a ceder 
e o preço. A aludida obrigação não se identifica com 
qualquer destes elementos; constitui uma estipulação 
adicional que está para além do conteúdo essencial 
desse contrato, não o contradizendo. O contrato 
poderia ser perfeitamente celebrado sem tal 
estipulação. 
Acresce que esta traduz uma obrigação assumida pelo 
réu que é estranha às razões de exigência de forma 
para o referido negócio (cfr. art. 228º do CSC), já que 
o que se pretende através desta, parece-nos, é 
garantir a ponderação do cedente na alienação das 
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quotas e dar maior segurança à conclusão do negócio 
e ao conteúdo negocial (no que respeita propriamente 
às quotas a ceder)[7]. 
Assim, não integrando os elementos essenciais do 
negócio, estando o respectivo conteúdo para além 
deles e não os contradizendo, tendo tal estipulação 
negocial sido querida pelas partes e não lhe sendo 
aplicável a razão determinante da forma exigida para 
a cessão (ao tempo, escritura pública), conclui-se que 
essa estipulação negocial verbal acessória é 
formalmente válida, nos termos do art. 221º nº 1, 
parte final[8]. 
 
De acordo com a referida estipulação negocial, a 
autora seria desobrigada das responsabilidades 
pessoais assumidas perante o D………. e E………. em 
nome da sociedade F………, Lda, decorrentes de dois 
contratos de abertura de crédito, no valor de 100.000 
euros cada. 
Estando obrigado a cumprir pontualmente essa 
obrigação (art. 406º nº 1), deveria o réu praticar os 
actos necessários para que a autora ficasse liberta das 
referidas responsabilidades. 
Estamos perante uma obrigação de resultado[9], 
pretendendo a autora a exoneração das garantias que 
havia prestado, o que poderia ser conseguido pela 
satisfação do direito de crédito, se a dívida estivesse 
vencida ou, simplesmente, pela celebração de acordos 
com os credores dos quais resultasse a substituição 
das garantias pessoais da autora por outras garantias. 
Como afirma Januário Costa Gomes[10] para a 
situação afim da fiança[11], seja qual for o meio que o 
devedor venha a utilizar, o que o fiador pretende é 
"ficar livre de responsabilidade", independentemente 
de tal passar pela satisfação do crédito, por 
cumprimento ou outro meio, por substituição da 
garantia ou pelo agravamento das condições de 
vinculação do devedor. 
O referido Autor alude à situação prevista no art. 648º 
al. d) – compromisso de desoneração do fiador dentro 
de certo prazo ou se se verificar certo evento e já tiver 
decorrido o prazo ou já se tiver verificado o evento – 
em que será legítima a exigência imediata; nos outros 
casos, o fiador deverá dar ao devedor um prazo 
razoável para conseguir o resultado pretendido, sendo 
a razoabilidade do prazo determinada em função da 
situação concreta e do risco corrido pelo fiador. 
Incumprido o referido dever de liberação, é possível 
exigir indemnização pelos danos decorrentes desse 
incumprimento, que apenas cobre os estritos prejuízos 
resultantes da subsistência da garantia[12]. 
Não se optando pela indemnização, resta ao garante a 
exigência de prestação de caução, que é uma 
alternativa estabelecida legalmente no interesse 
exclusivo deste (cfr. art. 648º). 
 
No caso, a obrigação a que o réu se vinculou, de 
desobrigar a autora das responsabilidades pessoais 
perante os bancos, até tinha uma data 
predeterminada para cumprimento: logo após a 
celebração da escritura pública de cessão de quotas 
(cfr. facto supra nº 09). 
Porém, outorgada a escritura, o réu não cumpriu essa 
obrigação (facto 14). 
Sendo assim, nada há a objectar à decisão recorrida, 
na parte em que condenou o réu no cumprimento da 
referida obrigação e fixou, para o efeito, o prazo de 60 
dias, tido por razoável, tal como foi requerido pela 
autora (cfr. art. 18º da p.i.). 
 
Note-se, por outro lado, que a autora não satisfez os 
créditos a que respeitam as aludidas garantias. 
Daí que se nos afigure sem cabimento a condenação 
do réu no pagamento desses créditos à autora. Esta, 
na verdade, não é credora, não estando previsto na lei 
esse efeito "intermédio", mesmo para a fiança (cfr. 
citado art. 648º)[13]. 

A indemnização a que a autora teria eventualmente 
direito não se confunde evidentemente com o valor 
dos créditos, já que, como se disse, aquela se limita 
apenas aos estritos prejuízos decorrentes da 
subsistência da garantia, prejuízos que, no caso, não 
foram alegados. 
Restará, parece-nos, a exigência de prestação de 
caução, a seguir por outra via (cfr. art. 981º e segs. 
do CPC). 
 
V. 
 
Em face do exposto, julga-se parcialmente procedente 
a apelação, revogando-se em parte a sentença 
recorrida, pelo que, na procedência parcial da acção: 
- mantém-se a condenação do réu a, no prazo de 
sessenta dias, liberar a autora das responsabilidades 
pessoais assumidas perante o D……… e perante o 
E………., em nome da sociedade comercial F………., Lda, 
em dois contratos de abertura de crédito em conta 
corrente, no valor de €100.000,00 (cem mil euros) 
cada; 
- absolve-se o réu dos demais pedidos. 
Custas em ambas as instâncias a cargo da autora e do 
réu, na proporção de 2/3 e 1/3, respectivamente. 
 
Porto, 15 de Janeiro de 2009 
Fernando Manuel Pinto de Almeida 
Trajano A. Seabra Teles de Menezes e Melo 
Mário Manuel Baptista Fernandes 
 
_________________________ 
[1] Como todos os preceitos legais adiante indicados 
sem outra menção. 
[2] Cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, CC Anotado, 
I, 4ª ed., 319 e 328; Lebre de Freitas, A Falsidade no 
Direito Probatório, 34 e segs.; Vaz Serra, RLJ 111-302 
e 303. Entre outros, os Acs. do STJ de 2.6.99, 
BMJ488-313 
[3] Cfr. C. Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 4ª 
ed., 504; Carvalho Fernandes, Teoria Geral do Direito 
Civil, II, 3ª ed., 147. 
[4] Rodrigues Bastos, Notas ao Cód. Civil, I, 289 
[5] Vaz Serra, RLJ 113º- 147. 
[6] Ob. Cit., 431. 
[7] Como afirma Manuel de Andrade, Teoria Geral da 
Relação Jurídica, Vol. II, 193, o formalismo da venda 
inspira-se em duas razões capitais: obrigar as partes 
(rectius, o vendedor) a uma ponderada reflexão sobre 
as consequências do respectivo acto; estabelecer 
prova segura da transferência dos bens vendidos; 
acrescenta depois (pag. 194) que a exigência de 
escritura é estabelecida em vista dos bens vendidos e 
da respectiva transmissão por efeito do contrato; não 
em vista da obrigação assumida pelo comprador.  
[8] Cfr. o caso, com alguma similitude, analisado no 
Ac. do STJ de 25.11.92, com sumário publicado em 
www.dgsi.pt. 
[9] Cfr. Almeida Costa, Direito das Obrigações, 10º 
ed., 1040. 
[10] A Assunção Fidejussória de Dívida, 846. Cfr. 
também Menezes Leitão, Garantias das Obrigações, 
126. 
[11] O aval, sendo garantia pessoal, não é 
rigorosamente uma fiança, mas aproxima-se desta em 
vários pontos do seu regime (Ferrer Correia, Direito 
Comercial, Vol. III, 209), aplicando-se-lhe os 
princípios fundamentais reguladores desta, desde que 
disposições próprias da lei cambiária os não afastem 
de modo explícito (Abel Delgado, LULL Anotada, 7ª 
ed., 170). Sobre este ponto e a divergência que se 
encontra na doutrina sobre a natureza jurídica do aval, 
cfr. Menezes Leitão, Ob. Cit., 146.  
[12] Autor e Ob. Cit., 848. 
[13] Neste sentido, Januário Costa Gomes, Ob. Cit., 
849. 
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TRPorto 
Agravo nº 7782.08 
Relator: Amaral Ferreira (428) 
Adj.: Des. Ana Paula Lobo. 
Adj.: Des. Deolinda Varão. 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
I. RELATÓRIO. 
 
1. Nos autos de inventário instaurados por óbito de 
B………. e marido, C………. que, com o nº 
…./03.2TBVFR-B, correm termos no Tribunal Judicial 
de Santa Maria da Feira, em que é cabeça de casal 
D………., sendo herdeiro, entre outros, E………., 
apresentou a cabeça de casal a relação de bens da 
qual fez constar, além do mais, as seguintes verbas: 
5) Prédio de casas de habitação, com 5 divisões, sito 
no ………., freguesia de ………., a confrontar do norte 
com caminho, do sul e do poente com bens da 
herança e do nascente com F………., com a superfície 
coberta de 56 m2, logradouro com 150 m2, omisso no 
registo e inscrito na matriz sob o artº urbano nº 633º, 
com o valor patrimonial de 14.181,32 €; 
6) Prédio de casas de habitação de rés-do-chão, sito 
no ………., freguesia de ………, a confrontar do norte 
com estrada, do sul e do nascente com bens da 
herança e do poente com G………., com a superfície 
coberta de 73 m2 e logradouro com 1447 m2, omisso 
na Conservatória e inscrito na matriz sob o artº 1770º, 
com o valor patrimonial de 2.689,20 € e 
7) Terreno de cultura, sito no ………., da freguesia de 
………., a confinar do norte com caminho, do sul com 
H………., nascente com I………. e poente com J………., 
descrito na Conservatória sob o nº 68.609, a fls. 40 do 
Livro B-76, inscrito na matriz sob o artº 1546º, com a 
área de 1.200 m2 e o valor patrimonial de 19,27 €. 
Mais fez constar da relação de bens, quanto à verba nº 
7), que dela foram destacadas as seguintes três 
parcelas, conforme escrituras de doação que junta, em 
que figuram como donatários por conta da quota 
disponível dos doadores (os inventariados) a cabeça 
de casal e marido: 
a) Uma parcela de terreno com a área de 200 m2, 
destinada a construção urbana, a confinar de nascente 
e sul com o resto do prédio dos doadores, ora 
inventariados, do poente com J………. e do norte com 
estrada, por onde mede 15 metros (escritura de 
26.04.1966, outorgada no 1º Cartório da Secretaria 
Notarial de Santa Maria da Feira, a fls. 44 e 45 do 
Livro 34-A); 
b) Uma parcela de terreno com a área de 320 m2, 
destinada a arredondamento de um terreno para 
construção [o referido em a)], a confinar a parcela do 
nascente com os doadores, ora inventariados, do 
poente com J………. e com terreno e casa do casal dos 
donatários, do norte com estrada que conduz a ………. 
e do sul com H………. (escritura lavrada a 14.10.1970, 
de fls. 12 e 13 do Livro nº B-944) e 
c) Parcela de terreno com a área de 465 m2, a 
confinar do nascente com os doadores, do poente com 
a cabeça de casal, do norte com a estrada camarária e 
do sul com herdeiros de H………., destinada a aumento 
de quintal ao prédio urbano da donatária, ora cabeça 
de casal (escritura de 27.02.1976, 1º Cartório da 
Secretaria Notarial de Santa Maria da Feira, Livro A-
1014, fls. 61 e seguintes) 
acrescentando que, embora nas aludidas escrituras 
conste que se tratou de doações por conta da quota 
disponível dos inventariados, o certo é que, de facto, o 
que eles fizeram foram vendas, tendo a donatária e 
seu marido pago, respectivamente, as quantias de 
14.000$00, 22.400$00 e 93.000$00 pela aquisição, 
conforme consta da declaração assinada pelo 
inventariado (que juntou), resultando as divergências 

entre as declarações da vontade dos outorgantes das 
escrituras dum acordo entre os mesmos, no sentido de 
evitar operações de loteamento, e para contornar 
disposição legal que impede, como regra, o 
fraccionamento de prédios rústicos, bem como para 
diminuir as despesas com encargos fiscais, pelo que 
devem as mesmas ser excluídas da relação de bens as 
três parcelas. 
 
2. O interessado E………. deduziu reclamação contra a 
relação de bens na qual pugna pela atribuição dos 
valores patrimoniais de 26.617,25 € e 9.195,66 € às 
verbas nºs 5 e 6, respectivamente, e pela actualização 
do valor patrimonial da verba nº 7, que diz datar de 
1989, e que não aceita por não corresponder à 
verdade, reputando ainda de falsa a declaração do 
inventariado junta pela cabeça de casal, que as 
referidas parcelas a), b) e c) tenham sido objecto de 
compra e venda, porquanto elas foram doadas à 
cabeça de casal e marido, por conta da quota 
disponível, conforme consta das escrituras respectivas, 
juntando o documento de fls. 110. 
 
3. A cabeça de casal respondeu ao incidente indicando 
prova testemunhal, referindo que os valores 
patrimoniais que indicou na relação são os que 
constam das respectivas certidões matriciais que a 
instruíram, mas que não se opõe à sua correcção, 
desde que devidamente comprovada, e, no que se 
refere às doações das parcelas da verba nº 7 mantém 
a posição que assumira na relação de bens, 
comprovada pelo documento que juntou assinado pelo 
inventariado. 
 
4. O reclamante apresentou resposta à resposta da 
cabeça de casal em que reafirmava o anteriormente 
alegado, tendo, como esse requerimento, arrolado 
prova testemunhal e junto um documento que 
consiste numa declaração (fls. 258) de outros quatro 
herdeiros (filhos) dos inventariados, na qual declaram 
que as três parcelas de terreno foram doadas à cabeça 
de casal e marido, e não vendidas como eles 
falsamente alegam, e que consideram que elas devem 
ser relacionadas, resposta essa que foi considerada, 
no que se reportava ao que constituía resposta à 
resposta da cabeça de casal, como não escrita por 
despacho transitado. 
 
5. Decidindo a reclamação deduzida pelo agravante, 
foi proferido despacho que, depois de considerar que o 
ónus da prova da alegação da falta da relacionação de 
bens e bem assim o da indicação das provas incumbia 
sobre quem a alegava, ou seja o agravante, e de 
referir que o valor dos prédios inscritos na matriz era o 
respectivo valor matricial, como o reclamante não 
tinha apresentado ou requerido qualquer prova, julgou 
improcedente a reclamação. 
 
6. Dele discordando, agravou o interessado E………. 
que, nas respectivas alegações, formula as seguintes 
conclusões: 
 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 
7. Não tendo a cabeça de casal contra-alegado, foi 
proferido despacho de sustentação a reconhecer que, 
por lapso, tinha sido referido que o recorrente não 
tinha junto prova, quando, efectivamente, com a 
reclamação juntou o documento de fls. 110 (para 
prova do valor patrimonial actualizado dos prédios) e, 
com a resposta à resposta da cabeça de casal, o 
documento de fls. 258 (para prova da existência de 
efectivas doações) e prova testemunhal; todavia, 
considerou-se a prova testemunhal extemporânea, por 
não ter sido apresentada com a reclamação, manteve 
os valores patrimoniais que constavam da relação de 
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bens por o documento junto não ser certidão matricial 
e remeteu os interessados para os meios comuns 
quanto à questão das doações ou das vendas das três 
parcelas relativas à verba nº 7, neste caso porque, 
não obstante a prova produzida, não tinha sido 
possível apurar com segurança se as parcelas haviam 
sido doada ou vendidas, e porque havia necessidade 
de maior indagação que se não compadecia com a 
decisão incidental no processo de inventário. 
 
8. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 
 
II. FUNDAMENTAÇÃO. 
 
1. A matéria de facto a ter em consideração na 
decisão do agravo é a que acima se relatou. 
 
2. Tendo presente que o objecto dos recursos é 
balizado pelas conclusões das alegações dos 
recorrentes, não podendo o Tribunal apreciar e 
conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser 
que se imponha o seu conhecimento oficioso - artºs 
684º, nº 3, e 690º, nºs 1 e 3, do Código de Processo 
Civil -, que nos recursos se apreciam questões e não 
razões e que os recursos não visam criar decisões 
sobre matéria nova, sendo o seu âmbito delimitado 
pelo conteúdo do acto recorrido, são as seguintes as 
questões suscitadas no agravo: 
- Nulidade do despacho recorrido; 
- Valor patrimonial dos imóveis; 
- Admissibilidade da prova testemunhal apresentada 
pelo reclamante; 
- Força probatória de documentos autênticos e 
admissibilidade de prova testemunhal para prova da 
simulação e  
- Se era de remeter os interessados para os meios 
comuns. 
 
Nulidade do despacho recorrido. 
O agravante reputa de nulo o despacho recorrido, com 
o fundamento de que não declarou quais os factos que 
considera provados e não provados, ou seja, atribui-
lhe a nulidade constante da alíneas b) do nº 1 do artº 
668º do Código de Processo Civil, aplicável aos 
despachos por força do disposto no artº 666º, nº 3, do 
mesmo diploma legal, nos termos do qual, a sentença 
é nula quando não especifique os fundamentos de 
facto. 
 
À tramitação dos incidentes do processo de inventário, 
não especialmente regulados na lei, é aplicável, ex vi 
do artº 1334º, Código de Processo Civil, o disposto 
nos arts. 302º a 304º do mesmo Código. 
E segundo o disposto no artº 304º, nº5, finda a 
produção de prova, o juiz declara quais os factos que 
julga provados e não provados, observando, com as 
devidas adaptações, o disposto no nº 2 do artigo 653º 
(“A matéria de facto é decidida por acórdão ou 
despacho, se o julgamento incumbir a juiz singular; a 
decisão declarará quais os factos que o tribunal julga 
provados e quais os que julga não provados, 
analisando criticamente as provas e especificando os 
fundamentos que foram decisivos para a convicção do 
julgador”). 
O despacho que decidiu o incidente de reclamação 
contra a relação de bens, depois de considerar que o 
reclamante tinha o ónus da prova da alegação da falta 
de relacionação de bens e de indicação das provas, 
refere que ele não apresentou nem requereu a 
produção de prova e, como tal, julgou improcedente a 
reclamação. 
Todavia, no despacho de sustentação corrigiu a 
afirmação de que o reclamante não apresentara 
qualquer prova, nos termos constantes de I.7. supra, 
acabando por alterar a decisão recorrida, remetendo 
os interessados para os meios comuns quanto à 
questão das doações ou vendas das 3 parcelas 
constantes da verba nº 7 da relação de bens, porque 

da prova produzida não tinha sido possível apurar com 
segurança se as parcelas em causa foram doadas ou 
vendidas, havendo necessidade de mais variada e 
cuidada prova, e mantendo os valores matriciais dos 
imóveis, neste caso porque o documento junto com a 
reclamação não consubstanciava certidão matricial, o 
que não vem questionado. 
Ora, estando-se perante reclamação contra a relação 
de bens (da qual a cabeça de casal fez constar que as 
três parcelas foram vendidas e não doadas), face ao 
teor do despacho recorrido e do despacho de 
sustentação, entendemos que não ocorre a arguida 
nulidade, porquanto foi mantido o valor patrimonial 
dos imóveis constantes da relação de bens e, tendo os 
interessados sido remetidos para os meios comuns 
relativamente às parcelas da verba º 7, não havia que 
declarar que elas tinham sido doadas ou vendidas, o 
que, para além de constituir a decisão da questão, até 
seria contraditório com a referida remessa para os 
meios comuns. 
 
Valor patrimonial dos imóveis. 
Dispõe o artº 1346º do Código de Processo Civil que, 
além de os relacionar, o cabeça de casal indicará o 
valor que atribui a cada um dos bens - nº 1 - e que o 
valor dos prédios inscritos na matriz é o respectivo 
valor matricial, devendo o cabeça de casal exibir a 
caderneta predial actualizada ou apresentar a 
respectiva certidão. 
O agravante pugna pelo valor patrimonial actualizado 
dos imóveis (nºs 5 e 6) nos termos do documento que 
juntou a fls. 110 e pela actualização do valor 
patrimonial da verba nº 7. 
Sendo, nos termos do citado artº 1346º, n 1, o valor 
patrimonial dos imóveis inscritos na matriz o 
respectivo valor matricial, afirmando-se no despacho 
recorrido (complementado pelo despacho de 
sustentação) que os valores indicados pela cabeça de 
casal eram os que constavam das certidões matriciais 
juntas pela cabeça de casal e que o documento junto 
não consubstanciava certidão matricial, o que não vem 
questionado, não vemos razão para proceder à 
requerida alteração. 
Acresce que, como nele também se afirma, sempre os 
interessados podem reclamar contra o valor atribuído 
aos bens, por defeito ou por excesso, até ao início das 
licitações, sendo tal reclamação decidida em sede de 
conferência de interessados, podendo, na falta de 
acordo, ser requerida a avaliação dos bens cujo valor 
foi questionado [artºs 1353º, nº 4, al. a) e 1362º, nº 
4, ambos do Código de Processo Civil]. 
 
Admissibilidade da prova testemunhal apresentada 
pelo reclamante. 
Pretendendo o reclamante que a prova testemunhal 
que indicou com a resposta à resposta apresentada 
pela cabeça de casal à reclamação que deduziu devia 
ter sido admitida, não lhe assiste razão. 
 
Na primitiva redacção do Código de Processo Civil 
1961, referente à matéria de acusação de falta de 
bens na relação apresentada pelo cabeça-de-casal, 
dispunha o nº 1 do artº 1342º que “acusando-se a 
falta de bens na relação apresentada, é o cabeça-de-
casal notificado para os relacionar ou dizer o que se 
lhe oferecer” e o nº 3 que “se negar a existência de 
bens ou a obrigação de os relacionar, o juiz convidará 
os interessados a produzirem quaisquer provas, 
mandará proceder às diligências que julgue 
necessárias e por fim decidirá se os bens devem ser 
relacionados”. 
Como é sabido, o DL nº 227/94, de 8/9, veio trazer 
grandes alterações ao regime do processo de 
inventário entre elas se ressaltando as que tinham a 
ver com o regime das oposições e impugnações. 
E, nesses termos, o artº 1344º, nº 1, passou a dispor 
que “deduzida a oposição ou impugnação, nos termos 
do artº anterior, são notificados para responder, em 
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dez dias, os interessados com legitimidade para 
intervir na questão suscitada”, enquanto o nº 2 do 
mesmo normativo passou a estabelecer que “as 
provas são indicadas com os requerimentos e as 
respostas; efectuadas as diligências probatórias 
necessárias, requeridas pelos interessados ou 
determinadas oficiosamente pelo juiz, é a questão 
decidida...”. 
A reforma entretanto introduzida ao CPC pelos DL’s 
nºs 329-A/95, de 12/12, e 180/96, de 25/09, 
absorveu, em tal regime, a normatividade nuclear do 
citado DL nº 227/94. 
Como sublinha A. Neto, Código de Processo Civil 
Anotado, 17ª edição, nota 1, págs. 1314 e 1316, nos 
nºs 1 a 5 do actual artº 1348º, “a reforma de 1995 
limitou-se a ampliar os prazos nele fixados, mantendo 
a anterior redacção introduzida pelo DL nº 227/94, de 
8/9”, enquanto no que concerne ao artº 1349º “a 
reforma de 95, limitou-se, no nº 1, a elevar de 8 para 
10 dias o prazo nele fixado, mantendo no demais a 
redacção do DL nº 227/94, de 8/9”. 
Resulta do actual artº 1345º, nºs 1 e 2, que da 
relação de bens devem fazer parte direitos e títulos de 
crédito, dinheiro, objectos de ouro, prata e pedras 
preciosas e semelhantes, outras coisas móveis e bens 
imóveis, e dívidas (activas e passivas), que devem ser 
relacionados em separado e sujeitos a numeração 
própria. 
E o artº 1348º, nº 1, dispõe que “apresentada a 
relação de bens, são os interessados notificados de 
que podem reclamar contra ela, no prazo de 10 dias, 
acusando a falta de bens que devam ser relacionados, 
requerendo a exclusão de bens indevidamente 
relacionados, por não fazerem parte do acervo a 
dividir, ou arguindo qualquer inexactidão na descrição 
de bens que releve para a partilha. 
Por sua vez, o artº 1349º nº 1, preceitua que “quando 
seja deduzida reclamação contra a relação de bens, é 
o cabeça-de-casal notificado para relacionar os bens 
em falta ou dizer o que se lhe oferecer sobre a matéria 
da reclamação no prazo de dez dias”, enquanto no seu 
nº 3 estatui que “não se verificando a situação 
prevista nº número anterior - referindo-se à situação 
em que o cabeça-de-casal confessou a existência dos 
bens cuja falta foi reclamada - notificam-se os 
restantes interessados com legitimidade para se 
pronunciarem, aplicando-se o disposto no artº 1344º, 
nº 2, e decidindo o juiz da existência de bens e da 
pertinência da sua relacionação...”. 
Por fim, estabelece o artº 1344º, nº 2, que “as provas 
são indicadas com os requerimentos e respostas...”, 
sendo que as reclamações são, em princípio, 
apresentadas através de requerimentos (neste sentido 
Carvalho de Sá, Do Inventário, 1996, págs. 111 e 
segs). 
Assim, do confronto dos dispositivos legais referidos, 
há que concluir que, no actual regime do Código de 
Processo Civil (e após o DL nº 227/94), ao contrário 
do que sucedia no primitivo regime, com o 
requerimento de reclamação apresentado contra a 
relação de bens, deve o reclamante indicar ou 
oferecer, desde logo aí, os meios de prova que 
entenda serem necessários para fazer valer a sua 
pretensão. 
A essa obrigação está depois também sujeito o 
cabeça-de-casal, aquando do seu requerimento de 
resposta, no caso de este não ir ao encontro da 
pretensão do reclamante, nomeadamente confessando 
a existência dos bens reclamados. 
E, não o tendo feito, não tem o reclamante que ser 
depois notificado para o fazer e nem sequer o juiz está 
vinculado ao dever de, oficiosamente, efectuar 
diligências com vista a suprir tal omissão, devendo, 
sem mais, a reclamação ser indeferida. 
As únicas pessoas cuja obrigatoriedade de notificação, 
para apresentarem as suas provas, a lei impõe são, no 
caso de existirem, os restantes interessados a quem 
se reconheça legitimidade para se pronunciarem sobre 

a questão - neste sentido o Ac. STJ de 9/2/98, CT/STJ, 
Tomo I, pág. 54. 
Portanto, se a agravante não apresentou quaisquer 
provas aquando da dedução da reclamação, não o 
podia fazer posteriormente à resposta do cabeça-de-
casal - Ac. deste Tribunal de 15.06.2000, processo nº 
0030895, www.dgsi.pt. -, nem tinha que ser notificada 
posteriormente para as apresentar.  
E, se as não apresentou foi ou porque as não tinha ou 
porque inobservou esse ónus, pelo que sibi imputet, já 
que, como se refere no citado aresto do STJ, o 
princípio da auto-responsabilidade das partes ainda 
existe no processo civil, não significando o estatuído 
no artº 265º, nº 3, segundo o qual incumbe ao juiz 
ordenar, mesmo oficiosamente, todas as diligências 
necessárias ao apuramento da verdade e à justa 
composição do litígio, quanto aos factos de que lhe é 
lícito conhecer, que ele deva substituir-se à parte, 
designadamente na indicação da prova. 
Assim, improcede a questão em apreço, pois, apesar 
de ter sido apenas produzida a prova oferecida pela 
cabeça-de-casal, foi-o porque ela, observando os 
preceitos legais que acabam de ser referenciados, 
indicou tal prova com o requerimento de resposta ao 
incidente de reclamação contra a relação de bens. 
 
Força probatória de documentos autênticos e 
admissibilidade de prova testemunhal para prova da 
simulação. 
Nesta questão, o agravante sustenta que as escrituras 
de doação das três parcelas de terreno da verba nº 7 
têm força probatória plena, já que, não tendo sido 
arguida a sua falsidade, os factos nela referidos estão 
provados, e que é inadmissível prova testemunhal 
sobre o acordo simulatório. 
Também nesta questão lhe falece razão. 
 
Na verdade, a força probatória plena dos documentos 
autênticos não tem o alcance absoluto que o 
agravante dela pretende retirar. O artº 371º, nº 1, do 
Código Civil (diploma a que pertencerão os demais 
preceitos legais a citar nesta questão, sem outra 
menção de origem) diz expressamente que “Os 
documentos autênticos fazem prova plena dos factos 
que referem como praticados pela autoridade ou oficial 
público respectivo, assim como dos factos que neles 
são atestados com base nas percepções da entidade 
documentadora …”. 
A força probatória do documento tem a ver, pois, com 
um conteúdo externo do documento e não com o 
próprio teor intrínseco do negócio que ele documenta. 
Assim, não obstante constar das escrituras em causa 
que as parcelas foram doadas, isso não significa que 
assim tenha sido realmente. 
Como se escreveu no Ac. do STJ de 9/04/91, AJ, 18, 
pág. 13 e segs., a força probatória plena de 
documento oficial só abrange o acto praticado pelo 
funcionário, o que significa que, no caso dos autos, as 
escrituras só provam plenamente que nas datas que 
delas constam, compareceram perante o notário as 
pessoas que fizeram as declarações das mesmas 
constantes e que o notário lavrou as referidas 
escrituras, sem que essa força probatória se estenda 
ao conteúdo das declarações. 
 
Vejamos agora da admissibilidade de prova 
testemunhal da simulação. 
Nos termos do art. 394º, nº 2, do Código Civil, é 
inadmissível a prova por testemunhas do acordo 
simulatório e do negócio dissimulado, caso exista, 
como é o caso dos autos, já que é invocada uma 
situação de simulação relativa (artº 241º, nº 1, que 
dispõe que “Quando sob o negócio simulado exista um 
outro que as partes quiseram realizar, é aplicável a 
este o regime que lhe corresponderia se fosse 
concluído sem dissimulação, não sendo a sua validade 
prejudicada pela nulidade do negócio simulado”). 
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Em anotação ao citado artº 394º, escrevem P. Lima e 
A. Varela, Código Civil Anotado, que o objectivo da 
proibição é afastar os perigos que a admissibilidade da 
prova testemunhal seria capaz de originar: quando 
uma das partes (ou ambas) quisesse infirmar ou 
frustrar os efeitos do negócio, poderia socorrer-se de 
testemunhas para demonstrar que o negócio foi 
simulado, destruindo, assim, mediante uma prova 
extremamente insegura, a eficácia do documento. 
Mas, a proibição de prova testemunhal prevista no 
artº 394º, nº 2, respeita, apenas, ao recurso à prova 
testemunhal, ou por presunções judiciais, como meio 
de prova exclusivo, do acordo simulatório, ou de 
negócio dissimulado. 
É que, quer a doutrina, quer a jurisprudência, vêm 
defendendo (diríamos uniformemente), a 
admissibi1idade da prova testemunhal em 
determinadas circunstâncias excepcionais, 
nomeadamente quando exista um princípio de prova 
por escrito (neste sentido, v.g., P. Lima e A. Varela, 
obra e locais citados; Mota Pinto, Parecer sobre a 
Arguição da Simulação pelos Simuladores, publicado 
na CJ, Tomo III/1985, Pág. 11 e segs., em 
colaboração com Pinto Monteiro; Carvalho Fernandes, 
A Prova da Simulação Pelos Simuladores in O Direito, 
124, pág. 593 e seguintes; Acs. STJ de 23/09/99 e de 
26/11/02, da RL de 21/01/99 e de 5/7/00, e deste 
Tribunal, de 3/12/02, de 9/3/04, de 19/5/05, de 
29/11/2006 e de 18/6/2008 (este citado na decisão 
recorrida e subscrito pelo ora relator na qualidade de 
1º adjunto), todos publicados em www.dgsi.pt.. 
Como se escreve no referido Parecer, interpretada à 
letra, a regra enunciada no artigo 394º, é susceptível 
de causar graves iniquidades, devendo admitir-se, por 
isso, algumas excepções que não se oponham à sua 
razão de ser, acrescentando o mesmo Autor que “Por 
razões de justiça, entendemos que a existência dum 
princípio de prova por escrito, tal como é definido e 
aplicado nos sistemas jurídicos francês e italiano, 
poderá permitir o recurso à prova testemunhal. 
Com menos hesitação afirmamos ainda que, existindo 
já prova documental, susceptível de formar a 
convicção de verificação do facto alegado, é de admitir 
a prova de testemunhas, a fim de: 
1º) Interpretar o contexto dos documentos, conforme 
expressamente prescreve o nº3 do artigo 393º do 
Código Civil (…); 
2º) Completar a prova documental, desde que esta, a 
existir (...), constitua, por si só, um indício que torne 
verosímil a existência de simulação, a qual poderá ser 
plenamente comprovada não só com a audição de 
testemunhas juxta scripturam - pelos esclarecimentos 
e precisões que venha a fornecer à interpretação dos 
documentos - mas também como modo de integração, 
complementar da prova documental”. 
Assim, tendo a cabeça de casal junto declaração do 
doador junta a fls. 59, era admissível prova 
testemunhal para prova da simulação. 
 
Se era de remeter os interessados para os meios 
comuns. 
Já se referiu qual a fundamentação em que o o Mmº 
Juiz a quo se baseou para remeter os interessados 
para os meios comuns relativamente às 3 parcelas 
destacadas da verba nº 7. 
Em causa está o saber se elas foram doadas, como 
consta das escrituras respectivas, ou vendidas, como 
afirma a cabeça de casal. 
O inventário, que é um processo com natureza 
graciosa e contenciosa que tende a uma partilha global 
do património hereditário, visando a salvaguarda da 
universalidade e unidade da herança - artº 1326º do 
Código de Processo Civil -, quanto às questões nele 
decididas, assume o aspecto contencioso, funciona 
como uma acção, é uma verdadeira causa - Ac. RL, de 
25/06/92, CJ, Tomo III, pág. 216. 

Compete ao cabeça de casal relacionar os bens que 
fazem parte do acervo hereditário, indicando o seu 
valor. 
Dispõe o artigo 1350 nº 1 do Código de Processo Civil 
que “Quando a complexidade da matéria de facto 
subjacente às questões suscitadas tornar 
inconveniente, nos termos do nº 2 do artigo 1336º, a 
decisão incidental das reclamações previstas no artigo 
anterior, o juiz abstém-se de decidir e remete os 
interessados para os meios comuns”. 
O nº 2 do artº 1336º apenas admite a remessa para 
os meios comuns quando “… a questão a dirimir torne 
inconveniente a decisão incidental no inventário, por 
implicar redução das garantias das partes”. 
Tem defendido a jurisprudência que a decisão no 
processo de inventário deve revestir-se com um grau 
de elevada certeza sobre a existência ou inexistência 
dos bens reclamados, com conclusão segura e 
consciente, não discricionária, que se não compadece, 
a maior parte das vezes, com uma averiguação 
sumária, pese embora a possibilidade da existência de 
prejuízo da celeridade e economia processual e da 
maior gravosidade na demora na resolução da 
questão. 
Por sua vez, o nº 2 do artº 1349º do Código de 
Processo Civil determina que quando o cabeça de casal 
negue a existência dos bens reclamados, tornando 
deste modo necessária a intervenção do tribunal para 
decidir e fixar se os bens devem ou não serem 
relacionados, seja aplicado o nº 2 do artº 1344º, que 
exige que as provas sejam indicadas nos 
requerimentos e respostas e efectuadas as diligências 
probatórias necessárias, decide-se então a questão e 
quando considere a matéria de facto subjacente às 
questões suscitadas complexas, pode abster-se de 
julgar e mandar os interessados para os meios 
comuns. 
Por isso se entende que só naqueles casos em que se 
conclui que a questão a decidir para ser feita com 
segurança e consciência exige uma aturada e 
complexa indagação é que devem as partes serem 
remetidas para ao meios comuns - Ac. STJ de 
16/12/80, BMJ, 302, 275. 
Como se afirma no Ac. deste Tribunal de 3/4/2006, é 
sabido que o processo de inventário contém um 
conjunto de regras que constituem simples critérios de 
orientação, cabendo ao tribunal fixar os seus limites, 
definir-lhe os contornos e dar consistência ao seu 
conteúdo maleável. 
Por outro lado, o processo de inventário está munido 
de vários mecanismos capazes de darem resposta 
adequado a muitos, senão todos, os incidentes 
processuais, mormente da acusação da falta de 
relação de bens. 
Assim, Lopes do Rego, Comentários ao Código de 
Processo Civil, 2ª ed., 2004, pág. 268, em anotação 
ao artigo 1350º do CPC, considera que a regra é a de 
que o tribunal da causa tem competência para dirimir 
todas as questões que importem à exacta definição do 
acervo hereditário a partilhar, podendo 
excepcionalmente, em caso de particular 
complexidade - e para evitar redução das normais 
garantias das partes - usar as possibilidades que 
emergem do estatuído neste preceito. 
Como daqui se infere, utiliza-se a expressão 
“excepcionalmente” e “particular complexidade” para 
denotar e fazer realçar a excepção à regra. 
Na formulação deste juízo, deve-se ponderar tanto o 
interesse na resolução definitiva das questões 
suscitadas, como em não verem as partes o seu 
problema resolvido de modo precipitado ou 
indevidamente fundamentado, em consequência da 
prova, sempre sumária, mas, porém, sempre se 
exigindo que seja possível formar em sede de 
inventário e mediante as provas apresentadas, um 
juízo com elevado grau de certeza - Ac. STJ de 
15/5/01, CJ/STJ, Tomo III, pág. 75. 
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Este sentido sumário significa a simplicidade da prova 
a produzir, a facilidade da decisão a proferir, a 
singeleza da questão a apreciar, contrapondo-se assim 
à da questão de larga indagação a que poria termo 
decisão fundamentada em provas minuciosas, 
complicadas e exaustivas - Lopes Cardoso, Partilhas 
Judiciais, vol. I, pág. 525. 
Ora, para determinar se as parcelas em questão foram 
doadas ou vendidas, impõe-se, indubitavelmente, a 
remessa dos interessados para os meios comuns - nos 
termos do disposto nos artºs 1335º, nº 1, e 1336º, nº 
2, ex vi do artº 1350º, do Código de Processo Civil -, 
por haver necessidade de produção de prova que o 
presente processo de inventário não comporta, até 
porque no incidente da reclamação da relação de bens 
não foi arrolada qualquer prova pelo reclamante e foi 
até produzida a prova testemunhal oferecida pela 
cabeça de casal. 
Na verdade, a solução da questão que ora nos ocupa 
não se compadece com a índole sumária da prova a 
produzir no presente processo de inventário e daí que, 
atenta a sua complexidade, não vejamos que seja 
possível decidir a questão com a necessária segurança 
e consciência sem recurso à remessa dos interessados 
para os meios comuns, onde - aí sim - pode ter lugar 
uma muito mais larga, aturada e profícua apreciação e 
decisão. 
Assim, nenhuma censura merece a decisão recorrida. 
 
III. DECISÃO. 
 
Face ao exposto, acordam os juizes que constituem 
esta Secção Cível do Tribunal da Relação do Porto, em 
negar provimento ao agravo e, consequentemente, em 
manter o despacho recorrido. 

* 
Custas pelo agravante. 

* 
 
Porto, 15/1/2009 
António do Amaral Ferreira 
Ana Paula Fonseca Lobo 
Deolinda Maria Fazendas Borges Varão 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6434 
 
 
Processo nº7252/08-5 (Apelação) 
 
 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
 
 
B………., residente na ………., nº. …, ………., Aveiro, 
intentou, em 11/10/2005, no .º. Juízo do Tribunal de 
Comarca de Valongo, Acção Ordinária – contra as Rés: 
– Brisa Auto-Estradas de Portugal, SA, com sede na 
………., ………., ……….; e 
– Companhia de Seguros C………., SA, actualmente 
“Companhia de Seguros D………., SA”, com sede no 
………, nº. .., Lisboa, 
pedindo a condenação das RR no pagamento ao A. da 
quantia global de € 16.928,12, acrescida dos juros 
moratórios desde a citação até integral e efectivo 
pagamento, assim como as despesas suportadas pelo 
A. relativamente aos dias de paralisação e 
parqueamento do veículo PR, subsequentes à data da 
propositura desta acção, a liquidar em execução de 
sentença. 
 
Invocou os factos integrantes dos pressupostos da 
obrigação de indemnizar fundada nos danos 

emergentes de um despiste automóvel, ocorrido no 
dia 11 de Março de 2004, na Auto-Estrada nº. ., 
devido à existência de um lençol de água no 
pavimento cujos rasgos de drenagem estavam 
obstruídos por incúria da Ré Brisa, sua concessionária, 
e que provocou hidroplanagem.  
Acrescentou, aliás, que a Base XXXVI do contrato de 
concessão tem carácter normativo e que, por isso, a 
sua violação é fonte de responsabilidade civil 
extracontratual, assumida pela seguradora mediante o 
respectivo contrato. 
 
Em sede de contestação, veio a Ré Brisa defender-se 
pela forma constante de fls.82 e sgs. atribuindo a 
causa do acidente às condições climatéricas e ao 
comportamento do condutor; e que no âmbito da 
responsabilidade extracontratual, cabe ao Autor alegar 
os factos integrantes dos respectivos pressupostos, o 
que não fez. 
 
Deduziu, ainda, reconvenção contra a E………., SA – 
cuja intervenção principal provocada suscitou através 
do respectivo Incidente – pedindo que esta seja 
“condenada a pagar à reconvinte a quantia de 540,15€ 
acrescida de juros de mora vencidos e vincendos até 
integral pagamento”, alegando, para tanto, que do 
acidente resultaram estragos nas guardas de 
segurança e num delineador da auto-estrada, cuja 
reparação teve de fazer e na qual despendeu a dita 
quantia, e por cujo ressarcimento é responsável a 
seguradora em função do respectivo contrato. 
 
A Ré D………., SA contestou, conforme fls. 180 a 183, 
confirmando o contrato de seguro, excepcionando uma 
franquia a cargo da segurada, impugnando, maxime 
por desconhecimento e atribuindo a culpa ao condutor 
do veículo. 
Admitido o Incidente de Intervenção e citada a E………., 
SA, veio esta contestar, conforme fls. 221 a 224, 
aderindo à versão do seu segurado, impugnando por 
desconhecimento e concluindo pela sua absolvição. 
N Réplica, o A. concluiu como na petição.  
Foi elaborado saneador com selecção da matéria de 
facto que constituiu a Base Instrutória. 
 
Realizou-se a audiência de discussão e julgamento 
com observância do formalismo legal, tendo sido 
proferida sentença final que julgou a acção totalmente 
improcedente, absolvendo as Rés Brisa Auto-Estradas 
de Portugal, S.A. e Companhia de Seguros D………., 
S.A., totalmente procedente o pedido reconvencional 
deduzido contra a Interveniente E………., SA. 
 
Inconformado com o assim decidido recorreu o Autor 
que, alegando, formulou as seguintes conclusões: 
 
…………………… 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
Em contra-alegações a apelada Brisa-Auto Estradas de 
Portugal, S.A. pugnou pela confirmação do Julgado. 
 
Após os vistos legais, cumpre decidir. 
 
I I – Os factos 
 
1. – No dia 11-03-2004, pelas 21,35 h, o veículo ..-..-
PR, conduzido por G………., circulava na A. (auto-
estrada nº. .), no sentido ……….-………., pela respectiva 
faixa de rodagem [alínea A) da Especificação]. 
2. – E, ao quilómetro 20,7, despistou-se [alínea A) da 
Especificação]. 
3. – Na altura, chovia intensamente, e o piso da dita 
faixa por onde seguia o PR estava molhado em toda a 
sua extensão [alínea B) da Especificação]. 
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4. – Ainda no dia 11-03-2004, o condutor G………. 
comunicou à Brisa a ocorrência do acidente [alínea C) 
da Especificação]. 
5. – O Autor era e é proprietário do PR [alínea D) da 
Especificação]. 
6. – A E………., SA havia assumido, à data do acidente, 
o dever de indemnizar terceiros por danos emergentes 
da circulação do PR, pelo contrato de seguro titulado 
pela apólice 034/……../… [alíneas E) e F) da 
Especificação]. 
7. – A Ré Brisa, SA dedica-se à construção, 
conservação e exploração de auto-estradas e 
respectivas áreas de serviço, em regime de concessão, 
bem como ao estudo e realização de infra-estruturas 
de equipamento social, exercendo as funções de 
concessionária da A. [alínea G) da Especificação]. 
8. – À data do acidente, a Companhia de Seguros 
D………., SA, havia assumido o dever de indemnizar 
terceiros por danos para estes resultantes do exercício 
da actividade da Brisa, nos termos do contrato de 
seguro titulado pela apólice nº. 87/….. [alínea H) da 
Especificação].  
9. – Consta da cláusula 5ª.das condições particulares 
da apólice referida em 3.1.8 que a cargo da Brisa fica 
a franquia de 150.000$00 por sinistro, com o máximo 
acumulado de 5.000.000$00 por anuidade [alínea I) 
da Especificação].  
10.-. – Imediatamente antes do despiste, o veículo PR 
circulava com os faróis médios ligados [quesito 1º.]. 
11.- – Na altura do acidente, era noite [quesito 2º.]. 
12.- – No local, a faixa de rodagem destinada ao 
trânsito no sentido ………./………., é constituída por duas 
filas de trânsito [quesito 3º.]. 
13.- – Imediatamente antes do despiste, o veículo PR 
circulava pela fila de trânsito esquerda, atento o 
sentido em que seguia [quesito 4º.]. 
14.- – Ao Km 20,7, longitudinalmente, na via da 
esquerda mas do seu lado direito junto ao eixo 
divisório da faixa de rodagem em duas (sentido ……….-
……….), existia um lençol de água com cerca de 20 
metros de comprimento, 0,5 a 1 metro de largura e 
altura de 1 a 2 centímetros [quesito 6º.]. 
15.- – O PR perdeu aderência ao piso da faixa de 
rodagem [quesito 9º.]. 
16. – Em consequência, o seu condutor perdeu o 
controlo da direcção do veículo [quesito 10º.]. 
17. – Ao Km 20,7, o PR embateu de frente no 
separador central da faixa de rodagem [quesito 12º.]. 
18. – Após, ao Km 20,625, embateu no rail de 
protecção situado na berma direita [quesito 13º.]. 
19. – E, ao Km 20,610, foi embater novamente no 
separador central [quesito 14º.]. 
20. – E foi imobilizar-se na fila esquerda, em posição 
perpendicular ao eixo da via [quesito 15º.]. 
21. – No local onde o G………. perdeu o controlo da 
viatura, corria água desde a zona referida em 3.2.5 
para a berma esquerda, neste mesmo sentido [quesito 
15-Aº.]. 
22. – Como consequência directa e necessária do 
embate, o PR sofreu estragos na frente e na traseira 
[quesito 16º.]. 
23. – Cuja reparação custa 6.766,96€ [quesito 17º.]. 
24. – À data do acidente, o PR tinha o valor de 
7.088,00 € [quesito 18º.]. 
25. – Em consequência directa e necessária dos 
estragos provocados com o embate, o PR ficou 
impedido de circular [quesito 19º.]. 
26. – Por isso, o Autor parqueou-o nas instalações de 
H………., Ldª., em Aveiro [quesito 20º.]. 
27. – Após o acidente, para saber o custo da 
reparação referida em 3.2.14, o autor acordou com a 
I………. a realização de uma perícia ao PR [quesito 
23º.]. 
28. – No que despendeu 70,00 € [quesito 24º.]. 
3.2.20. – O Autor pagou 7,12€ para obter certidão da 
participação do sinistro elaborada pela GNR [quesito 
25º.]. 

29. – Em consequência directa e necessária dos 
embates atrás referidos, resultaram estragos nas 
guardas de segurança do separador central e da 
berma direita e num delineador da auto-estrada 
[quesito 26º.]. 
30. – Que a Ré Brisa reparou [quesito 27º.]. 
31. – Para garantir a segurança do tráfego automóvel 
na via [quesito 28º.]. 
32. – O que lhe custou 540,15€ [quesito 29º.]. 
33 – À altura e no local do sinistro, o piso encontrava-
se muito escorregadio [quesito 30º.]. 
34 – A Ré Brisa vigia a AE . de duas em duas horas 
[quesito 31º.]. 
35 – Para isso, tem trabalhadores a circular em 
veículos automóveis pela AE . de duas em duas horas 
[quesito 32º.]. 
36 – Os militares da BT-GNR também patrulham a AE 
. várias vezes ao longo do dia [quesito 33º.]. 
37– Os últimos patrulhamentos efectuados pelos 
trabalhadores referidos em 38 - e militares 
mencionados em 3.2.28 não detectaram qualquer 
acumulação anormal de água no piso da AE . [quesito 
34º.]. 
39 – O veículo referido em 3.1.1 foi o único que se 
despistou na altura e local do sinistro [quesito 35º.]. 
 
I I I) Do mérito do recurso 
 
Sabendo-se que as conclusões delimitam o âmbito do 
recurso (artºs.684º nº3 e 690º nº1 do Código de 
Processo Civil), a questão a apreciar resume-se em 
saber se, tal como protesta o Apelante nas suas 
alegações, “foi feita uma interpretação errada dos 
factos dados como provados e da própria lei, 
encontrando-se provados os pressupostos necessários 
à responsabilidade da Apelada “Brisa” e, em 
consequência, da sua seguradora “D………., SA” de 
indemnizar o Apelante pelos prejuízos sofridos em 
resultado do acidente, não sendo o Apelante 
responsável pelos danos causados à Apelada”. 
 
Vejamos: 
 
Importa, antes de tudo, referir que é sobre os factos 
provados que tem de ser feita a respectiva qualificação 
jurídica. E aqueles resultam da convicção do Tribunal 
formada através da livre apreciação das provas 
(artº655º nº1 do Código de Processo Civil e 389º, 
391º e 396º do Código Civil). 
 
Vem esta referência a propósito de, nas suas 
alegações o Apelante, nos nºs 31 a 35, concluir “ter o 
Tribunal feito “tábua rasa” de elementos constantes do 
processo e confirmados em sede de prova 
testemunhal, assim como não deu qualquer relevância 
a tais situações de facto, provadas por não 
impugnadas, apenas tomando por boa a prova 
produzida em sede de audiência de julgamento na 
parte desfavorável ao ora Apelante”, assim como 
“ignorou que os rasgos existentes no pavimento para 
melhor escoamento das águas estavam semi-tapados, 
devido a sujidade acumulada a obstruí-los conforme 
resultou provado pelos auto de ocorrência elaborado 
pelos agentes da Brigada de Transito da G.N.R que 
procederam à participação do acidente dos autos 
(junto aos autos e ao qual que o Meritíssimo Juiz “a 
quo” também se socorre na fundamentação da 
resposta aos quesitos, bem como pelo respectivo 
depoimento testemunhal produzido pelo Agente 
subscritor do mesmo”. 
 
É manifesto o equívoco do apelante.  
A resposta à matéria de facto objecto de Base 
Instrutória é necessariamente consentânea com a 
prova produzida, e em nada contradiz os elementos 
constantes dos autos. 
A referência que é feita ao auto da Brigada de Trânsito 
(fls.26 e sgs) não impõe ao Tribunal que considere 
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tudo o que aí se refere determinante, só por si, já que 
o Tribunal, na formação da sua convicção tem que 
sopesar todos os elementos de prova produzidos, e o 
valor dos elementos referidos não tem que se 
sobrepor a outros que o julgador tenha valorado 
também.  
O Sr. Juiz, na fundamentação do julgamento da 
matéria de facto faz referência àquele auto como 
tendo, concomitantemente com outros elementos, 
contribuído para a formação da sua convicção, sem 
que num ou outro ponto específico o tenha que ser. 
Nem o Tribunal estaria vinculado ao constante daquele 
auto. Aliás, o próprio apelante considera tais factos 
como instrumentais (ponto 32 das conclusões).  
Acresce que na sentença se diz que “Que o lençol 
formado pela água que se acumulava na tal faixa 
corresponde a um certo desnível no pavimento que 
gerava a retenção do liquido”, mas também se refere 
“desnível esse cuja medida exacta se ignora e que, 
contudo, não podendo ser superior a 2 cm, só se 
poderia avaliar caso não estivesse, como estava, a 
chover intensamente. É que parte da altura dessa 
água correspondia também à que intensamente caía 
da chuva, não só, portanto, à que ali se acumulava”. 
A segunda parte do acima referido afasta a ilação que 
o Apelante pretende retirar da referência que faz se 
ela fosse tida isoladamente. 
Serve isto para dizer que na sentença foram tidos em 
conta os factos considerados relevantes para 
apreciação da questão de mérito. 
 
O Autor atribui o despiste à existência do lençol de 
água e de água a correr no pavimento (que os rasgos 
não escoavam) e à culpa da Brisa por ter omitido a 
conduta adequada a evitar tais factos. 
 
A Brisa estriba-se na responsabilidade pelo risco a 
cargo do Autor prevista no artigo 503º., Código Civil 
embora alegando também a culpa do Autor. 
 
Vejamos. 
 
Importante é saber em que medida o lençol de água 
provocado na auto-estrada constituiu ou não causa 
directa e necessária do despiste e dos danos sofridos 
pelo veículo automóvel do Apelante, e se a sua 
formação resultou de incumprimento das obrigações 
de segurança que impendem sobre a apelada, Brisa. 
 
Assim, a questão a resolver concretiza-se em saber se 
há obrigação da Ré Brisa e consequentemente da sua 
seguradora D………., SA, de indemnizar o Autor pelos 
prejuízos sofridos em resultado do acidente, ou, pelo 
contrário, é ele, e consequentemente a sua 
seguradora E………., SA, que está obrigado a 
indemnizar a Brisa pelo que esta gastou na reparação 
dos estragos provocados no equipamento da auto-
estrada. 
É perante a factualidade dada como provada que tem 
de ser feita a respectiva integração jurídica. 
 
A questão que se debate no presente processo, 
responsabilidade das concessionárias de auto-estradas 
por acidentes nelas ocorrido em razão de líquidos na 
via (tal como de animais que aí se introduzem), tem 
sido amplamente debatida na nossa jurisprudência e 
na doutrina. Nem sempre coincidentes as decisões 
proferidas nos tribunais sobre essa matéria. 
Para uns, nas auto-estradas com portagens (como é o 
caso) existe um contrato inominado de utilização da 
via entre o utente e a concessionária, ou um contrato 
de concessão celebrado entre a cessionária e o Estado, 
sendo beneficiário o utente, sendo este como terceiro. 
Isto dentro da tese contratual. Por fim, a tese da 
responsabilidade aquiliana, segundo a qual a 
concessionária responderá perante terceiros se, com 
dolo ou mera culpa, violar ilicitamente o direito de 
outrem ou qualquer disposição legal destinada a 

proteger interesses alheios (artº 483º n.1 do Código 
Civil). 
 
Igualmente a doutrina se pronunciou sobre a questão 
debatida, da natureza jurídica da responsabilidade 
cível das concessionárias de auto-estradas, 
sustentando uns ocorrer a responsabilidade 
extracontratual (v.g. os Profs. Meneses Cordeiro – in 
Igualdade Rodoviária e Acidentes de Viação nas Auto-
Estradas, Estudo do Direito Civil Português, 2004, pág. 
56 e Carneiro da Frada in parecer apresentado na 
Revista do STJ n° 650/07) e outros a responsabilidade 
contratual (v.g. Prof. Sinde Monteiro in Revista de 
Legislação e Jurisprudência anos 131- 41 e segs., 
132°, 29.  
 
A adesão a cada uma das teses tem relevância prática, 
já que na responsabilidade contratual se presume a 
culpa do devedor inadimplente (artº799º nº1 do 
Código Civil); na responsabilidade extracontratual ou 
aquiliana, cabe ao lesado provar a culpa do agente 
(artº487º nº1 do Código Civil), ou seja, o lesado terá 
de provar o dano, a causalidade, o facto e a 
inobservância das regras aplicáveis, daí decorrendo o 
juízo de censura. 
 
As diversas teses foram sendo adoptadas, 
nomeadamente em decisões do STJ, com predomínio 
da tese extracontratual. Contudo, torna-se 
desnecessário alongarmo-nos no desenvolvimento de 
cada uma delas, face à publicação da Lei 24/2007 de 
18/07 que veio estabelecer no seu artº 12º: 
“1 – Nas auto-estradas, com ou sem obras em curso, 
e em caso de acidente rodoviário, com consequências 
danosas para pessoas ou bens, o ónus da prova do 
cumprimento das obrigações de segurança cabe à 
concessionária, desde que a respectiva causa diga 
respeito a: 
a)Objectos arremessados para a via ou existentes nas 
faixas de rodagem; 
b)Atravessamento de animais; 
c)Líquidos na via, quando não resultantes de 
condições climatéricas anormais. 
2 – Para efeitos do disposto no número anterior, a 
confirmação das causas do acidente é 
obrigatoriamente verificada no local por autoridade 
policial competente, sem prejuízo do rápido 
restabelecimento das condições de circulação em 
segurança. 
3 – São excluídos do número anterior os casos de 
força maior, que directamente afectem as actividades 
da concessão e não imputáveis ao concessionário, 
resultantes de: 
Condições climatéricas manifestamente excepcionais, 
designadamente graves inundações, ciclones ou 
sismos; 
Cataclismo, epidemia, radiações atómicas, fogo ou 
raio; 
Tumulto, subversão, actos de terrorismo, rebelião ou 
guerra.” 
 
Perante esta disposição é hoje claro que em caso de 
acidente rodoviário em auto-estradas, em razão de 
líquido na via, (como água, formando lençol, passível 
de aquaplaning) o ónus da prova do cumprimento das 
obrigações de segurança pertence à concessionária. 
Ou seja, este dispositivo pôs fim à polémica relativa ao 
ónus da prova, remetendo a discussão sobre a 
natureza jurídica da responsabilidade civil das 
concessionárias de auto-estradas para fundamentos 
meramente teórico/académicos.  
 
Uma questão surge, entretanto: Sendo a entrada em 
vigor daquela disposição posterior à data do acidente 
aqui em causa, terá a mesma aplicação ao caso sub 
judice? 
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A natureza desta norma permite a sua aplicação 
imediata, desde logo porque se trata de lei 
interpretativa, não se lhe aplicando o princípio da não 
retroactividade da lei do artº12º do Código Civil. 
A lei interpretativa deve considerar-se como 
remontando à data da lei interpretada. Assim o 
entende a doutrina dominante, (vide a este propósito 
“Da Aplicação das Leis no Tempo, Emídio Pires da 
Cruz, Lisboa, 1940). A retroactividade neste âmbito 
resulta de as leis interpretativas fazerem corpo com a 
lei interpretada, constituindo uma única lei. Não 
contêm nenhum princípio novo de direito.  
Tem, assim, aquela norma, aplicação ao caso 
vertente.  
 
“Perante as divergências na Doutrina e na 
Jurisprudência relativas à natureza da 
responsabilidade indemnizatória respeitante aos danos 
resultantes de acidentes de viação ocorridos nas vias 
classificadas como auto-estradas, torna-se manifesta a 
natureza interpretativa da norma constante do artigo 
12º. da Lei nº. 24/2007, de 18 de Julho, …como meio 
de pôr termo à patente diversidade de decisões sobre 
a regra da imputação do ónus da prova em tais 
circunstâncias.” [1] 
 
Assim, face à disposição referenciada, tendo-se 
verificado uma situação de líquido (neste caso lençol 
de água) na auto-estrada e se tal determinou o 
acidente, o ónus da prova do cumprimento das 
obrigações de segurança pertence à concessionária, 
isto é, à R. Brisa.  
Quando o artº483º nº1 faz decorrer a 
responsabilidade aquiliana da “…violação de uma 
disposição legal destinada a proteger interesses 
alheios”, no caso concreto, a “disposição” é constituída 
pelas normas das bases da concessão, aprovadas pelo 
DL 294/97 de 24.10, que tutelam os utentes. 
Resulta da Base XXXVI n° 2 do contrato de concessão 
que” a concessionária será obrigada, salvo caso de 
força maior devidamente verificado, assegurar 
permanentemente em boas condições de segurança e 
comodidade, a circulação nas auto-estradas, quer 
tenham por si sido construídas, quer lhe tenham sido 
entregues para conservação, sujeitas ou não ao 
regime, de portagem”.  
Face ao estabelecido naquela Lei 24/1997, pode dizer-
se que hoje é permitido à concessionária a elisão da 
presunção de incumprimento em todos os casos e não 
apenas nos casos de força maior, e no caso concreto, 
das obrigações de segurança com que o nº1, al.c) do 
artº12º referido onera a concessionária. 
 
No caso vertente, provou-se que o veículo do Autor 
circulava pela auto-estrada nº.4 concessionada à 
Brisa, no sentido de Amarante para o Porto, e 
despistou-se. 
A faixa de rodagem em tal sentido é constituída por 
duas filas.  
Chovia intensamente, o piso estava molhado em toda 
a sua extensão e muito escorregadio. 
Era já noite. 
O PR circulava com os faróis médios ligados. 
E pela fila esquerda (ou seja, a vulgarmente conhecida 
como da ultrapassagem). 
Ao Km 20,7, longitudinalmente, na via da esquerda 
mas do seu lado direito junto ao eixo divisório da faixa 
de rodagem em duas (sentido ……….-……….), existia 
um lençol de água com cerca de 20 metros de 
comprimento, 0,5 a 1 metro de largura e altura de 1 a 
2 centímetros. 
O PR perdeu aderência ao piso da faixa de rodagem. 
E, por isso, o seu condutor perdeu o controlo da 
direcção do veículo. 
Nesse local (o da perda do controlo da viatura) corria 
água desde aquela referida zona (do lençol de água) 
para a berma esquerda e neste mesmo sentido. 
Indo embater no separador central. 

O artº. 563º. Do CC, consagrou a chamada doutrina 
da causalidade adequada.  
Tal como se diz na sentença recorrida, citando-se 
Galvão Telles e Vaz Serra, “a acção ou omissão do 
agente é causal do dano se, tomadas em conta todas 
as circunstâncias por ele conhecidas e as mais que 
normalmente podia conhecer, se mostrou, à face da 
experiência comum, como adequada à produção do 
prejuízo referido, havendo fortes probabilidades de o 
originar, ou se, por outro lado, a peculiar condição do 
agente o colocou numa relação mais estreita com o 
resultado, ou seja, numa relação tal que é razoável 
impor-lhe responsabilidade por ele, pois consistindo o 
problema da causalidade em saber quando é que a 
conduta do agente deve ser tida como causa do 
resultado a ponto de ele ser obrigado a indemnizar, 
parece razoável que ele responda por aqueles 
resultados para cuja produção a sua conduta era 
adequada”.  
Oportunas também as citações de Antunes Varela e 
Manuel de Andrade feitas na sentença a propósito 
desta figura da causalidade adequada. 
 
Ora, o Autor atribuiu a causa do despiste ao “enorme 
lençol de água que se estendia por toda a largura da 
via” (item 18 da p.i.), situou a perda do controlo no 
momento em que “passou a circular sobre a água e 
deixou de ter qualquer das quatro rodas em contacto 
com o piso” ou seja, em que entrou em 
“hidroplanagem” (itens 19 e 20), acrescentando ainda 
que “corria bastante água por toda a via no local onde 
perdeu o controlo do PR”. 
Resulta da factualidade dada como provada não ter 
sido assim. Na verdade, como se refere na sentença, o 
lençol de água ocupava, apenas, 0,5 a 1 metro (junto 
ao eixo divisório e do lado direito) dos 3,60 metros de 
largura da fila esquerda por onde circulava o seu 
veículo (medida da largura da faixa de rodagem 
constante do croquis de fls. 27 junto pelo Autor e que 
ninguém impugnou, a largura de cada uma das filas, 
presumidamente iguais, que a compõem).  
A largura do veículo do A., Renault ………., permite 
presumir sobrarem ainda, cerca de 2 metros de via. 
Provou-se que “o local onde o G………. perdeu o 
controlo da viatura, corria água desde a zona referida 
(onde se encontrava o lençol de água) para a berma 
esquerda, neste mesmo sentido [quesito 15-A.]”, mas 
ignora-se a exacta posição dele (lençol de água) em 
relação ao preciso local em que o veículo perdeu o 
controlo. 
É certo que, no pavimento da fila esquerda, desde a 
zona onde havia o tal lençol e no sentido da berma 
esquerda, corria água. 
Mas, tal como se diz na sentença recorrida, esta água 
corrente não era seria em quantidade 
desproporcionada à da precipitação que, na altura, se 
abateu sobre a zona, pois chovia intensamente, o que 
desde logo contribuiria para depósito natural de água. 
Não se esqueça que a altura do referido lençol de água 
era de 1 a 2 centímetros. 
Parte da altura dessa água correspondia também à 
que intensamente caía da chuva, portanto. 
 
Como refere o Sr. Juiz, não pode daí extrair-se que 
tenha sido o tal lençol de água o facto causador do 
despiste. Na verdade, era de noite, chovia 
intensamente, o piso estava molhado e escorregadio 
em toda a sua extensão e até corria água por ele 
(corrente cujo volume ou caudal, como já se viu, nada 
tinha a ver com o do lençol de água, embora, dada a 
inclinação, se orientasse a partir dele e para a berma 
esquerda, mas apenas com o da precipitação).  
 
O ………. circulava pela faixa da esquerda (e o seu 
condutor explicou porquê: ia a preparar uma 
ultrapassagem “a la longue” – cfr. fundamentação das 
Respostas). A chuva que caía intensamente talvez 
desaconselhasse tal manobra, assim como a 
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velocidade a que, tal como alegou, o Autor seguia - 80 
km/hora – velocidade que já não seria adequada e 
cautelosa face às condições atmosféricas (sendo certo 
que o respectivo condutor concedeu que iria a 80/90 e 
deu um “toquezito” no travão – cfr. também 
fundamentação das Respostas). Não se provou que 
tivesse abrandado a velocidade (resposta ao quesito 
7º.).  
 
Não resultam elementos concretos de onde se possa 
concluir que se não fosse o tal lençol de água e a água 
a correr o acidente não se daria. 
Entende-se, assim, não ficar determinado que o 
acidente se deveu ao lençol de água. 
 
Refere-se aqui por oportuna a citação feita na 
sentença recorrida: “Provando-se que o veículo 
circulava a uma velocidade de 70 Km e que chovia 
intensamente, com acumulação de água no 
pavimento, a derrapagem e consequente acidente foi 
devida a culpa do respectivo condutor pois devia ter 
reduzido especialmente a velocidade por forma a 
evitar tal derrapagem”. [2] 
 
E “Há culpa do condutor que ciente da perigosidade da 
sua condução atendendo às condições atmosféricas, 
chovendo intensamente e podendo prever a 
acumulação de água na via e o efeito aquaplaning 
relacionado com a velocidade, não adequou a 
velocidade às circunstâncias”.[3] 
 
Entende-se que não está determinado um nexo causal, 
nem condição necessária, entre a existência do dito 
lençol de água e o acidente.  
 
De qualquer forma, e porque a existência do referido 
lençol de água é um facto, a pergunta que se nos 
coloca é a de saber se a Ré logrou elidir a presunção 
de incumprimento que sobre si impende, provando 
que actuou com diligência e sem qualquer culpa da 
sua parte. 
A esta questão temos que responder afirmativamente. 
 
A Ré cumpriu os seus deveres de vigilância.  
Demonstrou cumprimento dessas obrigações em 
concreto.  
Provou-se, como era seu ónus, que: 
-À altura e no local do sinistro, o piso encontrava-se 
muito escorregadio [quesito 30º.]. 
-A Ré Brisa vigia a AE . de duas em duas horas 
[quesito 31º.]. 
-Para isso, tem trabalhadores a circular em veículos 
automóveis pela AE . de duas em duas horas [quesito 
32º.]. 
-Os militares da BT-GNR também patrulham a AE . 
várias vezes ao longo do dia [quesito 33º.]. 
-Os últimos patrulhamentos efectuados pelos 
trabalhadores referidos e militares mencionados não 
detectaram qualquer acumulação anormal de água no 
piso da AE . [quesito 34º.]. 
-O veículo do A. foi o único que se despistou na altura 
e local do sinistro [quesito 35º.]. 
 
Parece, pois, que nada mais era exigível à Ré Brisa, 
face aos seus deveres e naquelas condições 
atmosféricas cujos efeitos não podia prever e impedir. 
 
É, pois, possível concluir que inexiste um 
incumprimento concreto por parte da R., já que ela 
mediante o contrato que celebrou com o Estado, 
comprometera-se, para além do mais, a assegurar 
permanentemente, em boas condições de segurança e 
comodidade, a circulação nas auto-estradas.  
 
I V) Decisão 
 
Pelo exposto nega-se provimento ao recurso, 
confirmando-se a sentença recorrida. 

Custas pelo Apelante. 
 
Porto, 19.1.2009 
António Sampaio Gomes 
Rui de Sousa Pinto Ferreira 
Joaquim Matias de Carvalho Marques Pereira 
 
_____________________ 
[1] (Acórdão do STJ, de 13/11/2007, relatado pelo 
Exmº. Conselheiro Sousa Leite, acessível na Base de 
Dados do ITIJ na Internet). 
[2] Acórdão da RP, de 12/06/2001, relatado pelo 
Exmº. Desemb. Armindo Costa. 
[3] Acórdão do STJ, de 28/05/2002, relatado pelo 
Exmº. Conselheiro Afonso de Melo, que confirmou o 
anterior. 
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I-RELATÓRIO: 
 
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P., em 
29.04.2005, veio requerer a declaração da insolvência 
da sociedade comercial por quotas, B………., Ldª, com 
sede na Rua ………., nº …, Porto, nos autos de 
Insolvência de Pessoa Colectiva (Requerida), com o 
n.º …/05.0TYVNG, .º Juízo, do Tribunal do Comércio 
de Vila Nova de Gaia, invocando a sua qualidade de 
credora sobre a requerida de contribuições devidas por 
esta à Segurança Social e das quotizações dos seus 
trabalhadores descontadas nas respectivas 
remunerações, no valor global de €192.077,10 de 
capital e juros de mora à taxa legal, ascendendo os 
vencidos a €297.55,91 e a cessação de pagamentos 
da requerida aos seus credores. 
Citada a requerida, veio deduzir oposição no sentido 
de que a empresa é viável economicamente, pelo que 
deve ser aprovado plano de insolvência. 
Realizado o julgamento, em 10.08.2005, veio a ser 
proferida sentença que declarou a insolvência da 
requerida e o mais de lei. 
O administrador da insolvência juntou aos autos, em 
12.12.2005 (fls. 193 a 229), relatório de acordo com o 
artº 155º CIRE, acompanhado do inventário e lista 
provisória de credores e, em 17.02.2006 e 
15.05.2006, apresentou relatórios complementares.  
No dia 22.05.2006 realizou-se a Assembleia de 
Credores de apreciação do relatório do administrador 
da insolvência, que deliberou, por maioria, cometer ao 
administrador de insolvência o encargo de elaborar um 
plano de insolvência, com voto favorável da Fazenda 
Nacional, representada pelo Ministério Público e do 
ISS, IP. 
Nos autos, foram reclamados e reconhecidos créditos 
fiscais no montante total de € 966.905,76 -- dos quais 
o montante de € 462.948,37 é constituído por créditos 
privilegiados e o restante por créditos comuns -- cfr. 
fls. 5 a 40 do apenso A de reclamação de créditos. 
Na assembleia de credores realizada em 09-10-2006, 
foi votado o plano de insolvência, sem alterações, o 
qual obteve uma votação favorável de 83,45 % e 
contra de 16,55 %, sendo que dos votos favoráveis 
apenas 80,07% são de credores não subordinados 
(cfr. acta da assembleia de credores de fls. 506 a 508 
e despacho de fls. 513, 514 e 557). 
A Fazenda Nacional, representada pelo Ministério 
Público, foi o único credor que votou contra o plano de 
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insolvência, de acordo com a declaração de voto 
escrita junta a fls. 505, do seguinte teor:  
«Votar contra qualquer plano de insolvência que 
porventura seja apresentado e que contemple a 
regularização das dívidas fiscais fora dos moldes 
legalmente estabelecidos nos artigos 196.º e 199.º do 
CPPT, tendo ainda em conta o carácter imperativo das 
referidas normas face à indisponibilidade dos créditos 
em causa.»[1]. 
No plano de insolvência[2] aprovado e homologado, 
prevê-se, além do mais, que os créditos da Fazenda 
Nacional sejam pagos da seguinte forma, conforme 
reprodução parcial: 
«Créditos privilegiados:  
Reembolso da totalidade das quantias em dívida no 
prazo máximo de oito anos; 
Pagamento dos juros vincendos sobre tais montantes 
a uma taxa de 2,5 % ao ano, ou outra mais baixa, 
tendo em conta a taxa de referência que se aceite 
como tal, a partir da data da aprovação do plano de 
insolvência; 
A primeira prestação seria paga três meses após o 
trânsito em julgado da sentença homologatória de 
aprovação do plano de insolvência;  
Créditos comuns: 
Inexigibilidade total dos valores respeitantes a coimas 
fiscais considerando estes como sendo os que se 
inscreveram com tal classificação em sede relação de 
créditos reconhecidos; 
Inexibilidade em 75 % dos juros vencidos 
(independentemente da decisão em sede de sentença 
de verificação e graduação de créditos); 
Reembolso da totalidade das quantias devidas e 
classificadas como créditos comuns considerando estes 
como sendo os que se inscreveram com tal 
classificação em sede relação de créditos 
reconhecidos; 
O reembolso de tais quantias seria efectuado no 
período para além do máximo previsto, ou seja, 
admite-se oito anos; 
O pagamento dos juros vincendos sobre tais 
montantes a uma taxa de 2,5 % ao ano, ou outra mais 
baixa, tendo em conta uma taxa de referência que se 
aceite como tal, a partir da data da aprovação do 
plano de insolvência; 
A primeira prestação seria paga três meses após o 
trânsito em julgado da sentença homologatória de 
aprovação do plano de insolvência. (cfr. fls. 330 e 331 
dos autos) 
Acrescenta-se ainda no plano de insolvência: 
ii) do (não) afastamento total do administrador da 
insolvente e da fiscalização 
Considerando a específica actividade da insolvente 
entende-se que o afastamento total do administrador 
da insolvente não deve ser uma das medidas a tomar 
porquanto o conhecimento do mercado (fornecedores, 
tendências, etc.), das regras de comercialização 
(margens de lucro), das técnicas de vendas deste 
específico sector é fundamental para o 
prosseguimento da actividade da insolvente”. (...) 
O referido plano foi publicitado, de acordo com o artº 
213º CIRE. 
Por sentença de 12.11.2007 foi homologado esse 
plano. 
Notificado dessa sentença de homologação do plano 
de insolvência, veio o Ministério Público, em 
representação da Fazenda Nacional, interpor o 
presente recurso. 
Apresenta as seguintes CONCLUSÕES: 
 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 
Houve contra alegações de recurso por parte da 
insolvente, no sentido da manutenção do despacho 
recorrido. 

O Sr. Juiz manteve a sua decisão, nada mais tendo 
acrescentado como argumento sustentativo. 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

* 
II-DO RECURSO: 
Tendo em conta que: 
O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da 
alegação do recorrente, não podendo este Tribunal 
conhecer de matérias nelas não incluídas, nem de 
questões novas, sem prejuízo das de conhecimento 
oficioso – artºs 684º, nº 3 e 690º, nºs 1 e 3, do 
Código de Processo Civil; 
Nos recursos apreciam-se questões e não razões; 
O recurso está limitado pela questão e decisão 
recorrida- artº 676º, nº 1, CPC. 
II-1.OS FACTOS: 
A factualidade a atender para a decisão é a consta 
relatada no relatório antecedente, a que aqui se 
atende para os pertinentes efeitos legais. 
II-2. O DIREITO: 
O Código dos Processos Especiais de Recuperação da 
Empresa e de Falência (Dec. Lei n.º 132/93, de 
31/07), incidindo a sua atenção sobre a problemática 
da importância político - social das empresas em 
situação económica deficitária, consagrava um regime 
processual introdutório comum à recuperação e à 
falência da empresa, afastando do regime da falência 
a concordata e o acordo de credores, nele se 
afirmando o primado da recuperação sobre a falência 
da empresa. Preâmbulo do Dec.Lei n.º 132/93, de 
23/04.  
As providências de recuperação adiantadas pelo 
CPEREF precediam sempre a declaração de falência e 
tendo como objectivo unicamente a evasão a tal 
medida. 
Outra é a configuração jurídico-sistemática do actual 
CIRE (aprovado pelo Dec.Lei n.º 53/2004, de 18/03 e 
alterado e republicado pelo Dec.Lei n.º 200/2004, de 
18/09) que acomoda o plano de insolvência, regulado 
nos seus art.ºs 192º a 222.º, numa fase posterior à 
declaração de falência, o qual evoca como uma das 
formas de compor a satisfação dos interesses dos 
credores para além da liquidação do património do 
devedor.  
Sendo objectivo do processo de insolvência a 
satisfação dos direitos dos credores a qual por eles 
será sempre melhor conseguida, é por essa via que, 
seguramente, melhor se concretizará o interesse 
público da preservação do bom funcionamento do 
mercado - quando na massa falida insolvente esteja 
compreendida uma empresa que não gerou 
rendimentos necessários ao cumprimento das suas 
obrigações, a melhor satisfação dos credores pode 
passar tanto pelo encerramento da empresa, como 
pela sua manutenção em actividade; mas é sempre da 
estimativa dos credores - todos os credores - que deve 
depender, em última análise, a decisão de recuperar a 
empresa, e em que termos… ” Preâmbulo do DL 
53/2004.. 
Neste encadeamento de ideias é que o art.º 97.º do 
CIRE, com a declaração de insolvência, estabelece a 
extinção dos privilégios creditórios gerais que forem 
acessórios de créditos sobre a insolvência de que 
forem titulares o Estado, as autarquias locais e as 
instituições de segurança social constituídos mais de 
12 meses antes da data do início do processo de 
insolvência - al. a) e dos privilégios creditórios 
especiais que forem acessórios de créditos sobre a 
insolvência de que forem titulares o Estado, as 
autarquias locais e as instituições de segurança social 
vencidos mais de 12 meses antes da data do início do 
processo de insolvência;  
Clarificada esta ocorrência de índole jurídico-
interpretativa, outra delicada questão se nos questiona 
e a requerer adequado tratamento jurídico com vista a 
encontrar uma justa solução. 
Será permitido à assembleia de credores, mesmo com 
a sua denotada oposição, modificar os créditos da 
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Fazenda Nacional, por impostos e coimas, de tal modo 
que venha a impor um prazo mais longo para a sua 
liquidação em desrespeito pelo regime legal estipulado 
no CPPT, ou que passe a determinar que os seus 
créditos deixem de vencer juros ou determinem uma 
taxa menos onerosa que passe a vigorar durante tal 
período de tempo? 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 195º 
(conteúdo do plano) do CIRE, Dispõe o art.º 195º do 
CIRE: 
1 - O plano de insolvência deve indicar claramente as 
alterações dele decorrentes para as posições jurídicas 
dos credores da insolvência. 
2 - O plano de insolvência deve indicar a sua 
finalidade, descreve as medidas necessárias à sua 
execução, já realizadas ou ainda a executar, e contém 
todos os elementos relevantes para efeitos da sua 
aprovação pelos credores e homologação pelo juiz, 
nomeadamente:  
a) A descrição da situação patrimonial, financeira e 
reditícia do devedor; 
b) A indicação sobre se os meios de satisfação dos 
credores serão obtidos através de liquidação da massa 
insolvente, de recuperação do titular da empresa ou 
da transmissão da empresa a outra entidade; 
…  
e) A indicação dos preceitos legais derrogados e do 
âmbito dessa derrogação. 
Melhor planificando o sentido normativo acabado de 
transcrever, o artigo 196.º (providências com 
incidência no passivo) deste mesmo diploma legal logo 
veio revelar que o plano de insolvência pode, 
nomeadamente, conter as seguintes providências com 
incidência no passivo do devedor (n.º 1): 
a) o perdão ou redução do valor dos créditos sobre a 
insolvência, quer quanto ao capital, quer quanto aos 
juros, com ou sem cláusula «salvo regresso de melhor 
fortuna»;  
b) o condicionamento do reembolso de todos os 
créditos ou de parte deles às disponibilidades do 
devedor; 
c) a modificação dos prazos de vencimento ou das 
taxas de juro dos créditos; 
d) a constituição de garantias; 
e) a cessão de bens aos credores. 
Quer isto dizer que o plano a homologar, não contendo 
a derrogação de algum direito do Estado referente aos 
seus privilégios em virtude de terem sofrido a 
restrição preconizada pela declaração de falência (art.º 
97.º do CIRE), igualmente não perde a sua força 
vinculativa se vier a consagrar o perdão ou redução do 
valor dos créditos sobre a insolvência, quer quanto ao 
capital, quer quanto aos juros. 
Diga-se aqui que o Ministério Público, em 
representação da Fazenda Nacional, de acordo com o 
disposto no artº 219º, nºs 1 e 2, CRP de 1976 e 
respectiva Lei estatutária (Lei nº 60/98, de 27.08, 
deliberou votar favoravelmente a proposta que foi 
aprovada de cometer ao administrador da insolvência 
o encargo de elaborar um plano de insolvência, de 
acordo com o disposto no artº 156º, CIRE. 
Elaborado e junto esse plano pelo administrador da 
insolvência, na assembleia de credores de 09.10.2006, 
o referido plano obteve a maioria de votos favorável 
prevista na lei, apenas tendo votado contra o mesmo a 
Fazenda Nacional, representada pelo Ministério 
Público, de acordo com o seu dever de ofício, tendo 
apresentado para o efeito a argumentação do 
despacho do senhor Subdirector- geral dos Impostos, 
de 06.10.06, que lhe foi comunicado por fax de 
06.10.2006, junto a fls. 505,  
«Votar contra qualquer plano de insolvência que 
porventura seja apresentado e que contemple a 
regularização das dívidas fiscais fora dos moldes 
legalmente estabelecidos nos artigos 196.º e 199.º do 
CPPT, tendo ainda em conta o carácter imperativo das 
referidas normas face à indisponibilidade dos créditos 
em causa.»[3] 

Ora, o credor Fazenda Nacional, estranhamente, 
apesar de notificado do despacho de 09.11.2006, que 
considera aprovado tal plano pela assembleia de 
credores, de acordo com o disposto no artº 212º CIRE 
e ordenou a respectiva publicitação de acordo com o 
artº 213º CIRE- em 20.11.2006(fls. 316)- não veio 
requerer no prazo legal de dilação mínima de dez dias 
previsto para a homologação desse plano a não 
homologação judicial do mesmo, de acordo com o 
disposto nos artes 216º, nº 1 e 214º CIRE. 
O senhor juiz também não recusou oficiosamente a 
homologação do plano ao abrigo do disposto no artº 
213º CIRE. 
Antes, pelo contrário, o senhor juiz falimentar decidiu 
homologar a deliberação da assembleia de credores 
que aprovou o referido plano, por se verificarem os 
requisitos de quórum do artº 212º, nº 1 e a dilação do 
artº 214º, ambos do CIRE e essa deliberação ser 
válida, também, quanto ao seu objecto.  
É contra esta sentença que o Ministério Público, em 
representação de ofício do credor Estado, vem interpor 
o presente recurso. 
Nenhum argumento de ordem formal é apresentado. 
Então, apenas está em causa a validade substancial 
das medidas contempladas no referido plano e que 
foram postas em causa neste recurso, com 
fundamento de ilegalidade das mesmas e de 
inconstitucionalidade orgânica e material. 
Quanto à ilegalidade das medidas previstas no referido 
plano, de acordo com as conclusões 1ª a 13ª das 
alegações do recurso, logo se vê que o recorrente 
insurge-se, apenas quanto à homologação das 
medidas do referido plano de insolvência que prevêem 
quanto aos créditos fiscais e que prescreve: 
a) Um perdão total das coimas fiscais; 
b) Um diferimento do pagamento dos créditos fiscais 
num prazo de oito anos; 
c) Um perdão de 75 % dos juros vencidos; 
d) E a manutenção do gerente da insolvente em 
funções. 
Isto porque, segundo o recorrente:  
“O Plano de Insolvência, ao prever o pagamento dos 
créditos fiscais num prazo de oito anos, viola o n.º 3 
do artigo 36.º, da Lei Geral Tributária (LGT) e o artigo 
196.º, n.ºs 1 e 5 do CPPT; 
E ao admitir um perdão total das coimas fiscais, bem 
como um perdão de 75 % dos juros vencidos, o plano 
de insolvência viola frontalmente o n.º 2 do artigo 
30.º da LGT, que é uma norma imperativa, à qual está 
subordinada, não só a administração tributária, como 
os particulares. 
Por sua vez, a manutenção em funções do gerente 
responsável pela não entrega dos impostos em dívida, 
viola disposto no artigo 196.º, n.º 3 do CPPT; 
A derrogação das normas tributárias referidas, sem o 
consentimento da Fazenda Nacional, implica a 
nulidade do plano relativamente aos créditos fiscais e 
a ilegalidade, por violação de normas imperativas, da 
sentença de homologação; 
Ademais,  
Dispõe o artigo 192.º, n.º 2 do CIRE: «O plano só 
pode afectar por forma diversa a esfera jurídica dos 
interessados, ou interferir com direitos de terceiros, na 
medida em que tal seja expressamente autorizado 
neste título [Título IX] ou consentido pelos visados»; 
Tendo o Estado votado contra o plano, por força do 
disposto no artigo 192.º, n.º 2 do CIRE, o mesmo não 
se aplica aos créditos fiscais; 
A aprovação do plano também não é permitida pelo 
primeiro segmento da norma do artigo 192.º, n.º 2, 
visto que nenhuma norma do Título XI admite 
autorização expressa para alteração dos requisitos 
legais de pagamento dos créditos fiscais, através da 
derrogação das normas tributárias aplicáveis, contra o 
voto do Estado; 
Não permitindo, de todo, o artigo 192.º, n.º 2 do CIRE 
que o plano de insolvência afecte de forma diversa os 
créditos fiscais sem o consentimento da Fazenda 
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Nacional, nem estando no CIRE prevista norma 
expressa que tal autorize, resulta no caso violada essa 
norma, pelo que o plano aprovado e homologado nos 
autos é nulo relativamente ao crédito fiscal e ilegal a 
douta sentença que o homologou, por violação directa 
do artigo 192.º, n.º 2 do CIRE. 
Sem embargo de o artigo 194.º do CIRE estabelecer o 
princípio da igualdade dos credores, quanto aos 
créditos fiscais, existem diferenciações justificadas por 
razões objectivas, tendo em conta a natureza 
indisponível de tais de tais créditos;  
Por isso, no que aos créditos fiscais respeita, deve 
entende-se que o princípio da igualdade não é violado 
se os créditos fiscais, forem, por força da lei, tratados 
diferentemente dos restantes créditos comuns; 
Concluindo, tendo o plano de insolvência violado as 
disposições dos artigos 30.º, n.º 2, 36.º, n.º 3 da LGT, 
196.º, n.ºs 1 e 5 do CPPT, bem como resultado 
violado o disposto nos artigos 192.º, n.º 2, 194.º, n.º 
1 e 197.º, n.º alínea a) do CIRE, deverá o mesmo ser 
declarado nulo na parte em que vincula os créditos 
fiscais e ilegal a sentença que o homologou, por 
violação directa das normas elencadas; 
Isto, na sequência de jurisprudência recente, 
consubstanciada nos doutos acórdãos do Tribunal da 
Relação do Porto datados 08-10-2007 e de 07-04-
2008, respectivamente, sobre os créditos da Fazenda 
Pública e da Segurança Social”. 
Começando pelo final desta alegação, de referir que 
ignoramos completamente o teor destes últimos 
arestos (segundo indicado com relato do Senhor 
Desembargador Macedo Domingues), dado que não 
mereceram publicação alguma conhecida. 
Sempre se dirá que, se ali se defende tal tese, ela não 
é a por nós perfilhada e que é a que resulta defendida 
directa e indirectamente em arestos de Tribunais da 
Relação publicados, v.g. Acórdãos da RL, de 
12.07.2007, CJ 2007, T.III, p. 110,ss, RG, de 
26.10.06, www.dgsi.pt, RP de 13.07.06, www.dgsi.pt 
e RP, de 15.11.2007, CJ 2007,T.V, p. 175,ss (Des. 
Deolinda Varão e sendo adjunto o aqui relator).  
Conhecendo do mérito das referidas conclusões de 
recurso, no que se refere à vinculação do Plano de 
Insolvência sem a adesão da Fazenda Nacional, a sua 
elaboração e homologação ocorreu no âmbito de 
aplicação do CIRE (aprovado pelo DL nº 53/2004, de 
18/3, com as alterações introduzidas pelo DL nº 
200/2004, de 18/8), sem norma paralela à do artigo 
62º do CPEREF. A norma que poderá ter alguma 
correspondência (artigo 197º/a) do CIRE) não exige a 
adesão do credor beneficiário da garantia ou a 
autorização de terceiro (nomeadamente do Ministro da 
tutela ou entidade delegada) para o Plano ser 
vinculativo (mesmo para esse credor), desde que haja 
estatuição expressa no plano sobre a redução ou 
alteração dos créditos e respectivas garantias. É 
perante as normas deste diploma que se há-de aferir 
se os créditos da Fazenda Nacional podem ser 
afectados pelo Plano, mesmo sem a sua adesão 
voluntária ou a autorização de entidade que nela 
superintende. E este diploma não exige essa adesão 
ou autorização. 
Como se constata do preâmbulo do DL 53/2004, o 
objectivo do processo de insolvência é a satisfação, 
pela forma mais eficiente possível, dos direitos dos 
credores (públicos ou privados), pelo que importa 
dotá-los dos meios idóneos para fazer face à 
insolvência dos seus devedores e, sendo o património 
do devedor a garantia dos seus credores, é a estes 
que “cumpre decidir quanto á melhor efectivação 
dessa garantia, e é por essa via que, seguramente, 
melhor se satisfaz o interesse público da preservação 
do bom funcionamento do mercado” (§ 3). É o 
interesse dos credores que está em causa, pelo que 
deverão ser estes a escolher a melhor forma de o 
satisfazer.  
No que respeita à aprovação do plano, a dispensa da 
concordância do credor com garantia para que o plano 

o vincule, é um importante meio de facilitação da 
aprovação dos planos de insolvência [ver Carvalho 
Fernandes/João Labareda, em Código da Insolvência e 
da Recuperação de Empresas Anotado, II, 55.], que, 
de outro modo, poderiam ser frequentemente 
bloqueados, mesmo por razões não ponderosas e 
egoístas. 
Por outro lado, não colhe considerável inconveniência 
para o credor afectado, a dispensa da sua 
concordância à redução do crédito ou da garantia, 
uma vez que não fica de todo dependente da actuação 
dos demais credores, que se concertem em seu 
prejuízo. As deliberações da assembleia de credores 
nem podem ser discricionárias – pois o plano deve 
obedecer ao princípio da igualdade dos credores da 
insolvência (artigo 194º/1) – nem dar um tratamento 
mais desfavorável a um credor (contra a sua vontade) 
que a outro em idêntica situação nem conceder 
vantagens especiais injustificadas a determinado 
credor ou espécie de credores. 
Por um lado, e como decorrer do artigo 212º/2 do 
CIRE, o credor afectado intervém para a formação do 
quórum deliberativo, de que ficam afastados os 
créditos que não sejam modificados pelo dispositivo do 
plano (artigo 212º/2 do CIRE) e, por outro, o credor 
afectado, e que se tenha manifestado contra o plano, 
tem a faculdade de, nos termos do artigo 216º/2. a), 
do CIRE, - como acontece no caso do recorrente -, 
solicitar ao juiz a não homologação do plano, alegando 
e demonstrando que a sua posição ao abrigo do “plano 
é previsivelmente menos favorável do que a que 
interviria na ausência de qualquer plano”. 
Ora, se bem que a Fazenda Nacional se manifestou 
contra o plano em assembleia de credores, não usou 
da faculdade deste normativo, pelo que, na hipótese 
da ocorrência de lhe assistir um tal fundamento, não 
poderia agora dele aproveitar nem se encontram 
assentes os pressupostos factuais para se concluir pela 
existência de um tal desfavor. 
A norma do artigo 97º CIRE (na vertente aqui 
relevante) tem natureza substantiva enquanto 
extingue e/ou mantém os privilégios do Estado e 
outras entidades públicas (reporta-se à extinção de 
garantias, tem a ver com o conteúdo dos próprios 
direitos que se exercem no âmbito do processo de 
insolvência) e situa-se no mesmo plano hierárquico 
das normas da Lei Geral Tributária- aprovada pelo DL 
nº 398/98, de 17.12, com entrada em vigor em 
01.01.1999- e Código do Procedimento e do Processo 
Tributário, aprovado pelo DL nº 433/99, de 26.10 e 
que entrou em vigor em 01.01.2000 para os processos 
instaurados e procedimentos iniciados a partir dessa 
data (artº 4º)yo DL 411/91, pelo que, se alguma das 
normas do CIRE permitir a afectação dos créditos da 
Fazenda Nacional sobre a insolvente, seja em termos 
de redução seja de deferimento do pagamento, por 
deliberação dos credores homologada, ter-se-á de 
concluir pela vinculação do recorrente ao plano. 
Não se trata de derrogação das normas da LGT ou do 
CPPT, para que nem o administrador nem a 
assembleia têm competência e poderes. É evidente 
que estes não podem derrogar as normas desses 
diplomas legais.  
Quanto no artigo 195º/2. e), se fala na indicação dos 
preceitos derrogados, deverá conjugar-se com o artigo 
192º/1 que estabelece “o pagamento dos créditos 
sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua 
repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo 
devedor, bem como a responsabilidade do devedor 
depois de findo o processo de insolvência, podem ser 
regulados num plano de insolvência em derrogação 
das normas do presente Código”. 
Por isso, as normas que podem ser derrogadas (e nem 
se trata de derrogação) são as do CIRE que estatuem 
sobre as questões referidas nesse nº 1. É que, quanto 
a essas questões, o Código prevê um regime que se 
tem por supletivo e daí afastável por deliberação dos 
credores em auto-regulação dos seus interesses que 
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presidem a todo o processo de insolvência (v. artigo 
1º). Como escrevem Carvalho Fernandes/João 
Labareda [Ob. Cit., 39, quando escrevem “ao lançar 
mão de um plano de insolvência como meio de auto-
regulação de interesses, nos termos permitidos pela 
própria lei, os credores exercem simplesmente, a 
faculdade que lhe é concedida de afastar, no caso 
concreto, o desencadeamento da solução supletiva 
legal, mas não abolem nem eliminam, ainda que 
parcialmente, nenhuma norma do Código, mantendo-
se elas plenamente vigentes e aplicáveis em todas as 
demais situações em que não haja intervenção dos 
credores, diferentemente do que sucederia se se 
tratasse de um verdadeiro caso de derrogação”.], é 
manifesta a impropriedade do conceito de derrogação, 
pois que os credores “não abolem nem eliminam”, 
mesmo parcialmente, nenhuma norma do CIRE, 
apenas que usam da faculdade por ele conferida de 
regularem os seus interesses de modo diverso do 
previsto nesse código.  
Do que supra se escreveu, resulta já que o plano 
estabelecido no âmbito de um processo judicial de 
insolvência, não deixa de ser vinculativo para o ISS, 
nos termos previstos no Código. 
Do plano decorre expressamente a afectação dos 
créditos da Fazenda Nacional, pelo que, nos termos 
dessa norma 197º/a do CIRE, os créditos do ISS ficam 
afectados (modificados) nos termos do plano aprovado 
e homologado. 
Verifica-se do artigo 196º/2 do CIRE (atrás 
reproduzido) que foram excepcionados da afectação 
pelo plano as garantias reais e os privilégios 
creditórios acessórios de créditos detidos pelo Banco 
Central Europeu e outras entidades nos termos aí 
expressos. Da excepção não consta a Fazenda 
Nacional, por créditos devidos por impostos ou coimas, 
bem sabendo o legislador da natureza e finalidade 
destes créditos e que, se pretendesse excepcionar tais 
créditos, tê-lo-ia feito expressamente e em termos 
adequados (cfr. artigo 9º/3 do CC). 
No âmbito do processo de insolvência vincula o 
princípio da igualdade dos credores, de que em norma 
alguma são excepcionados os créditos detidos pela 
Fazenda Nacional (cfr. arts. 192º/2 e 194º/1 do CIRE), 
sendo nulo qualquer acordo que confira vantagens a 
um credor que não se encontrem incluídas no plano. 
Entre as providência que podem ser aprovadas no 
âmbito de um plano de insolvência encontram-se “o 
perdão ou redução do valor dos créditos sobre a 
insolvência, quer quanto ao capital, quer quanto aos 
juros” e “a modificação dos prazos de vencimento ou 
as taxas de juro dos créditos” (artigo 196º/1. a) e c) 
do CIRE), e sejam os créditos comuns, garantidos ou 
privilegiados. 
As citadas normas não fazem excepção. 
Improcedem assim as conclusões 1º a 13º das 
alegações de recurso. 

* 
Quanto às inconstitucionalidades invocadas: 
Entende o apelante que “Se, ainda assim, for admitida 
a interpretação do artigo 192.º, n.º 2 do CIRE, no 
sentido de permitir a terceiros credores a possibilidade 
de aprovarem um plano de insolvência, com posterior 
homologação judicial, em que regulem o diferimento 
do pagamento dos créditos fiscais em 150 prestações 
mensais, e a manutenção dos gerentes responsáveis 
pelas dívidas fiscais, então essa norma é 
materialmente inconstitucional, por violação dos 
princípios da igualdade e da legalidade tributária, 
contidos no referido artigo 103.º, n.ºs 2 e 3 da 
Constituição; 
E se a norma do artigo 192.º, n.º 2 do CIRE, admitir 
interpretação no sentido de permitir a disponibilidade 
de créditos fiscais por uma assembleia de credores, 
que nem sequer são partes na relação jurídico-
tributária, então tal norma é organicamente 
inconstitucional, por violação directa do princípio de 

reserva de lei formal, contido no referido artigo 165.º, 
n.º 1, alínea i) da Constituição. 
Igualmente, as normas que integram o Título IX do 
CIRE [na medida em que a afectação da esfera jurídica 
da Fazenda Nacional seja expressamente autorizada 
por esse título – artigo 192.º, n.º 2], designadamente 
as normas dos artigos 194.º, n.º 1, 195.º, n.º 1 e 2, 
106.º, n.º 1, alíneas a) e d), e 197.º, todos desse 
diploma, se interpretadas no sentido de permitirem 
que os credores, em processo de insolvência, aprovem 
plano de insolvência que defina as condições da 
existência, conteúdo e prazos de pagamento dos 
créditos fiscais e alterem as respectivas condições de 
cobrança, sem o consentimento da Fazenda Nacional, 
são organicamente inconstitucionais, por violação 
directa do referido princípio de reserva de lei formal”.  
Ponderou-se atrás que nem o artigo 192º/1 nem o 
artigo 195º/2. e), do CIRE permitem a derrogação de 
normas que não sejam as desse Código que regulam 
as questões mencionadas no nº 1 daquele preceito. 
Dada a interpretação da citada al. e) – não permitir a 
derrogação de diplomas legais ou normas legais 
imperativas, com referência à LGT e CPPT, mas 
apenas as normas “supletivas” do CIRE que regulam 
as questões previstas no seu artigo 192º/1 - não 
haveria de conhecer da questão da 
inconstitucionalidade suscitada. 
Porém, decidindo-se que as normas dos arts. 196º e 
197º mencionadas (como também 192º e 194º) 
permitem a modificação (mesmo em sentido 
desfavorável) dos créditos da Fazenda Nacional pelo 
plano de insolvência, vejamos se uma tal interpretação 
ofende os princípios da igualdade e da legalidade 
tributária, contidos no artº 103º, nºs 2 e 3, CPR de 
1976. 
Nem as modificações são excessivas, onerosas, 
arbitrárias e injustificadas, pois nem importam maior 
onerosidade que a que afecta os demais credores 
afectados pelo plano de insolvência, e ainda que 
titulares de créditos com garantia, nem criam 
discriminação alguma em relação a estes. Justifica-se 
a sujeição dos créditos das entidades públicas, no 
domínio do processo de insolvência, em situação de 
igualdade com os demais credores, às normas 
instituídas pelo CIRE, com sujeição às deliberações 
legítimas e legais – em que se respeitem o princípio da 
igualdade dos credores, não se discriminem os 
credores nem concedam a certo credor tratamento 
mais desfavorável não justificado objectivamente – 
que aprovem o plano de insolvência, que constitui 
uma auto-regulação dos interesses dos credores 
concorrentes na insolvência, em que se incluem essas 
entidades. 
Não é criada para os créditos da Fazenda Nacional 
uma modificação desfavorável, de tal modo excessiva 
e arbitrária, que afronte o invocado princípio da 
igualdade e da legalidade tributária, previstos no artº 
103º CRP de 1976. 
Prescreve o artigo 103.º, n.ºs 2 e 3 da Constituição: 
«2. Os impostos são criados por lei, que determina a 
incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias 
dos contribuintes.  
3. Ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que 
não hajam sido criados nos termos da Constituição, 
que tenham natureza retroactiva ou cuja liquidação e 
cobrança se não façam nos termos da lei.»[4] 
O n.º 2 garante o princípio constitucional da legalidade 
fiscal e traduz-se desde logo, na regra da reserva de 
lei para criação e definição dos elementos essenciais 
dos impostos. 
Implica ainda a regra da tipicidade fiscal, tal 
significando que o imposto e seus elementos 
essenciais devem constar da lei, sem margem para a 
discricionaridade da administração.[5] 
Esta norma constitucional deve compaginar-se com a 
prevista no artigo 30.º, n.º 2 da Lei Geral Tributária 
(LGT), nos termos da qual, “o crédito tributário é 
indisponível, só podendo fixar-se condições para a sua 
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redução ou extinção com respeito pelo princípio da 
igualdade e da legalidade tributária.” 
O princípio da indisponibilidade aqui consagrado e 
expressão directa do princípio constitucional da 
legalidade em matéria fiscal, configura desde logo um 
limite legal à actuação da administração tributária, no 
sentido de não poder ela própria, por mero acto 
administrativo tributário, conceder moratórias, 
renunciar ao pagamento ou alterar as condições de 
pagamento das dívidas tributárias. Será sempre 
necessária uma prévia habilitação legal. 
E o próprio legislador ordinário está vinculado a 
observar os princípios constitucionais da igualdade e 
da legalidade, quando pretenda conceder perdões, 
moratórias ou alteração das condições de pagamento 
dos impostos, sendo que o legislador nesta matéria 
tem que ser especialmente habilitado, atenta a 
reserva de lei formal resultante do artigo 165.º, n.º 1, 
alínea i) da CRP . 
Ora, ao contrário do alegado pelo agravante, no plano 
de insolvência, que foi homologado por sentença, ora 
em recurso, não foi criado ou modificado qualquer 
imposto, nem alterada qualquer norma da LGT ou do 
CPPT, no âmbito da relações fiscais e de procedimento 
tributário e processual tributário entre o Estado 
(credor de impostos) e os contribuintes (cidadãos e 
empresas ou outros entes fiscais), apenas se tendo 
regulado a forma de pagamento em concreto dos 
créditos sobre a insolvência em derrogação das 
normas supletivas do CIRE, de acordo com o disposto 
nos artigos 192º ss, CIRE. 
Acresce que estas disposições do CIRE têm o mesmo 
valor legal da LGT e do CPPT e entraram em vigor a 
15.09.2004- artº 3º DL nº 200/2004, de 18.08- 
visando o seu campo de aplicação a definição do 
regime jurídico de declaração da insolvência e a 
satisfação do interesse dos credores, de acordo com a 
respectiva Lei de autorização legislativa (Lei nº 39/03, 
de 22.08) e de acordo com o disposto no artº 198º, nº 
1, al. a) e b) e 165º, nº 1, al. a) e b), CRP de 1976. 
No diploma que aprovou o CIRE não se estabelecem 
impostos, nem regras sobre a sua incidência e 
pagamento ou sobre os procedimentos ou processo 
tributários, em suma não versa sobre a relação 
jurídica tributária entre o Estado e os contribuintes 
(pessoas físicas ou jurídicas).  
Pelo que a interpretação das citadas normas do CIRE, 
no sentido por nós defendido, não afronta os ditos 
princípios da igualdade e da legalidade fiscal, não 
padecendo de inconstitucionalidade material. 
Quanto a inconstitucionalidade orgânica, ela somente 
ocorreria relativamente a normas concretamente 
arguidas desse vício formal e nunca quanto a 
pretensas interpretações de normas legais, como 
aponta o agravante- artº 227, nº 1, CRP de 1976. 
Relativamente à norma do artº 192º, nº 2 e demais 
artigos do Título IX do CIRE, elas não padecem de 
vício formal, dado que constam de Decreto Lei do 
Governo, órgão legislativo constitucionalmente 
competente, em virtude da autorização legislativa da 
Assembleia da República e contendo-se no âmbito 
dessa autorização legislativa- vide Direito 
Constitucional e Teoria da Constituição, J.J. Gomes 
Canotilho, 3ª Edição, Almedina, p. 706 ss e 888 ss e 
Jorge Miranda-Rui Medeiros, Constituição da República 
Portuguesa Anotada, T.III, Coimbra Editora, 2007, p. 
707 ss. 
III-DELIBERAÇÃO: 
Pelo exposto, acordam os juízes nesta Relação do 
Porto em negar provimento ao recurso mantendo-se a 
decisão recorrida. 
Custas pelo recorrente. 
 
Porto, 22.01.2009 
Manuel Lopes Madeira Pinto 
Carlos Jorge Ferreira Portela 
Joana Salinas Calado do Carmo Vaz 
 

____________________ 
[1] As instruções de voto da Fazenda Nacional estão 
juntas a fls. 505 dos autos. 
[2] Junto a fls. 310 e segs. dos autos. 
[3] As instruções de voto da Fazenda Nacional estão 
juntas a fls. 505 dos autos. 
[4] É entendimento pacífico que as normas relativas à 
liquidação e cobrança dos impostos, na medida em 
determinam o “quantum do imposto” estão abrangidas 
pelo princípio da legalidade da tributação – cfr. Nuno 
Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, ed. Rei dos Livros, 
1999, volume II, págs. 62. 
[5] Cfr. J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 
págs. 1090 e 1091, 1.ª Ed. Revista, 2007, Coimbra 
Editora, 
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Apelação n.º 7485/08. C1 
Rel.: Barateiro Martins; Adjs.: Espírito Santo e Madeira 
Pinto. 
4.º Juízo Cível de Santo Tirso 
 

Acordam na 3ª Secção Cível do Tribunal da 
Relação do Porto: 

 
I – Relatório 
B………….., divorciado, residente na Rua ………, n.º ., 
Santo Tirso, intentou procedimento cautelar de 
restituição provisória da posse contra C…………. e 
marido D………….. e contra E……………, divorciada, todos 
residentes na …………, em Santo Tirso, requerendo a 
restituição provisória do imóvel (andar e garagem) 
identificados nos art. 3.º e 4.º do requerimento inicial. 
Alegou para tal que tal imóvel, embora pertencente à 
requerida C………….., era a casa de morada de família 
do casal que o requerente formou com a requerida 
E………… (filha dos 1.ºs requeridos), tendo-lhe sido 
atribuído no processo de divórcio, razão pela qual o 
continuou a habitar até ao dia 11 de Setembro de 
2008, data em que os requeridos arrombaram a porta, 
mudaram a fechadura e assim passaram a impedir que 
o acedesse ao imóvel. Mais refere que, ao longo dos 
anos em que permaneceu no imóvel – para onde foi 
viver (com a então sua esposa) com a autorização da 
requerida C………….. – procedeu a diversas obras e 
melhoramentos, razão pela, para garantia do de seu 
decorrente crédito, goza de direito de retenção sobre o 
identificado imóvel. 
 
Conclusos os autos para o despacho inicial, a Exma 
Juíza decidiu “indeferir liminarmente a providência 
requerida, considerando que, face à matéria alegada 
pelo requerente, mesmo que fosse realizada prova 
sumária dessa matéria nestes autos, não seria 
suficiente para preenchimento dos requisitos 
enunciados no art. 393.° do C.P.C., nomeadamente da 
“posse”. 
Para fundamentar tal decisão, expendeu a seguinte 
argumentação: 
“Estipula o art. 393.° do C.P.C. que no caso de 
esbulho violento, pode o possuidor pedir que seja 
restituído provisoriamente à sua posse, alegando os 
factos que constituem a posse, o esbulho e a 
violência”. 
Assim e resumindo, o deferimento da providência 
depende da prova sumária da posse, do esbulho e da 
violência. 
Alega o requerente (…) que detinha a posse da casa 
de morada de família, tendo existido acordo, no 
processo de divórcio respectivo, de que o destino 
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dessa casa lhe ficaria atribuída, tendo os seus 
proprietários tido conhecimento dessa situação. 
Ora, tal não constitui, salvo melhor opinião, qualquer 
direito real de gozo, ou outro, antes constituindo um 
direito meramente obrigacional, não merecendo tutela 
possessória (cfr. A. Geraldes, “Temas da Reforma do 
Processo Civil”, IV vol., Almedina, p. 29 e ss.). 
Contudo, alega ainda o requerente beneficiar da tutela 
possessória em virtude de ser titula de direito de 
retenção. 
No entanto, face à matéria de facto trazida pelo 
requerente, constata-se que foi com a autorização dos 
proprietários dos prédios que este e sua ex-mulher 
passaram a viver no imóvel dos autos e aí efectuou 
obras, igualmente com autorização dos seus donos. 
Mas pela realização dessas obras não obtém o 
requerente direito à indemnização por tais benfeitorias 
com base no artigo 1273.° do Código Civil já que este 
preceito supõe a posse jurídica do seu titular e não se 
compagina tão só com a posse precária ou mera 
detenção que no caso ocorreu — seguindo de perto o 
ensinamento plasmado no Ac. da R.P. 9-5-95, in 
www.dgsi.pt. 
Não se tendo sequer alegado que as obras realizadas 
pelo R. foram encomendadas ou solicitadas, mas 
apenas autorizadas, não pode, o R. exigir o custo 
dessas obras com base em qualquer contrato ou 
negócio jurídico, que não se mostra ter existido. 
E, para concluir, continuando a parafrasear o citado 
aresto, na ausência de qualquer direito ou vínculo 
jurídico entre o ocupante por favor da casa e os seus 
donos, não podem as despesas tidas com obras ser 
havidas por benfeitorias e quando muito poderiam 
gerar um direito a indemnização com base no artigo 
1340.º do mesmo Código, mas então sem a garantia 
do direito de retenção por ausência da relação 
material juridicamente relevante entre tal ocupante e 
a casa. 
 
Decisão esta de que o recorrente recorreu, tendo em 
vista a sua revogação e substituição pelo despacho 
que designe dia e hora para a realização da inquirição 
das testemunhas arroladas; recurso que finalizou com 
as conclusões seguintes: 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
Não foram produzidas contra-alegações (uma vez que 
os requeridos, por força do art. 234.º-A, n.º 3, parte 
final, do CPC não puderam ser ouvidos). 

* 
A Mmª Juíza a quo manteve, em sede de sustentação, 
a decisão. 
 
Foram obtidos os vistos legais, cumprindo, agora, 
apreciar e decidir. 

* 
 
II - Fundamentação 
Tudo está em saber – é a questão a que se 
circunscreve o recurso – se a situação invocada pelo 
requerente/recorrente pode gozar da tutela da 
restituição provisória de posse. 
Pressuposto desta medida tutelar é (além dos 
requisitos do “esbulho” e da “violência”) a qualidade 
de possuidor do requerente, qualidade decorrente do 
exercício de poderes de facto sobre uma coisa, por 
forma correspondente ao direito de propriedade ou a 
qualquer outro direito real de gozo (1251.º). 
Por outras palavras, as situações que fundamentam tal 
medida tutelar traduzem-se no exercício de poderes 
de facto sobre coisas corpóreas susceptíveis de 
constituírem objecto de direitos reais de gozo (direitos 
de propriedade, usufruto, uso e habitação, superfície e 
servidão); tendo, insiste-se, tais poderes de facto que 
ser exercidos com o animus de exercer o direito de 
propriedade ou outro qualquer direito real de gozo. 

O nosso legislador aderiu, em matéria de posse, à tese 
subjectivista, exigindo-se pois para haver posse o 
preenchimento de dois elementos – o corpus e o 
animus – embora, importa reconhecê-lo, na 
generalidade das situações práticas, em face da 
presunção do animus a partir do corpus (estabelecida 
no art. 1252.º, n.º 2, do CC), se mostre suficiente a 
simples prova (e alegação) dos poderes de facto 
(corpus) para, aditando-se a presunção do animus, 
haver posse e ficar justificada a tutela cautelar sub 
judice. 
Daí talvez a argumentação do recorrente de, “na 
restituição provisória de posse, basta ao requerente 
alegar os factos constitutivos da posse, sendo 
suficiente a demonstração do corpus”. 
Não é, porém, exacto expressar as coisas de tal modo; 
o que sucede é que, como vimos de explicar, na 
generalidade dos casos, o corpus cria a aparência 
(com o auxílio da referida presunção) do exercício dum 
direito real de gozo. 
De tal modo, que a situação invocada pelo requerente 
é justamente uma daquelas, pouco vulgares, em que – 
resulta da própria alegação – tal não sucede: isto é, os 
poderes de facto (sobre o imóvel - andar e garagem) 
não foram exercidos com o animus de proprietário ou 
de outro qualquer direito real de gozo. 
Como o próprio requerente/recorrente alega[1], o 
imóvel foi-lhe atribuído no processo de divórcio, razão 
pela qual o continuou a habitar até ao dia 11 de 
Setembro de 2008, data em que os requeridos 
arrombaram a porta; isto é, a situação invocada pelo 
requerente/recorrente, para o exercício dos poderes 
de facto alegados, configura juridicamente um direito 
pessoal de gozo e não uma situação de posse. 
Por outras palavras, é o próprio requerente que, com 
tal alegação, impede que se possa fazer funcionar a 
presunção (do art. 1252.º, n.º 2, do CC) que, doutro 
modo, seria “acrescentada” aos poderes de facto 
(corpus) alegados, para “fechar” e formar a sua posse 
jurídica sobre o imóvel. 
Concorda-se pois com o modelo de argumentação 
expendida na decisão recorrida, uma vez que o que o 
requerente alegou não configura posse[2] e sem posse 
cai pela base a invocação do art. 1273.º do CC (que 
pressupõe, na sua própria previsão, a posse) para 
justificar um crédito indemnizatório decorrente de 
benfeitorias e o consequente direito de retenção (art. 
754.º e 759.º, n.º 3, do CC) beneficiário da tutela 
cautelar sub judice. 
O que não significa – assente que o requerente não 
alegou uma situação juridicamente configurável como 
posse – que se concorde com a decisão recorrida. 
A tutela cautelar em causa – restituição provisória de 
posse – foi legalmente estendida a outros direitos de 
raiz obrigacional, como o arrendamento (1037.º, n.º 
2), o comodato (1133, n.º 2) e o depósito (1188.º, n.º 
2), sendo hoje pacífico, na jurisprudência[3], que 
também o promitente comprador com tradição da 
coisa beneficia da tutela possessória. 
Apesar de não existir norma expressa quanto a esta 
última situação, tem-se entendido, por recurso à 
analogia, que a situação é paralela à do 
arrendamento, comodato e depósito. 
“ (…) Recorre-se, nomeadamente, à doutrina 
defendida, em termos gerais, por Baptista Machado, 
segundo o qual a analogia apenas é proibida para 
transformar a excepção em regra, isto é, para induzir 
dos casos taxativamente enunciados um princípio 
geral que permita regular outros casos não previstos. 
Mas já não será vedado estender analogicamente a 
hipótese normativa que prevê um tipo particular de 
casos a outros casos particulares do mesmo tipo 
perfeitamente paralelos ou análogos aos casos 
previstos na sua particularidade (…)”[4]. 
Neste contexto, sendo a tutela cautelar em causa 
concedida, mesmo contra o titular do direito de 
propriedade, ao simples comodatário e sendo a 
situação – autorização de utilização por parte da 
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própria proprietária (mãe da então esposa do 
requerente) – que está na génese do actual direito 
pessoal de gozo do recorrente idêntica e semelhante à 
do simples comodato, não acarreta a extensão da 
tutela possessória, por analogia, o risco de deturpação 
da vontade do legislador expressa na formulação da 
regra geral e das extensões normativas referidas. 
Dito douto modo, o paralelismo da situação do 
requerente com a do comodato – quer na génese e 
recorte contratuais quer nos poderes de facto 
manifestados em ambas as situações – justifica que o 
caso em apreço, em que ao requerente está atribuído 
o gozo dum imóvel, casa de morada de família, que se 
iniciou com a autorização da proprietária[5] (mãe da 
então esposa do requerente), tenha o mesmo 
tratamento assumido pelo legislador para o comodato. 
Por conseguinte – embora por razões diferentes das 
invocadas no recurso – concluímos, recorrendo à 
analogia (10.º do CC) com o art. 1133.º, n.º 2, do CC, 
que a situação invocada pelo requerente/recorrente 
goza da tutela da restituição provisória de posse. 
 
Procede pois o recurso. 

* 
 
III - Decisão 
Nos termos expostos, decide-se julgar procedente o 
recurso interposto da decisão que indeferiu 
liminarmente a providência, decisão que se revoga e 
se substitui pela do prosseguimento dos autos, 
devendo para tal, na 1.ª Instância, ser designado dia e 
hora para a realização da inquirição das testemunhas 
arroladas. 
Sem custas nesta instância. 
 

* 
Porto, 29/01/09 
António Fernando Barateiro Dias Martins 
Luís Filipe Castelo Branco do Espírito Santo 
Manuel Lopes Madeira Pinto 
______________ 
{1] Alegação que, no contexto da exposição, constitui 
uma verdadeira “confissão”. 
[2] O recorrente, ao longo da alegação, diz e repete 
inúmeras vezes que alegou a “posse”, porém, o que 
realmente alegou foi apenas o corpus; alegando 
também – por ser certamente a expressão da verdade 
– factos que, como explicámos, colocam de parte o 
funcionamento da presunção do animus. 
[3] Cfr. Ac. Rel. Lisboa, de 06-03-01, in CJ, tomo II, 
pág. 68; e de 19-05-87, in CJ, tomo III, pág. 86. 
[4] Abrantes Geraldes, in Providências Cautelares 
Especificadas, pág. 39. 
[5] “Autorização” que se separará do comodato na 
medida em que, por certo, não terá ficado clara a 
obrigação de restituir típica do comodato; o que até 
constituirá um argumento, de maioria de razão, a 
favor da extensão da tutela possessória. 
 
 
 
 
Sumário nº 6479 
 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
I. 
B………, C………., D………., E………., F………., G………., 
H………. e I………. instauraram a presente acção com 
processo comum, na forma ordinária, contra J………., 
Lda, K………., Lda, L………. e M………. . 
 
Pediram que seja: 
- declarado nulo o negócio de venda do imóvel referido 
na p.i. ou, subsidiariamente, seja ele anulado e 
ordenado o cancelamento da sua inscrição predial; ou, 
ainda subsidiariamente,  

- o 3.º Réu condenado a pagar à 1.ª Ré a quantia de € 
2.528.905,34, acrescida de juros. 
 
Como fundamento, alegaram que: 
- o Réu L………. declarou vender, em representação da 
Ré J………., L.da, um imóvel à Ré K………., Lda, 
representada pelos seus sócios únicos, os Réus L………. 
e M……….; 
- o negócio referido foi simulado; 
- é ele um “negócio consigo mesmo”; 
- o Réu L………. violou o dever de diligência, como 
gerente da 1.ª Ré, incorrendo em responsabilidade, 
por força do disposto no art. 72.º do CSC.  
 
Contestaram os Réus, impugnando a matéria 
respeitante aos alegados vícios do negócio descrito. 
Replicaram os Autores, reiterando a sua pretensão. 
Apresentaram os Réus articulado superveniente, 
alegando ter o negócio sido ratificado em assembleia 
geral da primeira Ré convocada para o efeito. 
Responderam os Autores, alegando terem impugnado 
judicialmente esta deliberação social. 
 
Percorrida a tramitação normal, foi proferida sentença 
que julgou a acção improcedente, tendo os réus sido 
absolvidos dos pedidos formulados pelos autores. 
 
Discordando desta decisão, dela interpuseram recurso 
os autores, de apelação, tendo apresentado as 
seguintes 
 
Conclusões:  
 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
Os RR. contra-alegaram concluindo pela improcedência 
da apelação. 
Após os vistos legais, cumpre decidir. 
II. 
 
Questões a decidir: 
 
- Impugnação da decisão sobre a matéria de facto, no 
que respeit às respostas aos quesitos 10º e26º; 
- Negócio consigo mesmo 
- Anulabilidade; 
- Legitimidade; 
- Caducidade; 
- Nulidade do negócio por ter sido celerado entre a 
sociedade e o seu administrador; 
- Responsabilidade do gerente elos danos causados à 
sociedade. 
 
III. 
 
Na sentença recorrida foram considerados provados os 
seguintes factos: 
1. A 1.ª Ré é uma sociedade comercial por quotas 
constituída por escritura pública de 30 de Março de 
1932 e encontra-se matriculada na 36 Secção da 
Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n° 
10.230/401028. 
2. O seu objecto societário é a fabricação, ilustração e 
comercialização de produtos de embalagem para a 
indústria e comércio em geral, representações, 
importação e exportações.  
3. O seu capital social era, no dia 31 de Dezembro de 
2001, de cem milhões de escudos.  
4. O referido capital social corresponde à soma das 
seguintes quotas. com o seguinte valor nominal 
actual, fruto da redenominação automática legalmente 
determinada a partir do dia 1 de Janeiro de 2002:  
a) uma, com o valor nominal de 249.398,94 €, 
pertencente aos 3.os réus;  
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b) outra, com o valor nominal de 31.174.86 €, 
pertencente em nua propriedade a N………., com 
usufruto a favor de O……….;  
e) outra, com o valor nominal de 31.174,86 €, 
pertencente em nua propriedade a P………., com 
usufruto a favor de O……….:  
d) outra, com o valor nominal de 31.174,86 €, 
pertencente em nua propriedade a Q………., com 
usufruto a favor de O……….;  
e) outra, com o valor nominal de 31.174.86 €, 
pertencente em nua propriedade a S………., com 
usufruto a favor de O……….;  
f) outra, com o valor nominal de 31.174,86 €, 
pertencente à herança aberta por óbito de T……….;  
g) outra, com o valor nominal de 31.174,86 €, 
pertencente à própria sociedade 1.ª ré;  
h) outra, com o valor nominal de 31.174.86 , 
pertencente à herança aberta por óbito de U……….;  
i) outra, com o valor nominal de 31.174,86 €, 
pertencente à herança aberta por óbito de V………. .  
5. Os primeiros autores são hoje os únicos titulares da 
herança aberta por óbito de U………., de cujo acervo 
patrimonial faz parte a quota identificada supra na 
alínea h).  
6. E os segundos autores são hoje, por seu turno, os 
únicos titulares da herança aberta por óbito de V………., 
de cujo acervo patrimonial faz parte a quota 
identificada supra na alínea i).  
7. O capital social da 2.ª ré pertence hoje e pertencia 
à data da escritura sub judice integralmente aos 3.os 
réus. 
8. Por escritura pública de 9 de Abril de 2001, lavrada 
de fls.89 a 90 do Livro IV 256-D do 1.º Cartório 
Notarial de Vila do Conde, o 3.º réu marido, declarou: 
Que, pela presente escritura, em nome da sociedade 
“J………., L.da” e pelo preço de oitenta milhões de 
escudos, que da sociedade “K………., L.da,” já recebeu, 
a esta vende o prédio urbano sito na ………., …, 
destinado a litografia. composto de rés-do-chão e 
primeiro andar, com a área coberta de mil setecentos 
e vinte e cinco metros quadrados, com uma 
construção ao lado da Rua ………., para instalação de 
vestiário e refeitório com coberto para arrumação, 
com a superfície de trezentos e cinco metros 
quadrados. inscrito artigo 4113 da respectiva matriz 
predial. com o valor patrimonial de 7.405.707$00, 
descrito na Segunda Conservatória do Registo do Porto 
sob o número quarenta e nove mil trezentos e vinte e 
um Livro B - cento e quarenta e seis, registado a favor 
da sociedade vendedora pela inscrição número 
quarenta e seis mil duzentos quarenta e dois do livro 
G - quarenta e seis e não descrito na Conservatória de 
Registo Predial de Matosinhos”.  
9. Na referida escritura de compra e venda os 
terceiros réus intervieram na qualidade de únicos 
sócios e em representação da segunda ré K………., 
Lda”, sendo que o réu marido outorgou ainda na 
qualidade de gerente, em representação da sociedade 
1° ré “J………., L.da”.  
10. Na mesma escritura ambos os outorgantes 
declararam ainda que aceitam para a sociedade 
“K………., L.da” o contrato nos termos exarados.  
11. A aquisição resultante desta declarada compra e 
venda foi inscrita em 21 de Maio de 2001 na 
Conservatória do Registo Predial de Matosinhos 
mediante a inscrição G-2, efectuada na ficha n.° 
02164/210501 para tal efeito aberta naquele na dia na 
referida Conservatória, que é aquela onde o imóvel 
identificado se encontra actualmente descrito. 
12. Preceitua o art. 10.º parágrafo 1.º do pacto social 
da ré “J………., L.da” que: “Bastará a assinatura do 
gerente para obrigar a sociedade em todos os actos e 
contactos que envolvam responsabilidade para este, 
incluindo a aquisição, alienação, oneração ou locação 
de quaisquer bens móveis ou imóveis, compra e venda 
de viaturas, bem como comprometer-se em árbitros, 
ou confessar, desistir e transigir em quaisquer 
pleitos”, conforme documento n.º 1 junto com a 

contestação e cujo conteúdo se dá por integralmente 
transcrito.  
13. Consta da acta n.º 101 elaborada na Assembleia 
Geral da ré “J………., L.da” de 31.03.2000 que “antes 
do fecho da sessão o gerente referiu-se ao elevado 
montante de capitais alheios a que a empresa tem 
necessidade de recorrer para fazer face aos seus 
compromissos, salientando que seria aconselhável 
proceder à venda do edifício como forma de reduzir o 
endividamento e diminuir os custos financeiros tendo 
os presentes por unanimidade decidido que a 
resolução deste assunto ficasse a cargo do gerente da 
empresa, senhor L………. .”, conforme doc. n° 2 junto 
com a contestação e cujo conteúdo se dá por 
integralmente transcrito. 
14. O 3.° réu marido provocou uma assembleia geral 
tendente à ratificação do negócio efectuado, sendo 
que tal assembleia aconteceu no passado dia 01 de 
Agosto de 2002, estando presentes ou representados 
todos os autores, conforme documento junto pelos 
réus a fls. 140 a 143 e cujo conteúdo se dá por 
integralmente transcrito.  
15. Os réus convocaram formalmente os autores para 
a assembleia geral anual a ocorrer no dia 28 de Março 
de 2002, pela 17.00 horas.  
16. O único prédio que a Ré J………., L.da, tinha à data 
da deliberação vertida na acta n.º 101 supra referida 
era o objecto da escritura pública de 9 de Abril de 
2001 supra referida. 
17. Como causa directa e necessária da alienação 
efectuada, a 1ª ré ficou privada do seu mais 
importante e valioso activo patrimonial. 
18. O prédio em questão tem a forma de um “T” 
desenvolvendo-se em 3 frentes, uma, a principal, para 
a ……….. onde tem cerca de 20 metros, outra para a 
Rua ………., onde mede cerca de 27 metros e outra 
para a Rua ………., onde tem 6 metros.  
19. A parte do prédio com frente para a ………., está 
localizada, dentro da freguesia e concelho de 
Matosinhos, na localidade urbanística e socialmente 
denominada de “W……….”.  
20. Situa-se em área qualificável como “de 
crescimento”, numa escala classificatória de “nova”, 
“crescimento”, “estabilizada”, ou “degradada”.  
21. Os seus acessos são qualificáveis como “bons” 
numa escala classificatória de “bons”, “razoáveis” ou 
“fracos”.  
22. A localidade onde se situa é servida por uma rede 
de transporte públicos qualificável como “boa” numa 
escala classificatória de “boa”, “razoável” ou “fraca”.  
23. O equipamento urbano que o serve é qualificável 
como “bom” numa escala classificatória de “bom”, 
“razoável” ou “fraco”.  
24. Em termos de valorização, a zona e localidade 
onde se encontra inserido é qualificável como 
“elevada” numa escala classificatória de “elevada”, 
“boa”. “razoável” ou “fraca”.  
25. Sendo que as supra referidas localização e 
características locais eram e são do perfeito 
conhecimento de todos os réus, como também de 
notório e de público conhecimento.  
26. Todo o imóvel em causa tem a localização e 
características supra referidas. 
27. O prédio fica na zona nascente de “W……….”, onde 
a habitação é para pessoas de recursos 
médios/baixos. 
28. Na data em que a articulada escritura foi 
outorgada, estavam a ser autorizadas na zona 
construções de rés-do-chão, destinável a comércio, e 
quatro pisos destináveis a habitação.  
29. O valor médio de venda, actualmente e no local, 
em prédios de construção de qualidade média/alta, é 
de 160/170 contos por metro quadrado de área útil de 
construção, quer para as zonas destinadas a comércio, 
quer para as zonas destinadas a habitação.  
30. Actualmente, o valor das edificações possíveis de 
serem implantadas no imóvel, com área edificável de 
cerca de 4.000 m2, tendo em consideração a 
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percentagem de 25% que, em média, o valor de um 
terreno representa no valor final de venda de um 
edifício implantável, no imóvel sub judice lhe confere, 
actualmente o valor correspondente a 4.000 m2 X 
170.000$00. 
31. Para se poder construir no local, tem que se fazer 
um loteamento. 
32. Em cada um dos lotes só se poderá construir na 
profundidade de 17,80 m. 
33. Para tal tem previamente que se fazer um 
loteamento, elaborar, aprovar o projecto e licenciar a 
obra e demolir os armazéns existentes.  
34. Tal é dispendioso e demora cerca de um ano.  
35. A sociedade Ré “J………., L.da” com a gerência do 
réu L………. e de seu filho S………. foi a última resistente 
de toda uma série de empresas que, genericamente, 
se dedicavam à fabricação de latas para conservas de 
peixe.  
36. Já que as restantes foram sucessivamente 
fechando, não só em consequência da crise que há 
largos anos vem sofrendo a indústria de conservas de 
peixe, mas também em consequência da concorrência 
de países extra-comunitários que conseguem colocar 
latas, no mercado, a preços imbatíveis.  
37. A Ré “J………., L.da” foi aguentando, devido à sua 
sólida estrutura financeira e forte implantação no 
mercado, mas nos últimos anos foi acumulando 
prejuízos, e, tendo uma pesada estrutura montada, 
com mais de 50 trabalhadores distribuídos por duas 
secções de litografia e latoaria, começou a ter de fazer 
negócios de maior risco e muito menos rentabilidade.  
38. Foram os réus L………. e esposa quem, com 
empréstimos à sociedade, foi cobrindo as sucessivas 
carências de caixa social, quer injectando dinheiro na 
própria sociedade, quer garantindo pessoalmente as 
posições devedoras da sociedade nas suas contas 
bancárias. 
39. Houve uma altura, porém, em que os réus L………. 
e mulher entenderam não conceder mais crédito à 
sociedade e exigir a devolução do dinheiro que haviam 
entregue à sociedade. 
40. E nessa altura a primeira ré tentou recorrer a 
empréstimos bancários que apenas lhe seriam 
concedidos desde que se hipotecasse, em garantia, o 
prédio ou desde que, mais uma vez, os réus L………. e 
mulher os garantissem pessoalmente. 
41. Analisadas estas propostas chegou-se à conclusão 
que a ré “J………., L.da”, não tinha hipóteses de 
cumprir o plano de amortização do empréstimo a 
conceder, pelo que entraria em incumprimento. 
42. E nessa altura ou respondia o prédio ou os réus 
L………. e esposa. 
43. E daí que se pensasse na venda do prédio. 
44. A melhor proposta recebida foi de 
120.000.000$00, e tinha como contrapartida a 
desocupação imediata das instalações, o que 
correspondia ao encerramento da empresa (nesta 
parte, é adiante considerado não escrito). 
45. Os custos contabilizados, só para despedimentos 
(indemnizações), eram de cerca de 100.000.000$00. 
46. Pôs-se então a hipóteses de vender a terceiros, 
garantindo a ré “J………., L.da” uma renda máxima de 
esc. 300.000$00 mensais. 
47. Com essa condição, a melhor oferta que tiveram 
foi de esc. 60.000.000$00. 
48. Foi perante esta alternativa que a ré “K………., 
L.da” avançou com uma terceira hipótese, a compra 
por esc. 80.000.000$00 mantendo-se a ré “J………., 
L.da”, gratuitamente no local. 
49. Nessa altura, como agora, para além do Banco que 
é credor de cerca de € 399.038,32, garantido por 
depósitos dos réus L………. e mulher, só estes eram 
credores da sociedade. 
50. E com o preço da compra e venda foram-lhes 
pagos suprimentos. 
51. E assim se foi garantindo o funcionamento da ré, 
na medida em que logo no final de Abril de 2001, mais 

uma vez, os réus António José e mulher, já estavam a 
entrar com empréstimo no valor de € 99.759,58. 
52. Sendo que, até final de 2001 os mesmos réus a 
título de suprimentos colocaram na caixa social de 
“J………., L.da” a quantia global de € 380.651,93. 
53. O negócio feito entre a 1.ª e a 2.ª rés, foi de um 
armazém onde se pretendia salvaguardar a actividade 
de uma empresa. 
54. A acção vertente deu entrada em 24 de Maio de 
2002. 
 
IV. 
 
Cumpre apreciar as questões acima indicadas. 
 
1. No que respeita à impugnação da decisão de facto 
os Recorrentes insurgem-se contra as respostas aos 
quesitos 10º e 26º. 
 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
 
No que respeita à resposta ao quesito 26º, sustentam 
os Recorrentes que a expressão "encerramento da 
empresa" é conclusiva, integrando um conceito de 
direito que tem de ser deduzido da verificação em 
concreto de determinados factos que não foram 
alegados. 
 
Vejamos. 
A referida expressão surge na sequência de factos 
anteriores que ilustram a precária situação da 
sociedade J………., Lda, descapitalizada e sem acesso 
ao crédito (a não ser por garantia pessoal dos 3ªs. RR 
que, para tal, não continuavam disponíveis). Aliás, 
mesmo que o tivesse, não teria possibilidade de o 
satisfazer. 
Apesar da situação precária da empresa e da venda do 
seu mais importante e valioso activo patrimonial, 
afigura-se-nos que o encerramento das instalações 
não implicava, por si, necessariamente, o 
encerramento da empresa e a sua extinção (é com 
este sentido, realmente, que o termo "encerramento" 
é utilizado na resposta). 
Para se poder afirmar que a venda tinha por 
consequência, para além do encerramento das 
instalações, o encerramento definitivo da empresa, 
deveriam ter sido articulados e provados factos donde 
tal se pudesse concluir. 
Ou seja, factos que revelassem que, apesar da receita 
proveniente da venda, a situação era tal que não 
permitia à empresa suportar os encargos que, por 
exemplo, uma mudança de instalações envolveria. 
 
A referida expressão "encerramento da empresa", no 
sentido de encerramento definitivo, é, assim, 
conclusiva, não tendo sido alegados factos que a ela 
poderiam conduzir. Por outro lado, a desocupação das 
instalações tem por consequência necessária o 
encerramento destas, mas não o encerramento 
definitivo da empresa. Este não "corresponde" 
forçosamente àquele. 
Deve, por isso, ter-se a referida expressão por não 
escrita, por aplicação analógica do art. 646º nº 4 do 
CPC, alterando-se a respectiva resposta em 
conformidade. 
 
2. Sustentam os Recorrentes que o negócio jurídico da 
compra e venda aqui apreciado deve ser qualificado 
como negócio consigo mesmo, previsto no art. 261º 
nº 1 do CC, na vertente da dupla representação, 
sendo certo que não se verificam as duas excepções aí 
ressalvadas de validade do negócio. 
Vejamos. 
 
Dispõe o art. 261º nº 1 do CC que é anulável o 
negócio celebrado pelo representante consigo mesmo, 
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seja em nome próprio, seja em representação de 
terceiro, a não ser que o representado tenha 
especificadamente consentido na celebração, ou que o 
negócio exclua por sua natureza a possibilidade de 
conflito de interesses. 
 
O negócio consigo mesmo ocorre quando alguém, com 
poderes para representar certa pessoa na celebração 
de um contrato, em vez de o realizar com terceiro 
realiza-o consigo próprio. Ou o representante de duas 
pessoas, em vez de contratar separadamente, em 
nome de uma com terceiro e em nome da outra com 
terceiro, contrata unitariamente em nome das duas, 
pondo-as face a face e estabelecendo o vínculo 
contratual entre elas[1]. 
Da referida noção decorre que não pode haver mais de 
um agente; o acto é praticado por uma única pessoa, 
que tem de assumir a qualidade de representante, que 
pode ser um representante voluntário ou 
representante legal, consoante os poderes de 
representação resultem da vontade do representado 
ou da lei.[2] 
Este negócio comporta duas modalidades: 
- o negócio consigo mesmo stricto sensu, em que a 
pessoa age simultaneamente em nome próprio e como 
representante; 
- a dupla representação, em que a pessoa age em 
representação de duas partes. 
 
O negócio consigo mesmo é, em princípio, proibido e, 
por isso, anulável, tendo legitimidade para arguir a 
anulabilidade as pessoas em cujo interesse a lei a 
estabelece – art. 287º nº 1 do CC. 
Na base desta proibição estão os perigos que podem 
advir deste contrato: o representante sentir-se-á 
tentado, na primeira hipótese, a sacrificar os 
interesses do representado em benefício dos seus e, 
na hipótese da dupla representação, poderá prejudicar 
os interesses de um dos representados em benefício 
dos do outro[3]. 
Assim se compreendem também as excepções 
previstas no citado art. 261º nº 1: 
- haver consentimento do representado – 
consentimento que tem de especificar o negócio a 
realizar, pois só assim há a garantia de que o 
representado tem consciência dos riscos que corre; o 
representado não tem de fixar as condições do negócio 
consentido; o que se pretende é a individualização do 
negócio; 
- a de o negócio excluir, por sua natureza, a 
possibilidade de conflito de interesses; isto é, quando 
não haja possibilidade de lesão do interesse do 
representado, como ocorre habitualmente quando haja 
predeterminação do conteúdo do contrato, 
cumprimento de uma obrigação ou doação feita pelo 
representante ao representado[4]. 
 
Resta acrescentar que é controvertida a questão de 
saber se existe negócio consigo mesmo se o agente 
actuar como órgão de duas ou mais pessoas 
colectivas. 
É sabido que, apesar de nessa situação se aludir a 
representação (cfr. art. 6º nº 5 do CSC), esta não 
equivale a representação em sentido técnico, 
tratando-se antes de um modo cómodo e sugestivo de 
exprimir os nexos de organicidade que imputam, ao 
ser colectivo, a actuação dos titulares dos seus 
órgãos[5]. Em rigor, os "representantes" não 
representam a pessoa colectiva: são parte integrante 
desta[6]. 
Daí que parte da doutrina[7] e da jurisprudência[8] 
defenda que, na hipótese apontada, não existe 
negócio consigo mesmo. 
Como se afirma no citado Ac. do STJ de 15.05.97, no 
negócio consigo mesmo, a mesma pessoa física 
aparece a representar, no acto, duas entidades 
diferentes ou a actuar em nome próprio e como 
representante de outrem. Não é o caso de alguém 

intervir como representante de duas sociedades. A 
personalidade destas sobrepuja a do mandatário. 
 
Outros Autores[9] e decisões[10] integram na 
"representação", para efeitos do art. 261º do CC, a 
representação orgânica. 
Como refere Galvão Teles, nestas situações há 
contrato consigo mesmo; quer o director contrate em 
nome próprio ou em nome alheio, e quer no primeiro 
caso proceda no seu interesse ou no interesse 
doutrem, sempre contrata consigo mesmo, desde que 
por outra parte intervenha em representação da 
sociedade. 
 
Sendo este, em síntese, o regime legal aplicável, 
analisemos o caso dos autos. 
 
Ficou provado que foi celebrado um contrato de 
compra e venda entre as sociedades J………., Lda e 
K………., Lda do imóvel identificado nos autos, tendo 
intervindo no negócio o réu marido que o outorgou na 
qualidade de sócio, em representação da compradora 
e na qualidade de gerente, em representação da 
vendedora. 
Provou-se ainda que, em Assembleia Geral da ré 
“J………., Lda", de 31.03.2000, “antes do fecho da 
sessão o gerente referiu-se ao elevado montante de 
capitais alheios a que a empresa tem necessidade de 
recorrer para fazer face aos seus compromissos, 
salientando que seria aconselhável proceder à venda 
do edifício como forma de reduzir o endividamento e 
diminuir os custos financeiros tendo os presentes por 
unanimidade decidido que a resolução deste assunto 
ficasse a cargo do gerente da empresa, senhor L……… . 
 
O negócio assim realizado não constituiria, na primeira 
tese atrás indicada, um negócio consigo mesmo, 
atenta a qualidade em que interveio o gerente e sócio, 
respectivamente, da vendedora e da compradora. 
Diferente seria a solução na referida segunda tese, 
que inclui o órgão, como "representante" da 
sociedade, no conceito de "representante" para efeitos 
do citado art. 261º: estaremos em presença de um 
negócio consigo mesmo, na modalidade da dupla 
representação, já que a mesma pessoa interveio no 
negócio como "representante" de duas sociedades 
distintas. 
Sendo evidente que o negócio não exclui, por sua 
natureza, a possibilidade de um conflito de interesses, 
deve, por outro lado, reconhecer-se que, através da 
deliberação da Assembleia Geral de 31.03.2000, a 
representada "J………., Lda" não consentiu 
especificadamente na celebração daquele contrato. 
Na verdade, confiar ao gerente a resolução do 
assunto, que consistia na venda do edifício fabril como 
forma de reduzir o endividamento e diminuir os custos 
financeiros, pode traduzir-se numa autorização 
genérica de venda daquele edifício, mas não revela 
que a representada tenha previsto o negócio com o 
representante consigo mesmo e que lhe deu o 
consentimento para tal. 
É certo que, como afirmámos, o representado não tem 
de fixar as condições do negócio, mas tem de o 
individualizar. Isto é, terá de, por forma clara, 
inequívoca, enunciada e particularizada[11] autorizar 
o representante a vender a si mesmo. 
Situação que não ocorreu no caso dos autos. 
 
A venda efectuada é, na tese indicada, anulável, nos 
termos do citado art. 261 nº 1. 
Sucede, porém, que apenas têm legitimidade para 
arguir a anulabilidade as pessoas em cujo interesse a 
lei a estabelece – art. 287º nº 1 do CC. 
Assim, não basta ter interesse na anulação para 
legitimar a intervenção da parte que a invoca. Esse é o 
regime da nulidade. Aqui exige-se que seja a pessoa 
no interesse da qual a lei estabelece a anulabilidade, 
Há, portanto, que resolver sempre uma questão de 
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direito e não, como na nulidade, apreciar somente o 
facto do interesse na destruição dos efeitos do 
negócio[12]. 
Ora, as pessoas em cujo interesse a lei estabelece a 
anulabilidade do negócio consigo mesmo são apenas 
os representados, excluindo-se os terceiros 
eventualmente prejudicados com o negócio[13]. 
Trata-se de legitimidade substantiva ou legitimidade 
em sentido material que traduz o complexo de 
qualidades que representam pressupostos de 
titularidade, por um sujeito, de certo direito que 
invoque[14].  
Já o problema de saber se a referida qualidade emerge 
dos factos alegados pelo autor constitui questão de 
legitimidade processual[15]. 
 
Ora, segundo alegaram os autores, estes são sócios da 
sociedade "J………., Lda"; não são assim os 
"representados"; aliás, essa sociedade, que é, ela sim, 
uma das representadas no negócio, também é 
demandada como ré na acção. 
Os autores não têm, por isso, legitimidade para 
invocarem a anulabilidade (art. 26º nº 3 do CPC), o 
que tem por consequência a absolvição da instância 
em relação ao respectivo pedido – arts. 288º nº 1 d), 
493º nºs 1 e 2 e 494º e) do CPC. 
 
A esta conclusão não obstam as razões invocadas 
pelos Recorrentes (conclusões k) a p)), assentes, por 
um lado, no facto de poder ser proposta pelos sócios 
acção de responsabilidade contra gerentes e 
administradores (art. 77º nº 1 do CSC) e, por outro 
lado, no trânsito em julgado do despacho saneador, na 
parte em que foi reconhecida a legitimidade dos 
autores. 
A acção ut singuli, prevista no citado art. 77º, é uma 
acção social de responsabilidade, proposta por um ou 
vários sócios (com determinada participação social), 
que se substituem à sociedade (perante a inércia 
desta) contra gerentes, administradores ou directores, 
com vista à reparação dos prejuízos causados à 
sociedade por actos e omissões praticados com 
preterição dos deveres legais e estatutários (art. 72º 
nº 1 do CSC). 
Essa acção não visa, portanto, a anulabilidade de 
determinado acto praticado pelos administradores; 
fundando-se nesse acto, pressupõe, em princípio, a 
validade deste, como fonte dos danos que se 
pretendem ver ressarcidos. Como o ilustra nesta acção 
o último pedido subsidiário formulado pelos autores. 
 
Por outro lado, quando conheça de excepção dilatória, 
o despacho saneador constitui, logo que transite, caso 
julgado formal quanto às questões concretamente 
apreciadas – art. 510º nº 3 do CPC. 
No caso, o aludido despacho limitou-se a declarar 
tabelar e genericamente que as partes são legítimas 
(fls. 201); não foi concretamente apreciada a questão 
da legitimidade processual. 
Daí que não se tenha formado caso julgado formal 
quanto a tal questão. 
 
Tendo-se concluído pela falta de legitimidade dos 
autores para arguírem a anulabilidade do negócio, fica 
prejudicada a apreciação da questão da caducidade, 
que não é, evidentemente, de conhecimento oficioso – 
arts. 303º e 333º nº 2 do CC. 
É este também, claramente, o entendimento implícito 
da sentença. O acrescento sobre o conhecimento 
oficioso é meramente argumentativo – entendimento 
diferente sobre a questão da legitimidade emprestaria 
ao instituto um cunho de ordem pública, remetendo-
nos para o disposto no art. 333º do CC – e não 
constituiu fundamento de qualquer decisão. 
 
3. Subsidiariamente, sustentam os Recorrentes que o 
negócio da venda é nulo, nos termos do art. 397º nº 2 
do CSC, por ter sido celebrado entre a sociedade (1ª 

ré) e o seu administrador (réu marido) por interposta 
pessoa, sendo esta a sociedade adquirente por ser 
detida em exclusividade pelos 3ªs. réus. 
A questão é nova, por não ter sido suscitada 
anteriormente na acção, mas é de conhecimento 
oficioso uma vez que na citada disposição se prevê a 
nulidade do negócio celebrado nos casos aí previstos 
(art. 286º do CC). Daí que deva ser aqui apreciada. 
 
Dispõe o citado art. 397º nº 2 que são nulos os 
contratos celebrados entre a sociedade e os seus 
administradores, directamente ou por pessoa 
interposta, se não tiverem sido previamente 
autorizados por deliberação do conselho de 
administração, na qual o interessado não pode votar, 
e com parecer favorável do conselho fiscal. 
Este preceito é aplicável às sociedades anónimas, não 
existindo preceito correspondente para as sociedades 
por quotas, afirmando Raul Ventura[16] que o mesmo 
não pode ser transposto directamente para estas 
sociedades, nas quais não há normalmente conselho 
fiscal. Acrescenta o mesmo Autor que o regime 
previsto no art. 261º nº 1 do CC, constituindo um 
princípio geral da representação, facilmente adaptável 
ao caso, não pode deixar de ser aplicado. A única 
adaptação necessária consiste em o consentimento ser 
dado por deliberação dos sócios, na qual o 
interessado, se for sócio, não poderá votar, por 
impedimento consignado no art. 251º nº 1 g) do CSC. 
 
No mesmo sentido de pronuncia I. Duarte Rodrigues, 
partindo dos trabalhos preparatórios do CSC (os 
Anteprojectos de Coimbra e de Raul Ventura 
estendiam expressamente a proibição às sociedades 
por quotas, não tendo esta passado para o Projecto) e 
do diploma que lhe serviu de inspiração (projecto 
alemão de reforma das sociedades), como é 
confirmado no preâmbulo daquele Código (ponto 19), 
conclui que o legislador não pretendeu proibir, nesse 
tipo de sociedade, a concessão de crédito ou de 
empréstimos aos gerentes nem a prestação de 
garantias pela sociedade a obrigações por eles 
contraídas. Pelas mesmas razões se deve considerar 
não serem nulos quaisquer outros contratos 
celebrados entre o gerente e a sociedade (abstraindo 
das hipóteses de contratos consigo mesmo)[17]. 
 
Coutinho de Abreu tem entendimento diferente: o 
regime do art. 397º será aplicável analogicamente, 
mutatis mutandis, nas sociedades de outros tipos. 
Além de a sanção prevista neste artigo ser diferente, 
os negócios entre gerente e sociedade não têm de ser 
"negócios consigo mesmo". Quando a gerência seja 
plural, o gerente contraente não tem de aparecer (ou 
aparecer sozinho) a representar a sociedade. Por sua 
vez, nos casos de gerência singular, salvaguardando o 
disposto no nº 5 do art. 397º e a proibição absoluta do 
nº 1, devem os negócios consigo mesmo ser 
autorizados por deliberação dos sócios e merecer 
parecer favorável do órgão de fiscalização (se existir) 
– sob pena de nulidade[18]. 
 
De qualquer modo, sublinhe-se que, como se afirma 
no citado Ac. do STJ de 18.05.2006, o facto de ter 
intervindo no negócio um sócio de duas sociedades 
não confere a este um interesse individual ou pessoal 
no negócio, já que, ressalvadas as situações limite de 
desconsideração da personalidade da sociedade, são 
distintas a personalidade jurídica das sociedades e dos 
sócios. Como entidades jurídicas próprias distintas de 
cada um dos seus sócios, cada sociedade comercial é 
em si mesma um sujeito de direito, até face àqueles. 
Daí que a posição jurídica de um sócio não implica um 
direito sobre os bens da sociedade. A inclusão de um 
imóvel no acervo de bens da sociedade não o torna 
qua tale propriedade do sócio. 
Portanto mesmo que se entenda aplicável às 
sociedades por quotas o regime do citado art. 397º nº 
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2, o negócio em que interveio o réu marido, como 
representante das duas sociedades, não seria, em 
princípio, subsumível na previsão dessa norma, uma 
vez que esse negócio foi celebrado entre duas 
sociedades e não directamente entre uma sociedade e 
um seu gerente. 
Poderia sê-lo se se pudesse configurar que o negócio 
foi celebrado entre a sociedade e o gerente por pessoa 
interposta. 
Neste caso, porém, envolvendo o negócio, 
formalmente, duas partes com um só representante 
comum, dificilmente deixaria de ser caso de simulação 
(interposição fictícia[19]); não se provaram, todavia, 
factos que permitam tal conclusão – cfr. respostas 
negativas aos quesitos 1º a 3º e 14º a 16º, não 
impugnadas. 
 
Seja como for, a celebração do contrato "por pessoa 
interposta" exigiria a intervenção de uma das pessoas 
indicadas no art. 579º nº 2 do CC[20] – cônjuge do 
administrador, pessoa de quem este é herdeiro 
presumido ou terceiro que, de acordo com o 
administrador, transmita a este (no caso) a coisa 
vendida. 
Segundo Coutinho de Abreu, incluem-se aí outros 
sujeitos, singulares ou colectivos, próximos dos 
administradores em causa – todos os sujeitos que os 
administradores podem influenciar directamente[21]. 
Parece-nos, porém, que a intervenção deste terceiro 
deve visar o objectivo previsto no referido art. 579º nº 
2, parte final – por acordo com o inibido, a 
transmissão para este da coisa ou direito vendido. 
Ora, no caso em apreço, esse objectivo não ficou 
provado, como decorre claramente das respostas 
negativas aos quesitos 2º e 14º a 16º. 
Daí que, por boas razões que pudessem existir para se 
concluir desse modo, não seria lícita tal presunção 
contra a prova produzida em 1ª instância[22]. 
Daí que se conclua pela improcedência desta questão. 
 
4. Subsidiariamente, sustentam ainda os Recorrentes 
que o 3º réu marido, gerente da 1ª ré, é responsável 
pelos danos causados a esta, por ter violado 
culposamente o dever geral de diligência consagrado 
no art. 64º do CSC, tanto na vertente do dever de 
lealdade como na do dever de cuidado. 
Vejamos. 
 
No exercício das suas funções, os administradores, por 
acção e omissão, podem causar danos, quer à 
sociedade, quer aos sócios, quer a terceiros. 
Nos termos do art. 72º do CSC[23], os gerentes, 
administradores ou directores respondem para com a 
sociedade pelos danos a esta causados por actos e 
omissões praticados com preterição dos deveres legais 
ou contratuais, salvo se provarem que procederam 
sem culpa. 
Estão aqui contidos os pressupostos em geral exigidos 
para a responsabilidade civil: a ilicitude do 
comportamento dos administradores (actos e 
omissões praticados com preterição dos deveres legais 
e contratuais); a culpa (presumida); o dano (causado 
à sociedade) e o nexo de causalidade entre o facto e o 
dano[24].  
Com especificidade, no que respeita à ilicitude, esta 
pode traduzir-se na violação de deveres estatutários 
(provenientes de estatutos, de deliberações dos sócios 
e, por vezes, de contrato entre a sociedade e 
administrador), de deveres legais específicos (que 
resultam imediata e especificadamente da lei) e de 
deveres gerais legais. 
 
Sobre estes deveres gerais, dispõe o art. 64º do CSC 
que os gerentes, administradores e directores de uma 
sociedade devem actuar com a diligência de um gestor 
criterioso e ordenado, no interesse da sociedade, 
tendo em conta os interesses dos sócios e dos 
trabalhadores. 

Já antes da alteração e concretização operadas pelo 
DL 76-A/2006 se devia entender que o dever de 
diligência consagrado neste preceito se desdobrava em 
dois deveres: de cuidado (ou diligência em sentido 
estrito – gestor criterioso e ordenado) e de lealdade 
(no interesse da sociedade)[25]. 
Pelo primeiro, os administradores hão-de aplicar nas 
actividades de organização, decisão e controlo 
societários o tempo, esforço e conhecimento 
requeridos pela natureza das funções, as 
competências específicas e as circunstâncias. 
Pelo segundo, os administradores devem ter em vista 
exclusivamente os interesses da sociedade e procurar 
satisfazê-los, abstendo-se de promover o seu próprio 
benefício ou interesses alheios[26]. 
Para efectivar a responsabilidade, a sociedade pode 
propor acções de responsabilidade contra os gerentes, 
nos termos do art. 75º; não o fazendo, a acção pode 
ser proposta por sócios (art. 77º) e até por credores 
sociais (art. 78º nº 2). 
A acção social ut singuli é uma acção subsidiária em 
que os sócios (que representem 5% do capital social) 
pedem a condenação dos administradores na 
indemnização pelos prejuízos causados à sociedade e 
não directamente a eles próprios. 
Previne-se, deste modo, a eventual inércia e 
desinteresse da maioria dos sócios em promover a 
acção (ut universi). Retira-se esta acção social de 
responsabilidade da alçada exclusiva da maioria, por 
ser previsível que essa maioria, que designou ou 
elegeu os membros do órgão de administração, não se 
sinta motivada para os responsabilizar[27]. 
 
Voltando ao caso dos autos. 
 
Sobre esta questão e após invocação do disposto no 
art. 72 nº 1 do CSC, afirma-se apenas na sentença 
que escusado seria dizê-lo, pressuposto de 
aplicabilidade e razão de ser deste instituto é a 
existência de um dano. 
É manifesto que os Autores não provaram este 
pressuposto – desde logo, não provaram que um 
melhor preço da necessária venda poderia ter sido 
obtido. Com fundamento neste alegado prejuízo, não 
pode a acção proceder. 
 
Os Recorrentes, todavia, alegam que o 3º R. marido 
violou os deveres de lealdade e de cuidado 
consagrados no art. 64º do CSC. Assim, 
Quanto ao dever de lealdade: 
- não respeitou o interesse da sociedade, promovendo 
benefícios pessoais, interesses de sua mulher e ainda 
interesses da sociedade "K………., Lda"; 
- prejudicou interesses de longo prazo soa sócios que 
viram a sociedade ficar sem o seu mais importante 
activo patrimonial. 
Quanto ao dever de cuidado: 
- a decisão de vender o imóvel por 80.000 cts., ainda 
que lá permanecendo a 1ª R. como comodatária, não 
foi racional, em termos económicos, pois seria mais 
vantajosa a oferta de 120.000 cts.. 
Sustentam ainda que se provaram danos: 
- a 1ª R. ficou privada do seu mais importante activo; 
- o imóvel foi vendido por preço inferior ao do 
mercado em 600.000 cts.; 
- existiu uma melhor oferta (120.000 cts.), mais 
vantajosa em 40.000 cts., que apenas implicava uma 
mudança do local de laboração. 
 
Dissemos já que a situação da empresa "J………., Lda", 
em termos de solvabilidade económica, era precária, 
subsistindo graças a sucessivas injecções de capital 
dos 3ªs. réus (supra 38º); com continuados prejuízos, 
sem acesso ao crédito bancário (sem intervenção e 
garantia dos referidos réus) e, mesmo que o tivesse, 
sem possibilidade, por si, de o satisfazer (supra 40º e 
41º). 
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É neste quadro que se pôs a questão da venda do 
imóvel da referida sociedade. 
Pensa-se que uma tal medida deveria racionalmente 
visar, naquele circunstancialismo, a implementação de 
soluções adequadas a possibilitar a recuperação e 
sustentação económica e financeira da empresa. 
Porém, objectivamente, não foi esse o caminho 
seguido, já que, com o produto da venda do imóvel, a 
referida sociedade se limitou, no fundo, a liquidar 
"suprimentos" feitos pelos 3ªs. réus. 
Na perspectiva dos interesses da sociedade, não pode, 
por isso, dizer-se que a decisão de vender o imóvel, 
com a referida finalidade, tenha sido substancialmente 
razoável[28], pelo menos em termos e em 
circunstâncias de gestão racional normal. 
Note-se, porém, que se tratou do pagamento de uma 
dívida aos 3ºs. réus (apesar de, constituindo 
"suprimentos", como os próprios réus alegaram – art. 
30º da contestação – não se saber se o reembolso 
seria imediatamente exigível – cfr. art. 245º nº 1 do 
CSC). 
 
Por outro lado, em termos objectivos e 
aparentemente, foram a 2ª ré e os 3ºs. réus quem 
beneficiou com o negócio. Se é certo que a sociedade 
"J………., Lda" viu satisfeita uma sua dívida, os 3ªs. 
réus conseguiram o reembolso do seu dinheiro e 
puseram a salvo o imóvel de futuras contingências 
próprias da situação precária daquela empresa, e em 
proveito de uma sociedade que eles exclusivamente 
dominavam. 
Esse é o resultado objectivo do negócio efectuado. 
Importa, notar, porém, que não se provou que a 
intenção prosseguida pelo 3º réu fosse a de se 
apropriar do imóvel (cfr. respostas aos quesitos 14º a 
16º). Saliente-se também que não pode afirmar-se 
que o 3º réu tenha actuado conscientemente com 
desconsideração pelos interesses da referida 
sociedade, como o revela o facto de, no final do 
próprio mês em que foi realizada a venda, já ter 
entrado para a empresa com a quantia de € 99.759,50 
e, no final do ano de 2001, os suprimentos já 
totalizarem € 380.650,93, montante praticamente 
equivalente ao que recebeu na sequência da venda do 
imóvel. 
 
A questão que pode colocar-se é a de saber se a 
empresa é sustentável e viável. 
A situação da empresa era difícil, como é amplamente 
revelado pela factualidade provada – cfr. supra 35 e 
segs. Perante a crise do sector da indústria das 
conservas de peixe, só subsistia com as sucessivas 
injecções de capital feitas pelos 3ºs. réus, como se 
confirmou também no período posterior à venda. 
Ora, a razoabilidade de uma decisão depende muito 
das circunstâncias em que é tomada e, no caso, o 
caminho para o encerramento da empresa parecia 
inevitável. 
Poderá dizer-se que a venda não constituiu solução 
para essa situação, mas, pelo menos, possibilitou que 
os 3ºs réus se disponibilizassem a continuar a 
financiar a empresa, permitindo a sua precária 
subsistência. 
Aliás, perante a possível inevitabilidade do aludido 
desfecho, parece poder afirmar-se que a venda não se 
traduziu num prejuízo para a sociedade e para os 
sócios; quando muito, e a prazo, apenas para os 
credores. 
 
Por outro lado, não se provou que o valor do prédio 
fosse de 680.000 cts, mas apenas de 170.000 cts 
(supra 30º). Apesar disso, a melhor oferta obtida foi 
de 120.000 cts e implicava a imediata desocupação 
das instalações da empresa (supra 44º). 
Desconhece-se se seria possível a mudança das 
instalações da empresa e o respectivo custo. O que 
pode afirmar-se é que essa mudança se traduziria 
num encargo permanente avultado, tendo em conta, 

designadamente, o montante da renda, como a 
referida supra (46º - 300.000$00 por mês). 
Daí que, nestas circunstâncias, continuando a 1ª ré a 
usufruir gratuitamente do imóvel não pareça legítimo 
concluir que a referida oferta fosse nitidamente mais 
vantajosa do que o preço obtido. O que pode afirmar-
se é que, entretanto, as condições de mercado se 
deterioraram consideravelmente. 
Em suma: afigura-se-nos que não ficou claramente 
demonstrada a ilicitude da conduta do 3º réu marido e 
que, em consequência desta, haja sido causado um 
dano à 1ª ré. 
O pedido de indemnização deve, por isso, improceder. 
 
V. 
 
Em face do exposto, julga-se a apelação 
improcedente, confirmando-se a sentença recorrida, 
com ressalva quanto à anulabilidade do negócio 
jurídico, de cujo pedido os réus são absolvidos da 
instância. 
Custas pelos Apelantes. 
 
Porto, 5 de Fevereiro de 2009 
Fernando Manuel Pinto de Almeida 
Trajano A. Seabra Teles de Menezes e Melo 
Mário Manuel Baptista Fernandes 
 
______________________ 
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Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
 
I. 
B………. intentou a presente acção declarativa, sob a 
forma de processo ordinário, contra C………., e outra, 
pedindo a condenação da Ré a: 
- Reconhecer que os trabalhos de desaterro e 
rebentamento que levou a efeito junto ao prédio da A., 
para construção da auto-estrada que liga Viseu a 
Chaves, cortaram as veias de abastecimento de água 
do poço da A. que secou e hoje é completamente 
inútil. 
- Mandar abrir imediatamente no prédio da A., em 
local escolhido por esta, um furo artesiano, com a 
profundidade de pelo menos 150m, ou então dois 
furos de 120m cada, para garantir o caudal que o 
antigo furo de 100m debitava, devidamente revestidos 
e com bomba de água, a fim da A. poder usufruir da 
água para consumo e utilidades domésticas; 
- Ou então indemnizar a A. no quantitativo necessário 
para que outra empresa proceda a esse furo artesiano, 
reservando para liquidação de sentença tal 
quantitativo, tendo em conta valores actualizados à 
data; 
- Indemnizar a A. no valor correspondente aos painéis 
solares necessários à produção de energia para tirar a 
água dos mencionados poços, a liquidar em execução 
de sentença; 
- Indemnizar a A. no quantitativo de €1.500,00 pelos 
danos morais que tal situação lhe tem causado, 
mormente a indiferença da Ré; 
- Desentupir os respiradouros do poço ou indemnizar a 
A. de tal valor, a liquidar em execução de sentença 
- Indemnizar a A. dos prejuízos causados na 
agricultura, no valor de €6.095,00, acrescido dos juros 
de mora desde a citação até integral e efectivo 
pagamento. 
Alegou que é dona e legítima proprietária de dois 
prédios rústicos e que a Ré foi o empreiteiro 
responsável pela obra de construção da A 24, tendo 
esta via separado os prédios mencionados do poço de 
rega dos mesmos de que a A. é “titular”, sendo que os 
prédios se situam agora do lado direito da auto-
estrada e o poço do lado esquerdo, atento o sentido 
Vila Real-Régua. A Ré levou a cabo trabalhos de 
desaterro e rebentamento, que fizeram mover as 
terras e rochas com explosivos. Em consequência de 
tais trabalhos foram cortados os meios de 
abastecimento da água do poço, que secou e é hoje 

inútil, privando a A. da água e provocando-lhe danos 
patrimoniais e morais, já que sempre o utilizou desde 
1968 para irrigar terrenos agrícolas. Para suprir a falta 
é necessária a abertura de um ou dois furos 
artesianos. 
 
A Ré contestou, suscitando a ineptidão da p. i., por 
incompatibilidade dos pedidos formulados sob as 
alíneas b) e e), e impugnando, dizendo que a A. 
fundamenta o pedido numa pretensa servidão de 
aqueduto, que teria ficado inutilizada pelas obras do 
lanço C da SCUT interior Norte, mas não afirma se o 
poço se situa em propriedade sua ou de terceiro, 
apesar de na planta de fls. 11 o ter implantado na 
parte sobrante da parcela 126. Ora, qualquer direito 
se existiu já se extinguiu, porquanto as parcelas 125 e 
126 foram transmitidas para a expropriante sem 
qualquer ónus. Além disso, quer essa parcela quer a 
125 tinham outros titulares identificados que não a A., 
os quais receberam as competentes indemnizações. Se 
a A. considerava que a alegada servidão ficava 
inviabilizada devia ter diligenciado junto das entidades 
competentes pela indemnização no processo de 
expropriação. Além disso, o território português esteve 
desde 2003 sob influência de forte seca, o que reduziu 
os níveis freáticos, entre os quais o da A.. 
Conclui, pois, pela improcedência da acção. 
 
A A. replicou, desistindo, nesse articulado dos pedidos 
formulados contra a outra Ré e defendendo que a p.i. 
não é inepta, mas, não obstante, desistiu também do 
pedido contra a Ré C………. formulado sob a alínea e) 
(desistência homologada a fls. 105). Afirmou, ainda, 
ter apresentado reclamação à Ré pelos danos 
causados com as obras, a qual a encaminhou para a 
outra Ré, que fez a peritagem dos mesmos, tendo 
apresentado um relatório final. Disse, ainda, que o 
poço e os seus veios se situam em propriedade sua 
não expropriada, designadamente na parte sobrante 
da parcela 126, não havendo qualquer servidão de 
aqueduto a considerar. 
 
II. 
Elaborou-se saneador e condensou-se o processo. 
Após instrução, na qual teve lugar prova pericial (fls. 
141 a 143 e 181-182), procedeu-se ao julgamento e 
veio a ser proferida sentença que: 
a) Condenou a R. C………. a reconhecer que os 
trabalhos de desaterro e rebentamento que levou a 
efeito junto ao prédio da A., para construção da auto-
estrada que liga Viseu a Chaves, cortaram as veias de 
abastecimento de água do poço da A. que secou e 
hoje é completamente inútil. 
b) Condenou a R. a realizar um furo artesiano com o 
mínimo de 120 metros de profundidade, caso esta seja 
a profundidade suficiente para extrair o caudal normal 
de água, bem como a instalar a electrobomba inerente 
ao funcionamento do furo e os necessários painéis 
solares para a produção de energia de tirar a água. 
c) Caso a R. não realize o referido em b), condenou-a 
a indemnizar a A. no quantitativo necessário para que 
outra empresa proceder a esse furo artesiano, bem 
como a indemnizar a A. no valor correspondente aos 
painéis solares necessários à produção de energia para 
tirar a água, tudo a liquidar em execução de sentença. 
d) Condenou a R. a pagar à A., a título de danos 
patrimoniais, a quantia de € 2.000,00 (dois mil) euros, 
a que acrescem os juros de mora civis contados da 
citação até efectivo e integral pagamento. 
e) Julgou improcedente o remanescente do pedido e 
absolveu a R. do mesmo. 
 
III. 
Recorreu a Ré, concluindo: 
 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
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A apelada contra-alegou, pedindo a confirmação da 
sentença. 
 
Corridos os vistos legais, cumpre decidir. 
 
IV. 
Questões suscitadas no recurso: 
- nulidade da sentença por falta de fundamentação; 
- erro na decisão da matéria de facto; 
- inexistência de direito à água por parte da A.; 
- a sede própria para obter a indemnização por 
qualquer direito real relacionado com a expropriação é 
o respectivo processo; 
- inexistência de ilicitude no comportamento da 
apelante; 
- qualquer responsabilidade pertence ao dono da obra 
e não ao empreiteiro. 
 
V. 
Factos considerados provados na sentença: 
1) Encontra-se inscrito na matriz predial rústica da 
freguesia de ………. do concelho de Vila Real, sob o 
artigo 6862, em nome de B………., o prédio rústico sito 
no ………., na freguesia de ………., composto de 
pastagem e casa de arrumos agrícolas, a confrontar do 
norte com D………., Nascente, E………., do sul com 
estrada e Poente com Estrada (A).  
2) Encontra-se inscrito na matriz predial rústica da 
freguesia de ………., do concelho de Vila Real, sob o 
artigo 7817, em nome de B………., o prédio rústico sito 
no ………., na freguesia de ………., composto de cultura 
com videiras em latada e em cordão, 2 macieiras, 2 
pessegueiros, 1 cerejeira e 3 amendoeiras, confrontar 
do norte com estrada, Nascente, F………., do sul 
G………., herdeiros e Poente com H………. (B).  
3) A ré foi o empreiteiro responsável pela obra de 
construção da A24 que liga Viseu a Chaves (C).  
4) Para a construção da A24 foram feitos trabalhos de 
desaterro e rebentamento pela ré que fizeram mover 
as terras e rochas com explosivos (D).  
5) Com a construção da auto-estrada A24 os referidos 
rústicos passaram a situar-se do lado direito da A24 
(atento o sentido Vila Real/Régua) (1.º). 
6) E o poço de rega de que a autora é titular passou a 
situar-se do lado esquerdo da A24 (atento o sentido 
Vila Real/Peso da Régua) (2.º). 
7) Em consequência do referido em 4) foram cortados 
os meios de abastecimento de água do referido poço, 
que secou e é hoje inútil (3.º). 
8) Desde 1968 que a autora sempre regou os referidos 
rústicos com a água do poço, existindo para tal poços 
com respiradouros e livres de entulhos (4.º). 
9) A autora desconfiada de que a diminuição da água 
no poço fosse causada pelos trabalhos na A24 
queixou-se aos trabalhadores da ré e ao encarregado 
das obras (5.º). 
10) A ré, através do seu encarregado, garantiu que os 
trabalhos de preservação das águas nascentes, de 
aluvião e acessos seriam feitos de modo a que os 
referidos prédios nada sofressem além do 
atravessamento da via (6.º). 
11) A autora mandou orçamentar a abertura do furo 
artesiano tal como foi solicitado pelo departamento 
jurídico da ré (7.º). 
12) A firma I………., Ld. entendeu que seria necessário 
abrir um furo com 150 metros ou mais, ou então 2 
furos de 120 metros cada, para garantir o caudal que 
o antigo furo de 100 m debitava (8.º). 
13) Derivado à potência eléctrica disponível o ideal é 
um furo com o máximo de 120 metros de 
profundidade (9.º). 
14) O preço por metro de profundidade seria de 25,00 
euros (10.º).  
15) As duas electrobombas e a sua instalação 
totalizavam a quantia de 3.000,00 euros (11.º). 

16) E seriam necessários os painéis solares para a 
produção de energia de tirar a água dos mencionados 
poços (12.º). 
17) Nos referidos prédios a autora semeava erva para 
o gado que era cortada três vezes ao ano e dava um 
mínimo de 225 fardos de feno (13.º). 
18) O custo do fardo de feno na região é de 2,50 
euros (14.º). 
19) O custo da semeadura e colheita é de 0,50 euros 
por cada fardo (15.º).  
20) Após a colheita do feno, em Maio de cada ano, 
eram plantados 450 quilos de batatas que produziam 
em média 3.750 quilos por ano (16.º). 
21) Na sementeira das batatas a autora com o custo 
da semente despendia em média, 150,00 euros 
(17.º). 
22) E com 2,5 horas de tractor para abrir os regos 
despendia em média montante não apurado (18.º). 
23) E com 2,5 horas de tractor para fresar o terreno 
despendia em média montante não apurado (19.º). 
24) Os 3.750,00 kg de batatas dariam um lucro não 
apurado (25.º).  
25) Em cada ano agrícola que não trabalha as terras a 
autora perde montante não apurado (26.º). 
26) As parcelas de terreno onde existe a alegada 
servidão de passagem de águas foram expropriadas 
como parcelas 125 e 126 (28.º). 
27) O referido poço e as suas veias de abastecimento 
situam-se em propriedade da autora, não expropriada, 
designadamente na parte sobrante da parcela 126 
(29.º). 
 
VI. 
1. 
O art. 668.º/1-b) do CPC sanciona com a nulidade a 
sentença que não especifique os fundamentos de facto 
e de direito que justificam a decisão. 
A apelante atribui à sentença recorrida a falta de 
fundamentação de direito, afirmando que nela se 
passa para a obrigação de indemnizar sem que se diga 
a razão pela qual existe tal obrigação por banda da Ré, 
se pela prática de factos ilícitos, de factos lícitos ou 
pelo risco. 
Em concreto, diz que falta à sentença todo o âmbito 
de apuramento da responsabilidade civil, o 
estabelecimento do nexo de causalidade entre o facto 
e o dano. 
Invoca, ainda, o art. 205.º/1 da Constituição, que 
impõe que as decisões judiciais sejam fundamentadas 
na forma prevista na lei; bem como o art. 158.º do 
CPC, que também impõe a fundamentação das 
decisões, a qual não pode ser feita mediante simples 
adesão aos fundamentos alegados no requerimento ou 
na oposição. 
Tem vindo a ser pacificamente entendido e aceite que 
apenas a falta absoluta de fundamentação integra o 
referido vício, não se verificando o mesmo quando a 
fundamentação é apenas deficiente, medíocre ou não 
convincente.  
Ora, por falta absoluta de motivação deve entender-se 
a ausência total de fundamentos de direito e de facto 
– cfr. Alberto dos Reis, C.P.C. Anotado, V, p. 140; 
Varela, Bezerra e Nora, Manual de Processo Civil, 
1984, pg. 669; e jurisprudência citada no acórdão do 
STJ de 12.7.2007, SJ200707120041044, www.dgsi.pt.  
 
Pois bem, é a própria apelante que afirma que na 
sentença se deu o salto para a responsabilidade civil, 
embora sem se estabelecer o nexo causal que 
justificaria a sua condenação. 
Assim, a sentença está pelo menos parcialmente 
fundamentada, pelo que não incorre na nulidade 
invocada. 
Tema diverso será o da bondade da decisão. 
 
2. 
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Quanto ao erro na decisão da matéria de facto, a 
recorrente insurge-se contra resposta dada ao quesito 
29.º. 
Entende que o mencionado quesito não podia ter-se 
considerado provado nos termos em que foi, por 
existirem nos autos documentos autênticos 
relativamente aos quais não foi suscitada a respectiva 
falsidade, fazendo assim prova plena. 
 
EP – Estradas de Portugal, S.A. remeteu aos autos, no 
seguimento de notificação para o efeito, a informação 
de fls. 266-267, bem como os documentos que a 
acompanham, dizendo naquela, nomeadamente: 
“O Autor deste processo (refere-se à A.) foi 
expropriado pelas parcelas n.º 125 e 126, 
oportunamente negociado e objecto dos processos de 
expropriação amigável, de que se junta fotocópia dos 
respectivos autos, nada mais havendo a exigir por 
parte dos proprietários”. 
Ora, contrariamente ao que refere na informação, a A. 
não consta dos autos de expropriação amigável como 
proprietária de qualquer das mencionadas parcelas. 
Quanto à parcela n.º 125, consta do auto, celebrado 
perante o notário privativo da Câmara Municipal de 
Vila Real (art. 36.º/1-b) do Cód. Exp. de 1999), que a 
mesma tem a área de 1025m2 e é a destacar do 
prédio inscrito na matriz sob o art. 6867.º e descrito 
na CRP sob o n.º 00174/021286 a favor de J………., 
que no auto interveio como seu proprietário, tendo 
dado quitação do valor da indemnização – cfr. fls. 269 
e 270. 
Quanto à parcela n.º 126 consta do auto de fls. 273 e 
274, celebrado perante um funcionário da entidade 
expropriante designado para o efeito, que tem a área 
de 450m2 e é a destacar do prédio inscrito na matriz 
sob o art. 6868.º, descrito na CRP sob o n.º 
04414/030808 e inscrito a favor de K………., L………., 
M………. e N………., que no auto intervieram como seus 
proprietários, tendo dado quitação do valor da 
indemnização. 
 
Perante isto, há que realizar que a expropriante diz 
incorrectamente na informação de fls. 266-267 que a 
A. foi expropriada pelas parcelas n.ºs 125 e 126, pois 
apenas no auto de expropriação da 1.ª aparece um 
filho desta como expropriado, referindo o auto de 
expropriação que é em nome dele que se encontra 
inscrito na CRP o prédio a que pertencia a parcela 
expropriada (sabemos que se trata de um filho da A. 
porque tal consta das respostas aos costumes desse 
indivíduo, ouvido como testemunha nestes autos (fls. 
239), sendo ainda referido como tal na fundamentação 
das respostas aos quesitos (fls. 293). 
Por outro lado, os prédios identificados pela A. na p.i. 
possuem artigos matriciais diversos dos prédios 
objecto de expropriação parcial atrás mencionados. 
Finalmente, a A. na p.i. não diz ter sido objecto de 
qualquer expropriação. 
Afirma que é dona e legítima proprietária (sem mais, 
remetendo para a certidão matricial respeitante aos 
art.s 6862 e 7817, que na matriz aparecem, 
efectivamente, inscritos em seu nome – fls. 7 a 10) de 
dois prédios rústicos (art. 1.º), que a construção da 
auto-estrada separou os prédios da A. do poço de rega 
de que é também “titular” (art. 4.º), que os trabalhos 
levados a cabo pela Ré para a construção da auto-
estrada, com uso de explosivos, cortaram os meios de 
abastecimento de água do poço, que secou (art. 8.º), 
sendo que sempre, desde 1968, regou os 
mencionados prédios com a água do poço em causa 
(art. 9.º). 
Esta argumentação é coerente com o teor dos autos 
de expropriação amigáveis, nos quais a A. não aparece 
como expropriada. 
Com efeito, aquilo que ela afirmou na p.i. é, tão 
somente, que é dona de dois prédios, sem invocar 
quer a aquisição derivada quer a aquisição originária, 
que os mesmos eram regados com a água de um poço 

do qual se diz titular, mas sem que se saiba em que 
termos, e que com a construção da auto-estrada o 
poço ficou dum lado dessa via e os prédios do outro. 
Mas não reside nessa separação o problema, antes 
consistindo em os rebentamentos levados a cabo pela 
Ré terem secado o manancial de água. Sem que isso 
seja explicado, fica-se com a ideia de que apesar da 
separação operada pela construção da auto-estrada, 
se o poço mantivesse o veio abastecedor, os prédios 
continuariam a ser irrigados pela água dele. 
Só na réplica é que a A. veio dizer que o poço e os 
seus veios se situam em propriedade sua não 
expropriada, designadamente na parte sobrante da 
parcela 126 (art.s 25.º e 27.º). E mais adiante afirma 
que “o projecto de construção da A 24 não colidia e 
permitia a manutenção do poço e das veias de 
abastecimento de água e a sua utilização nas 
propriedades da A.” (art. 34.º). 
De acordo com o auto de expropriação da parcela 126, 
porque a mesma não foi expropriada à A., como o não 
foi a parcela 125, se o poço nela se situa não está 
suficientemente concretizada a razão de ser da 
titularidade por ela invocada sobre o poço e sobre a 
água do mesmo. 
 
Temos, pois, retornando ao tema em discussão, o erro 
na resposta ao quesito 29.º, que ver em que termos 
os autos de expropriação amigável juntos aos autos a 
determinam, sendo certo que notificada da sua junção 
a A. veio dizer que mantinha toda a matéria factual 
constante da p.i. e da réplica, nomeadamente nos 
art.s 25.º a 42.º desta, pelo que impugnava o teor 
desses documentos e tudo o que está em oposição 
com o por si alegado (fls. 280). 
Não há dúvida de que os autos de expropriação 
amigável são documentos autênticos (n.º 2 do art. 
363.º e art. 369.º do CC e art. 36.º/1-b) do Cód. 
Exp.) e, nessa ordem de ideias têm força probatória 
plena, nos termos do art. 371.º do CC. 
Mas tê-la-ão também as meras fotocópias desses 
autos, que é o que se encontra junto a fls. 268 a 271 
e de fls. 273 a 275? 
Dispõe o art. 387.º/1 do CC que as cópias fotográficas 
de documentos arquivados nas repartições notariais 
ou noutras repartições públicas têm a força probatória 
das certidões de teor, se a conformidade delas com o 
original for atestada pela entidade competente para 
expedir estas últimas. 
Como não se vê nos documentos que tenha sido 
atestada a conformidade com o original, não têm os 
mesmos a mesma força probatória dos originais (art. 
383.º/1), pelo que a sua força probatória é apreciada 
livremente pelo tribunal (art. 366.º). 
Ora, não vemos razão para lhes não dar crédito. Até 
porque a A. impugnou os documentos, mas não disse 
que não reproduziam fielmente os originais. 
Trata-se de reprodução de autos de expropriação 
amigável, onde aparecem identificadas as 
propriedades parcialmente expropriadas, bem como os 
respectivos donos. E a A. não consta desse rol. Aliás, 
de acordo com a fundamentação da matéria de facto, 
a testemunha O………., engenheiro civil, que trabalhou 
durante quatro anos para a Ré, até Março de 2007, 
disse que a parcela 126 era de K………., tendo sido 
expropriada metade da área e ficando de fora da 
expropriação a mina (fls. 295), e a testemunha 
P………., que “foi” genro da A., disse que o terreno da 
mina não é da A. 
O problema reside, agora, em saber em que medida é 
que a impugnação da matéria de facto, nos termos em 
que foi feita, pode ser procedente, porquanto a 
apelante se limitou a invocar a existência nos autos de 
documentos autênticos que impunham decisão diversa 
ao quesito 29.º, sendo certo que estamos, apenas, 
perante fotocópias sobre as quais não foi atestada a 
conformidade com os originais. 
E o certo é que o Tribunal a quo se baseou, também, 
nos depoimentos das testemunhas para responder aos 
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quesitos, embora os das atrás mencionadas sejam 
contrários, a atender à fundamentação, à resposta 
dada ao quesito impugnado. 
A decisão podia ser alterada se a convicção do tribunal 
se tivesse formado apenas com base na apreciação de 
documentos, de depoimentos escritos, de relatórios 
periciais ou nas regras da experiência (art. 712.º/1-a), 
1.ª parte), ou se estivéssemos perante elementos 
fornecidos pelo processo que impusessem decisão 
diversa insusceptível de ser destruída por quaisquer 
outras provas (art. 712.º/1-b)), como acontece com 
documento autêntico cuja falsidade não tenha sido 
invocada, confissão reduzida a escrito ou produzida 
nos articulados, acordo das partes, ou com factos 
relativamente aos quais o tribunal recorrido tenha 
desrespeitado a prova legal – cfr. Abrantes Geraldes, 
Temas da Reforma do Processo Civil, II, 4.ª ed., p. 
260-261. 
Mas não. A convicção formada passou, também pelos 
depoimentos das testemunhas, que foram gravados, 
sendo que os documentos invocados pela apelante 
estão sujeitos, pelas razões invocadas, à apreciação 
livre do tribunal. Faltou, pois, à apelante impugnar a 
matéria de facto nos termos impostos pela 2.ª parte 
da al. a) do n.º 1 do art. 712.º. 
 
Deve dizer-se que sendo este o quesito impugnado: O 
referido poço e as suas veias de abastecimento 
situam-se em propriedade da autora, não expropriada, 
designadamente na parte sobrante da parcela 126?, a 
apelante queria que se lhe respondesse nestes 
termos: 
«Provado que existe uma mina de água que se situa 
em propriedade de K………., M………. e N………. na parte 
sobrante da parcela 126». 
Está visto que esta resposta seria excessiva e, por 
isso, proibida. 
Mas a verdade é que o quesito contém matéria de 
direito ao perguntar se o poço se situa em 
“propriedade da A.”. Ter a propriedade de alguma 
coisa é um conceito de direito e conclusivo, que há-de 
resultar de factos concretos que, in casu, não foram 
alegados. 
Por isso, há que expurgar o quesito dessa matéria, em 
obediência ao comando do art. 646.º/4 do CPC – cfr. 
autor citado, o. c., p. 238 e ss.. 
Passará, pois, a resposta ao quesito 29.º a ser esta: 
O referido poço e as suas veias de abastecimento 
situam-se na parte sobrante da parcela 126.  
Não somente se cumpre a norma adjectiva invocada, 
como se atende aos documentos aludidos e aos 
depoimentos, tal como consta da fundamentação do 
Tribunal a quo. 
 
3. 
A apelante diz que a A. não provou ser titular de 
qualquer direito a águas que se situem para lá do 
limite das suas propriedades; que não fez prova de 
qualquer título que a habilitasse a captar água da mina 
na parte sobrante do prédio rústico expropriado como 
parcela n° 126; e que ela própria não reconheceu nem 
foi condenada a reconhecer tal direito à A.  
 
Vejamos. 
Relativamente ao direito da A. à mencionada água 
apenas se provou que o poço de rega de que a autora 
é titular passou a situar-se do lado esquerdo da A24 
(atento o sentido Vila Real/Peso da Régua) (2.º). 
Mais uma vez não existem factos que permitam 
atribuir à A. a titularidade do poço. Ser “titular” de 
alguma coisa é um conceito que há-de decorrer de 
factos que permitam definir a natureza dessa 
titularidade. 
Como atrás vimos, a A. não era dona da parcela 126, 
pelo que também o não pode ser da parte sobrante da 
mesma resultante da expropriação. E não deu 
qualquer explicação para ter qualquer direito à água 
nela existente. 

É verdade que o n.º 1 do art. 1394.º do CC restringe a 
liberdade do proprietário do prédio nele procurar 
águas subterrâneas, por meio de poços, minas ou 
quaisquer escavações, desde que haja prejuízo para 
direitos de terceiro adquiridos por título justo. 
Mas a A. não invocou qualquer título justo de aquisição 
do direito a essas águas. Por isso, as mesmas, 
enquanto não forem desintegradas da propriedade 
superficiária, por lei ou por negócio jurídico, 
constituem uma parte componente do respectivo 
prédio, nos termos e dentro dos limites fixados pelo 
art. 1344.º. Para que assim não seja, necessário se 
torna que o proprietário abra mão do direito à 
captação, alienando a água a terceiro ou permitindo a 
constituição de uma servidão em proveito de outro 
prédio – cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, Cód. Civil 
Anot., III, 2.ª ed., p. 319. 
Nenhum destes negócios foi invocado pela A., pelo que 
se não pode concluir pela existência de um direito à 
água na sua esfera jurídica. 
 
A Ré aludiu a um direito de servidão por banda da A., 
concretizado nas parcelas expropriadas, para dizer que 
a sede própria para obter a indemnização por qualquer 
direito real relacionado com a expropriação é o 
respectivo processo. 
Mas, como se disse, a A. nunca invocou a existência 
de qualquer servidão para justificar o seu direito à 
água, do mesmo modo que também não esclareceu 
cabalmente de onde lhe advinha a titularidade do 
poço. 
A alegação da Ré (art.s 31.º e 32.º da contestação) foi 
levada ao quesito 28.º: 
As parcelas de terreno onde existe a alegada servidão 
de passagem de águas foram expropriadas como 
parcelas 125 e 126?, que obteve resposta positiva. 
Apesar, no entanto, de ter alegado a servidão de 
aqueduto, a Ré só o fez em termos conclusivos. 
Nenhum dos elementos definidores da servidão 
constantes do art. 1543.º do CC se encontra nesse 
quesito. E sendo certo que a A. alude à utilização da 
água desde 1968, o que poderia apontar para a 
constituição de uma servidão por usucapião (art. 
1547.º), atento o que dispõe o art. 1548.º, imperioso 
era que indicasse os sinais visíveis e permanentes 
pelos quais a mesma se revelava. 
Assim, também este quesito é constituído por matéria 
de direito e conclusiva, devendo ser considerado não 
escrito, nos termos do enunciado art. 646.º/4, 1.ª 
parte, do CPC. 
Por isso, também com este fundamento se não pode 
reconhecer à A. um direito à água. 
 
A problemática de a indemnização dever ser objecto 
de apreciação no processo expropriativo está 
prejudicada pelo que se disse sobre a não prova de 
qualquer direito por banda da A.. 
 
4. 
Diz a apelante que a A. deveria ter alegado e provado 
o nexo causal entre o facto ilícito e o dano, bem como 
a culpa dela apelante, para que fosse possível a sua 
condenação. 
 
Dispõe o art. 493.º/2 do CC que quem causar danos a 
outrem no exercício de uma actividade, perigosa por 
sua própria natureza ou pela natureza dos meios 
utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se mostrar 
que empregou todas as providências exigidas pelas 
circunstâncias com o fim de os prevenir. 
Este preceito não diz o que deve entender-se por 
actividade perigosa, admitindo, genericamente, que a 
perigosidade derive da própria natureza da actividade, 
ou da natureza dos meios utilizados, constituindo 
matéria a apreciar, em cada caso, segundo as 
circunstâncias – Pires de Lima e Antunes Varela, 
Código Civil Anotado, I, 2.ª ed., p. 430. 
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Nele estabelece-se a inversão do ónus da prova, isto 
é, uma presunção de culpa por parte de quem exerce 
uma actividade perigosa, assim se abrindo mais uma 
excepção à regra do n.º 1 do art. 487.º, que faz 
impender sobre o lesado o ónus de provar a culpa do 
autor da lesão, “salvo havendo presunção legal de 
culpa” – ibid. 
No entanto, a presunção de culpa não envolve, 
simultaneamente, a dispensa da prova do nexo de 
causalidade, exigindo-se a demonstração de que a 
actividade perigosa foi juridicamente a causa da 
ocorrência dos danos – Teles de Menezes Leitão, 
Direito das Obrigações, I, 7.ª ed., p. 330-331. 
Acontece que, não tendo a A. provado o direito à 
água, a privação da mesma por acção da Ré não pode 
ter-se como ilícita e culposa. 
O que aconteceria a ter-se provado o direito da A. à 
água, porque estaríamos perante danos causados pela 
Ré no exercício de uma actividade perigosa pela 
natureza dos meios utilizados, pelo que se presumia a 
sua culpa. 
 
5. 
Como se disse, a A. não fez prova do seu direito, o 
qual nem sequer foi adequadamente alegado, o que 
exclui a possibilidade de o provar. Pelo que a acção 
não pode proceder. 
Está em causa a sua legitimidade substantiva, na 
medida em que ela não invoca a aquisição derivada ou 
originária do direito de propriedade sobre os prédios, 
ou sobre o poço, ou meramente sobre a água, 
mostrando-se ausente da p.i. qual a natureza do seu 
pretenso direito sobre este (cfr. art. 4.º desta peça 
processual). 
Com efeito, só sabemos que a A. tem os prédios 
inscritos na matriz a seu favor (factos 1. e 2.), o que é 
manifestamente pouco para concluir pela sua 
propriedade, e de acordo com o ponto 6., é titular do 
poço, o que nada revela sobre que tipo de direito 
subjaz a essa titularidade. 
A única coisa concreta decorre do ponto 8., no qual se 
afirma que desde 1968 sempre a A. regou os referidos 
rústicos com a água do poço. Assim, há mais de 30 
anos que a A. leva a cabo uma actividade material, 
sem que saibamos se por mera concessão do 
verdadeiro titular, ou por outra qualquer razão. 
Por isso, o desaparecimento da água pela acção da Ré, 
que daria, em princípio causa a indemnização pelos 
inerentes prejuízos, não pode aqui levar a esse 
resultado, por a A. não ter provado qualquer direito à 
água.  
O que não significa, parece-nos, que não o possa 
provar em acção devidamente alicerçada em factos. 
 
Face ao exposto, julga-se a apelação procedente e 
revoga-se a sentença, absolvendo-se a Ré dos pedidos 
contra ela formulados. 
 
Custas pela A. 
 
Porto, 5 de Fevereiro de 2009 
Trajano A. Seabra Teles de Menezes e Melo 
Mário Manuel Baptista Fernandes 
José Manuel Carvalho Ferraz 
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Acordam os Juízes do Tribunal da Relação do 
Porto (3ª Secção). 

 
I – RELATÓRIO. 
No âmbito do processo de insolvência da sociedade 
B………., Lda., veio a Administradora da Insolvência, 
nos termos e para os efeitos do artº 188º, do CIRE, 
emitir o seu parecer. 
Essencialmente referiu que: 
Segundo informação do gerente C………., desde há 
cerca do ano de 1999 que a sociedade insolvente não 
exerce qualquer actividade. 
A última acta é de 4 de Maio de 2001 e reporta-se a 
uma deliberação sobre a cessão de quota do sócio 
D………., a qual, porém, nunca se viria a concretizar. 
A penúltima acta é de 15 de Dezembro de 1999. 
Foram patenteados os livros Diário/Razão e 
Inventário/Balanço, os quais contêm registados os 
movimentos contabilísticos até ao final do ano de 
1998. 
A sociedade tem dívidas à Segurança Social 
reportadas a 2001 e anos subsequentes, não 
apresenta ao Fisco as declarações de rendimento 
Modelo 22, desde Janeiro de 2002 e desde, pelo 
menos, o ano de 2003 que tem pendentes contra si 
diversas execuções. 
Pelo que foi dado a conhecer, desentendimentos entre 
os sócios foram a causa da desactivação de facto da 
sociedade – ressalvando-se a tentativa de aquisição da 
quota do sócio E………. pelo sócio D………., no ano de 
2001, que, contudo, não logrou sucesso. 
Tendo em conta as informações do gerente C………. e o 
teor do requerimento de insolvência apresentado pelo 
credor F………., Lda., é possível extrair a conclusão e 
que, entre os anos de 1998 e 2001, foram praticados 
alguns actos de comércio, os quais, porém, não foram 
lançados na contabilidade, desconhecendo-se os 
valores das entradas e das saídas e o destino dado a 
esses valores. 
A sociedade não procedeu ao registo anual das contas, 
como era sua obrigação. 
Atento o exposto: 
a) o incumprimento dos registos contabilísticos 
relativos aos exercícios de 1999, 2000 e 2001, 
independentemente do volume das transacções 
comerciais ou da prestação de serviços, constitui 
actuação susceptível de qualificar a insolvência como 
culposa, nos termos do disposto no artº 186º, nº 2, 
alínea h), do CIRE. 
b) Nos termos do disposto no artigo 18º, do CIRE, 
impende sobre o devedor o dever de requerer a 
declaração da insolvência dentro dos sessenta dias 
seguintes à data do conhecimento da situação de 
insolvência ou à data em que devesse conhecê-la. 
Pelo menos desde o ano de 2001 que a insolvente não 
exerce qualquer actividade comercial ou industrial, 
sabendo os gerentes que a sociedade estava em 
situação de insolvência e que não possuía meios 
próprios suficientes, assim se encontrando 
impossibilitada de cumprir as suas obrigações vencidas 
– artº 3º, nº 1, do CIRE. 
c) Nos termos do disposto nos artsº 3º, nº 1, alínea 
n), e 15º, nº 4, do Código de Registo Comercial, a 
insolvente estava obrigada ao registo e ao depósito da 
prestação anual das contas, o que não fez. 
Conclui, referindo que 
Pelos factos indicados sob as alíneas b) e c), e por 
aplicação do disposto no artº 186º, nº 3, alíneas a) e 
b), do CIRE, presume-se a existência de culpa grave 
dos gerentes da insolvente na situação da insolvência. 
(cfr. fls. 5 a 7) 
Proferiu o Ministério Público o seu parecer, referindo 
essencialmente que: 
a) não há registo da contabilidade referente aos anos 
de 1999 a 2001 ; 
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b) não foi dado cumprimento ao constante da alínea 
a), do nº 3, do artº 185º, e 
c) Não foi efectuado o depósito das contas na 
Conservatória do Registo Comercial. 
Para concluir que 
Tal comportamento dos gerentes C………. e D………. é 
claramente atentatório dos princípios da boa fé e 
confiança que devem presidir à gestão de uma 
empresa. 
Nestes termos, entende o Ministério Público que a 
insolvência deve ser considerada culposa, porquanto o 
comportamento dos gerentes consubstancia culpa 
grave na gestão dos negócios. 
(cfr. fls. 14 a 15). 
Apresentou E………. oposição à qualificação da 
insolvência como culposa, no que a si diz respeito.  
(cfr. fls. 16 a 20). 
Foi proferida sentença que qualificou a insolvência da 
B………., Lda. como fortuita (cfr. fls. 24 a 26). 
Apresentou o Ministério Público recurso desta decisão, 
o qual foi admitido como de apelação (cfr. fls. 6).  
Juntas as competentes alegações, a fls. 2 a 5, 
formulou o apelante as seguintes conclusões: 
 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
 
Não foi apresentada resposta.  
 
II – FACTOS PROVADOS. 
Os indicados no RELATÓRIO supra.  
 
III – QUESTÕES JURÍDICAS ESSENCIAIS. 
São as seguintes as questões jurídicas que importa 
dilucidar : 
Da qualificação da insolvência como fortuita. 
Presunções constantes do nº 2 e 3, do artº 186º, do 
CIRE. Suficiência das alegações de facto produzidas 
para o estabelecimento do nexo de causalidade 
previsto no nº 1, do artº 186º, do CIRE.  
Passemos à sua análise: 
Assentou basicamente a decisão recorrida[1] na 
seguinte ordem de razões : 
1ª – A qualificação da insolvência como culposa tem 
de encontrar estribo em factos concretos que 
permitam, no caso concreto, decidir em tal sentido; 
2ª – Da análise dos motivos elencados pela Exmª. Srª. 
Administradora não são dectectáveis – bem 
sedimentadas – circunstâncias que permitam concluir 
que a actividade dos gerentes da requerida revista 
natureza culposa; 
3ª – Não são colocados factos que tenham 
contribuído, de forma irrefragável, para a assente 
situação de “débâcle” económica da B………., Lda.; 
4ª – Não é suficiente a simples verificação dos 
referenciados comportamentos omissivos “per se”, não 
resultando claro que a assente situação de insolvência 
foi espoletada e/ou agravada pelos gerentes da 
sociedade; 
5ª – Não se verifica, in casu, de forma clara, um nexo 
de causalidade entre a omissão do dever de 
apresentação da sociedade à insolvência e a criação ou 
agravamento da reportada situação de insolvência; 
6ª – Isto porque, o incumprimento das obrigações 
previstas no artº 186º, nº 3, alíneas a) e b), do CIRE 
não implica a qualificação como culposa da 
insolvência, sendo necessário que fique demonstrado o 
nexo de causalidade entre o inadimplemento dessas 
obrigações e a adveniente situação de insolvência ou o 
seu agravamento. 
Por seu turno, 
Havia a Exmª. Srª. Administradora da Insolvência 
alegado no seu parecer que: 
1ª - Desde há cerca do ano de 1999 que a sociedade 
insolvente não exerce qualquer actividade. 

2ª - A última acta é de 4 de Maio de 2001 e reporta-se 
a uma deliberação sobre a cessão de quota do sócio 
D………., a qual, porém, nunca se viria a concretizar. 
3ª - A penúltima acta é de 15 de Dezembro de 1999. 
4ª - Foram patenteados os livros Diário/Razão e 
Inventário/Balanço, os quais contêm registados os 
movimentos contabilísticos até ao final do ano de 
1998. 
5ª - A sociedade tem dívidas à Segurança Social 
reportadas a 2001 e anos subsequentes, não 
apresenta ao Fisco as declarações de rendimento 
Modelo 22, desde Janeiro de 2002 e desde, pelo 
menos, o ano de 2003 que tem pendentes contra si 
diversas execuções. 
6ª - Entre os anos de 1998 e 2001, foram praticados 
alguns actos de comércio, os quais, porém, não foram 
lançados na contabilidade, desconhecendo-se os 
valores das entradas e das saídas e o destino dado a 
esses valores. 
7ª - A sociedade não procedeu ao registo anual das 
contas, como era sua obrigação. 
8ª – Consequentemente  
a) o incumprimento dos registos contabilísticos 
relativos aos exercícios de 1999, 2000 e 2001, 
independentemente do volume das transacções 
comerciais ou da prestação de serviços, constitui 
actuação susceptível de qualificar a insolvência como 
culposa, nos termos do disposto no artº 186º, nº 2, 
alínea h), do CIRE. 
b) Nos termos do disposto no artigo 18º, do CIRE, 
impende sobre o devedor o dever de requerer a 
declaração da insolvência dentro dos sessenta dias 
seguintes à data do conhecimento da situação de 
insolvência ou à data em que devesse conhecê-la. 
Pelo menos desde o ano de 2001 que a insolvente não 
exerce qualquer actividade comercial ou industrial, 
sabendo os gerentes que a sociedade estava em 
situação de insolvência e que não posuía meios 
próprios suficientes, assim se encontrando 
impossibilitada de cumprir as suas obrigações vencidas 
– artº 3º, nº 1, do CIRE. 
c) Nos termos do disposto nos artsº 3º, nº 1, alínea 
n), e 15º, nº 4, do Código de Registo Comercial, a 
insolvente estava obrigada ao registo e ao depósito da 
prestação anual das contas, o que não fez. 
Apreciando: 
Nos termos do artº 186º, nº 1, do CIRE: “A 
insolvência é culposa quando a situação tiver sido 
criada ou agravada em consequência da actuação, 
dolosa ou com culpa grave, do devedor, ou dos seus 
administradores, de direito ou de facto, nos três anos 
anteriores ao início do processo de insolvência.”. 
Para que a insolvência possa ser considerada como 
culposa é efectivamente necessário que a violação dos 
deveres elencados no artº 186º, nº 3, do CIRE, se 
revele causal[2] relativamente à situação de 
insolvência ou ao seu agravamento[3][4][5]. 
Já perante a verificação de cada uma das situações 
previstas nas diversas alíneas do nº 2, do artº 186º, 
do CIRE, a insolvência será sempre considerada como 
culposa, sem necessidade da demonstração do 
mencionado nexo de causalidade[6]. 
Trata-se de uma presunção juris et de jure, em 
conformidade com o disposto no artº 350º, nº 2, do 
Cod. Proc. Civil[7]. 
Poder-se-á, ainda, entender que a simples verificação 
das situações previstas na alíneas a) e b), do nº 3, do 
artº 186º, do CIRE, constituirá presunção (ilidível) da 
insolvência culposa – pressupondo-se, à partida, o 
nexo de causalidade exigido pelo nº 1 - e não apenas 
da culpa grave do agente infractor[8]. 
Militam, nesse sentido, as seguintes razões: 
Se o legislador elegeu tais comportamentos omissivos 
como reveladores de culpa grave em estreita e 
indissociável conjugação com a previsão do nº 1, do 
mesmo preceito, o mesmo terá que ser interpretado 
no sentido de que o incumprimento desses deveres 
legais – concorrendo objectivamente para a falta de 
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transparência na gestão da empresa e para o arrastar 
duma situação de insuficiência económica – terão 
influído, causalmente, em termos presuntivos e 
ilidíveis, para a situação de insolvência que se gerou 
ou, no mínimo, para o seu agravamento. 
Isto é, 
A norma colocará, então, numa situação de suspeita 
de insolvência culposa o administrador de pessoa 
colectiva que, encontrando-se profissionalmente 
obrigado a conhecer e respeitar aquelas obrigações, as 
omite, verificando-se posteriormente a insolvência da 
empresa. 
A solução contrária, cuja interpretação se 
consubstancia numa cisão entre a qualificação da 
culpa do administrador (que se presume grave) e o 
estabelecimento do nexo entre essa mesma culpa 
grave e as suas consequências para a deficitária 
situação financeira da empresa (que não se presume), 
poderá retirar força, lógica e utilidade ao incidente em 
apreço, tornando mesmo praticamente dispensável, 
pela sua diminuta relevância, a presunção legal 
estabelecida. 
Tudo se centraria, no fundo, na concreta determinação 
da existência, ou não, de nexo de causalidade entre a 
conduta do administrador e a insolvência da empresa 
ou o seu agravamento. 
Em caso afirmativo, poderia questionar-se a especial 
necessidade e o desiderato útil que teriam levado o 
legislador a consagrar estes dois casos específicos 
reveladores da culpa grave (inclusive, de forma 
branda, em termos de presunções ilidíveis). 
Segundo esta posição interpretativa, 
Nessas circunstâncias – provado que esteja o 
mencionado nexo de causalidade - o julgador, 
municiado inclusivamente dos poderes inquisitórios 
que a lei lhe confere, apurará, então, livre e 
forçosamente, caso a caso, o grau de censurabilidade 
da gestão prosseguida, qualificando-os de culpa grave 
ou não – sem que, para tal, assuma particular 
relevância ou interesse a presunção legal em 
referência.  
Na situação sub judice, constam concretamente do 
parecer da Exmª Srª. Administradora da insolvência, 
alegações de facto quanto ao: 
Incumprimento do dever dos gerentes da sociedade de 
requererem a declaração da insolvência dentro dos 
sessenta dias seguintes à data do conhecimento da 
situação de insolvência ou à data em que devesse 
conhecê-la, correspondente à previsão da alínea a), do 
nº 3, do artº 186º, do CIRE.; 
Incumprimento do dever de procederem ao registo e 
ao depósito da prestação anual das contas, 
correspondente à previsão da alínea b), do nº 3, do 
artº 186º, do CIRE.  
Para além disso, 
Encontra-se expressamente alegada a verificação da 
alínea h), do nº 2, do artº 186º, do CIRE, 
consubstanciada no incumprimento dos registos 
contabilísticos relativos aos exercícios de 1999, 2000 e 
2001[9], independentemente do volume das 
transacções comerciais ou da prestação de 
serviços[10]. 
Ora, 
O preenchimento desta previsão dispensaria, por si só, 
a prova do nexo de causalidade entre a violação deste 
dever e a situação de insolvência ou o seu 
agravamento, conferindo-lhe necessariamente a 
natureza de culposa[11], matéria que o juiz a quo, 
pura e simplesmente, não abordou[12]. 
Ao concluir-se, in casu, pelo incumprimento, em 
termos substanciais, da obrigação da sociedade 
manter contabilidade organizada, haveria 
automaticamente que proceder à qualificação desta 
insolvência como culposa. 
De referir, ainda, que no mencionado parecer[13] 
foram alegados factos suficientes para o 
estabelecimento do nexo de causalidade, de índole 
jurídica, exigido pelo artº 186º, nº 1, do CIRE[14]. 

Com efeito, 
Foi expressamente alegado que: 
A última acta da sociedade é de 4 de Maio de 2001 – 
sucedendo a uma anterior de 15 de Dezembro de 
1999 - tendo por objecto uma deliberação sobre 
cessão de quotas que não se viria a concretizar. 
Desde Janeiro de 2002 que não apresenta ao Fisco as 
declarações de rendimento Modelos 22. 
Os livros Diário/Razão e Inventário/Balanço apenas 
registam os movimentos contabilísticos até ao final do 
ano de 1998.  
Porém, durante o período que medeia entre os anos 
de 1998 e 2001 foram praticados actos de comércio, 
com a correspondente entrada e saída de valores, que 
não foram lançados na contabilidade, como resulta do 
teor do requerimento de insolvência apresentado pelo 
credor F………., Lda.. 
A sociedade tem dívidas à Segurança Social 
reportadas ao ano de 2001 e anos subsequentes. 
Desde, pelo menos, o ano de 2003 que tem acções 
executivas contra si pendentes. 
Ora, 
Perante a exaustiva e sintomática alegação desta 
situação de facto reveladora dum profundo e reiterado 
descontrolo contabilístico da sociedade, a que acresce 
a ostensiva e grave violação dos mais diversos 
deveres a que se encontravam vinculados os seus 
gerentes, com a concomitante constituição de dívidas 
incobráveis, em prejuízo de terceiros, não se 
compreende a razão pela qual o juiz a quo, 
dispensando-se sumariamente de analisar quaisquer 
elementos probatórios concretos[15], não foi capaz de 
descortinar a mais remota possibilidade de vir a 
estabelecer-se um nexo de causalidade entre tão 
grosseiramente negligente actuação dos gerentes da 
B………., Lda. e a sua insolvência ou o seu 
agravamento[16]. 
Dir-se-á, diferentemente, que, face a este quadro 
factual, 
Seria, à partida, altamente provável que a sociedade – 
que continuava (segundo o alegado) a praticar actos 
de comércio avulsos à revelia de qualquer registo 
contabilístico –, em consequência da anómala gestão 
comercial prosseguida, não conseguisse sobreviver à 
superveniência do passivo que, inevitável e 
paulatinamente, se foi formando, sem existir, 
objectivamente, a possibilidade de gerar, em 
contrapartida, rentabilidades necessárias à sua 
satisfação[17]. 
Haveria, portanto, que apurar, em termos 
substantivos, da existência ou não de nexo de 
causalidade entre as condutas enquadráveis nas 
indicadas alíneas do nº 2, do artº 186º, do CIRE, e a 
situação de insolvência ou o seu agravamento, ou 
mesmo – e eventualmente - presumi-la[18], 
assistindo aos gerentes da sociedade o direito a 
produzir prova em sentido contrário à demonstração 
desse nexo.  
Ou seja, 
Os factos alegados reclamam o devido esclarecimento 
na fase instrutória, devendo o juiz a quo dar sequência 
ao ordenado nos artº 188º e 136º, do CIRE, 
procedendo à realização das diligências probatórias 
necessárias e pertinentes para o conhecimento do 
fundo do incidente, nomeadamente, através da 
inquirição das testemunhas arroladas a fls. 10, da 
minuciosa análise da documentação junta ao processo 
e das diligências de prova que entenda por 
conveniente determinar, em termos oficiosos[19]. 
Dilucidada com a profundidade exigível tal matéria, 
deverá então, de posse de elementos seguros e 
comprovados, proceder à análise jurídica rigorosa 
conducente à qualificação, como culposa ou fortuita, 
da presente insolvência. 
A apelação procede, portanto. 
 
IV - DECISÃO: 
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Pelo exposto, acordam os Juízes desta Relação em 
julgar procedente a apelação, revogando-se a 
sentença recorrida, que deverá ser substituída por 
despacho em que se dê sequência ao previsto nos 
artsº 188º e 136º, do CIRE, com vista ao apuramento, 
em audiência de julgamento, da natureza culposa ou 
fortuita da presente insolvência. 
Custas pela massa insolvente. 
 
Porto, 5 de Fevereiro de 2009. 
Luís Filipe Castelo Branco do Espírito Santo 
Manuel Lopes Madeira Pinto; 
Carlos Jorge Ferreira Portela 
 
_______________________ 
[1] Onde se entendeu conhecer imediatamente do 
mérito deste incidente, sem análise de qualquer 
elemento probatório, não se abrindo, por isso, a fase 
instrutória. 
[2] Frisando que a presunção prevista na lei reporta-
se unicamente à culpa e não aos factos integradores 
dos conceitos de situação de insolvência ou de prejuízo 
para os credores, vide acórdão da Relação de 
Guimarães de 14 de Junho de 2006 (relator Manso 
Rainho), publicado in Colectânea de Jurisprudência, 
Ano XXXI, tomo III, pags. 288 a 290.  
[3] Considerando que, não se tendo alegado que o 
agravamento da insolvência resultou da falta de 
apresentação do devedor – único fundamento 
relevante no caso –, tal implicará não poder concluir-
se pelo nexo causal entre a omissão (ainda que 
culposa) do gerente e o agravamento da situação de 
insolvência - não se verificando, portanto, os 
pressupostos de qualificação da insolvência como 
culposa -, vide acórdão da Relação do Porto de 15 de 
Março de 2007 (relator Pinto de Almeida), publicado in 
www.dgsi.pt.; no mesmo sentido, acórdão da Relação 
do Porto de 18 de Junho de 2007 (relator Pinto de 
Almeida), publicado in www.dgsi.pt;  
[4] Refere-se no acórdão da Relação do Porto de 25 de 
Outubro de 2007 (relator José Ferraz), publicado in 
www.dgsi.pt: “…nas hipóteses desse nº 3 (do artº 
186º), já não se presume o nexo de causalidade, que 
a omissão determinou a situação de insolvência da 
empresa, ou para ela contribuiu, agravando-a. Pelo 
que, além da prova desses comportamentos 
omissivos, deve provar-se o nexo de causalidade, ou 
seja, que foram essas omissões que provocaram a 
insolvência ou a agravaram.”. No mesmo sentido, vide 
acórdão da Relação do Porto de 13 de Setembro de 
2007 (relator José Ferraz), publicado in www.dgsi.pt; 
acórdão da Relação de Évora de 17 de Abril de 2008 
(relator Sílvio Sousa), publicitado in www.jusnet.pt.; 
acórdão da Relação do Porto de 7 de Janeiro de 2008 
(relatora Anabela Carvalho), publicado in www.dgsi.pt. 
[5] No sentido de que, competindo ao gerente da 
empresa o ónus da prova da inexistência dos factos 
enumerados no nº 3, do artº 186º, do CIRE, a não 
produção desta prova conduz à conclusão de que a 
insolvência é culposa, vide acórdão do Tribunal da 
Relação de Guimarães de 11 de Janeiro de 2007 
(relator Cruz Bucho), publicitado in www.jusnet.pt; 
afirmando, igualmente, que cabe aos gerentes da 
insolvente o ónus de afastar a presunção de culpa 
prevista no nº 3, do artº 186º, do CIRE, sob pena de 
se concluir que há nexo de causalidade entre a 
violação desses deveres e a situação de insolvência ou 
o seu agravamento, vide acórdão da Relação do Porto 
de 17 de Novembro de 2008 (relator Sousa Lameira), 
in www.dgsi.pt.  
[6] Sobre a distinção de regimes do nº 2 e do nº 3, do 
artº 186º, do CIRE, vide acórdão da Relação do Porto 
de 22 de Maio de 2007 (relator Mário Cruz), publicado 
in www.dgsi.pt.; acórdão da Relação do Porto de 24 de 
Setembro de 2007 (relator Sousa Lameira), publicado 
in www.dgsi.pt; acórdão da Relação do Porto de 27 de 
Novembro de 2007 (relator Rodrigues Pires), publicado 
in www.dgsi.pt; Luís Cavalho Fernandes e João 

Labareda, in “Código da Insolvência e da Recuperação 
de Empresa Anotado”, pags. 608 na 612; A Raposo 
Subtil e outros, in “Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas”, pags. 264 a 266.  
[7] Sobre este ponto, vide Luís Carvalho Fernandes, in 
“A Qualificação da Insolvência e a Administração da 
Massa Insolvente pelo Devedor”, pag. 94. 
[8] Neste sentido, vide acórdão do Tribunal 
Constitucional nº 564/2007, de 13 de Novembro de 
2007 (relator Joaquim de Sousa Ribeiro), publicitado 
in www.tribunalconstitucional.pt, onde se salienta que: 
“… (estes) deveres que, sendo embora de carácter 
formal, permitiriam, presuntivamente, a ser 
cumpridos, a detecção mais precoce da situação real 
da empresa, da insolvência ou risco de insolvência, 
assim se evitando o agravamento da situação. O seu 
incumprimento é, assim, razoavelmente indiciador de, 
no mínimo, um grave desleixo na actuação 
gestionária, levando a admitir (mas com carácter de 
presunção juris tantum, rebatível por prova em 
contrário) estar preenchido o requisito da culpa 
grave…” (…) Que do incumprimento dessas regras, a 
norma retire a ilacção, através do mecanismo 
presuntivo, de que a situação foi criada ou agravada 
em consequência da actuação com culpa grave do 
sujeito afectado – em sintonia com o critério de culpa 
consagrado no nº 1, do artº 186º - não se afigura uma 
utilização arbitrária desse mecanismo.”; Catarina 
Serra, in “O Novo Regime Português da Insolvência”, 
pag. 95; jurisprudência indicada na nota 5; em sentido 
contrário, vide jurisprudência citada nas notas 2, 3 e 
4.; Anotação ao artº 186º, da autoria de A. Raposo 
Subtil e outros, in “Código da Insolvência e da 
Recuperação de Empresas”, pag. 265, onde se refere: 
“Fora dos casos previstos no nº 2, deve ser provada a 
culpa e o nexo de causalidade”.  
[9] Que não depende da prova da efectiva verificação 
de prejuízo para os credores da insolvente – vide 
acórdão da Relação de Coimbra de 23 de Janeiro de 
2008 (relator Falcão de Magalhães), publicado in 
Colectânea de Jurisprudência, Ano XXXIII, tomo I, 
pags. 13 a 17.  
[10] Sobre esta matéria, vide acórdão da Relação de 
Coimbra de 14 de Novembro de 2006 (relator Cardoso 
de Albuquerque), publicitado in www.jusnet.pt 
[11] A propósito desta temática, vide acórdão da 
Relação de Évora de 5 de Junho de 2008 (relatora 
Maria Alexandra Santos), publicado in Colectânea de 
Jurisprudência, Ano XXXIII, tomo III, pags. 247 a 249. 
[12] As únicas referências efectuadas pelo juiz a quo 
reportam-se à previsão das alíneas a) e b), do nº 3, 
do artº 186º, do CIRE. 
[13] Que não se confunde, tecnicamente, com um 
articulado em processo cível – vide acórdão da Relação 
de Guimarães de 7 de Dezembro de 2006 (relator 
Aníbal Jerónimo), publicado in Colectânea de 
Jurisprudência, Ano XXXI, tomo V, pags. 290 a 292, e 
acórdão da Relação de Coimbra de 23 de Janeiro de 
2008 (relator Falcão de Magalhães), publicado in 
Colectânea de Jurisprudência, Ano XXXIII, tomo I, 
pags. 13 a 17. 
[14] Embora não seja afirmado, expressamente, tanto 
pelo Ministério Público como pela Exmª. Srª. 
Administradora da Insolvência, que tais circunstâncias 
foram causais para a situação de insolvência da 
empresa ou para o seu agravamento. 
[15] O juiz a quo não elencou sequer, no âmbito da 
decisão recorrida, os factos que considerava como 
provados 
[16] Sustentando que o nº 3, do artº 186º, do CIRE 
não consagra meras presunção relativas de culpa 
grave, mas autênticas presunções relativas de 
insolvência culposa (ou de culpa na insolvência), vide 
Catarina Serra, in “O Novo Regime Português da 
Insolvência”, pag. 95. 
[17] Salvaguardando sempre a possibilidade de vir a 
produzir-se prova demonstrativa de que foram outros 
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factores que causalmente provocaram a situação de 
insolvência, ou o seu agravamento.  
[18] Consoante a corrente interpretativa que se 
adoptar. 
[19] No âmbito do processo de qualificação da 
insolvência vigora o princípio do inquisitório, em 
conformidade com o disposto no artº 11º, do CIRE, 
podendo o juiz servir-se de factos não alegados pelas 
partes. Sobre esta matéria, vide acórdão da Relação 
do Porto de 25 de Outubro de 2007 (relator José 
Ferraz), publicado in www.dgsi.pt. 
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(conflito negativo de competência)  
_____________________________ 
Relator: Pinto dos Santos 
Adjuntos: Des. Cândido Lemos 
Des. Marques de Castilho 
 

* * * 
 

Acordam nesta secção cível do Tribunal da 
Relação do Porto: 

 
1. O Conflito: 
 
As M.mas Juízas de Círculo e de Comarca (esta do .º 
Juízo) de Vila Real atribuem-se reciprocamente a 
competência, negando a própria, para procederem à 
ampliação da base instrutória e admitirem os novos 
meios de prova indicados na acção ordinária nº 
…/03.9TBVRL, na sequência de incidente de 
intervenção principal provocada. 
Este incidente havia sido deduzido por um dos réus na 
contestação em devido tempo apresentada.  
Por lapso da Mma. Juíza do 3º juízo do referido 
Tribunal, titular do processo, foi proferido despacho 
saneador e seleccionados os factos assentes e os 
controvertidos sem que aquele incidente de 
intervenção de terceiros tivesse sido admitido e 
tramitado.  
Na audiência de discussão e julgamento, a Mma. Juíza 
do Círculo de Vila Real – que a ela presidia -, na 
sequência de chamada de atenção por parte dos 
ilustres mandatários das partes, proferiu despacho de 
admissão do incidente, determinou a citação dos 
chamados para, querendo, deduzirem articulados 
próprios e deu sem efeito a audiência de julgamento, 
adiando-a «sine die» (cfr. acta certificada a fls. 4 a 7). 
 
A 16/09/2008 (cfr. fls. 8), a Sra. Juíza de Círculo 
proferiu novo despacho com o seguinte teor (na parte 
que para aqui interessa): 
“(…) a fls. 457 a 460 as aqui intervenientes vieram 
deduzir articulado próprio de contestação ao 
peticionado e apresentar os seus meios de prova. 
Verifica-se, pois, a necessidade de reformular o 
despacho saneador proferido no decurso da presente 
lide, de molde a apreciar as questões suscitadas pelas 
intervenientes e que possam, desde logo, ser 
conhecidas, bem como incluir, quer na factualidade 
assente, quer na base instrutória a matéria de facto 
que se mostre pertinente e que tenha sido alegada 
pelas aqui intervenientes principais. 
Remetam-se, assim, os autos à Mma. Juiz titular do 
processo, de forma a completar-se a necessária 
tramitação dos autos e oportunamente remetam-se(-
me) os mesmos novamente, de molde a ser designada 
data para a realização da audiência de julgamento”. 
 

A 22/09/2008 (cfr. fls. 9), a Sra. Juíza do .º Juízo da 
Comarca de Vila Real proferiu, porém, o seguinte 
despacho (que se transcreve na parte relevante): 
“O incidente de intervenção provocada foi admitido em 
sede de audiência de julgamento, pela Sra. Juiz de 
Círculo que à mesma preside.  
E, assim sendo, nos termos do art. 650º n.º 2 alínea f) 
do CPC, cabe à Sra. Juiz de Círculo que preside a tal 
audiência providenciar pela ampliação da base 
instrutória, se o considerar necessário.  
Cabendo-lhe igualmente admitir os meios de prova 
indicados pelas partes à matéria que resulte de tal 
ampliação, por força do disposto no n.º 3 da citada 
disposição legal.  
A nosso ver o que não é legalmente admissível é fazer 
retroagir o processo à fase da prolação do despacho 
saneador e da determinação dos factos assentes e 
controvertidos considerados relevantes para a decisão 
da causa, despacho este proferido em sede de 
audiência preliminar, no âmbito da qual as partes não 
deduziram qualquer reclamação nem arguíram 
qualquer nulidade.  
Em face do exposto, determino a remessa dos autos à 
Sra. Juiz de Circulo para agendamento”.  
 
Embora não tenha sido correctamente cumprido o 
estabelecido no art. 117º do CPC (na redacção 
aplicável ao caso, anterior à introduzida pelo DL 
303/2007, de 24/08), determinou-se, nesta Relação, o 
prosseguimento destes autos para que não se 
retardasse mais a lide na acção onde o conflito foi 
suscitado. 
Observado o disposto no art. 118º nº 1 do CPC, as 
Sras. Juízas em conflito nada disseram. 
A Exma. Sra. Procuradora-Geral Adjunta, ao abrigo do 
nº 1 do art. 120º do mesmo corpo de normas, 
pronunciou-se no sentido de que o conflito negativo de 
competência seja solucionado atribuindo-a à Mma. 
Juíza do 3º Juízo da Comarca de Vila Real (cfr. douto 
parecer constante de fls. 14 a 18). 
 
Foram colhidos os vistos legais. 

* 
* 

2. Os factos e o direito: 
 
O circunstancialismo fáctico a ter em conta é o que se 
deixou explanado no ponto anterior, importando 
acrescentar que os despachos em oposição 
transitaram em julgado, mostrando-se, assim, 
verificada a condição exigida pelo nº 3 do art. 115º do 
CPC, na redacção aqui aplicável, anterior à introduzida 
pelo DL 303/2007, de 24/08 (diploma a que nos 
reportaremos daqui em diante quando outra menção 
não for feita), para que haja conflito de competência. 
 
O conflito a resolver é negativo – art. 115º nº 2, “in 
fine” - e consiste em saber a quem compete apreciar e 
decidir as questões suscitadas pelas intervenientes no 
seu articulado e, se for o caso, ampliar a matéria de 
facto já assente e/ou a base instrutória: se a Mma. 
Juíza de Círculo que presidia ao julgamento quando o 
aludido incidente de intervenção de terceiros foi 
admitido e determinada a respectiva tramitação, ou se 
a Mma. Juíza da Comarca (.º Juízo), titular do 
processo. 
 
Já se disse (ponto 1) que na base do presente conflito 
está um incidente de intervenção principal provocada 
que foi deduzido por um dos demandados na 
contestação que tempestivamente apresentou. 
Estava-se então, ainda, na fase dos articulados. 
Competia à Mma. Juíza titular do processo (a Sra. 
Juíza da Comarca) a prolação do despacho a que alude 
a parte final do nº 2 do art. 326º, ou seja, admitir ou 
indeferir o chamamento, e determinar o cumprimento 
da tramitação específica deste incidente estabelecida 
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no art. 327º, em conjugação com o que dispõe o art. 
324º nºs 3 e 4. 
No entanto, o despacho saneador acabou por ser 
proferido (e foram seleccionados os factos assentes e 
os controvertidos) sem que aquele incidente tivesse 
sido admitido e tramitado, como devia ter sido. 
E assim chegou a acção à audiência de discussão e 
julgamento, presidida, como tinha que ser (pela 
espécie da acção), pela Mma. Juíza de Círculo, a qual, 
suprindo a referida omissão, admitiu o incidente e 
determinou a citação das chamadas. 
Como estas deduziram articulado próprio, impõe-se, 
pelo menos, incluir na matéria assente e levar à base 
instrutória a factualidade relevante para a decisão do 
mérito da causa que ali tenha sido alegada, já que, de 
acordo com o disposto no nº 1 do art. 328º, a 
sentença (também) “apreciará o seu direito e 
constituirá caso julgado em relação” a elas.  
A Mma. Juíza de Círculo considera que tal tarefa cabe 
à Mma. Juíza titular do processo; esta, por sua vez, 
entende que é aquela que tem que a levar a cabo, já 
que os autos se encontravam na fase de julgamento 
quando o incidente foi admitido e determinada a 
respectiva tramitação. 
Quid juris? 
Pensamos que a solução do conflito só pode ser no 
sentido de que é à Mma. Juíza da Comarca (.º Juízo) 
que compete proferir o aludido despacho, como muito 
bem sustenta a Exma. PGA no seu douto parecer. 
Digamos porquê. 
Nas acções ordinárias (e noutras que sigam a forma 
destas), compete ao juiz do processo (ou seja, ao Juiz 
da Comarca nos Círculos Judiciais em que os Juízes de 
Círculo não tramitam os processos, como é o caso do 
Círculo de Vila Real) praticar todos os actos 
jurisdicionais que se imponham até à fase do 
julgamento, incluindo, portanto, a prolação do 
despacho saneador e de selecção de matéria de facto 
assente e da controvertida, esta formando a base 
instrutória. 
Ao Juiz de Círculo (em tribunal singular – que constitui 
hoje a regra; ou em tribunal colectivo) compete 
“apenas” o julgamento, propriamente dito, de tais 
acções, a prolação subsequente da sentença final e o 
suprimento de deficiências desta, esclarecê-la e 
reformá-la, quando for o caso, tudo em conformidade 
com o estatuído nos arts. 106º als. b) e c) e 108º nº 1 
als. a), c) e d) da LOFTJ, aprovada pela Lei nº 
105/2003, de 10/12, em conjugação com os arts. 
646º, 650º, 652º e segs., 659º e segs. e 666º e segs. 
do CPC. 
É verdade que o art. 650º nº 2 al. f) permite que o 
presidente (portanto, ao Juiz de Círculo nas acções 
ordinárias) amplie a base instrutória (bem como a 
matéria fáctica assente) nos termos do disposto no 
art. 264º, aditando novos quesitos/artigos àquela (ou 
alíneas/números a esta) quer eles se refiram a factos 
que já estavam alegados nos articulados, mas que o 
Juiz da Comarca – que seleccionou os factos assentes 
e os controvertidos - não considerou (erradamente, na 
perspectiva do Juiz que preside ao julgamento) 
relevantes para a decisão do mérito da causa, quer a 
factos essenciais que resultem da instrução e 
discussão da causa e sejam complemento ou 
concretização de outros que as partes alegaram nos 
articulados (no entanto, neste caso, só haverá que 
formular quesitos novos se a parte interessada 
manifestar vontade de se aproveitar daqueles factos e 
tiver sido observado o contraditório), quer, ainda, a 
factos instrumentais que também resultem da 
instrução e discussão da causa. A ampliação da base 
instrutória pode, ainda, dar-se “por via da dedução de 
articulado superveniente”, de “incidente de 
liquidação”, de “excepção probatória (…) respeitante a 
documento nela (audiência) apresentado” ou de 
“nulidade de confissão extrajudicial que ele contenha” 
(cfr. Lebre de Freitas, in “Código de Processo Civil 
Anotado”, vol. 2º, pgs. 613 e 614; tb Abrantes 

Geraldes, in “Temas da Reforma do Processo Civil”, II 
vol., pg. 237). 
Mas para que a ampliação a que se refere a al. f) do 
nº 2 do art. 650º tenha lugar, é preciso, a nosso ver, 
que tudo se passe (decorra) na audiência de discussão 
e julgamento, sem a existência de actos processuais 
que tenham que ser praticados/determinados pelo Juiz 
do processo ou que façam retornar os autos a uma 
fase anterior à do julgamento. 
Exemplifiquemos: 
Se o Juiz do julgamento se apercebe, no início ou no 
decurso deste, da necessidade de incluir na base 
instrutória factos que foram alegados nos articulados 
mas que a ela não foram levados, procede ele próprio 
e de imediato à ampliação daquela peça processual. 
Se da discussão da causa resultarem factos novos 
essenciais (neste caso desde que observado o demais 
formalismo indicado no nº 3 do art. 264º e atrás 
referido) ou instrumentais que relevem para a decisão 
final a proferir, o Juiz do julgamento procede, ele 
próprio e de imediato, à ampliação da base instrutória. 
O mesmo acontece nos demais casos apontados. 
De alguma especificidade se reveste, no entanto, a 
tramitação subsequente à apresentação de articulado 
superveniente na audiência de julgamento. Neste 
caso, rege o art. 507º. Se a parte contrária lhe 
responder de imediato (na audiência de julgamento) e 
indicar os seus meios de prova, também é inequívoco 
que o Juiz do julgamento deve ampliar a base 
instrutória, no que se impuser. Dúvidas poderia haver 
no caso da parte contrária não prescindir do prazo 
legal para resposta a tal articulado. O nº 2 do 
normativo em apreço resolve, no entanto, a questão 
estabelecendo que neste caso a audiência deve ser 
interrompida pelo tempo estritamente necessário 
àquela resposta (e apresentação da prova pela mesma 
parte), devendo, após esta, o Juiz do julgamento 
ampliar, se for o caso, a base instrutória, seguindo-se 
depois a produção da prova oferecida. 
Este nº 2 do art. 507º é, no entanto, uma excepção à 
regra aplicável aos restantes casos, como resulta do 
que se expôs, embora compreensível e apropriada, já 
que, no fundo, o incidente suscitado pelo articulado 
superveniente não faz sair a tramitação processual da 
fase do julgamento, uma vez que a respectiva 
audiência só foi interrompida pelo tempo estritamente 
necessário para o exercício do contraditório pela parte 
que não apresentou o articulado superveniente. 
 
O caso «sub judicio» não se reconduz, contudo, a 
nenhuma das situações que constituem a regra na 
aplicação do permitido pela al. f) do nº 2 do art. 650º, 
pois, na data em que o dito incidente de intervenção 
de terceiros foi admitido, a Mma. Juíza de Círculo não 
podia ter, de imediato, dado cumprimento ao mesmo, 
já que àquela admissão se seguia - e seguiu - a 
citação das chamadas para, querendo, apresentarem o 
seu articulado ou aderirem ao articulado de uma das 
partes. 
Mas poderia a Mma. Juiz de Círculo ter-se limitado a 
interromper a audiência de julgamento para depois, 
quando fosse o momento, a retomar, ampliando, se 
necessário, a base instrutória, em termos semelhantes 
aos consignados no citado nº 2 do art. 507º? 
Entendemos que não, por não haver semelhança com 
o caso do articulado superveniente apresentado em 
julgamento. Isto porque enquanto neste caso 
(articulado superveniente), como se disse, a audiência 
de julgamento é apenas interrompida pelo tempo 
estritamente necessário ao exercício da oposição (ou 
seja, por não mais de dez dias), ali (caso dos autos) a 
interrupção poderia ser por um longo período, já que 
implica a citação dos chamados e visa permitir a 
apresentação, por estes, dos seus articulados (que 
podem ser próprios ou de adesão ao de alguma das 
partes), aos quais se segue a resposta da parte 
contrária àquela a que os chamados se associam, 
podendo até acontecer que a própria citação seja 



Texto Integral 
Boletim nº 33 

 85 

demorada. Além disso, a tramitação do incidente de 
intervenção de terceiros, contrariamente à decorrente 
do articulado superveniente, provoca como que um 
“arrastamento” da acção para a fase anterior à do 
julgamento, o que também a afasta do 
enquadramento enunciado no nº 2 do art. 507º. 
Aliás, uma interrupção com tal amplitude (basta 
atentar que só para apresentar o seu articulado, o 
chamado dispõe de prazo idêntico ao concedido ao réu 
para a contestação, ao que se segue o prazo de 
resposta da parte a quem aquele não se associa) não 
faria qualquer sentido e contrariaria frontalmente o 
princípio da continuidade e da concentração da 
audiência de discussão e julgamento, previstos no art. 
656º nº 2.  
Por isso, é que a audiência não podia ter sido 
interrompida - e não o foi, pois a Mma. Juíza de 
Círculo deu-a sem efeito e adiou-a «sine die» - já que, 
além de não se poder lançar mão do estatuído no nº 2 
do art. 507º, também não estamos perante situação 
enquadrável em nenhum dos casos previstos no nº 2 
do art. 656º, ou seja, diante de “motivos de força 
maior”, de “absoluta necessidade”, ou dos “casos 
previstos no nº 4 do art. 650º, no nº 3 do art. 651º e 
no nº 2 do art. 654º”. 
Como tal, os autos tinham que regressar, como 
regressaram, a uma fase anterior à do julgamento, 
competindo à Mma. Juíza da Comarca a prolação do 
despacho subsequente aos articulados das chamadas e 
de resposta a estes, aditando, se necessário, novos 
factos, aí alegados, à base instrutória - ou à matéria 
de facto assente se alguns desses novos factos 
estiverem provados por documento não impugnado ou 
admitidos por confissão (a igual conclusão chegou o 
Ac. desta Relação do Porto de 11/07/2005, proc. 
0550934, in www.dgsi.pt/jtrp, que decidiu que o Juiz 
de Círculo não é o competente para apreciar e tramitar 
o incidente de intervenção principal provocada e que a 
competência para tal pertence ao Juiz da Comarca – e 
em tal caso o incidente até foi deduzido na audiência 
de julgamento, conjuntamente e no âmbito de um 
articulado superveniente que aí foi apresentado).  
 
Deste modo, o presente conflito deve ser decidido 
atribuindo a competência em causa à Mma. Juíza 
titular do processo. 

* 
* 

3. Decisão: 
 
Nesta conformidade, decidindo o conflito negativo em 
apreço, os Juízes desta secção cível da Relação do 
Porto acordam em atribuir a competência que estava 
em questão à Mma. Juíza do .º Juízo da Comarca de 
Vila Real. 
 
Sem custas.  
 

* * * 
 
Porto, 2009/03/03 
Manuel Pinto dos Santos 
Cândido Pelágio Castro de Lemos 
Augusto José Baptista Marques de Castilho 
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CRIME 
 
 
 
 
Sumário nº 6544 
 
 
Processo Nº 7069/08-1  
Relator: Melo Lima 
 

* 
Acordam, em conferência, na 1ª Secção Criminal 

do Tribunal da Relação do Porto: 
1. Relatório.  
1.1 B………., Lda. , com sede na Rua ………., …., ….-… 
………., Matosinhos interpôs, junto do tribunal Judicial 
de Matosinhos, recurso de impugnação judicial da 
decisão em que a Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte a condenou no 
pagamento de uma coima de € 5.500,00 pela prática 
de uma contra-ordenação prevista na alínea e) do nº2 
do artigo 34º e nº1 do artigo 19º do D.L. 78/2004 de 
3 de Abril (violação da obrigação de realização da 
monitorização pontual das sua emissões atmosféricas, 
no ano de 2005). 
1.2 No conhecimento daquela impugnação (Processo 
Nº…./08.0TBMTS) o Exmo. Juiz do .º Juízo Criminal, 
julgando improcedente o recurso, manteve a decisão 
recorrida. 
1.3 Inconformada, B………., Lda. Interpôs para este 
Tribunal da Relação recurso desta decisão, rematando 
a sua motivação com as seguintes conclusões: 
i) Com a entrada em vigor do DL 78/2004 de 3 de 
Abril, foi revogado o DL 352/90 de 9 de Novembro. 
ii) Aquele diploma entrou em vigor no prazo de 90 dias 
a contra da sua publicação, tendo passado a matéria 
relativa às poluições gasosas a estar regulada, a partir 
de Julho de 2004, pelo disposto no DL nº78/2004 de 3 
de Abril. 
iii) A recorrente tem a sua instalação industrial em 
funcionamento desde data anterior à entrada em vigor 
deste diploma. 
iv) Nos termos previstos pelo artigo 43º do diploma 
aplicável, foi previsto um regime transitório nesse 
âmbito às instalações então já existentes, nos termos 
do qual, quer as empresas se encontrassem ou não 
abrangidas anteriormente pelo DL nº 352/90, foi-lhes 
expressamente concedido um período de dois anos 
contados pelo menos a partir da data da entrada em 
vigor do DL nº78/2004 para se adaptarem ao novo 
regime estabelecido neste diploma. 
v) A recorrente poderia adaptar-se ao novo regime 
pelo menos até Julho de 2006, não podendo ser 
sancionada por factos praticados até essa data. 
vi) Se o diploma anterior tinha sido revogado e o 
regime constante do novo diploma ainda não lhe era 
imposto, óbvio é pois que, pelo menos até Julho de 
2006, não poderia ser imputada à recorrente qualquer 
infracção neste âmbito. 
vii) Os factos imputados à arguida reportam-se ao ano 
de 2005, quando estava em curso o período de dois 
anos durante o qual a recorrente poderia adaptar-se à 
nova legislação aplicável e durante o qual não poderia 
ser sancionada. 
viii) Daqui resulta, assim, sem qualquer dúvida que 
não incorreu a recorrente em qualquer contra-
ordenação neste domínio, pelo que não lhe poderia ter 
sido aplicada a coima de € 5.500,00, que 
efectivamente lhe foi aplicada, a qual deve ser 
revogada. 
ix) A sentença recorrida é ilegal porquanto puniu a 
recorrente por conduta não prevista como contra-
ordenação no momento da prática dos factos. 
x) Mesmo que em abstracto se pudesse sustentar que 
o período de dois anos fixado pelo novo diploma 
apenas se reportou a eventuais novas exigências – o 
que não se concede – ainda assim, neste caso 

concreto, a posição sustentada pelo tribunal a quo não 
teria fundamento. 
xi) Na verdade, o novo diploma veio criar um regime 
que, na sua globalidade, é mais gravoso do que o 
anterior. 
xii) Nomeadamente, fixou novas regras e exigências 
para a construção de chaminés, as quais passaram a 
ter de ser dotadas de tomas de amostragem para 
captação de emissões, foi introduzido um limite 
mínimo para a velocidade de saída dos gases e 
estabeleceu inclusivamente regras diferentes quanto 
aos espaços de tempo entre as medições, passando a 
haver intervalos mínimos de dois meses. 
xiii) Todas essas exigências, entre outras, que ou não 
estavam previstas no regime anterior ou pelo menos 
não o estavam em termos tão gravosos, 
condicionaram substancialmente as emissões bem 
como a forma com que as respectivas medições 
deveriam passar a ser efectuadas. 
xiv) Evidentemente, essas circunstâncias obrigaram as 
empresas em geral e a recorrente em particular a um 
esforço de adaptação ao novo regime no que se refere 
especificamente às emissões e às respectivas 
medições. 
xv) Assim, mesmo a aceitar a tese sucessivamente 
sustentada pela CCDRN e pelo Tribunal a quo em 
termos genéricos e abstractos, estar-se-ia aqui 
perante novas exigências, ou seja, exigências que 
configuram “(..) verdadeiras alterações ao modelo 
vigente” anteriormente à data de entrada em vigor do 
novo regime. 
xvi) A sentença recorrida violou o disposto, 
nomeadamente, no DL 78/2004 de 3 de Abril e na Lei 
nº50/2006 de 29 de Agosto. 
xvii) Nomeadamente, violou o disposto no artigo 43º 
do DL 78/2004 de 3 de Abril, interpretando-o 
incorrectamente no sentido de que o período de 2 
anos previsto para adaptação das empresas ao novo 
regime legal não abrangia a obrigação de realização de 
autocontrolo das emissões gasosas, quando é certo 
que a interpretação correcta é a de que aquele período 
de dois anos de adaptação reportou-se igualmente à 
realização dos citados autocontrolos visando que as 
empresas não fossem sancionadas em tal âmbito 
durante os 2 anos de adaptação contados a partir da 
entrada em vigor do diploma. 
1.4 Ainda no Tribunal recorrido, o Exmo. Procurador-
Adjunto, na Resposta à Motivação do Recurso, 
pronunciou-se no sentido de que a decisão recorrida 
não padecia de qualquer vício nem fizera incorrecta 
aplicação da lei. 
1.5 Neste Tribunal da Relação, o Exmo. Procurador-
Greral Adjunto emitiu douto Parecer onde, na ideia da 
violação do princípio da legalidade consagrado no 
artigo 2º do DL 433/82 de 27 de Outubro (RGCO), por 
parte já da decisão administrativa impugnada já do 
despacho decisório ora sob recurso, conclui no sentido 
de que, na procedência deste, deve essa decisão ser 
revogada. 
 
Questões a decidir. 
 
Como o Exmo. Procurador-Geral Adjunto bem 
sintetizou, a questão sob apreciação reconduz-se a 
saber se à data dos factos - ano de 2005 – em face da 
entrada em vigor em 3 de Julho de 2004 (Artigo 44º) 
do DL 78/2004 de 3 de Abril, à luz do qual foi a 
recorrente punida contra- ordenacionalmente [nos 
termos do artigo 34º nº2 al.e)], era aplicável tal 
regime sancionatório, ou sequer se impunham as 
medições das emissões gasosa para a atmosfera, em 
face do estabelecido período de dois anos de 
adaptação ao novo regime a partir da entrada em 
vigor do mesmo, decorrente do disposto no artigo 43º 
nº1 do citado DL nº 78/2004, para as empresas que 
transitavam do regime anterior. 
 
Fundamentação de facto 
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É a seguinte a factualidade provada: 
1.º - A arguida é uma pessoa colectiva do ramo das 
soldas, situando as suas instalações na Rua ………., n.º 
…., ………. - Matosinhos; 
2.º - A arguida realizou o auto controlo das emissões 
atmosféricas no ano de 2003 e 2004, não o tendo 
efectuado no ano de 2005 em que se encontrava a 
laborar; 
3.º - A arguida sabia que devia diligenciar pelo 
controlo e monitorização regular das emissões 
poluentes decorrentes da sua actividade, estando 
consciente que não providenciando pelo sobredito 
controlo no ano de 2005, incorria na violação das 
respectivas normas relativas à emissão de poluentes 
para a atmosfera. 
4.º - O legal representante da arguida agiu livre, 
voluntária e conscientemente, bem sabendo que a sua 
conduta era proibida e punida por lei.  
 
Fundamentação de Direito 
Os fundamentos das decisões sob recurso. 
4.1.1. O facto nuclear que suportou a 1ª condenação, 
proferida pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte [CCDRN], 
traduziu-se em que “tendo sido solicitado (à arguida, 
ora Recorrente) o autocontrolo das emissões 
atmosféricas, foram apresentadas medições relativas 
aos anos de 2003 e 2004, assim como prova do seu 
envio à CCDRN, mas no que concerne ao ano de 2005 
não foram apresentadas quaisquer medições”. 
Sem duvidar de que as instalações da arguida eram 
anteriores à entrada em vigor do DL 78/2004 e 
estavam abrangidas pelo DL 352/90 - uma vez que a 
mesma arguida “havia procedido à realização do auto-
controlo das emissões atmosféricas nos anos 2003 e 
2004 e provado o envio das mesmas à CCDRN” -, ao 
argumento invocado em sede de defesa no sentido de 
que, de acordo com o regime transitório previsto no 
artigo 43º do DL 78/2004, “quer as empresas se 
encontrassem ou não abrangidas anteriormente pelo 
Decreto –Lei 352/90, beneficiariam de um prazo de 
dois anos contados pelo menos a partir da entrada em 
vigor do último diploma para se adaptarem ao novo 
regime por ele instituído”, a CCDRN, no propósito de o 
rebater justificou pelo seguinte modo: 
i) A ratio do artigo 43º nº1 não pode ser outra que 
não a de conceder às empresas já existentes e 
abrangidas pelo DL 352/90 um período de dois anos, 
por forma a poderem adaptar-se devidamente às 
novas exigências previstas no Decreto-Lei 78/2004, 
Isto é, às exigências que configurassem verdadeiras 
alterações ao modelo vigente. 
ii) “Manifestamente, este não era o caso uma vez que 
a obrigação em causa era perfeitamente conhecida 
pela arguida que a cumpriu nos anos transactos” (sic) 
 
4.1.2 A sentença proferida no 4º Juízo Criminal de 
Matosinhos, confirmando, em sede de Recurso de 
contra-ordenação, a decisão proferida por aquela 
autoridade administrativa, não diverge, no essencial, 
da argumentação deixada referida. Dizer: 
i) Sem deixar de reconhecer que “o Decreto-lei 
78/2004 de 3 de Abril pretendeu fazer uma revisão do 
regime das emissões de poluentes”, reconheceu-se aí 
tanto a adopção de “soluções legislativas mais 
exigentes ([1]) para os operadores industriais”, 
quanto a “revogação” do anterior diploma legal que 
regulava tal matéria. 
ii) Bem assim, saiu de igual passo reconhecido que 
sendo, embora, “intenção do legislador, …, proteger 
mais eficazmente a emissão de poluentes para a 
atmosfera”, tal intenção legislativa foi coadunada com 
a necessidade dos operadores industriais fazerem 
investimentos para cumprir as novas exigências legais 
concedendo-lhes dois anos para o alcançarem.  
iii) Todavia, sem que daqui pudesse resultar que “as 
instalações beneficiárias deste período de 
adaptação/actualização, ficassem desobrigadas de 

cumprir qualquer exigência legal em matéria de 
controlo das emissões de poluentes para a atmosfera, 
mas tão só que as exigências que não existiam no 
anterior regime apenas teriam de ser respeitadas a 
partir do limite de dois anos após a entrada em vigor 
do diploma”. 
iv) Dizer, ainda e em formulação de síntese: a) 
referindo a lei “que o período de dois anos tem em 
vista a adaptação das empresas”, b) porque esta 
(adaptação) só se torna necessária relativamente 
“àquilo que representa novidade” ([2]), “e não em 
relação a comportamentos que já eram exigidos”, 
então c) visto que a arguida “já em face do anterior 
regime legal estava obrigada a efectuar auto-controlos 
pontuais da emissão de poluentes para a atmosfera”, 
continuava “obrigada a realizar os auto-controlos das 
emissões atmosféricas no ano de 2005” ([3]) 
v) Super omnia: seria “impensável que o legislador, 
tendo o notório objectivo de ser mais exigente em 
matéria da protecção da qualidade do ar e da saúde 
humana, permitisse que durante dois anos, os 
operadores judiciais laborassem sem qualquer 
restrição ou controlo numa área tão sensível como é a 
emissão de poluentes para a atmosfera”. 
Solução adoptada. 

* 
Posto que cingido o presente recurso à matéria de 
direito, não está prejudicado o conhecimento ex officio 
dos vícios da matéria de facto a que alude o Artigo 
410º do CPP 

* 
4.2.1 Incidindo o pomo da discórdia sobre o alcance 
da norma ínsita no artigo 43º do DL 78/2004 de 3 de 
Abril importará proceder a uma breve contextualização 
histórico-legislativa do diploma. 
Encontra o mesmo seu primeiro ponto de referência e 
de apoio fundamental na Constituição da República 
Portuguesa.  
Constituição da República que, importa reconhecê-lo, 
desde a versão originária de 76, se destacou tanto 
pela capacidade de iniciativa e inovação revelada 
quanto pela amplitude e intensidade da tutela 
ecológica que acolheu, máxime quando, de uma parte, 
consagrou ora o direito universal “a um ambiente de 
vida humano e sadio e ecologicamente equilibrado” e, 
de outra, atribuiu ao Estado, entre outras tarefas 
fundamentais, as da promoção da ‘qualidade de vida 
do povo’, da efectivação dos ‘direitos ambientais’, da 
defesa da ‘natureza e do ambiente’, enfim, o dever de 
‘por meio de organismos próprios e com o 
envolvimento e a participação dos cidadãos’ ‘prevenir 
e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas 
prejudiciais de erosão’ [“Estado de direito de 
ambiente”] [Artigos 9º e 66º] 
Mais de dez anos volvidos a Assembleia da República 
aprova a Lei de Bases do Ambiente onde, a par da 
consagração do princípio geral de que ‘Todos os 
cidadãos têm direito a um ambiente humano e 
ecologicamente equilibrado e o dever de o defender, 
incumbindo ao Estado, por meio de organismos 
próprios e por meio de iniciativas populares e 
comunitárias promover a melhoria da qualidade de 
vida, quer individual, quer colectiva’ (Artigo 2º/1), são 
definidas as bases da política de ambiente. [Lei 11/87 
de 7 de Abril]  
Decorridos outros três anos, surge o Decreto-Lei 
352/90 de 9 de Novembro a “adoptar medidas 
legislativas para salvaguarda da qualidade do recurso 
«ar» através da redução e do controlo das emissões 
de contaminantes para a atmosfera.” (Preâmbulo). 
Volvidos outros nove anos, com a transposição para o 
direito interno da Directiva nº96/62/CE relativa à 
gestão da qualidade do ar feita através da publicação 
do DL nº276/99 de 23 de Julho, dá-se início a um 
processo de reforma legislativa daquele DL 352/90. 
Processo que viria a culminar com o já referido DL 
78/2004 justificado pela “necessidade de introduzir 
uma profunda revisão do regime das emissões de 
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poluentes, reconhecida ao nível dos mais diversos 
quadrantes, compreendendo operadores e agentes 
económicos, agentes da administração central e local e 
entidades fiscalizadoras», necessidade que “impunha a 
alteração da parte remanescente e ainda em vigor do 
referido DL 352/90 de 9 de Novembro e da respectiva 
legislação complementar, conduzindo à sua completa 
reforma”.  
Disse de si o diploma em causa que, na pretensão de:  
i) “possibilitar uma resposta mais eficaz e ajustada às 
necessidades de actualização de conceitos, 
metodologias, princípios e objectivos”;  
ii) de definir os traços fundamentais de uma 
verdadeira política de prevenção e controlo da poluição 
atmosférica”;  
iii) de introduzir mecanismos económicos e fiscais na 
área das emissões de poluentes;  
iv) de definir a base estruturante da elaboração dos 
inventários de emissões nacional e regionais 
vinha, ele mesmo,  
i) “consagrar a reforma das normas vigentes em 
matéria de emissões constantes da legislação”,  
ii) “instituir um novo regime legal de protecção e 
controlo da poluição atmosférica”,  
iii) “estabelecer um adequado regime sancionatório”. 
[Preâmbulo do DL 78/2004] 
 
Em tempos bem próximos – mas volvidos já mais de 
vinte anos sobre a consagração da Lei de Bases do 
Ambiente e mais de trinta sobre a vigência da 
Constituição da República - veio o legislador, através 
da publicação do DL 147/2008 de 29 de Julho, numa 
linha de “progressiva consolidação do Estado de direito 
ambiental” quanto no específico apelo e entendimento 
de que “um regime de responsabilização atributivo de 
direitos aos particulares constitui um mecanismo 
economicamente mais eficiente e ambientalmente 
mais eficaz do que a tradicional abordagem de mera 
regulação ambiental, comummente designada de 
comando e controlo”, veio, de par com o propósito de 
“solucionar as dúvidas e dificuldades de que se tem 
rodeado a matéria da responsabilidade civil ambiental 
no ordenamento jurídico português”, estabelecer, por 
um lado “um regime de responsabilidade civil 
subjectiva e objectiva a obrigar o operador-poluidor a 
indemnizar os indivíduos lesados pelos danos sofridos 
por via de um componente ambiental e fixar, por 
outro, um regime de responsabilidade administrativa 
destinado a reparar os danos causados ao ambiente 
perante toda a colectividade.  
 
4.2.2 Importa, agora, passar ao punctum prurens, 
incidente sobre a aplicação do artigo 43º do DL 
78/2004. 
Não deve oferecer qualquer dúvida que entre o DL 
352/90 de 9 de Novembro e o DL 78/2004 ocorre uma 
sucessão de leis no tempo. 
Sucessão de leis visto que, como o próprio Legislador 
o reconheceu, com este segundo diploma se instituiu 
um “novo regime legal” e nele, de forma inexorável, 
expressis verbis, foi aquele revogado. (Artigo 42º/1) 
“Novo regime legal”, de igual passo, que, por mais 
gravoso ao nível da responsabilidade contra-
ordenacional, se constituiu em uma verdadeira Lex 
severior. 
 
Pois bem. 
 
Baptista Machado, invocando Enneccerus-Nipperdey, 
afirmava que toda a regra de direito devia ser 
entendida como se nela se achasse inscrita a cláusula: 
«de agora em diante». 
Subjacente, o princípio da irrectroactividade a radicar 
na própria natureza da lei enquanto norma de conduta 
ou regra de dever-ser. Dizer, ainda: porque a norma é 
uma regula agendi, uma regra que visa orientar a 
conduta dos respectivos destinatários e porque uma 
das funções basilares do Direito é justamente a de 

permitir aos indivíduos planear a sua vida confiando 
na ordem estabelecida, deve valer o critério da não 
retroactividade da lei. ([4]) 
 
Verdade, porém – agora no apelo aos ensinamentos 
de Gomes Canotilho - que «A aplicação das leis não se 
reconduz, de forma radical, a esquemas dicotómicos 
de estabilidade/novidade. Por outras palavras: entre a 
permanência indefinida da disciplina jurídica existente 
e a aplicação incondicionada da nova normação, 
existem soluções de compromisso plasmadas em 
normas ou disposições transitórias (cfr. CRP arts. 
290ºss, Código Civil artigo 12º ; Código Penal artigo 
2º). Os instrumentos do direito transitório são vários: 
confirmação do direito em vigor para os casos cujos 
pressupostos se gerarem e desenvolverem à sombra 
da lei antiga; entrada gradual em vigor da lei nova; 
dilatação da vacatio legis; disciplina específica para 
situações, posições ou relações jurídicas imbricadas 
com as «leis velhas» com as «leis novas». 
Em causa, em última instância, os princípios da 
segurança jurídica e da protecção da confiança como 
elementos constitutivos do Estado de direito, na ideia 
da exigência, no âmbito da normação jurídica, “da 
precisão ou determinabilidade dos actos normativos” 
e/ou da conformação material e formal destes em 
“termos linguisticamente claros, compreensíveis e não 
contraditórios» ([5])  
 
Vem este conjunto de afirmações ao caso justamente 
por via do regime transitório estabelecido no artigo 
43º do DL 78/2004. 
Em cujo número 1 se lê: «Para se adaptarem ao 
regime estabelecido no presente diploma as 
instalações existentes que estavam abrangidas pelo 
âmbito do Decreto-Lei nº352/90 de 9 de Novembro, 
dispõem de dois anos, contados a partir da data da 
entrada em vigor do presente decreto-lei, ou, se 
posterior, da data em que finalizam o seu processo de 
licenciamento, com excepção da disposição constante 
do nº1 do artigo 11º, de cuja aplicação ficam isentas”. 
Relativamente a ele as apontadas divergências de 
interpretação: i) ora que o período de dois anos 
atribuído visa a adaptação “ao regime estabelecido no 
presente diploma”, mas apenas por referência às 
inovações que são trazidas pela nova regulamentação; 
ii) ora, pura e simplesmente e visto o regime 
transitório estabelecido, nos dois anos de vigência do 
mesmo, não estava a recorrente obrigada às medições 
a que estivera obrigada na vigência do DL 352/90. 
 
Esta interpretação é seguramente a mais conforme à 
letra e espírito da lei como aos apontados princípios da 
segurança jurídica e da protecção da confiança . 
Diz-se para se adaptarem “ao regime estabelecido”, 
ou, nas palavras ainda do próprio legislador, ao novo 
regime legal  
Realce-se o propósito expresso de estabelecer o 
regime de prevenção e controlo das emissões de 
poluentes para a atmosfera, através da fixação de 
princípios, objectivos e instrumentos que assegurem a 
protecção do ar e do estabelecimento de medidas, 
procedimentos e obrigações aplicáveis aos operadores 
das instalações abrangidas pelo novo diploma, e, 
desta forma, o propósito expresso da consagração de 
um novo regime legal. 
Dizer também: não desconhecia o legislador nem as 
alterações profundas que produzia ou a que iria 
proceder ([6]) nem seguramente as dificuldades 
técnicas e de custos que a adaptação às novas 
exigências representaria necessariamente para os 
operadores seus destinatários. 
Ciente estava, por certo, da necessidade de ajustar o 
tempo segundo a idéia de que também o próprio 
Estado, ao nível da produção legislativa, ia assumindo 
a “progressiva consolidação do Estado de direito 
ambiental”. ([7]) 
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Não repugna, então, que na compreensão do tempo 
necessário à adaptação o legislador tivesse 
salvaguardado uma espécie de “dilatação da vacatio 
legis”, uma disciplina específica para situações …. 
imbricadas com as «leis velhas» com as «leis novas», 
permitindo um tempo adequado relativamente àqueles 
que teriam de se adaptar ao novo regime legal. ([8]) 
Óbvio parece também que, visto a revogação expressa 
do DL 352/90 de 9 de Novembro, se o legislador 
quisesse estabelecer um quadro normativo ora de 
aplicação simultânea dos dois regimes ora da 
aplicação em parte do novo regime então, por ali, não 
teria revogado aquele e, por aqui, sempre teria 
estabelecido - na melhor obediência aos princípios da 
segurança jurídica e da protecção da confiança – teria 
estabelecido em “termos linguisticamente claros, 
compreensíveis e não contraditórios” quais as 
condutas susceptíveis de consubstanciar ilícito contra-
ordenacional no período da transição. 
 
À sobreposse: 
 
Corrobora, se bem se interpreta, o entendimento que 
vem de ser exposto, a afirmação feita pelo legislador 
do DL 126/2006 de 3 de Julho ([9]), no Preâmbulo do 
diploma: 
“O Decreto-Lei Nº78/2004 de 3 de Abril, referente ao 
regime da prevenção e controlo das emissões de 
poluentes para a atmosfera, veio fixar os principais 
objectivos e instrumentos apropriados à garantia da 
protecção do recurso natural ar, bem como as 
medidas, procedimentos e obrigações dos operadores 
das instalações abrangidas, com vista a evitar ou 
reduzir a níveis aceitáveis a poluição atmosférica 
originada nessas mesmas instalações. 
O referido decreto-lei entrou em vigor 90 dias após a 
data da sua publicação, estabelecendo nos nºs 1 e 2 
do seu artigo 43º, um prazo de dois anos para que as 
instalações existentes se adaptem ao regime por ele 
estabelecido. Neste sentido, todas as instalações 
passarão a estar abrangidas por este decreto-lei a 
partir de meados do corrente ano”. 
 
Dizer: de forma expressa é o próprio Legislador que 
vem esclarecer e chamar a atenção para o facto de 
que “a partir de meados do corrente ano”(leia-se 
2006) todas as instalações passarão a estar 
abrangidas por este decreto-lei (78/2004). A dizer, se 
necessária for ainda melhor explicitação, que o regime 
legal consagrado no DL 78/2004 apenas abrangerá as 
instalações beneficiárias do período transitório a partir 
de meados de 2006. 
Então: se até lá não os abrange como aceitar a 
condenação por violação das suas normas e segundo 
as coimas nele cominadas? 
Aceitá-lo será, como diz o Exmo. Procurador Geral 
Adjunto, praticar violação clara do princípio da 
legalidade (nullum crimen sine lege praevia). 
Procede, nesta conformidade a argumentação jurídica 
expendida em sede de recurso. 
4.2.3 Ainda, porém, que assim não se entendesse a 
idêntica solução (de absolvição) se deveria chegar na 
consideração da insuficiência da matéria de facto e/ou 
do erro na apreciação da prova.(Artigo 410ºnº2CPP) 
Apertis verbis. 
4.2.3.1 A fattispecie contida no auto de notícia – que 
delimita a acusação – reconduz-se à seguinte 
factualidade: 
«solicitado o autocontrolo das emissões atmosféricas, 
foram apresentadas medições relativas aos anos de 
2003 e 2004 assim como prova do seu envio à CCDR-
N, mas referente ao ano de 2005 não foram 
apresentadas quaisquer medições” 
De sua vez, na indicação da Legislação infringida 
refere-se que os factos descritos constituem a prática 
de contra-ordenação contemplada no nº1 do Artigo 
19º do DL 78/04 de 3 de Abril. 

Manifestamente, porém, aquele facto só por si não 
pode configurar a prática de qualquer ilícito. Falece-
lhe, de todo, o elemento subjectivo. 
Verdade que a entidade superintendente emendou e 
foi já no momento em que conheceu da oposição 
entretanto deduzida que o acrescentou passando a 
dizer que «a argüida tinha agido com culpa uma vez 
que …conhecia a obrigação …, o que aliás lhe era 
exigível dada a actividade profissional a que se 
dedicava». 
Posto que actuando com o claro propósito do 
suprimento do vício da insuficiência da matéria de 
facto (dizer, falha do elemento subjectivo do tipo do 
ilícito) fê-lo, todavia, com clara violação do princípio 
do acusatório (ne procedat judex ex officio).  
4.2.3.2 Mas mesmo em sede do elemento objectivo do 
tipo do ilícito não deixa a mesma acusação de pecar 
pelo vício da insuficiência. 
Na indicação fáctica contrapõe-se a apresentação da 
monitorização nos anos de 2003 e 2004 à ausência em 
2005. 
Porém, sendo diferentes os quadros legais em que se 
desenhavam, respectivamente, aquelas duas primeiras 
e esta última que se tinha por omitida, deveria a 
mesma acusação especificar ao nível fáctico – suposta 
a respectiva averiguação e confirmação no acto da 
fiscalização levada a cabo – as condições de 
conformidade quanto ao cumprimento das obrigações 
e/ou cumprimento das novas exigências definidas pelo 
novo regime legal (dizer, ainda: concretizar “o que não 
era novidade”, e/ou “o que não era nova exigência” 
e/ou não era “verdadeira alteração ao modelo 
vigente”) de modo a consentir a ilacção segura sobre 
um objectivo e injustificado incumprimento dos 
deveres de monitorização e comunicação de 
resultados. 
4.2.3.3 Na insubsistência do que fica exposto quanto à 
insuficiência de suporte fáctico bastante relativamente 
ao ilícito imputado – assim na vertente objectiva 
quanto na subjectiva – sobejaria, de todo o modo, o 
erro notório na apreciação da prova. 
No entendimento que se tem por o mais correcto, o 
erro notório identifica-se com aquelas situações em 
que se dá como provado algo que notoriamente está 
errado, que não podia ter acontecido, em que se retira 
de um facto dado como provado, uma conclusão 
logicamente inaceitável ou irremediavelmente 
contraditória com outro dado de facto (positivo ou 
negativo) contido no texto da decisão, em termos de 
as conclusões desta surgirem como intoleravelmente 
ilógicas. 
In casu tem-se o vício por verificado na justa medida 
em que se retirou de um facto provado uma conclusão 
que não lhe era intrinsecamente lógica. Ao invés, a 
defesa de todo a contrariava. 
Dizer: pelo facto de a argüida ter realizado as 
monitorizações e procedido às respectivas 
comunicações nos anos 2003 e 2004, conclui-se pela 
verificação do elemento subjectivo quanto à 
consciência da ilicitude e voluntariedade da omissão 
relativamente à não realização da monitorização e 
comunicação de resultados em 2005. 
Porém, conhecida a historicamente irrecusável 
sucessão de regimes e conhecida – por expressamente 
alegada - a divergência de leitura sobre o alcance da 
norma transitória – dizer, ainda: não conseguindo a 
Recorrente, qual declaratária normal, distinguir o que, 
primo conspectu, a letra da lei não lhe permitia extrair 
mas que a CCDR-N lograva enxergar - como passar à 
certeza de uma tal ilacção, sem discutir sequer a 
legitimidade do (pelo mínimo, eventual) erro sobre a 
ilicitude?!  
 
4.2.4 Em formulação de síntese: 
i. Entre os DL 352/90 de 9/11 e 78/2004 de 3/4 
ocorreu uma sucessão de leis no tempo, em que este 
2º diploma revogou de forma expressa aquele e 
instituiu um “novo regime legal” que, por mais 
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gravoso ao nível da responsabilidade contra-
ordenacional, se constituiu em uma verdadeira lex 
severior. 
ii. Uma interpretação do regime transitório 
estabelecido no artigo 43º/1 do DL 78/2004 no sentido 
de uma vacatio legis (dilatada no tempo mas 
subjectivamente restrita) é a mais conforme aos 
princípios da segurança jurídica e da protecção da 
confiança: se o legislador quisesse estabelecer um 
quadro normativo ora de aplicação simultânea dos dois 
regimes ora de aplicação em parte do novo regime 
então, por ali, não teria revogado aquele e, por aqui, 
sempre teria estabelecido em “termos linguisticamente 
claros, compreensíveis e não contraditórios” quais as 
condutas susceptíveis de consubstanciar ilícito contra-
ordenacional no período da transição. 
iii. Tal interpretação é, ainda, compreensível à luz de 
uma solução de compromisso adoptada pelo legislador 
já por conhecer, de si próprio, as dificuldades sentidas 
a respeito da progressiva consolidação do Estado de 
direito ambiental, já, na referência aos operadores 
seus imediatos destinatários, por não poder ignorar as 
dificuldades técnicas e de custos que a adaptação às 
novas exigências necessariamente representaria. 
iv. É, finalmente, tal interpretação a mais conforme à 
leitura oferecida pelo próprio legislador no preâmbulo 
do DL 126/2006 de 3 de Julho. 
v. A fattispecie contida no auto de notícia e nos termos 
em que comunicada ao denunciado delimita a 
acusação relativamente aos elementos do tipo do 
ilícito, objectiva e subjectivamente. (princípio da 
acusação) 
 
5. Decidindo. 
São termos em que, na procedência do recurso, se 
revoga a decisão recorrida e se absolve a recorrente 
da acusação. 
Sem custas.  
 
Porto, 14 de Janeiro de 2009 
Joaquim Maria Melo de Sousa Lima 
Francisco Marcolino de Jesus 
 
______________________ 
[1] Se bem se corrige a palavra que, no texto, 
aparenta ser mero erro de escrita: “existentes”. 
[2] “… apesar do artigo 43º nº1 estatuir unicamente 
que o período de dois anos atribuído visa a adaptação 
‘ao regime estabelecido no presente diploma’, tal tem 
de ser entendido por referência apenas às inovações 
que são trazidas pela nova regulamentação, fazendo-
se assim uma interpretação restritiva do preceito 
legal” (Sic, Sentença recorrida) (Itálico e sublinhado 
do aqui Relator) 
[3] “… o que está aqui em causa é que a arguida não 
realizou qualquer tipo de auto-controlo das emissões 
atmosféricas, auto-controlo esse que era exigido pela 
legislação revogada e que a arguida vinha efectuando 
nos anos transactos” (Sic, Sentença recorrida) (Itálico 
e sublinhado do aqui Relator) 
[4] Obra Dispersa – vol.I, «SCIENTIA IURICA» Braga 
1991, pág.830 
[5] «Em geral considera-se que a segurança jurídica 
está conexionada com elementos objectivos da ordem 
jurídica - garantia de estabilidade jurídica, segurança 
de orientação e realização do direito – enquanto a 
protecção da confiança se prende mais com as 
componentes subjectivas da segurança, 
designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos 
indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos 
dos poderes públicos.  
A segurança e a protecção da confiança exigem, no 
fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e 
transparência dos actos do poder; (2) de forma que 
em relação a eles o cidadão veja garantida a 
segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos 
jurídicos dos seus próprios actos» Gomes Canotilho, 

Direito Constitucional e Teoria da Constituição – 3ª 
Edição – Almedina , Pág. 252, 253 
[6] Referência, v.g. à Portaria nº 263/2005 de 17 de 
Março que, habilitada pelo DL 78/2004, vem estipular 
“novas regras para o cálculo da altura de chaminés e 
definir as situações em que devem, para esse efeito, 
ser realizados estudos de dispersão de poluentes 
atmosféricos” 
[7] Numa perspectiva “eco-fundamentalista” se 
levadas ás últimas consequências as exigências da 
protecção do ambiente e da qualidade de vida – sem 
cuidar de questionar, aqui, sobre o eventual conflito 
de direitos entre a liberdade de iniciativa económica 
privada e o direito ao ambiente - como aceitar – 
moral, ética e politicamente – o comércio de emissões 
poluentes, dizer a existência de um mercado de 
emissões poluentes a permitir que um industrial possa 
adquirir quotas para poluir em maior quantidade, 
possa comprar direitos de emissão de gases 
poluentes?!!? 
Porém, no sentido de que o comércio de emissões 
poluentes é uma forma de controlar a poluição, vide: 
Tiago Antunes, “O Comércio de Emissões Poluentes á 
Luz da Constituição da República Portuguesa” – aafdl, 
Lx.2006, pág.174ss 
[8] Dê-se conta que o incumprimento imputado, in 
casu, em termos práticos traduz-se numa violação do 
dever de monitorização pontual das suas emissões 
atmosféricas, o que vale dizer numa omissão da 
vigilância que, numa espécie de “auto-controlo 
ecológico”, incumbe ao empresário realizar. 
[9] Procedeu à primeira alteração ao regime da 
prevenção e controlo das emissões de poluentes para 
a atmosfera, aprovado pelo decreto-Lei nº 78/2004 de 
3 de Abril, consagrando a punibilidade da tentativa e 
da negligência no nº3 do seu artigo 34º. 
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Recurso n.º 4675/07 
Processo n.º …/01.5TAVCD-A do ..º Juízo Criminal do 
Tribunal Judicial de Vila do Conde 
 
 
 
Acordam em conferência na 1ª Secção Criminal 

do Tribunal da Relação do Porto 
 
 
Por despacho proferido a fls. 1003 e 1004 dos autos 
supra identificados, foi ordenada a notificação dos 
arguidos para procederem ao pagamento das quantias 
em dívida à Direcção Geral de Contribuição e Impostos 
para poderem beneficiar de extinção do procedimento 
criminal.  
Inconformado com o decidido, vem o arguido B………. 
impugná-lo, concluindo assim a respectiva motivação:  
1- A alínea b) do nº 4 do ali. 105° do RGIT (aditada 
pela Lei 53-N2006, de 29 de Dezembro) aplica-se aos 
processos pendentes, por ser um regime mais 
favorável para o arguido.  
2 - Esta alteração legal criou um novo tipo de ilícito, 
agora com mais um pressuposto determinante para 
que exista crime, consistente na notificação para o 
agente proceder ao pagamento, em 30 dias, das 
quantias devidas, juros e coimas aplicáveis.  
3 - Ao introduzir no tipo de ilícito este novo requisito, 
o legislador descriminalizou as condutas que 
consistiam na mera não entrega das quantias devidas, 
juros e coimas decorridos que fossem 90 dias após o 
fim do prazo legal de pagamento.  
4 - Por se tratar de um elemento estruturante do tipo 
de ilícito, a punição hoje só será possível se se 
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verificasse esse novo requisito de punibilidade à data 
da prática dos factos em discussão nestes autos, o que 
não aconteceu por o recorrente nunca ter sido 
notificado nesses termos.  
5 - Assim, tendo deixado de ser criminalmente 
punidas as condutas imputadas ao recorrente, deve o 
procedimento criminal ser extinto, como prescreve o 
art. 2°, nº 2, do C. Penal, aliás citado corno 
fundamento do douto despacho recorrido.  
6 - Ao decidir de forma diferente, o despacho em crise 
fez errada aplicação da norma legal que lhe serve de 
fundamento, o n. 2 do art. 2° do Código Penal, pelo 
que não se pode manter.  
7 - Ainda que assim não fosse, não caberia ao Tribunal 
ordenar a notificação do recorrente com base nesta 
nova norma, mas sim à administração Fiscal.  
8 - Pois trata-se de questão materialmente 
administrativa, que está arredada da esfera de acção 
judicial.  
9- Além de que só a administração Fiscal poderá 
indicar, com precisão, quais os exactos montantes que 
o recorrente terá que liquidar para que o processo 
crime seja arquivado.  
10 - Quando ordenou a notificação do recorrente nos 
moldes em que o fez, o despacho recorrido violou o 
n.º 2 do art. 2° do C. Penal, o art. 111° da 
Constituição da República Portuguesa e a alínea b) do 
art. 105° do RGIT.  
O Ministério Público respondeu e concluiu da seguinte 
forma:  
1. A alteração legislativa procedeu ao alargamento da 
condição objectiva (positiva) de punibilidade para o 
crime de abuso de confiança fiscal e por isso o 
legislador afirma "só são puníveis se", exigindo, além 
do mais pagamento, no prazo de 30 dias, da dívida 
tributária, acrescida, dos juros respectivos e do valor 
da coima aplicável.  
2. O crime continua a ser punível e por existir uma 
sucessão de leis no tempo, deverá ser aplicada a que, 
em concreto, se mostrar mais favorável ao arguido, 
pelo que deverá ser aplicada a lei nova (n4 do art.2a 
do Código Penal).  
3. O efectivo pagamento das quantias consideradas no 
preceito, pelo arguido, no fixado prazo de 30 dias 
contados desde a notificação, é efectuado pelo Juiz de 
Instrução Criminal, uma vez ser essa a fase processual 
em que se encontra o processo.  
4. A decisão recorrida não viola as disposições legais 
do na 2 do art.º 2º do Código Penal, o art. 111 da 
Constituição da República Portuguesa e a alínea b) do 
no 4 do art. 105° do RCIT.  
O recurso foi admitido a subir de imediato, em 
separado e com efeito suspensivo. 
Nesta instância o Exmo. Procurador-Geral Adjunto 
emitiu douto parecer no qual se manifesta pela 
improcedência do recurso.  
No âmbito do art.º 417.º, n.º 2 do Código Penal o 
arguido nada disse.  
Colhidos os vistos e realizada a conferência, cumpre 
decidir.  
Questões a decidir segundo as conclusões: 
- Despenalização da conduta do recorrente por força 
da nova redacção do n.º 4, do art.º 105º do Regime 
Geral da Infracções Tributárias ou, caso assim não se 
entenda, 
- a notificação da alínea b. deverá ser efectuada pela 
Administração Fiscal 
Entende o recorrente que a alínea b) do nº 4 do art. 
105° do Regime Geral da Infracções Tributárias 
(aditada pela Lei 53-N/2006, de 29 de Dezembro) 
estabelece um regime mais favorável porque criou um 
novo tipo de ilícito, agora com mais um pressuposto 
determinante para que exista crime, consistente na 
notificação para o agente proceder ao pagamento, em 
30 dias, das quantias devidas, juros e coimas 
aplicáveis. Ao introduzir no tipo de ilícito este novo 
requisito, o legislador descriminalizou as condutas que 
consistiam na mera não entrega das quantias devidas, 

juros e coimas decorridos que fossem 90 dias após o 
fim do prazo legal de pagamento.  
Entende ainda o recorrente que, mesmo que assim se 
não entendesse, não caberia ao Tribunal ordenar a 
notificação do recorrente com base nesta nova norma, 
mas sim à administração Fiscal. 
Por seu turno, considera o Ministério Público que a 
alteração legislativa procedeu ao alargamento da 
condição objectiva (positiva) de punibilidade para o 
crime de abuso de confiança fiscal e por isso o 
legislador afirma "só são puníveis se", exigindo, além 
do mais pagamento, no prazo de 30 dias, da dívida 
tributária, acrescida, dos juros respectivos e do valor 
da coima aplicável.  
Vejamos: 
Compulsados os autos, nomeadamente o Relatório de 
Inspecção Tributária de fls. 57 (I Volume do processo 
principal) e seguintes, verificamos que o arguido não 
apresentou as declarações periódicas de rendimentos 
a que se refere o art. 94° do CIRPC respeitantes ao 
exercício de 1998 e 1999, apesar de ter sido notificado 
para o efeito — fls. 71 — nem apresentou nos meses 
de Maio a Dezembro de 2000 as declarações 
periódicas do IVA a que estava obrigado por força das 
disposições legais mencionadas na alínea a) do n.º 1 
do art. 40° e alínea c) do n.º 1 do art.º 28° do Código 
do IVA.  
Para além destes ilícitos fiscais constam da acusação 
uma referência ao IRC de 1996 cujo pedido de 
regularização, ao abrigo do Dec. Lei n.º 126/96 de 
10/08, foi indeferido por despacho n.º 17/97 de 
14/03/97- fls. 60 e IVA referente aos meses de Abril a 
Maio de 1996, Julho a Dezembro de 1998, inclusive, 
Janeiro a Novembro de 1999, inclusive e Janeiro de 
Março de 2000, cuja declaração foi oportunamente 
apresentada (cfr. fls. 30 e fls. 72).  
Apreciando: 
A questão a resolver neste recurso centra-se nos 
efeitos que entrada em vigor das alterações 
introduzidas no art.º 105° n.º 4 do R.G.I.T., pela Lei 
n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, possam ter sobre 
o caso em apreço. 
Vejamos: 
A Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro (Lei do 
Orçamento para o ano de 2007) alterou o n.º 4 do 
referido art.º 105º do R.G.I.T. introduzindo-lhe a 
actual alínea b).  
Este n.º 4 preceituava que «os factos descritos nos só 
são puníveis se tiverem decorrido mais de 90 dias 
sobre o termo do prazo legal de entrega da 
prestação».  
A nova redacção é do seguinte teor:  
«Os factos previstos nos números anteriores só são 
puníveis se: 
a) Tiverem decorrido mais de 90 dias sobre o termo do 
prazo legal de entrega da prestação; 
b) A prestação comunicada à administração tributária 
através da correspondente declaração não for paga, 
acrescida dos juros respectivos e do valor da coima 
aplicável, no prazo de 30 dias após notificação para o 
efeito». 
Os motivos para a alteração legislativa dever-se-ão a 
duas ordens de razões:  
- Por um lado, entendeu o legislador distinguir as 
situações em que o contribuinte cumpre as suas 
obrigações acessórias, no caso as suas obrigações 
declarativas, das situações em que o contribuinte nada 
declara perante a Administração Fiscal: no primeiro 
caso pode aproveitar-se do regime estabelecido na 
alínea b) do n.º 4 e no segundo caso, não pode. 
- Por outro lado, foram razões de eficácia e de 
eficiência do sistema que motivaram o legislador, 
evitando-se a proliferação de procedimentos que 
acabam arquivados perante a regularização tributária 
nos termos do art.º 22º do R.G.I.T.([1]). 
Como se diz no AcSTJ de 10 de Outubro de 2007, 
relatado pelo Exmo. Conselheiro Santos Cabral[[2]], o 
crime de abuso de confiança fiscal é “um crime 
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omissivo puro que se consuma no momento em que o 
agente não entregou a prestação tributária que devia, 
ou seja, consuma-se no momento em que o mesmo 
não cumpre a obrigação tributária a que estava 
adstrito.  
(…) 
O que está em causa não é a mora, que constitui uma 
mera condição de punibilidade, mas sim a conduta 
daquele que perante a Administração Fiscal, agindo 
esta no interesse público, omite um dos seus deveres 
fundamentais na sua relação com o Estado. 
Assim, entendemos que, perante esta alteração legal, 
nos encontramos perante uma condição objectiva de 
punibilidade na medida em que se alude a uma 
circunstância em relação directa com o facto ilícito, 
mas que não pertence nem ao tipo de ilícito nem á 
culpa. Constitui um pressuposto material da 
punibilidade.” 
Ou, como se diz no AcSTJ de 10 de Outubro de 2007, 
relatado pelo mesmo Conselheiro [[3]], o crime de 
abuso de confiança fiscal é “um crime omissivo puro 
que se consuma no momento em que o agente não 
entregou a prestação tributária que devia, ou seja, 
consuma-se no momento em que o mesmo não 
cumpre a obrigação tributária a que estava adstrito.  
(…) 
O que está em causa não é a mora, que constitui uma 
mera condição de punibilidade, mas sim a conduta 
daquele que perante a Administração Fiscal, agindo 
esta no interesse público, omite um dos seus deveres 
fundamentais na sua relação com o Estado. 
Assim, entendemos que, perante esta alteração legal, 
nos encontramos perante uma condição objectiva de 
punibilidade na medida em que se alude a uma 
circunstância em relação directa com o facto ilícito, 
mas que não pertence nem ao tipo de ilícito nem á 
culpa. Constitui um pressuposto material da 
punibilidade.” 
Temos assim que a alínea b. concretiza uma 
circunstância que embora esteja numa relação directa 
com o facto ilícito, não faz parte do tipo. 
Não fazendo parte do tipo, não trouxe qualquer 
alteração dos elementos do crime previsto no art.º 
105º, n.º 1 do R.G.I.T. e consequentemente, não 
despenalizou as condutas anteriores a 1 de Janeiro de 
2007, data em que entraram em vigor as alterações 
introduzidas no n.º 4 daquela disposição legal, pela Lei 
n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, ou seja, a 
alteração em causa não criou um tipo novo e limitou-
se a impor uma condição objectiva de punibilidade. 
Neste sentido pronunciou-se o STJ em acórdão datado 
de 9 de Abril de 2008 e que fixou a seguinte 
jurisprudência: «A exigência prevista na alínea b) do 
n.º 4 do artigo 105.º do RGIT, na redacção introduzida 
pela Lei 53-A/2006, configura uma nova condição 
objectiva de punibilidade que, nos termos do artigo 
2.º, n.º 4, do Código Penal, é aplicável aos factos 
ocorridos antes da sua entrada em vigor. Em 
consequência, e tendo sido cumprida a obrigação de 
declaração, deve o agente ser notificado nos termos e 
para os efeitos do referido normativo (alínea b) do n.º 
4 do art. 105.º do RGIT)». 
Temos assim que a conduta do arguido não foi 
despenalizada e que deve ser dado cumprimento ao 
disposto na alínea b..  
Por isso bem andou o tribunal a quo ao considerar não 
despenalizada a conduta. 
Na sequência deste entendimento, há que apreciar 
agora a segunda questão levantada no recurso, ou 
seja, se caberá à administração fiscal e não ao 
tribunal, a notificação a que se refere a alínea b. 
Com efeito, não tendo o acórdão proferido por esta 
Relação do Porto a fls. 71/80 abordado tal questão 
porque o conhecimento da mesma ficou prejudicada 
em virtude de ter considerado despenalizada a 
conduta, o facto de o mesmo ter sido revogado pelo 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça 
em sede de recurso extraordinário para fixação de 

jurisprudência, impõe que tal questão seja agora 
decidida. 
Vejamos: 
Diz-se no despacho recorrido: 
“Desta feita, determina-se a notificação do(s) 
arguido(s) (agora requerente e não requerentes da 
abertura da instrução) para, em 30 dias, proceder(em) 
ao pagamento da(s) quantia(s) em divida 
mencionada(s) na decisão instrutória a fls. 593, 
acrescida(s) dos juros respectivos e do valor da coima 
aplicável.  
Mais deverão ser o(s) arguido(s) notificado(s) de que 
os mencionados pagamentos determinarão a extinção 
do presente procedimento criminal.  
Tais pagamentos deverão ser comprovados nos 
presentes autos no prazo máximo de 1 10 dias após o 
decurso do prazo de 30 dias previsto na al. b) do 
artigo 4° do artigo 105º do RGIT” 
A este respeito, diz o recorrente: 
“Ainda que a consequência da alteração legal fosse a 
preconizada no douto despacho impugnado — o que se 
não concede — sempre se verificaria a incompetência 
do Tribunal para ordenar esta noti1icação. De facto, a 
imposição notificar cabe à Administração Fiscal, única 
que pode indicar com precisão quais os montantes 
devidos, nomeadamente a título de coimas. Não pode 
o Tribunal substituir-se à Administração nessa tarefa, 
pois não tem conhecimento de todos os dados 
necessários e, por consequência, fica também o 
arguido na ignorância quanto ao montante exacto a 
pagar, o local onde poderá efectuar apagamento, o 
modo como o pagamento se processará, etc. Deste 
modo, recorrente está impossibilitado de cumprir o 
despacho notificado por desconhecer o montante 
exacto que teria que pagar. Assim, o despacho 
recorrido não cumpre o disposto na al. b) do no 4 do 
art. 105º do RG1T a que pretende dar aplicação. 
Acresce que estamos perante uma questão 
materialmente administrativa, que está arredada da 
esfera de acção judicial, sob pena de violação do 
princípio constitucional de separação de poderes, 
previsto no art.º 111º da Constituição da República 
Portuguesa.” 
 
Também aqui não assiste razão ao recorrente, pois 
como já foi decidido pelo Tribunal Constitucional 
(Acórdão n.º 409/2008, de 31 de Julho de 2008[[4]]), 
não é “inconstitucional a norma constante do artigo 
105.º, n.º 4, alínea b), do Regime Geral das 
Infracções Tributárias, aprovado pela Lei n.º 15/2001, 
de 5 de Junho, na redacção dada pelo artigo 95.º da 
Lei n.º 53�A/2006, de 29 de Dezembro, interpretado 
no sentido de que pode o tribunal de julgamento 
determinar a notificação aí prevista.” 
Resulta claro deste acórdão que a entidade 
competente para determinar a notificação prevista na 
alínea b) do n.º 4 do artigo 105.º do Regime Geral da 
Infracções Tributárias é a entidade titular do 
procedimento ou do processo, ou seja, a 
Administração, o Ministério Público, o tribunal de 
instrução criminal ou o tribunal do julgamento, 
consoante a fase em que ele se encontre quando 
surge a necessidade de proceder a essa notificação e 
isto em nada colide com o disposto no art. 111° da 
Constituição da República Portuguesa pois, como se 
diz no AcTRC de 11 de Novembro de 2008[[5]], 
“quando o Ministério Público, na fase do inquérito, 
determina essa notificação, ele visa, não a 
prossecução da tarefa de cobrança de receitas típica 
da Administração Tributária, mas o apuramento, que 
lhe incumbe enquanto titular da acção penal, da 
verificação dos requisitos que o habilitem a tomar uma 
decisão de acusação ou de não acusação. 
Similarmente, quando o juiz de instrução ou o juiz do 
julgamento determina idêntica notificação, ambos se 
limitam a praticar um acto instrumental necessário à 
comprovação da existência, ou não, de uma condição 
de punibilidade, que determinará a opção entre 
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pronúncia ou não pro-núncia e entre condenação ou 
absolvição (ou arquivamento). Isto é: em todas essas 
hipóteses, a determinação da notificação pelo 
Ministério Público ou por magistrados judiciais insere-
se perfeitamente dentro das atribuições constitucionais 
dessas magistraturas (exercício da acção penal e 
administração da justiça, respectivamente), sem 
qualquer invasão da reserva da Administração, nem, 
consequentemente, com violação do princípio da 
separação de poderes, invocado pelo recorrente”. 
Ou seja, dado que estamos em sede de processo 
judicial e em fase de instrução, é competente para a 
notificação o juiz de instrução criminal. 
Assim sendo, bem andou o tribunal a quo ao 
determinar a notificação do recorrente para, querendo, 
e achando que o deve fazer, pagar as prestações em 
divida á administração fiscal.  
No que respeita à invocada falta de elementos por 
parte do tribunal para proceder à liquidação da coima 
e dos eventuais juros de mora diremos que a 
notificação visava única e exclusivamente advertir o 
recorrente para, no prazo fixado, fazer prova no 
processo de que procedeu ao pagamento das 
prestações em dívida, da coima e dos juros liquidados 
para assim beneficiar da condição de exclusão de 
punibilidade resultante do preenchimento da nova 
condição objectiva de punibilidade introduzida pela 
alínea b) do n.º 4 do artigo 105.º do Regime Geral das 
Infracções Tributárias. 
Apenas isto. 
Se o recorrente pretender cumprir com a notificação e 
colher os benefícios daí resultantes, terá que requerer 
à administração tributária a passagem de guias para 
pagamento das prestações em dívida, da coima e dos 
juros, efectuar os respectivos pagamentos, solicitar 
uma declaração do cumprimento e apresentá-la no 
tribunal.  

*** 
Em face do exposto, julga-se improcedente o recurso  

* 
Custas pelo recorrente, fixando-se em 8 UC a taxa de 
justiça. 

* 
 
Porto, 14 de Janeiro de 2009 
Luís Jorge Medeira Ramos 
Maria Leonor de Campos Vasconcelos Esteves 
Maria do Carmo Saraiva de Menezes da Silva Dias 
(kinto declaração de voto de vencida)  
 
_____________________ 
[1] Jorge Monteiro da Costa, Vebojurídico – 
“Despenalização da não entrega da prestação 
tributária?”  
[2] 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b
5f003fa814/7546e684b14d0fde8025738b00373f0f?Op
enDocument 
[3] 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b
5f003fa814/7546e684b14d0fde8025738b00373f0f?Op
enDocument 
[4] 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/2008
0409.html 
[5] 
http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568
d9005cd5bb/2f77bd3917c0edb88025751600367396?O
penDocument 
 
 
______________________ 
Processo nº 4675/07 (declaração de voto de 
vencida) 
Maria do Carmo Saraiva de Menezes da Silva Dias (2ª 
adjunta) 
 
 

Quanto à 1ª questão colocada no recurso, não 
obstante a nossa posição[1] - anterior à publicação do 
acórdão do STJ nº 6/2008 (DR I Série de 15/5/2008) - 
o certo é que, nos termos do art. 445º nº 3 do CPP, 
também não se vê motivo para, fundamentadamente, 
divergir da jurisprudência aí fixada pelo STJ, quando 
determina que (em casos como o destes autos) o 
agente deve ser notificado nos termos e para os 
efeitos do art. 105 nº 4-b) do RGIT. 
Quanto à 2ª questão suscitada no recurso, relativa ao 
cumprimento do disposto no art. 105 nº 4-b) do RGIT, 
entendo que essa notificação, para além de não poder 
ser realizada de modo abstracto, deveria ser efectuada 
pela administração tributária (desde logo por lhe 
incumbir efectuar os respectivos cálculos das 
importâncias a pagar, as quais deverão ser indicadas, 
inclusive quanto ao valor da coima e liquidação de 
juros vencidos, na notificação a efectuar ao devedor), 
tal como resulta da própria letra da lei, sob pena de 
não obedecer à ratio e finalidade do preceito em 
questão (até como incentivo para o 
contribuinte/devedor regularizar a sua situação fiscal), 
podendo violar direitos do arguido, por não lhe ser 
dado conhecimento do montante total que terá de 
pagar para os “factos não serem puníveis” (caso 
contrário não faria sentido, através do disposto no art. 
105 nº 4-b) do RGIT, exigir uma notificação abstracta 
e genérica, pois, qualquer pessoa sabe que tem de 
pagar tempestivamente os impostos e tributos em 
dívida, sob pena de se sujeitar às consequências 
previstas na lei se o não fizer). 
 
Porto, 14.1.09 
Maria do Carmo Saraiva de Menezes da Silva Dias 
 
______________________ 
[1] Ver votos de vencida aos acórdãos do TRP de 
6/2/2008 e de 5/3/2008 proferidos nos processos nº 
0713690 e nº 0716628 respectivamente (podem ser 
consultados em www.dgsi.pt). 
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Recurso n.º 6960/08 
Relator: Joaquim Correia Gomes;  
Adjunta: Paula Guerreiro. 
 

Acordam, em Conferência, na 1.ª Secção do 
Tribunal da Relação do Porto 

 
I.- RELATÓRIO 
 
1. No PA n.º …../06.6PTVNG do ….º Juízo Criminal do 
Tribunal de V. N. Gaia, em que são: 
Recorrente: Ministério Público. 
Recorrido/Arguido: B……………. 
 
foi proferido despacho em 2008/Jul./07, a fls. 121/2 
(10/11 deste apenso), que, na sequência da 
condenação do arguido pela prática de um crime de 
condução de veículo com motor sem habilitação legal, 
p. e p. pelo art. 3.º, n.º 1, do Dec.-Lei n.º 2/98, de 
03/Jan., numa pena de prisão de sete meses, 
suspensa pelo período de dois anos e seis meses, 
julgou esta extinta, por entender que actualmente 
com a revisão de 2007 do Código Penal, o período de 
suspensão é de apenas um ano, não tendo neste lapso 
de tempo ocorrido qualquer motivo para a revogação 
daquela suspensão. 
2.- O Ministério Público interpôs recurso dessa decisão 
em 2008/Jul./28, a fls. 15-24, sustentando que o 
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arguido deve cumprir o remanescente do período de 
suspensão, concluindo, em suma, que: 
1.º) É certo que com a alteração introduzida no artigo 
2°, n.º 4 do C.P., deixou de estabelecer-se o limite - 
que até então existia - de que a aplicação da lei mais 
favorável ao arguido apenas teria lugar se a sentença 
condenatória não tivesse ainda transitado em julgado, 
permitindo-se actualmente que essa aplicação do 
regime mais favorável ocorra mesmo após o trânsito 
em julgado da sentença condenatória; 
2.º) Tal disposição não pode fundamentar aquela 
decisão, porquanto o disposto no actual artigo 2°, n." 
4 do C.P. apenas respeita às situações em que uma lei 
nova venha a reduzir o limite máximo da moldura 
penal prevista para determinado crime, sendo que, 
nesse caso, deverá tal disposição aplicar-se àquelas 
situações em que o condenado, em execução de pena, 
tenha já atingido o limite máximo previsto com a nova 
lei para a moldura penal abstracta do crime pelo qual 
se encontra condenado; 
3.º) Ao abolir a excepção do caso julgado, o que o 
legislador pretendeu, foi evitar injustiças e 
desigualdade no tratamento de casos idênticos e, 
assim, a violação do princípio da igualdade e da 
aplicação retroactiva da lei penal mais favorável 
(artigos 13°, n.º 1, 29.º, n.º 4, ambos da C.R.P.; 
4.º) Coisa diferente é a situação do artigo 50°, n.º 5 
do C. P. que não respeita aos limites máximos 
abstractamente previstos nas molduras dos tipos 
legais de crimes, mas antes e apenas, ao regime 
específico de uma pena de substituição, pelo que não 
terá aplicação o disposto no artigo 2°, n..º 4 do C. P,; 
5.º) Nos casos da suspensão da execução da pena de 
prisão decidida ainda à luz da anterior redacção do 
artigo 50° do C.P., como o aqui em apreço, terá que 
ser o arguido a requer a aplicação do regime mais 
favorável, com reabertura da audiência, nos termos do 
disposto no artigo 3710-A do C.P.P., não podendo o 
juiz, oficiosamente, decidir, por mero despacho, e com 
base no artigo 2°, n.º 4 do C.P., reduzindo-lhe o 
período da suspensão da pena em que fora 
condenado; 
6.º) Só assim, aliás, se entende a existência e o 
sentido do artigo 371-A do C.P.P., pois que, se o 
artigo 2°, n.º 4 servisse para fundamentar as decisões 
do juiz em aplicar oficiosamente todo e qualquer 
regime mais favorável ao arguido, tratando-se, assim, 
de um verdadeiro dever, que situações se encaixariam 
naquele artigo 371°-A; 
7.º) Acresce que quando o tribunal suspendeu a 
execução da pena de prisão que aplicou ao arguido por 
um período de dois anos e seis meses, fê-lo por 
entender que apenas com uma suspensão dessa 
duração seriam devidamente alcançadas as finalidades 
da punição. 
8.º) Ou seja, se porventura à data da prolação da 
sentença vigorasse já esta nova redacção do artigo 
50°, n.º 5 do C.P., o mais provável seria que o 
julgador tivesse aplicado uma pena superior à 
aplicada, de forma a ser igual o período da suspensão 
da sua execução, ou sujeitar tal suspensão a regime 
de prova. Ou, eventualmente, considerar que a 
suspensão por um período inferior não alcançava as 
finalidades da punição e, por via disso, poderia decidir 
pela aplicação de uma pena de prisão efectiva. 
9.º) O despacho recorrido violou, assim, o disposto 
nos artigos 2°, n..º 4 e 50°, n.º 5 do C.P. e no artigo 
371-A do C.P.P 
3.- O Ministério Público nesta Relação emitiu parecer 
em 2008/Nov./12, a fls. 35-36, sustentando que o 
recurso não merece provimento 
4.- Colheram-se os vistos legais, nada obstando a que 
se conheça do mérito. 

* 
** 

II.- FUNDAMENTAÇÃO 
1.- O despacho recorrido. 

“O arguido B………….., por sentença proferida em 
28/02/2007, transitada em julgado em 15/03/2007, 
foi condenado na pena de 7 (sete) meses de prisão, 
suspensa na sua execução pelo período de 2 (dois) 
anos e 6 (seis) meses (cfr. fls. 71 a 75). 
À data da prática dos factos, o período de suspensão 
era fixado entre 1 e 5 anos, a contar do trânsito em 
julgado (cfr. artigo 50º, nº 5 do Código Penal). 
Segundo tal disposição o período da suspensão podia 
ser superior à pena fixada, como ocorreu no caso em 
apreço. 
Entretanto, no dia 15 de Setembro de 2007, entrou 
em vigor a Lei nº 59/2007, de 04 de Setembro, a qual 
veio alterar, além do mais, o artigo 50º, nº 5 do 
Código Penal. 
Com a referida alteração o período da suspensão tem 
duração igual à da pena de prisão determinada na 
sentença, mas nunca inferior a um ano, a contar do 
trânsito em julgado da decisão. 
De acordo com o disposto no artigo 2º, nº 4 do Código 
Penal, na actual redacção introduzida pela citada Lei, 
“Quando as disposições penais vigentes no momento 
da prática do facto punível forem diferentes das 
estabelecidas em leis posteriores, é sempre aplicado o 
regime que concretamente se mostrar mais favorável 
ao agente; se tiver havido condenação, ainda que 
transitada em julgado, cessam a execução e os seus 
efeitos penais logo que a parte da pena se encontrar 
cumprida atinja o limite máximo da pena prevista na 
lei posterior”. 
Consequentemente, por aplicação do novo regime que 
é mais favorável, o período da suspensão é de 1 (um) 
ano. 
Como tal fixa-se o período da suspensão da execução 
da pena em 1 (um) ano, a contar do trânsito em 
julgado. 
Durante o período da suspensão, que, agora, se fixa 
em 1 (um) ano, a contar do trânsito em julgado, o 
arguido não cometeu qualquer crime, nem infringiu 
qualquer dever, pelo que se não verifica nenhum 
motivo para revogar a suspensão nos termos do artigo 
56º, nºs 1, alíneas a) e b) e 2 do Código Penal. 
Consequentemente, declaro extinta a pena aplicada ao 
arguido, em conformidade com o disposto nos artigos 
2º, nº 4, 50º, nº 5 e 57º, nº 1 do Código Penal, 
aprovado pela Lei nº 59/07, de 04 de Setembro e 
475º do C.P.P.”. 

* 
2.- Os fundamentos do recurso. 
A questão agora em apreço reconduz-se à aplicação 
da lei no tempo quanto ao preceituado no art. 50.º, 
5.º, do Código Penal, resultante da Revisão de 
2007[1], ao fixar que “O período de suspensão tem 
igual duração à da pena de prisão determinada na 
sentença, mas nunca inferior a uma ano, a contar do 
trânsito em julgado da decisão”, quando antes esse 
período era “fixado entre 1 e 5 anos, a contar do 
trânsito em julgado da decisão”. 
Na sequência do actual art. 2.º, n.º 4, do Código 
Penal, passou a estipular-se que “Quando as 
disposições penais vigentes no momento da prática do 
facto punível forem diferentes das estabelecidas em 
leis posteriores, é sempre aplicado o regime que 
concretamente se mostrar mais favorável ao agente; 
se tiver havido condenação, ainda que transitada em 
julgado, cessam a execução e os seus efeitos penais 
logo que a parte da pena que se encontrar cumprida 
atinja o limite máximo da pena prevista na lei 
posterior”. 
Mediante esta alteração eliminou-se a barreira do 
trânsito em julgado da sentença condenatória, que 
obstava à aplicação da primeira parte deste segmento 
normativo face à superveniência de lei nova que, em 
concreto, viesse a beneficiar o arguido. 
Esta modificação legislativa, donde resultou a 21.ª 
alteração ao Código Penal com a Lei n.º 59/2007, na 
sequência dos trabalhos desenvolvido pela Unidade 
Missão para a Reforma Penal (UMRP)[2], surgiu com a 
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proposta de Lei n.º 98-X e foi aí justificada nos 
seguintes termos: 
“No Título I da Parte Geral, referente à lei penal, 
reforça-se a aplicação retroactiva da lei mais 
favorável, em cumprimento do disposto no artigo 29.º, 
n.º 4, da Constituição. Assim, mesmo após o trânsito 
em julgado da sentença condenatória, cessarão a 
execução e os efeitos penais quando o arguido já tiver 
cumprido uma pena concreta igual ou superior ao 
limite máximo da pena prevista em lei posterior 
(artigo 2.º, n.º 4). Esta solução é materialmente 
análoga à contemplada no n.º 2 do artigo 2.º para a 
hipótese de lei nova descriminadora ou despenalizante 
e a sua efectivação prescinde de uma reponderação da 
responsabilidade do agente do crime à luz do novo 
regime sancionatório mais favorável.” 
Assim, a revisão penal de 2007 veio estender a 
aplicação da lei nova mais favorável, ultrapassando os 
casos julgados condenatórios, às situações em que “as 
disposições penais vigentes no momento da prática do 
facto punível forem diferentes das estabelecidas em 
leis posteriores” [2.º, n.º 4], sabido que com o Código 
Penal de 1982 era legalmente inquestionável a sua 
aplicação quando um “facto punível segundo a lei 
vigente no momento da sua prática deixa de o ser” 
[2.º, n.º 2],  
Daí que a actual dimensão normativa do art. 2.º, n.º 
4, tenha passado a abranger todas aquelas hipóteses 
em que, após o trânsito em julgado de uma sentença 
condenatória, entre em vigor uma lei nova que, muito 
embora continue a integrar essa factualidade como 
tipificadora de um certo tipo legal de crime, venha a 
estabelecer um regime penal distinto e mais favorável 
ao arguido. 
Esta orientação legislativa, veio alinhar com a posição 
minoritária que vinha sendo apregoada no Tribunal 
Constitucional, donde se destacam os votos de 
vencidos[3] tirados no Ac. 644/98, segundo os quais a 
aplicação retroactiva tanto se justifica nos casos de 
descriminalização, como nas situações de atenuação 
da pena. 
Tal posição assentava essencialmente no fundamento 
constitucional da lei penal mais favorável (29.º, n.º 4 
da C. Rep.), bem como nos princípios constitucionais 
da necessidade das penas (18.º, n.º 2 C. Rep.) e da 
igualdade (13.º C. Rep.), no que era seguido de perto 
por alguma doutrina[4]. 
Será também de salientar, que, a nível do direito 
comparado, a Revisão de 2007 do Código Penal ao 
consagrar um regime extensivo da retroactividade da 
lei penal mais favorável, veio aderir – vejam-se os 
apontados votos de vencido – ao que se encontra 
consagrado no Código Penal Espanhol, 
designadamente no seu art. 2.º, n.º 2[5]. 
Nesta conformidade, não vemos razões para restringir 
o actualmente preceituado na parte final do art. 2.º, 
n.º 4, aos casos de condenação a pena de prisão 
efectiva, mas a todas aquelas situações em que haja 
uma condenação que ainda não tenha sido 
integralmente cumprida. 
Tal segmento normativo, face aos enunciados 
princípios constitucionais da lei penal mais favorável, 
da necessidade das penas e da igualdade deverá ser 
interpretado extensivamente de modo a abranger e a 
título de exemplo, os casos de modificação da moldura 
penal, dos pressupostos da suspensão da execução da 
pena, o período desta ou o regime de concessão da 
liberdade condicional. 
Impondo a actual lei um período mais curto de 
suspensão da pena de prisão que a lei antiga, justifica-
se plenamente a aplicação daquela às condenações 
anteriores, não se justificando sequer a abertura da 
audiência agora prevista no 371.º-A, do Código 
Processo Penal, porquanto nestes casos está 
essencialmente em causa a determinação judicial da 
pena e na situação em apreço está apenas suscitado a 
determinação legal da pena, cuja aplicação é “ope 
legis”, sem a necessidade de mediação de um juízo de 

culpa ou de qualquer tipo de prevenção especial ou 
geral. 
Destarte, o despacho recorrido não merece qualquer 
censura ao aplicar a actual versão do art. 50.º, n.º 5 
do Código Penal. 
 

** 
III.- DECISÃO. 
Nos termos e fundamentos expostos, nega-se 
provimento ao presente recurso interposto pelo 
Ministério Público e, em consequência, confirma-se o 
despacho recorrido. 
 
Não é devida tributação. 
 
Notifique 
 
Porto, 28 de Janeiro de 2009 
Joaquim Arménio Correia Gomes 
Paula Cristina Passos Barradas Guerreiro 
___________ 
[1] Lei n.º 59/2007, de 04/Set.. 
[2] Esta estrutura, que funcionou na dependência 
directa do Sr. Ministro da Justiça e foi presidida pelo 
Mestre Rui Pereira, foi criada pela Resolução do 
Conselho de Ministros nº 138/2005, de 29 de Julho 
(publicada no D.R., I Série-B, de 17 de Agosto) e 
extinta por Resolução do Conselho de Ministros, no dia 
12 de Abril de 2007.  
[3] Estamo-nos a referir às declarações de voto dos 
Conselheiros Maria dos Prazeres Pizarro Beleza e José 
de Sousa Brito. 
[4] Como era o caso de Teresa Pizarro Beleza, em 
“Direito Penal”, Vol. I (1985), p. 455; Jorge Miranda e 
Rui Medeiros, em “Constituição Portuguesa Anotada”, 
Tomo I, p. 330/1. 
[5] “No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas 
leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar 
en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto 
estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre 
la determinación de la Ley más favorable, será oído el 
reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley 
temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a 
ella, salvo que se disponga expresamente lo 
contrario.” 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6555 
 
 
 
Processo n.º 6849/08 
…/00.7PAVNF – Tribunal de Vila Nova de Famalicão  
Relatora: Olga Maurício 
 

Acordam na 2ª secção criminal (4ª secção 
judicial) do Tribunal da Relação do Porto: 

 
RELATÓRIO 
 
1. 
No âmbito do processo acima identificado foi o arguido 
B………. condenado na pena única de três anos e dois 
meses de prisão pela prática de um crime de furto 
qualificado, dos art. 203º, nº 1, e 204º, nº 2, al. e), 
de dois crimes de furto, do art. 203º, nº 1, e de 
quatro crimes de injúrias, dos art. 181º, nº 1, e 184º, 
todos do Código Penal. 
Esta pena foi suspensa na sua execução, com sujeição 
a regime de prova. 
 
Em 16-3-2006 o Ministério Público promoveu que a 
suspensão da execução da pena fosse revogada, por o 
arguido não ter cumprido os deveres que a tinham 
condicionado. 
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Na sequência deste parecer o sr. juiz determinou a 
notificação do arguido, na pessoa da sua defensora, 
para se pronunciar, tendo esta respondido que, não 
obstante as tentativas feitas nesse sentido, não 
conseguiu contactar o arguido. 
 
Entretanto, em 7-4-2006 a suspensão da pena foi 
revogada. 
 
2.  
Em 22-9-2008 o arguido recorreu do assim decidido, 
retirando da motivação as seguintes conclusões: 
1ª - «Foi o arguido condenado como autor, em cúmulo 
jurídico de penas, na pena única de dois anos e dois 
meses de prisão e sessenta dias de multa à taxa diária 
de 1,25 €, sendo a pena de prisão suspensa na sua 
execução pelo período de trás anos e seis meses, com 
sujeição do arguido a regime de prova». 
2ª - «Por sentença de 7/04/2006 foi revogava a 
suspensão da execução da pena de prisão decretada». 
3ª - «Dispõe Ac. do TRP nº 2530/07, de 28/15/08, in 
www.trp.pt “Como é sabido, a revogação da 
suspensão da pena não opera de forma automática, 
nomeadamente porque para esse efeito a culpa na 
violação das obrigações de que aquela ficou 
dependente assume um papel de primeira 
importância”». 
4ª - «Tal violação da condição à qual a suspensão 
estava subordinada pressuporá a culpa grosseira e 
reiterada nesse incumprimento». 
5ª - «É manifesto que o ora recorrente não procedeu 
culposamente ao incumprimento da obrigação a que 
estava vinculado, para a manutenção da suspensão da 
execução da pena de prisão». 
6ª - «Pelo menos, desde o ano de 2003 não mais 
praticou nem veio acusado pela prática de nenhum 
crime». 
7ª - «No decorrer do período entre a prática dos 
factos, até à data, tem adoptado um comportamento 
ajustado ao ordenamento vigente». 
8ª - «Nem tão pouco à data da condenação o arguido 
persistia no mesmo tipo de conduta». 
9ª - «Aliás, em Outubro de 2002, saiu 
voluntariamente da cidade de Famalicão, cidade onde 
habitava, para abandonar o meio onde era consumidor 
de heroína». 
10ª - «Anteriormente, foi condenado e efectivamente 
cumpriu pena de prisão, por se dedicar ao tráfico de 
estupefacientes para suportar o seu consumo». 
11ª - «Colaborou em investigação que levou à 
condenação de um traficante de estupefacientes que 
operava em Vila Nova de Famalicão». 
12ª - «Tendo nessa altura sido ameaçado de morte, 
quer estivesse fora ou dentro da prisão». 
13ª - «Também nessa altura encontrava-se a cumprir 
o plano de desintoxicação do I.R. Social, como 
comprova com o documento nº 1 que junta». 
14ª - «Efectuou desintoxicação, encontra-se neste 
momento desintoxicado, não consumindo qualquer 
tipo de estupefacientes desde há já cinco anos». 
15ª - «Do exposto, releva que o ora recorrente não 
procedeu culposamente ao incumprimento da 
obrigação de apresentação no IRS, a que estava 
vinculado, mas por se ter ausentando, para viabilizar a 
sua desintoxicarão e temendo pela sua vida». 
16ª - «Em 2003, emigrou para a Alemanha, tendo 
obtido autorização de residência, que tem sido 
renovada, como comprova o documento nº 2 que 
junta». 
17ª - «Tem um emprego estável, trabalhando há já 
bastante tempo na mesma empresa conforme 
comprova o documento nº 3 que junta». 
18ª - «Vive com uma companheira, de quem tem uma 
filha menor com três anos, nascida a 14 de Dezembro 
de 2004». 
19ª - «Está bem inserido familiarmente, contando com 
o apoio de toda a família nuclear». 

20ª - «Vive em casa arrendada, cujo arrendamento se 
comprova com o documento nº 4 que se junta». 
21ª - «O agregado familiar depende apenas do salário 
que o ora recorrente aufere, uma vez que a sua 
companheira sofre de doença, em fase de tratamento, 
como se comprova com atestado médico que se junta 
como documento nº 5». 
22ª - «Cumpre com todas as suas obrigações, nada 
devendo». 
23ª - «É beneficiário da Segurança Social, como 
comprova o documento n° 6». 
24ª - «Entretanto não mais regressou a Portugal, por 
temer seriamente pela sua vida, e regressando, teme 
também pela vida da agora sua família». 
25ª - «Sabendo que tinha processo pendente no 
Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, veio, 
voluntariamente, apresentar-se em 29 de Agosto do 
corrente ano, data em que foi notificado da sentença 
objecto do presente recurso». 
26ª - «Dadas as circunstâncias e a conduta que revela 
neste momento, é manifesto estar ressociabilizado e 
inserido na comunidade onde habita, não constituindo 
ameaça para a sociedade». 
27ª - «Teme-se, neste momento, já se encontrando 
reinserido socialmente e recuperado da 
toxicodependência, o efeito do cumprimento de uma 
pena efectiva de prisão». 
28ª - «A personalidade do arguido adequa-se 
perfeitamente à sua vivência em sociedade, sendo 
pessoa de trato fácil, e bem inserido familiarmente, 
não sendo conhecido pela sociedade como uma pessoa 
perigosa ou com laivos de perigosidade». 
29ª - «Ora, a pena deve respeitar os limites 
estabelecidos na lei, sendo feita em função da culpa 
do agente e das exigências de prevenção, 
considerando-se a finalidade das penas indicada no 
artigo 40º do Código Penal, havendo ainda de atender 
a todas as circunstâncias que, não fazendo parte do 
tipo de crime, possam depor a favor ou contra o 
arguido, nomeadamente, as exemplificadamente 
indicadas no artigo 71º, nº 2 do Código Penal». 
30ª - «Com efeito, toda a pena tem como suporte 
axiológico normativo uma culpa concreta, significando 
este princípio não só que não há pena sem culpa, mas 
também que a culpa decide da medida da pena, ou 
seja, a culpa não constitui apenas pressuposto e 
fundamento da validade da pena, mas afirma-se como 
limite máximo da mesma. E, sendo que a pena, além 
de dever ser uma retribuição justa do mal praticada, 
deve contribuir para a reinserção social do agente, de 
modo a não prejudicar a sua situação senão naquilo 
que é necessário e deve dar satisfação ao sentimento 
de justiça e servir de elemento dissuasor 
relativamente aos elementos da comunidade - neste 
sentido Acórdão do STJ, de 24/11/93, in C. P. 
Anotado, Leal Henriques/Simas Santos, Vol. I, pág. 
567». 
31ª - «Quando medidas com rigor excessivo, as penas 
deixam de realizar os seus fins, o combate a este tipo 
de crimes não pode ser realizado só com penas muito 
severos, estas têm de ser justas e adequadas à culpa 
do agente». 
32ª - «A pena será sempre adequada à culpa 
ontológica do arguido e com base no princípio da 
culpa, cujas forças ao nível da medida concreta da 
pena não devem ser excedidas pela carga própria da 
prevenção geral e especial». 
33ª - «A condenação do arguido, ora recorrente, na 
revogação da suspensão da pena de prisão, não 
realiza, salvo o devido respeito, no caso concreto, 
nenhum dos fins das penas, como também não é 
adequada à culpa do agente pelas razões supra 
expostas. Conforme salienta o saudoso Prof. Eduardo 
Correia, in Direito Criminal, vol. II, pág. 329 "O 
conteúdo da ilicitude e a sua maior ou menor 
gravidade variam em funciono do número de 
interesses ofendidos ou das consequências que lhe 
estão ligadas"». 
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34ª - «Destarte, em nome da justiça e da equidade 
impõe-se tendo em conta o caso concreto, a 
personalidade do arguido, as condições de vida, 
anteriores e posteriores ao crime, já descritas que a 
pena de prisão, deve manter-se suspensa na sua 
execução». 
35ª - «De facto a simples ameaça de prisão, realizaria 
de forma adequada e suficiente as finalidades da 
punição (art. 50º, nº 1 do C.P.)». 
36ª - «Tal, realizaria as exigências decorrentes do fim 
preventivo especial, ligadas à reinserção social do 
delinquente e exigências decorrentes do fim 
preventivo geral, ligadas à contenção da criminalidade 
e à defesa da sociedade». 
37ª - «Sendo que a pena aplicada não realiza nenhum 
dos seus fins, na medida em que a pena, para além de 
dever ser a retribuição justa do mal praticada, deve 
contribuir para a reinserção social do agente, por 
forma a não prejudicar a sua intenção senão naquilo 
que é necessário e deve dar satisfação ao sentido de 
justiça e servir de elemento dissuasor relativamente 
aos elementos da comunidade». 
38ª - «Sendo certo que a socialização em liberdade 
tem como limite inultrapassável a defesa do 
ordenamento jurídico, este não se vê ameaçado, 
assim, não subsistem razões de prevenção geral ou 
especial que exijam o cumprimento duma pena 
efectiva de prisão». 
39ª - «Violou a douta sentença recorrida as normas 
legais contidas nos art. 55º e 56º do Código Penal pelo 
que deve ser revogada». 
40ª - «Deverá o tribunal manter a suspensão da 
execução da pena de prisão aplicada, atendendo à 
personalidade do agente, às condições da sua vida, à 
sua conduta anterior e posterior ao crime e às 
circunstâncias deste, concluindo que a simples censura 
do facto e a ameaça da pena realizam de forma 
adequada e suficiente as finalidades da punição, 
formulando-se um juízo de prognose social favorável 
que permite esperar que essa pena de substituição 
reintegre o agente na sociedade, mas também proteja 
os bens jurídicos, afinal os fins visados pelas penas 
(nº 1 do art. 40º do C. Penal)».  
41ª - «Nesse sentido o Prof. Figueiredo Dias, "a 
primeira finalidade político-criminal que a lei visa com 
o instituto da suspensão é o afastamento do 
delinquente, no futuro, da prática de novos crimes, 
mas não é a única." Sendo que a suspensão da 
execução da pena de prisão tem de realizar de forma 
adequada e suficiente as finalidades da punição, o que 
assegura». 
42ª - «Dispõe Ac. do TC nº 29/2007, de 17/01/2007, 
publicado no DR II série, 26/02/2007 "o não 
cumprimento não culposo da obrigação não determina 
a revogação da suspensão da execução da pena. (...) 
Além disso, a revogação não dispensa a culpa do 
condenado (...)."». 
43ª - «Não se procedeu a audição do arguido, 
condição essencial na demonstração da culpa 
indispensável à conclusão da revogação decretada». 
44ª - «Razão pela qual, se impõe a revogação da 
decisão preferida nos autos, e a sua substituição por 
uma que decrete a manutenção da suspensão da 
aplicação da medida da pena nos termos do art. 50º 
CP.». 
45ª - «Ainda, atenta a sucessão de leis penais no 
tempo, foram introduzidas alterações no Código Penal 
pela Lei Nº 59/2007,de 4 de Setembro, resultando da 
nova redacção do art. 50º do Código Penal o período 
de suspensão da execução da pena aplicada ter 
duração igual à da pena de prisão determinada na 
sentença». 
46ª - «O regime decorrente da nova redacção do art. 
50º do Código Penal é concretamente mais favorável 
ao arguido, pelo que terá de ser aplicado nos termos 
do nº 4 do art. 2º do Código Penal». 
Termina pedindo que seja dado provimento ao 
recurso. 

3. 
O recurso foi admitido. 
 
4. 
O Sr. Procurador da República junto do tribunal 
recorrido respondeu defendendo a manutenção do 
decidido. 
Suscitou, ainda, a questão prévia da 
extemporaneidade do recurso interposto por o 
despacho recorrido ter, há muito, transitado, uma vez 
que foi regularmente notificado à defensora do 
arguido. 
 
Nesta Relação o Exmº P.G.A. pronunciou-se no sentido 
do provimento do recurso, desde logo por ter sido 
violado o disposto no art. 495º, nº 2, do C.P.P. 
Entende, ainda, que a questão prévia suscitada não 
pode proceder. 
 
5. 
Foi dado cumprimento ao nº 2 do art. 417º do C.P.P. 
 
Proferido despacho preliminar foram colhidos os vistos 
legais. 
 
Cumpre decidir. 
 

* 
* 

 
FACTOS PROVADOS 
 
6. 
Dos autos resultam os seguintes factos, relevantes 
para a decisão a proferir: 
1º - Em 7-4-2006 foi proferido o seguinte despacho: 
«Por decisão preferida nos presentes autos em 3 de 
Outubro de 2001, transitada em julgado, foi o arguido 
B………., condenado na pena de sete meses de prisão, 
pela prática de um crime, p. e p.p. art. 26º, al. a) do 
Decreto-Lei n° 15/93, de 22/01, cuja execução foi 
declarada suspensa na sua pelo período de dois anos e 
seis meses, com sujeição a regime de prova, e a 
obrigações enunciadas na sentença, designadamente a 
de responder a convocatória do tribunal e do técnico 
de reinserção social durante o período de suspensão e 
sujeitar-se a tratamento de cura e desintoxicarão em 
instituição adequada, sob a indicação e coordenação 
do IRS durante o período da suspensão. 
Elaborado pelo IRS o respectivo Plano de Readaptação 
Individual, nos termos constantes de fls 174, foi o 
mesmo homologado por despacho de fls 178. 
Nos presentes autos veio ainda o arguido a ser 
condenado, em cúmulo jurídico de penas, por decisão 
de 12 de Junho de 2002, na pena única de dois anos e 
dois meses de prisão e sessenta dias de multa, à taxa 
diária de 1,25 €, sendo a pena de prisão suspensa na 
sua execução pelo período de três anos e seis meses, 
com sujeição do arguido a regime de prova, nos 
termos já constantes dos autos - fls 174 -177. 
A fls 219 veio o IRS apresentar, em 30/09/2002, 
relatório de anomalias na execução do regime de 
prova, referindo que o arguido, a partir de Abril de 
2002, depois de um período de abstinência, retomou o 
consumo de estupefacientes, faltando às consultas no 
CAT, deixando de ter qualquer contacto com o seu 
terapeuta. 
Efectuadas diligências com vista ao seu internamento 
para cura de desintoxicação, foi apenas possível um 
curto internamento (19/08/2002 a 30/08/2002), 
recusando o arguido ser integrado em comunidade 
terapêutica com vista ao seu tratamento, mantendo os 
seus consumos e revelando total desmotivado no seu 
projecto de ressocialização. 
Designadas datas para a sua audição, o mesmo não 
compareceu, tendo sido impossível obter a sua 
comparência coerciva (fls 227 e sgs), apurando-se que 
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o mesmo se ausentou para parte incerta, desde 
Outubro de 2002 (fls 254). 
Foram enceradas diligências no sentido de apurar o 
seu paradeiro, designadamente junto de comunidades 
terapêuticas nacionais (fls 268 e sgs), entidades 
policiais e outras instituições (fls 344 e sgs). 
O Ministério Público promove se revogue a suspensão 
da execução da pena de prisão decretada nos autos.  
Foi notificado o arguido, na pessoa da sua Defensora, 
para se pronunciar sobre o promovido. 
Cumpre decidir: 
Preceitua o art. 56º, nº 1, al. a) do Código Penal, que 
a suspensão da execução da pena de prisão é 
revogada sempre que, no seu decurso, o condenado 
infringir grosseira ou repetidamente os deveres ou 
regras de conduta impostos ou o plano individual de 
readaptação social. 
Conforme resulta dos autos, o arguido, durante o 
período de suspensão, não cumpriu os deveres e 
regras de conduta impostos na decisão e no PIR 
elaborado pelo IRS, designadamente, o dever de 
apresentação periódico ao técnico de IRS e o dever de 
se abster do consumo de estupefacientes, ausentando-
se mesmo para parte incerta e inviabilizando a 
execução do plano de reinserção elaborado. 
Mais se constata que o arguido não assumiu qualquer 
actividade profissional, não demonstrando ter qualquer 
outra ocupação social positiva de forma estável. 
Neste circunstancialismo, face ao incumprimento pelo 
arguido dos referidos deveres, verifica-se que os 
pressupostos que estavam na base da suspensão da 
execução da pena de prisão não foram alcançados, 
encontrando-se seriamente Prejudicadas, irá caso, as 
finalidades da punição, pelo que se consideram 
verificados ás pressupostos necessários para a 
revogação da suspensão concedido. 
Pelo exposto, ao abrigo do art. 56º, nº 1, al. a) do 
Código Penal, revogo a suspensão de execução da 
pena de prisão decretada nos autos. 
Notifique. 
Remeta boletins ao registo criminal. 
Comunique ao IRS. 
Após transito, passe mandados de detenção para 
cumprimento da pena única de dois anos e dois meses 
de prisão, decretada nos autos, a que acrescerão 40 
(quarenta) dias de prisão subsidiária, por conversão 
da pena de 60 dias de multa, à taxa diária de 1,25 E, 
que o arguido não pagou até ao momento – art. 49º, 
nº 1 do Código Penal, o que se declara para o devidos 
efeitos. 
Notifique, sendo o arguido através de o.p c. nas 
moradas conhecidas nos autos». 
2º - Não se logrou notificar o arguido deste despacho, 
nem foi conseguida a sua detenção por não se saber 
do seu paradeiro. 
3º - Entretanto, o arguido foi declarado contumaz, 
declaração que foi registada em 10-7-2007. 
4º - Em 29-8-2008 o arguido apresentou-se no 
tribunal judicial de Vila Nova de Famalicão e foi detido. 
5º - Neste mesmo dia o arguido requereu a declaração 
de nulidade da decisão que revogou a suspensão da 
execução da pena de prisão, por a mesma não lhe ter 
sido notificada, e que os mandados emitidos fossem 
dados sem efeito. 
6º - Por despacho deste dia 29-8-2008 foi decidido: 
- que os mandados emitidos fossem considerados e 
validados apenas para efeito do nº 1 do art. 337º do 
C.P.P.; 
- sujeitar o arguido à prestação de termo de 
identidade e residência; 
- determinar a notificação do mesmo do despacho de 
revogação da suspensão da execução da pena de 
prisão; 
- libertá-lo de imediato; 
- declarar a caducidade da situação de contumácia. 
 

* 
* 

 
DECISÃO 
 
Como sabemos, o objecto do recurso é delimitado 
pelas conclusões formuladas pelo recorrente (art. 
412º, nº 1, in fine, do C.P.P., Germano Marques da 
Silva, Curso de Processo Penal, 2ª ed., III, 335 e 
jurisprudência uniforme do S.T.J. - cfr. acórdão do 
S.T.J. de 28.04.99, CJ/STJ, ano de 1999, pág. 196 e 
jurisprudência ali citada e Simas Santos / Leal 
Henriques, Recursos em Processo Penal, 5ª ed., pág. 
74 e decisões ali referenciadas), sem prejuízo do 
conhecimento oficioso dos vícios enumerados no art. 
410º, nº 2, do mesmo Código. 
 
Por via dessa delimitação resulta que o assunto a 
decidir por este Tribunal da Relação do Porto respeita 
à verificação dos pressupostos da revogação da 
suspensão da pena. 
 
Antes, porém, teremos que apreciar a questão prévia 
suscitada, da extemporaneidade do recurso do 
arguido. 
 

* 
 
Conforme resulta do nº 1 do art. 111º do C.P.P., a 
comunicação de um acto processual visa transmitir ou 
uma ordem de comparência, ou a convocação para 
diligência, ou o conteúdo de acto realizado ou de 
despacho proferido no processo. 
Quanto aos termos em que as comunicações são 
feitas, a matéria é regida pelos art. 113º a 115º do 
C.P.P.  
Assim e como regra geral, estabelecida no nº 1 do art. 
113º, temos que as notificações podem validamente 
efectuar-se por contacto pessoal, via postal registada, 
via postal simples e por editais e anúncios. 
Uma outra regra, constante da 1ª parte do nº 9 
daquele mesmo artigo, diz-nos que as notificações ao 
arguido, assistente, e partes civis podem fazer-se na 
pessoa do defensor ou advogado. 
No entanto, esta regra - que permite que a notificação 
destes intervenientes possa ser feita na pessoa do 
defensor ou advogado – tem uma restrição/excepção, 
consignada na 2ª parte daquela disposição, nos 
termos da qual «as notificações do arguido, do 
assistente e das partes civis podem ser feitas ao 
respectivo defensor ou advogado. Ressalvam-se as 
notificações respeitantes à acusação, à decisão 
instrutória, à designação de dia para julgamento e à 
sentença, bem como as relativas à aplicação de 
medidas de coacção e de garantia patrimonial e à 
dedução do pedido de indemnização civil, as quais, 
porém, devem igualmente ser notificadas ao advogado 
ou defensor nomeado; neste caso, o prazo para a 
prática de acto processual subsequente conta-se a 
partir da data da notificação efectuada em último 
lugar». 
O que é que isto significa? 
Da norma resulta que: 
1º - as notificações relativas à acusação, à decisão 
instrutória, à designação de dia para julgamento e à 
sentença devem ser notificadas ao arguido e defensor, 
valendo como data de início de contagem para a 
prática do processual subsequente a última 
notificação; 
2º - as notificações relativas às demais decisões são 
feitas na pessoa do defensor do arguido.  
O que há que saber é, antes de mais, se, no caso, a 
notificação efectuada ao defensor é processualmente 
relevante e se, portanto, o recurso interposto é 
intempestivo. 
 
Da conjugação dos art. 399º e 400º do C.P.P. resulta 
que a decisão de revogação da suspensão da pena de 
prisão é passível de recurso, a interpor no prazo de 20 
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dias «a partir da notificação da decisão» - al. a), do nº 
1 do art. 411º do C.P.P.. 
Portanto, no caso de decisão escrita, o prazo inicia-se 
com a sua notificação. 
Aqui chegados já temos elementos para fazermos uma 
aproximação à solução a dar à questão prévia 
suscitada: por um lado, sabemos que apenas as 
notificações relativas à acusação, decisão instrutória, 
despacho de marcação de julgamento e sentença têm 
que ser feitas, necessariamente, também ao arguido; 
sabemos também que o despacho que revoga a 
suspensão da pena não se integra na sentença; o 
despacho de revogação da suspensão da pena não foi 
notificado ao arguido; este despacho foi notificado ao 
defensor do arguido.  
Então, tendo as regras sido integralmente cumpridas 
resulta que o recurso é extemporâneo. 
Esta é uma possibilidade de decisão. 
 
No entanto, podemos analisar a questão numa outra 
perspectiva, mais consentânea, parece-nos, com as 
actuais tendências do processo penal, nomeadamente 
derivadas das obrigações decorrentes dos tratados 
internacionais firmados pelo Estado Português, onde 
se contam as Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e a Declaração Europeia dos Direitos do 
Homem. 
A suspensão da pena é, sabemos bem, uma pena 
autónoma e não um modo de execução da pena 
aplicada. 
Desta consideração uma parte considerável da 
jurisprudência tem concluído que a revogação da 
suspensão da pena, na medida em que interfere 
directamente com o dispositivo da decisão 
condenatória, deve entender-se como integrando 
materialmente a sentença e, por isso, a actividade 
processual dirigida à decisão de manutenção ou 
revogação da suspensão terá de processar-se de 
acordo com os princípios gerais do processo penal, de 
garantia de um processo equitativo, designadamente 
respeitando as garantias de defesa do arguido, onde 
se inclui o princípio do contraditório, regra orientadora 
da produção pelo tribunal de um juízo que interfira 
com o arguido. 
Todas estas considerações determinam, então, que tal 
como acontece com a notificação da acusação, da 
decisão instrutória, da designação de dia para 
julgamento e da sentença, também a decisão de 
revogação da suspensão da execução da pena de 
prisão deve ser notificada ao arguido e ao seu 
defensor, nos exactos termos da 2ª parte do nº 9 do 
art. 113º do C.P.P.  
Para além disto sabemos que o princípio do 
contraditório, com assento no art. 32º, nº 5, da nossa 
Constituição, garante ao arguido (bem como aos 
demais intervenientes) o direito de expor as suas 
razões e juntar as suas provas sobre todas as 
questões que lhe digam respeito.  
Como se tem vindo a entender, este princípio está 
intimamente conjugado com o princípio da audiência e 
desta conjugação resulta que o esclarecimento da 
situação jurídica do agente supõe não só a garantia 
formal de participação de cada um nos processos 
judiciais, mas a comprovação de todas as 
circunstâncias, de facto e de direito, relevantes à 
definição da situação, que só se alcança com a 
audiência de todos os intervenientes do processo [1]. 
E este princípio vale em termos amplos, no sentido de 
que o interessado na decisão tem sempre possibilidade 
de se pronunciar sobre as questões de facto e de 
direito relevantes para a decisão, e vale em todas as 
fases do processo, porque em todas elas é passível de 
surgir uma decisão judicial que afecte os direitos 
fundamentais. 
E então concluímos que todo o participante processual 
deve poder influir na decisão a proferir, influência 
obtida com a sua audição por parte do tribunal ao 
longo do processo. Assim se garante o direito 

inalienável do arguido de intervir activamente no 
processo [2]. 
 
É nosso entendimento que tal como a sentença tem 
que ser notificada pessoalmente ao arguido, também a 
decisão posterior que verse sobre a pena aplicada – 
decisão de manutenção, revogação da suspensão da 
execução da pena de prisão ou de alteração das 
condições – terá que ser, por igualdade de razões, 
notificada na pessoa do arguido, não bastando a 
notificação efectuada ao seu defensor.  
E se é sempre assim, a necessidade da defesa desta 
tese aumenta consideravelmente quando aquela 
suspensão tenha sido revogada. 
No moderno processo penal, melhor, no processo 
penal de um Estado de direito democrático como o 
nosso é regra absoluta a consideração dos direitos do 
arguido. Um dos seus mais essenciais direitos (como 
de todos nós) é o direito à liberdade, nomeadamente o 
direito à liberdade física. Então, estando em causa um 
acto que contende de forma tão directa com este 
direito fundamental decorre deste entendimento que 
este acto terá que lhe ser pessoalmente notificado, 
porque só esta tem a virtualidade de assegurar a 
cognoscibilidade do acto notificando, sobretudo 
quando o mesmo encerra uma tão radical alteração in 
pejus da sentença condenatória [3].  
Em conclusão, consideramos que o recurso interposto 
é tempestivo. 
Este é, aliás, o único entendimento compatível com a 
decisão de libertação do arguido, tomada na sequência 
da sua detenção, ocorrida no passado dia 29 de 
Agosto.  
 

* 
 
E a resposta à questão anterior adianta-nos a resposta 
a dar a uma outra questão suscitada no recurso, 
embora de forma superficial: a da não audição do 
arguido previamente à tomada da decisão. 
A preocupação da lei de dar a conhecer aos sujeitos 
processuais as decisões que vão sendo tomadas ao 
longo do processo susceptíveis de os afectar radica no 
direito que estes têm de tomar posição perante cada 
elemento de facto e de direito relevante para a 
tomada de tais decisões.  
Dispunha o nº 2 do art. 495º do C.P.P., em vigor até 
Setembro de 2007, que depois de recolhida a prova e 
antecedendo parecer do Ministério Público e audição 
do condenado o tribunal decidia sobre a violação dos 
deveres, regras de conduta ou outras obrigações 
condicionadoras da suspensão da execução da pena de 
prisão. Depois da alteração havida no ano de 2007 
esta mesma norma mantém o procedimento a cumprir 
previamente à tomada de decisão de revogação da 
suspensão da execução da pena, acrescentado apenas 
que a audição do condenado terá que ser feita «na 
presença do técnico que apoia e fiscaliza o 
cumprimento das condições da suspensão». 
 
Como acima dissemos, o princípio do contraditório, 
impondo o dever de dar a todo o participante 
processual o direito se de pronunciar antes de ser 
tomada qualquer decisão que o afecte, vale em toda a 
sua amplitude – dele usufruem todos os participantes 
– e em todas as fases do processo. 
A sua verdadeira autonomia aconteceu quando ele 
passou a ser conjugado com o princípio da audiência, 
que levou ao actual estádio do nosso direito, de que 
todo o participante tem o direito de influir na decisão 
através da sua audição. 
Obviamente que se trata de um princípio geral, 
também aplicável ao arguido. Aliás, a este aplica-se 
por maioria de razão, e por maioria de razão se impõe 
a sua audição antes de se decidir se ele se vai manter 
em liberdade ou, pelo contrário, vai ser detido por via 
da “alteração” da sanção que lhe foi aplicada 
[4].(vejam-se a este propósito, entre outros, os 
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acórdãos desta Relação de 29-10-2008, processo 
0814770, de 31-5-2006, processo 0640033, e de 25-
2-2004, processo 0410245). 
No caso o arguido não só não foi ouvido sobre o 
alegado incumprimento dos deveres e condições a que 
a suspensão da pena aplicada ficou condicionada, 
como nem sequer foi notificado para se pronunciar. 
Ora, a omissão de tal notificação configura uma 
nulidade que, porque viola o princípio do contraditório, 
afecta as garantias de defesa, determinando a 
invalidade do acto tomado, em conformidade com os 
art. 120º e 122º do C.P.P.  
 

* 
 
DISPOSITIVO 
 
Pelos fundamentos expostos: 
I – Concede-se provimento ao recurso e, em 
consequência, revoga-se o despacho recorrido, que 
deve ser substituído por outro que determine a 
notificação pessoal do arguido para se pronunciar 
sobre o parecer do Ministério Público, de revogação da 
suspensão da execução da pena de prisão, datado de 
16-3-2006, seguindo-se os ulteriores trâmites do 
processo. 
 
II – Sem custas do processo. 
 
Elaborado em computador e revisto pela relatora, 1ª 
signatária – art. 94º, nº 2, do C.P.P.  
 
Porto, 2009-01-28 
Olga Maria dos Santos Maurício 
Jorge Manuel Miranda Natividade Jacob 
 
______________________ 
[1] Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, pág. 
157. 
[2] Gomes Canotilho e V. Moreira, Constituição da 
República Portuguesa anotada, 3ª ed., pág. 206. 
[3] Vide decisão proferida pelo Sr. Presidente da 
Relação de Évora em 21-5-2008, no processo 
1346/08, quando foi chamado a decidir a reclamação 
de um despacho que não recebeu o recurso interposto 
pelo arguido por se ter entendido que o mesmo já 
havia transitado, uma vez que se tinha procedido à 
sua notificação ao defensor do mesmo. 
[4] Vejam-se a este propósito, entre outros, os 
acórdãos desta Relação de 29-10-2008, processo 
0814770; de 31-5-2006, processo 0640033; de 25-2-
2004, processo 0410245. 
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Processo nº 5989/08-4 
 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação 

do Porto 
 
 
I - RELATÓRIO: 
 
 
No processo nº …/02.6TAMBR, do Tribunal Judicial de 
Moimenta da Beira em que é demandante civil B………. 
e demandado C………., foi proferido despacho que deu 
sem efeito a audiência de julgamento designada para 
o dia 18-10-2007, às 14 horas, assim como deu 
também sem efeito todo o processado relativo ao 
incidente de liquidação.  

 
Não conformada com o decidido no dito despacho, 
interpôs a demandante civil o presente recurso, no 
remate do qual formula as seguintes conclusões, as 
quais balizam e limitam o âmbito e objecto do mesmo: 
 
«1. - O despacho recorrido mais não é do que o 
conhecimento oficioso da declarada incompetência do 
tribunal recorrido, em razão da matéria, para conhecer 
do pedido exequendo (com prévia liquidação); 
 
2. - Tal suposta e eventual incompetência, em razão 
da matéria, só poderia ter sido arguida ou 
oficiosamente conhecida até ser proferido despacho 
saneador, dado o “tribunal criminal” e o “tribunal civil” 
serem, ambos, tribunais judiciais e (o ora recorrido) 
de competência genérica; 
 
3. - Foi proferido despacho saneador e nele, 
expressamente, julgado competente o tribunal 
recorrido, em razão da matéria, tendo o mesmo 
transitado; 
 
4. - De igual modo, em tal despacho saneador, 
transitado, foi decidido, expressamente, que o 
processo era o próprio. 
 
5. - O Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, ora 
recorrido, de competência genérica, é, de resto, o 
único competente para o julgamento do pedido 
exequendo (com prévia liquidação); 
 
6. - Sempre o tribunal recorrido, mesmo a, por 
hipótese, ser aceite a tese de que houve erro na forma 
de processo e/ ou de que o processo não é o próprio, 
teria de ter aproveitando todos os actos processuais 
praticados, ordenando apenas a desapensação dos 
presentes autos daquele processo-crime, dando baixa 
dos mesmos e ordenando a sua distribuição como 
processo autónomo e, atempadamente, designar 
(nova) data para o julgamento; 
 
7. - Na verdade, todos aqueles actos processuais são 
os mesmos a serem repetidos no dito “processo 
próprio”, a correr agora pelo mesmo tribunal, mas na 
sua “vertente” civil... 
 
8. - De resto, a eventual nulidade, decorrente apenas 
de “o processo não ser o próprio não influencia o 
exame e/ou a decisão da causa, nem, em boa 
verdade, tem de ser conhecida, oficiosamente e, 
portanto, em qualquer dos casos, se encontraria 
sanada (até pela posição das partes e não diminuição 
das garantias de defesa de qualquer delas); 
 
9. - O despacho recorrido consubstancia uma 
manifesta violação dos princípios da celeridade, 
eficiência e economia processuais, tidos em conta pela 
lei e pelo legislador; 
 
10. - Violou, pois, além do mais, o disposto nos arts. 
678°, 102°, 199°, 2°, 265°, 265°-A e 268°, todos do 
C.P.C.; 
 
11. - Deve, assim, dando-se provimento ao recurso, 
ser revogado, se entretanto e oportunamente não for 
reparado, ordenando-se a baixa do processo ao 
tribunal recorrido para que designe (nova) data para 
julgamento e/ou mande desapensar, do processo-
crime, todo o processado, dando baixa deste, com 
nova distribuição e designação de data para o 
julgamento, tudo com a demais consequências 
legais». 
 

* 
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O Ministério Público junto do Tribunal recorrido 
respondeu à motivação da recorrente, concluindo que 
não deve ser dado provimento ao recurso. 
 

* 
 
Já neste Tribunal da Relação o Senhor Procurador-
Geral Adjunto emitiu Douto parecer no sentido da 
procedência do recurso, pelos fundamentos constantes 
da motivação, ou devendo, de qualquer modo, ser 
declarada a incompetência em razão da matéria, e nos 
termos do nº 1, do artigo 33º do CPP ser “o processo 
remetido para o tribunal competente, o qual anula os 
actos que não se teriam praticado se perante ele 
tivesse corrido o processo e ordena a repetição dos 
actos necessários para conhecer da causa”, devendo, 
de qualquer modo, em obediência ao referido preceito 
o juiz ordenar a desapensação e o processamento 
autónomo do incidente com aproveitamento de todos 
os actos já praticados, que não padecem de qualquer 
nulidade ou irregularidade. 
 

* 
 
É o seguinte o teor integral do despacho recorrido: 
 
«Por sentença proferida em 7 de Julho de 2005, de fls. 
357 e ss., foi o arguido/demandado C………. condenado 
a pagar Ã demandante B………. a quantia de €750,00 
pelos danos não patrimoniais sofridos e condenado a 
pagar os danos materiais que se liquidarem em 
execução de sentença. 
Com efeito, no que concerne aos danos materiais 
resultantes da morte das galinhas, entendeu o tribunal 
que, não obstante ter a demandante logrado provar os 
elementos integrantes da responsabilidade civil 
imputada ao demandado, não foi possível apurar o 
valor de tais danos, designadamente, o número de 
animais mortos, bem como o respectivo valor. (…) 
Termos em que, vai o demandado condenado a pagar 
à demandante o valor do prejuízo (morte das 
galinhas,) no que se liquidar em execução de 
sentença. 
A fls. 461, veio a demandante B………. deduzir, nos 
presentes autos, incidente de liquidação, nos termos 
do disposto nos art. 47.º, nº 5, 378.º, n.º 2 e 661.º, 
n.º 2 do CPC adaptáveis. 
Ora, salvo o devido respeito por opinião contrária, o 
incidente de liquidação deduzido não é admissível no 
âmbito do processo penal, pelo que se a demandante 
pretendia obter a liquidação do valor do prejuízo por si 
sofrido, deveria ter intentado execução, no tribunal 
civil, servindo de título executivo a sentença penal 
proferida. 
Vejamos: 
O art. 661.º, n.º 2 do CPC (citado na sentença 
proferida) dispõe que se não houver elementos para 
fixar o objecto ou a quantidade, o tribunal condenará 
no que vier a ser liquidado, sem prejuízo de 
condenação imediata na parte que já seja líquida. 
Por sua vez, preceitua o art. 82.º, n.º 1 do CPP que, 
se não dispuser de elementos bastantes para fixar a 
indemnização, o tribunal condena no que se liquidar 
em execução de sentença. Neste caso, a execução 
corre perante o tribunal civil, servindo de título 
executivo a sentença penal. (sublinhado nosso). 
Em anotação a este artigo, ensinam os Conselheiros 
M. Simas Santos e M. Leal Henriques, que o mesmo 
prevê duas situações em que o tribunal penal se pode 
recusar a levar até ao fim o conhecimento ou a fixação 
do pedido indemnizatório enxertado em processo 
penal, sendo uma delas a ausência de elementos para 
que se possa fixar o “quantum” indemnizatório, 
Defendem os Ilustres Conselheiros que, nesta 
situação, o tribunal conhece do pedido, porque tem 
elementos para tal, mas não conhece do seu quantum, 
relegando-se para tal conhecimento para o tribunal 
civil, em sede de execução de sentença. 

Com o incidente de liquidação não pode ser deduzido 
no âmbito de processo penal, porquanto não se 
compagina com as especificidades próprias desse 
processo. 
Neste sentido, podemos ler Salvador da Costa, o qual 
referindo-se ao incidente da liquidação, menciona 
expressamente que O incidente em causa é 
inadmissível na acção cível enxertada no processo 
penal, por se não conformar com a estrutura que é 
própria daquele processo (in Incidentes da Instância, 
3.ª edição, Almedina, p. 267). 
Nesta conformidade, por ser legalmente inadmissível o 
presente incidente no âmbito dos presentes autos, dou 
sem efeito a audiência de julgamento designada para 
o dia 18 de Outubro, às 14h e dou sem efeito todo o 
processado relativo ao incidente de liquidação. 
Determino ainda que se proceda à devolução a ambas 
as partes das taxas de justiça subsequente, uma vez 
que o pagamento da mesma não era devido no âmbito 
do incidente de liquidação. 
Notifique e desconvoque da forma mais expedita, 
atenta a proximidade das datas». 
 

* 
 
 
II - FUNDAMENTAÇÃO: 
 
A matéria de facto a ter em conta na decisão do 
presente recurso é a seguinte: 
 
1º - Por sentença transitada em julgado, no processo 
crime a que foi atribuído o nº …/02.6TAMBR, foi o 
recorrido condenado, além do mais, a pagar à 
recorrente a importância que se liquidar em execução 
de sentença no tocante ao prejuízo derivado da morte 
dos animais (galinhas e coelhos). 
 
2º - A recorrente instaurou em 29-03-2006 o incidente 
liquidação cuja cópia certificada se mostra a fls. 39 
dos presentes autos, sem referir ou mencionar que o 
fazia por apenso a qualquer processo (nomeadamente 
crime), ou indicar qualquer número de processo. 
 
3º - Juntou a recorrente certidão da sentença, onde foi 
ordenada aquela liquidação, em execução.  
 
4º - O requerimento inicial relativo ao incidente de 
liquidação referido em 2º foi apensado ao processo 
crime referido em 1º.  
 
5º - O pedido referido em 2º foi contestado pelo 
requerido e oportunamente foi proferido o despacho 
certificado a fls. 44 destes autos, no qual se declarou 
além do mais … ser o tribunal competente, 
designadamente, “em razão da matéria” e “próprio”, 
inexistindo “nulidades que o invalidem”. 
 
6º - Posteriormente foi proferido o despacho 
certificado a fls. 45 dos presentes autos, admitindo os 
róis de testemunhas e designando data para o 
julgamento. 
 
7º - Datado de 11 de Outubro de 2007 foi proferido o 
despacho recorrido, no qual se deu sem efeito a 
audiência de julgamento designada e igualmente sem 
efeito se deu todo o processado relativo ao incidente 
de liquidação, (sublinhado nosso). 
 

* 
 
Atentas as conclusões da motivação do recurso, as 
quais, como se disse, nos termos do disposto no artigo 
412º, nº 1, do CPP balizam e limitam o âmbito e 
objecto do mesmo, a questão que se coloca no 
presente recurso é a de saber se é no tribunal penal 
ou no tribunal civil que devem ser liquidados os danos 
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a liquidar em execução de sentença em que foi 
condenado o demandado civil, na sentença penal. 
 
Como se referiu após ter dado entrada no tribunal, 
sem que o requerente tivesse referido qualquer 
número de processo, o requerimento inicial relativo ao 
incidente de liquidação foi apensado ao processo crime 
e aí tramitou até ser proferido despacho saneador, 
admitidos os róis de testemunhas e designada data 
para julgamento, tendo sido em data já próxima da 
designada para o mesmo, proferido o despacho 
recorrido no qual se deu sem efeito a data designada, 
assim como todo o processado relativo ao incidente de 
liquidação, por se considerar não ser admissível o 
incidente de liquidação no âmbito daqueles autos. 
 
Advirta-se, antes do mais, que para dilucidar a 
questão referida, seguiremos a par e passo o Acórdão 
do Tribunal da Relação de Guimarães proferido no 
processo nº 2496-07-2 em 02-05-2008, acessível em 
www.gde.mj.pt/. 
 
Como se diz Acórdão, acabado de referir, toda a 
questão dimana do disposto no nº 1, do artigo 82º, do 
CPPenal, segundo o qual: «Se não dispuser de 
elementos bastantes para fixar a indemnização, o 
tribunal condena no que se liquidar em execução de 
sentença. Neste caso, a execução corre perante o 
tribunal civil, servindo de título executivo a sentença 
penal». 
 
Prosseguindo na citação do referido Acórdão: 
«Considerando o teor do artigo, parece não se 
suscitarem problemas de interpretação. A segunda 
proposição da norma em referência é literalmente 
clara: no caso referido no artigo anterior, a execução 
corre no tribunal civil servindo de título executivo a 
sentença penal». 
 
No entanto, passamos agora a citar o sumário do 
Acórdão acima identificado: 
 
«I - Actualmente, com a entrada em vigor do D.L. 
38/2003, deixou de existir a possibilidade de 
liquidação prévia até ali prevista no artigo 661º, nº 2, 
do C.P. Civil, no que toca a sentenças judiciais, na 
medida em que o artº 805º, nº 4 do mesmo C.P. Civil 
só admite a dedução do incidente de liquidação que 
não dependa de simples cálculo aritmético, quando o 
título executivo não for uma sentença. 
II - Assim, se antes da vigência daquele diploma - o 
citado D.L. 38/2003, houve uma condenação no que 
se liquidar em execução de sentença, nos termos do 
nº 1 do artigo 82º do C.P. Penal, deve entender-se 
que a actual redacção dos nºs 5 e 47º, e 2 do artº 
378º, ambos do Código de Processo Civil, implicam 
parcial revogação da primeira proposição do nº 1, do 
artigo 82º do C.P. Penal, devendo a liquidação dos 
danos futuros ser processada como um incidente, no 
âmbito do processo declarativo - enxerto cível, do 
processo penal - que é reaberto para esse efeito. 
III - De facto, onde no nº 1, do citado artº 82º, se lê o 
tribunal condena no que se liquidar em execução de 
sentença, o teor literal da norma não pode prevalecer, 
sendo de interpretar o comando legal restringindo-o 
ao sentido de os danos futuros virem a ser liquidados, 
oportunamente, segundo o processo próprio, como se 
disse, em enxerto cível do processo penal. 
IV - Depois disso, o processo executivo será 
instaurado e correrá de acordo com a lei de 
organização judiciária - artº 103º da Lei nº 3/99, de 
13 de Janeiro, com a sucessivas alterações. 
V - Aliás, mantendo-se a liquidação dos danos futuros 
na acção declarativa - que não pode deixar de ser o 
enxerto cível tramitado no processo penal - assegura-
se que não se quebre a vinculação do juiz “natural” 
(com sentido naturalístico) ao caso concreto sub 
judice, com aproveitamento de todo o esforço 

anteriormente desenvolvido e da prévia aquisição de 
conhecimento sobre a problemática, nas suas 
múltiplas implicações”. 
 
Ora, no que tange à aplicação da solução vertidas no 
sumário do Acórdão acima referido e transcrito, 
apenas haverá, a nosso ver, que substituir a 
expressão “danos futuros”, por “o que se liquidar em 
execução de sentença”. 
 
Acrescente-se, que não se colocando in casu questões 
de competência material, dado o facto de o tribunal a 
quo ser um tribunal de competência genérica, a 
solução adoptada no Acórdão referido, e aqui 
adoptada, é a que melhor salvaguarda os interesses 
das partes e também o princípio geral da economia 
processual. 
 
A conclusão lógica do que vem de referir-se é a de que 
a actual redacção dos nºs 5, do artº 47º e 2 do artº 
378º, ambos do C.P. Civil implicam a parcial 
revogação da primeira proposição do nº 1, do artº, 
82º, do CPP, devendo a liquidação dos “danos a 
liquidar em execução de sentença”, ser processada 
como incidente, no âmbito do processo declarativo - 
enxerto cível do processo penal - que é reaberto para 
esse efeito. 
 
Assim sendo, fica prejudicada a apreciação das 
questões suscitadas no recurso e relativas ao 
conhecimento oficioso da excepção da incompetência 
em razão da matéria e do valor de caso julgado de tal 
conhecimento em despacho saneador, que afirmou a 
competência em termos genéricos.  
 
Finalizando, diga-se, que foi assim que, afinal, foi 
acontecendo no casu sub judice até que foi proferido o 
despacho recorrido, que se impõe, consequentemente, 
seja revogado. 
 

* 
 
III - DECISÃO: 
 
Ante todo o exposto, acordam nesta Relação em julgar 
procedente o recurso, nos termos supra expostos, 
anulando o despacho que deu sem efeito todo o 
processado relativo ao incidente de liquidação, 
devendo o mesmo ser substituído por outro que 
ordene o prosseguimento dos autos, com designação 
de nova data para o julgamento. 
 
Não é devida tributação. 
 
Porto, 2009-01-28 
António Álvaro Leite de Melo 
Isabel Celeste Alves Pais Martins 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6557 
 
 
Recurso nº 7274/08 
1ª secção 
Proc. nº …../08.4JAPRT 
 

Acordam, em conferência, na 1ª secção do 
Tribunal da Relação do Porto 

 
I - RELATÓRIO 
Nos autos de Inquérito nº ……/08.4JAPRT que correm 
termos no DIAP do Porto, na sequência de promoção 
do Sr. Procurador da República, o Juiz do 3º Juízo do 
Tribunal de Instrução Criminal do Porto não autorizou 
o registo de voz e imagem do investigado e de 
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indivíduos que com o mesmo contactem, por entender 
que não se mostra suficientemente justificada a 
absoluta necessidade de recurso ao referido meio de 
investigação. 
Não se conformando com a referida decisão, dela veio 
o Mº Público interpor o presente recurso, extraindo 
das respectivas motivações as seguintes conclusões: 
1. O registo de voz e imagem, na previsão do artº 6º 
da Lei nº 5/2002 é admissível quando tal seja 
necessário para investigar os crimes previstos no artº 
1º do referido diploma, não configurando a Lei o 
recurso a tal meio de recolha de prova como 
excepcional; 
2. Competindo ao Mº Público dirigir o inquérito nos 
termos do artº 53º nº 2 al. b) do C.P.P. e realizar 
diligências de prova, a lei processual penal não confere 
ao Juiz de Instrução a possibilidade de graduar e 
hierarquizar as diligências de obtenção de prova por 
aquele promovidas, podendo indeferi-las apenas com 
o fundamento na sua ilegalidade; 
3. A única entidade que no inquérito pode lançar mão 
a critérios de discricionariedade técnica no domínio da 
escolha dos meios de obtenção de prova, preferindo 
uns meios a outros ou conjugando vários, segundo a 
estratégia de inquérito, mas sempre sujeita a 
princípios de legalidade, é o Mº Público, pois que o Juiz 
de Instrução não dirige o inquérito nem é titular da 
acção penal; 
4. O despacho recorrido interpretou e aplicou 
incorrectamente os artºs. 1º e 6º da Lei nº 5/2002 de 
11.1 e os artºs. 53º nº 2 b), 268º e 269º do C.P.P. 
Pretende assim a revogação do despacho recorrido e a 
substituição por outro que ordene a promovida 
diligência. 

* 
O Sr. Juiz de Instrução admitiu o recurso e proferiu 
despacho de sustentação, mantendo o decidido, por 
entender que, ao promover a realização daquele meio 
de prova, o Mº Pº não indicou as razões concretas 
para se poder concluir da respectiva 
imprescindibilidade para a investigação em causa. 

* 
Neste Tribunal da Relação do Porto, o Sr. Procurador-
Geral Adjunto emitiu parecer no sentido da 
improcedência do recurso e consequente manutenção 
da decisão recorrida, por entender que, de acordo com 
o disposto no nº 1 do artº 6º da Lei nº 5/2002, o 
registo de voz e imagem sem consentimento do 
visado, só é admissível quando necessário para a 
investigação de crimes referidos no artº 1º da Lei, 
dependendo de prévia autorização ou ordem do juiz. 
Portanto, embora o titular da acção penal seja o Mº 
Pº, é ao JIC que compete autorizar, caso a caso, a 
captação de voz e imagem se entender que tal meio 
de obtenção de prova é efectivamente necessário para 
a investigação, tendo em conta ainda os princípios da 
adequação e da proporcionalidade. 
No caso em apreço, tendo sido autorizada uma busca 
a casa do suspeito e, sem se saber os resultados 
concretos dessa diligência, entende o ilustre PGA que 
fica posta em crise a necessidade do pretendido 
registo de voz e imagem, que sempre seria de 
considerar prematura atenta a fase embrionária em 
que se encontra o inquérito. 

* 
Efectuado exame preliminar e colhidos os vistos legais, 
foram os autos submetidos à conferência. 

* 
II - FUNDAMENTAÇÃO 
Nos autos de inquérito em apreço, o Mº Pº proferiu o 
seguinte despacho (transcrição): 
“Conforme resulta dos elementos já coligidos, os 
presentes autos propõem-se investigar o envolvimento 
dos indivíduos referidos a fls. 3 a 10 (e elementos que 
com o mesmo se relacionam) na actividade criminosa 
de tráfico de estupefacientes. 
Porque a investigação em curso não se coaduna com a 
publicidade do processo (que, a manter-se, poderia 

fazer perigar a aquisição de indícios probatórios) nos 
termos do disposto no artigo 86º nº 3 do CPP 
determino a aplicação aos presentes autos do segredo 
de justiça na fase de inquérito. 
Para apreciação e eventual validação do ora 
determinado, remeta os autos ao TIC. 

* 
Porque tal meio de aquisição de indícios se revela 
imprescindível para a descoberta da verdade, nos 
termos das disposições conjugadas dos artigos 187º, 
188º, 268º nº 1 alínea f) e nº 2, e 269º nº 1 alínea f) 
do CPP, e artigos 1º nº 1 alínea a) e 6º da Lei nº 
5/2002, de 11 de Janeiro, com referência ao artigo 
21º nº 1 do D.L.15/93 de 22 de Janeiro, igualmente se 
promove que seja autorizado o registo de voz e 
imagem do elemento investigado nos autos, assim 
como de outros indivíduos que com o mesmo 
contactem no âmbito da investigação dos ilícitos a que 
se reportam os presentes autos. 

* 
Mais se promove que, nos termos do disposto nos 
artigos 174º, nºs 1 a 3, 177º e 269º nº 1 alínea c) e 
nº 2, com referência ao artigo 268º nº 2 do CPP, seja 
autorizada a realização de uma diligência de busca 
domiciliária à habitação (e respectivos anexos) de 
B…………., sita na Rua ………, nº …., casa …, nesta 
cidade, pois que a mesma será, possivelmente, 
utilizada para guardar produtos e/ou objectos 
relacionados com a actividade criminosa em 
investigação nos autos, bem como a arma referida a 
fls. 3.” 

* 
Sobre tal despacho/promoção recaiu o seguinte 
despacho proferido pelo Sr. Juiz de Instrução Criminal 
(objecto do presente recurso): 
“Do requerimento de autorização para o registo de voz 
e imagem: 
Com todo o respeito por diferente entendimento, 
afigura-se-nos que não está suficientemente 
justificada a absoluta necessidade de recurso a um 
meio de investigação de natureza excepcional, como é 
o registo de voz e imagem nos termos do artigo 1º nº 
1 al. a) e 6º da Lei nº 5/2002 de 11 de Janeiro. 
Nestas condições, abstemo-nos de autorizar o seu uso. 
Notifique o Ministério Público.” 

* 
III – O DIREITO: 
Conforme jurisprudência constante e pacífica[1], o 
âmbito do recurso é delimitado pelas conclusões 
formuladas na motivação (art.s 403º e 412º do CPP), 
sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso 
(art. 410º nº 2 do CPP e Ac do Plenário das secções 
criminais do STJ de 19.10.95, publicado no DR Iª série 
A, de 28.12.95).  
A questão que se coloca no presente recurso consiste 
em saber se o registo de voz e imagem é admissível 
quando seja necessário para investigar algum dos 
crimes previstos no artº 1º da Lei nº 5/2002, não se 
configurando como excepcional o recurso a tal meio de 
obtenção de prova e se a lei apenas confere ao JIC a 
possibilidade de indeferir as diligências de obtenção de 
prova requeridas pelo Mº Pº com fundamento na sua 
ilegalidade, não podendo aquele magistrado judicial 
graduar ou hierarquizar tais diligências. 
Dispõe o art. 262º n.º 1 do C. de Processo Penal que 
«O inquérito compreende o conjunto de diligências que 
visam investigar a existência de um crime, determinar 
os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir 
e recolher as provas, em ordem à decisão sobre a 
acusação». 
O inquérito tem, então, um duplo sentido: o de fase 
processual («é uma fase em sentido lógico, já que é 
dominado por actos pertinentes a uma mesma ideia, a 
uma finalidade determinada: a decisão sobre a 
acusação; é também uma fase em sentido cronológico, 
enquanto os actos que lhe correspondem e que a 
caracterizam em sentido lógico são contíguos no 
tempo; o inquérito, em sentido lógico e cronológico, 
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inicia-se com um despacho do Ministério Público e 
finda, em sentido lógico, com a decisão que sobre ele 
tomar o Ministério Público, e, em sentido cronológico, 
com o requerimento de abertura da fase da instrução 
ou com a remessa a tribunal de julgamento») e o de 
actividade processual («o termo inquérito é usado no 
CPP num sentido mais restrito, compreendendo 
apenas a actividade de investigação e recolha de 
provas sobre a existência de um crime e determinação 
dos seus agentes, que tem lugar na fase processual 
também designada inquérito»). 
É assim que, quando o CPP se refere aos actos de 
inquérito significa tão-só as diligências de investigação 
e de recolha de prova que hão-de servir para a 
decisão do Ministério Público, mas quando se refere à 
direcção do inquérito e aos actos do juiz de instrução 
durante o inquérito está a tomar a palavra num 
sentido mais amplo, de fase processual. O conjunto 
dos actos de inquérito constituem o inquérito, 
enquanto actividade; todos os actos que ocorrem no 
decurso da fase processual do inquérito e têm por fim 
a decisão sobre a acusação constituem o inquérito, 
enquanto fase processual em sentido lógico, e todos 
os actos praticados entre a decisão do Ministério 
Público de abrir o inquérito e o requerimento de 
abertura de instrução ou a remessa do inquérito para 
o tribunal do julgamento, fazem parte da fase 
processual denominada inquérito, tomada agora em 
sentido cronológico»[2]. 
Ora, a direcção do inquérito é da competência 
(exclusiva, portanto) do Ministério Público (art. 263º, 
n.º 1, do C. de Processo Penal) sendo que, por isso, e 
para a realização das finalidades do inquérito, pratica 
os actos e assegura os meios de prova, nos termos do 
art. 267º do C. de Processo Penal.  
É certo que esta norma está dirigida, decisivamente, à 
actividade de investigação e recolha de provas, que, 
por vezes, “necessita” (imposição legal) da 
intervenção do juiz de instrução criminal, quer para os 
consentir, quer para os praticar, ainda que, em regra, 
sob a sua promoção – v. os arts. 17º, 267º, 268º, n.º 
1, als. a) a f), e 269º, n.º 1, als. a) a d), do C. de 
Processo Penal; e Germano Marques da Silva[3], 
quando ensina: «não obstante, os actos de inquérito, 
em sentido estrito, que a lei reserva à competência do 
juiz de instrução, não lhe cabe apenas apreciar da 
admissibilidade desses actos, mas também da sua 
oportunidade e conveniência; mesmo na interpretação 
prevalecente e restritiva do art. 32º, n.º 4, da 
Constituição, é reservada à competência do juiz de 
instrução a prática dos actos de investigação, ainda 
que na fase processual do inquérito, que se prendam 
com os direitos fundamentais; importa distinguir os 
actos de inquérito e os actos do juiz praticados no 
decurso do inquérito, já que nem todos os actos do 
juiz praticados no decurso do inquérito são actos de 
inquérito e, por isso, não estão sujeitos à promoção do 
Ministério Público; a este propósito parece-nos 
importante referir os poderes de investigação 
autónoma do juiz de instrução, ainda mesmo na fase 
do inquérito, para efeito de fundamentar a sua decisão 
sobre medidas de coacção; enquanto actos de 
investigação tenham essa finalidade podem ser 
praticados ou ordenados pelo juiz de instrução, 
oficiosamente ou a requerimento de qualquer sujeito 
processual interessado». 
Mas ela mais permite, como inferência lógica: a 
afirmação de que a intervenção do juiz de instrução no 
inquérito é necessariamente excepcional. Porquanto, 
como escreve o Prof. Germano Marques da Silva[4], 
“competindo a direcção do inquérito ao Ministério 
Público, não é curial que o juiz possa intrometer-se na 
actividade de investigação e recolha de provas, salvo 
se se tratar de actos necessários à salvaguarda dos 
direitos fundamentais (que são os referidos nos arts. 
268º e 269º do CPP). 
No mesmo sentido se pronuncia o Ac.R.P. de 
20/01/99[5]: “O actual sistema processual penal 

impõe que o inquérito seja dirigido pelo Ministério 
Público, em que a lei deixa ao seu critério a escolha 
dos actos e diligências necessárias à realização da sua 
finalidade. (...) Os actos a praticar pelo juiz de 
instrução estão definidos nos artigos 268º e 269º do 
Código de Processo Penal, onde não cabe a sindicância 
ao modo como a investigação é feita”. 
Não sofre qualquer contestação e não vale a pena 
voltar a repetir-se que, sendo o Mº Público, na fase de 
inquérito, o “dominus” do processo (como é habitual 
dizer-se), a ele compete determinar as diligências 
reputadas pertinentes e adequadas à investigação do 
crime e dos seus agentes, desse modo recolhendo as 
provas que irão fundamentar a sua decisão de acusar 
ou não. 
De acordo com o que dispõe o art. 17º do C. de 
Processo Penal, compete ao juiz de instrução exercer 
as funções jurisdicionais relativas ao inquérito, nos 
termos previstos nesse Código. 
Ora, segundo o artº 268ºdo C.P.Penal, sob a epígrafe 
“actos a praticar pelo juiz de instrução”, “1. Durante o 
inquérito compete exclusivamente ao juiz de 
instrução: 
a) Proceder ao primeiro interrogatório judicial de 
arguido detido; 
b) Proceder à aplicação de uma medida de coacção ou 
de garantia patrimonial, à excepção da prevista no 
artigo 196.º, a qual pode ser aplicada pelo Ministério 
Público; 
c) Proceder a buscas e apreensões em escritório de 
advogado, consultório médico ou estabelecimento 
bancário, nos termos dos artigos 177.º, n.º 3, 180.º, 
n.º 1, e 181.º; 
d) Tomar conhecimento, em primeiro lugar, do 
conteúdo da correspondência apreendida, nos termos 
do nº 3 do artigo 179.º; 
e) Declarar a perda, a favor do Estado, de bens 
apreendidos, quando o Ministério Público proceder ao 
arquivamento do inquérito nos termos dos artigos 
277.º, 280.º e 282.º; 
f) Praticar quaisquer outros actos que a lei 
expressamente reservar ao juiz de instrução.” 
Os actos contemplados no preceito seguinte como 
sendo da sua competência exclusiva naquela fase, são 
os de ordenar ou autorizar: 
a) Buscas domiciliárias, nos termos e com os limites 
do art. 177.º; 
b) Apreensões de correspondência, nos termos do art. 
179.º, n.º 1; 
c) Intercepção, gravação ou registo de conversações 
ou comunicações, nos termos dos artigos 187.º e 
190.º; 
d) A prática de quaisquer outros actos que a lei 
expressamente fizer depender de ordem ou 
autorização do juiz de instrução. 
Pese embora, como se disse, a direcção do inquérito 
seja da exclusiva competência do Mº Pº, ainda assim é 
possível encontrar um domínio de excepção onde é 
possível admitir (mais não seja para melhor poder 
testá-lo), uma intervenção pontual do juiz de instrução 
criminal sobre a legalidade das iniciativas processuais 
assumidas pelo Ministério Público no inquérito: a dos 
actos “necessários à salvaguarda dos direitos 
fundamentais”. Aliás, na interpretação prevalecente do 
art. 32.º, n.º 4, da Constituição é reservada à 
competência do juiz de instrução a prática dos actos 
de investigação, ainda que na fase processual do 
inquérito, que se prendam com os direitos 
fundamentais. 
Assim, ressalvando o devido respeito pelo Sr. 
Procurador da República que subscreve as alegações 
de recurso, não é correcta a asserção de que a lei 
processual penal não confere ao Juiz de Instrução a 
possibilidade de graduar e hierarquizar as diligências 
de obtenção de prova promovidas pelo Mº Pº, apenas 
podendo indeferi-las com fundamento na sua 
ilegalidade. 
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Com efeito, o controle do Juiz de Instrução sobre os 
meios de obtenção de prova na fase de inquérito, não 
obstante sob promoção do Mº Pº (já que, como se 
compreende, não é o JIC que determina quais os 
meios de prova cuja produção se mostra conveniente 
para a descoberta da verdade), não se limita a um 
mero juízo de ilegalidade. Basta uma breve leitura do 
nº 1 do artº 187º do C.P.Penal, para se concluir que a 
admissibilidade de determinados meios de prova, v.g., 
as escutas telefónicas, depende da respectiva 
indispensabilidade para a descoberta da verdade ou 
que essa prova seria, de outra forma, impossível ou 
difícil de obter. Ou seja, para além desse meio de 
prova apenas ser permitido se estiver em causa algum 
dos crimes enunciados nas diversas alíneas do preceito 
citado, é necessário ainda que haja razões para crer 
que a diligência se revelará de grande interesse para a 
descoberta da verdade ou para a prova. 
Não se trata, por isso de “graduar ou hierarquizar” 
diligências de obtenção de prova, como sugere o 
recorrente, mas sim de apurar se as diligências 
requeridas e julgadas pertinentes pela entidade que 
dirige o inquérito, reúnem os requisitos formais e 
substanciais exigidos por lei. Considerando que é ao 
juiz de instrução que compete autorizar ou ordenar 
determinados meios de obtenção de prova e que o 
respectivo despacho judicial deverá ser devidamente 
fundamentado, sob pena de nulidade, é manifesto que 
a decisão que recair sobre a promoção do Mº Pº 
ultrapassa o mero juízo de “legalidade”, como adiante 
iremos justificar. 
Aliás, se assim não fosse, não faria qualquer sentido 
que a lei exigisse a intervenção do juiz de instrução. 
Como bem salienta o ilustre Sr. Procurador-Geral 
Adjunto no seu parecer, “se o JIC tivesse de autorizar 
automaticamente” a diligência pretendida, “não se 
justificaria que a lei fizesse depender esse registo da 
autorização do JIC. Se tal autorização existe é porque 
cabe ao JIC … verificar, designadamente, se está em 
causa um dos tipos de crime previstos no artº 1º da 
Lei nº 5/2002 e se o referido registo se torna 
efectivamente necessário”.  
Como já atrás referimos, não obstante os actos de 
inquérito em sentido estrito, que a lei reserva à 
competência do juiz de instrução, não lhe cabe apenas 
apreciar da admissibilidade desses actos, mas também 
da sua oportunidade e conveniência. 

* 
Apurada a real dimensão dos poderes do juiz de 
instrução na fase de inquérito, importa decidir da 
questão de fundo suscitada pelo recorrente.  
Ao permitir, relativamente a certos crimes 
taxativamente indicados, dentre os quais o de tráfico 
de estupefacientes, o uso de registo de voz e de 
imagem como meio de produção de prova, o art. 6º da 
Lei nº 5/2002, de 11 de Janeiro, estabelece: 
1 - É admissível, quando necessário para a 
investigação de crimes referidos no artigo 1.º, o 
registo de voz e de imagem, por qualquer meio, sem 
consentimento do visado. 
2 - A produção destes registos depende de prévia 
autorização ou ordem do juiz, consoante os casos. 
3 - São aplicáveis aos registos obtidos, com as 
necessárias adaptações, as formalidades previstas no 
artigo 188.º do Código de Processo Penal. 
A norma que acabamos de transcrever faz depender 
de prévia autorização ou ordem do juiz a produção de 
registos de voz e de imagem, sem consentimento do 
visado, fazendo aplicar as formalidades previstas no 
art. 188º do Código de Processo Penal, aos registos 
obtidos. Ou seja, os registos de voz e de imagem para 
que possam ser recolhidos dependem de pressupostos 
substanciais, que são os previstos no nº 2 do art. 6º 
(autorização ou ordem do juiz de instrução, consoante 
a recolha seja levada a efeito na fase de inquérito ou 
na fase de instrução), ficando sujeitos aos 
pressupostos formais constantes do art. 188º do 
Código de Processo Penal. 

Por outro lado, o art. 189º do Código de Processo 
Penal fere com nulidade a falta de observância dos 
requisitos e condições referidos nos arts. 187º e 188º.  
A propósito do meio de obtenção de prova de que ora 
nos ocupamos, importa ter presente que a 
Constituição da República Portuguesa no art. 26º, nº1, 
reconhece como direitos fundamentais do cidadão, o 
direito à imagem, à palavra, à reserva da vida privada 
e familiar, remetendo para o legislador ordinário as 
garantias efectivas contra utilizações abusivas, ou 
contrárias à dignidade humana, de informações 
relativas às pessoas e famílias (nº 2, do citado art. 
26º). 
Este preceito constitucional vincula as entidades 
públicas e privadas, sendo que os direitos nele 
consagrados só podem ser restringidos nos casos 
expressamente previstos na Constituição, estando 
sujeitos ao princípio da proporcionalidade, subjacente 
ao art. 18º, nº 2, da Constituição, garantindo que a 
restrição de tais direitos fundamentais, se limite ao 
estritamente necessário à salvaguarda de outros 
direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 
Em conformidade com estes preceitos constitucionais, 
a lei protege as pessoas contra qualquer ofensa ilícita 
à sua intimidade ou privacidade e, daí, que o 
legislador reafirmou a intimidade da vida privada, ao 
conceder no Cap. VII do CP (Dos crimes contra a 
reserva da vida privada), do Titulo I, (Dos crimes 
contra as pessoas), toda uma específica área 
incriminadora à protecção do bem jurídico da 
intimidade da vida privada. 
Por seu turno, o art. 32º, nº 8, da CRP consagra que 
“são nulas todas as provas obtidas mediante (…) 
abusiva intromissão na vida privada, no domicílio (…)”. 
Em conformidade com este preceito constitucional, o 
art. 126º, nº3, do CPP, determina que “ressalvados os 
casos previstos na lei, são igualmente nulas as provas 
obtidas mediante intromissão na vida privada, no 
domicílio, na correspondência ou nas 
telecomunicações sem o consentimento do respectivo 
titular”. 
Relativamente ao valor probatório das reproduções 
mecânicas, o legislador português, consagrou no 
preceito nuclear do art. 167º, nº 1, do CPP, que “As 
reproduções fotográficas, cinematográficas, 
fonográficas ou por meio de processo electrónico e, de 
um modo geral, quaisquer reproduções mecânicas só 
valem como prova dos factos ou coisas produzidas se 
não forem ilícitas, nos termos da lei penal”, dispondo o 
nº 2, do mesmo preceito que “não se consideram, 
nomeadamente, ilícitas para os efeitos previstos no 
número anterior as reproduções mecânicas que 
obedecerem ao disposto no Título III deste Livro”. 
Seguindo a lição de Manuel da Costa Andrade[6], a 
propósito deste normativo, «Significativa, desde logo, 
a prevalência expressamente reconhecida ao critério 
da ilicitude penal substantiva: será inadmissível e 
proibida a valoração de qualquer registo fonográfico 
ou fotográfico (filmíco, video, etc) que, pela sua 
produção ou utilização represente um qualquer ilícito 
penal material, à luz do disposto no art. 179º, do 
Código Penal (actualmente art. 192º, do CP)» (…) 
«Os interesses encabeçados e servidos pelo processo 
penal - a saber, a realização da justiça, a estabilização 
contrafáctica das normas, a restauração da paz 
jurídica, por razões de economia, a eficácia da justiça 
penal - não bastam, por si só enquanto tais, para 
legitimar a danosidade social da produção ou utilização 
não consentidas de gravações ou fotografias. Numa 
formulação de mais óbvia e directa intencionalidade 
pragmática, o mero propósito de juntar, salvaguardar 
e carrear provas para o processo penal não justifica o 
sacrifício do direito à palavra e do direito à imagem 
em que invariavelmente redundam a produção ou 
utilização não consentida destas reproduções 
mecânicas. Pela positiva, só como meios necessários e 
idóneos à salvaguarda de prevalentes valores, 
transcendentes ao processo penal, poderá justificar-se 
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a sua produção ou ulterior valoração processual contra 
a vontade de quem de direito. Só neste contexto e 
com esta específica direcção preventiva pode emergir 
um relevante estado-de-necessidade probatório». 
Sobre a valoração das fotografias e filmes, como meio 
de prova em processo penal, escreve ainda, o mesmo 
autor[7] «O âmbito da ilicitude penal (…), 
predetermina o alcance da proibição de valoração das 
fotografias e filmes. (…) Deve ter-se como proibida a 
valoração das fotografias obtidas de modo penalmente 
ilícito, nomeadamente se produzidas sem 
consentimento e a descoberto de justificação bastante. 
Em termos substancialmente idênticos ao que vimos 
suceder com as gravações.”(…) 
“O panorama do lado das fotografias ou filmes cuja 
obtenção não configura um ilícito penal: porque 
produzidos com consentimento (e como tais atípicos) 
ou a coberto de justificação bastante”. 
Importa, assim, adiantar uma distinção: 
- de um lado as hipóteses em que a utilização ou 
valoração de fotografias que possam originar o ilícito 
penal à luz dos arts. 178º ou 180º, do CP. É o que 
sucederá (…) com as fotografias que contendam com a 
intimidade, cuja valoração sem consentimento, há-de, 
por isso, considerar-se igualmente proibida. 
- do outro, aquelas que, embora não tendo sido 
obtidas de forma penalmente ilícita não contendam 
com a intimidade. A sua valoração será, por princípio, 
admissível por força do disposto no nº1, do art. 167º, 
do CPP» 
A Lei nº 5/2000, de 11JAN, que veio estabelecer 
medidas de combate à criminalidade organizada e 
económico-financeira, consagra no seu art. 6º, nº1, 
que «É admissível, quando necessário para a 
investigação de crimes referidos no artigo 1º, o registo 
de voz e de imagem, por qualquer meio, sem 
consentimento do visado», estabelecendo o nº2, do 
mesmo preceito legal que «A produção destes registos 
depende de prévia autorização ou ordem do juiz, 
consoante os casos», sendo aplicáveis, por força do 
nº3, do mesmo normativo, aos registos obtidos, com 
as necessárias adaptações, as formalidades previstas 
no art. 188º, do Código do Processo Penal. 
A citada Lei nº 5/2000 fala em “registo de voz e 
imagem”, que consiste na reprodução audio-visual, daí 
que não caibam na previsão do normativo em causa 
fotografias que apenas registem imagens e não sons. 
Neste sentido, desde que as fotografias não colidam 
com a esfera da vida privada, como é o caso das que 
forem tiradas na rua ou em locais públicos, de forma a 
reproduzirem factos observados pelos investigadores 
em resultado de operações de vigilância ou de 
seguimento, não carecem de autorização judicial, na 
medida em que não são obtidas de forma penalmente 
ilícita e não contendem com a intimidade, pelo que a 
sua valoração será admissível por força do disposto no 
nº1, do art. 167º, do CPP. 
Considerando que o “registo de voz e imagem”, 
enquanto meio de obtenção de prova, constitui uma 
forma de intromissão na vida privada e que — tal 
como as escutas telefónicas — pode contender com o 
direito à privacidade constitucionalmente garantido e 
protegido, entendeu o legislador que o mesmo só deve 
ser autorizado por prévia decisão judicial, em casos de 
necessidade para a investigação de algum dos ilícitos 
constantes do catálogo ínsito no artº 1º da Lei nº 
5/2002 de 11.1. 
É sabido que, relativamente às escutas telefónicas, a 
lei exige que existam razões suficientemente fortes e 
objectivas de que as escutas telefónicas se revelem de 
grande interesse para a descoberta da factualidade 
sob investigação ou para a prova. Relevância a 
apreciar segundo os critérios da necessidade, 
adequação e proporcionalidade, atento o carácter 
excepcional e subsidiário das escutas telefónicas, por 
constituírem uma ingerência na vida privada e nos 
meios de comunicação privada. 

É neste sentido que tanto a doutrina como a 
jurisprudência têm interpretado a norma em 
referência, no seu confronto com as normas 
constitucionais sobre o direito à reserva da intimidade 
da vida privada (art. 26º nº 1 da Constituição da 
República Portuguesa) e sobre a inviolabilidade das 
telecomunicações e demais meios de comunicação 
privada (art. 34º nº 1 e nº 4 da Constituição da 
República Portuguesa). Ressalvando esta última norma 
constitucional os casos excepcionais de ingerência das 
autoridades públicas na correspondência, nas 
telecomunicações e nos demais meios de 
comunicação, previstos na lei em matéria de processo 
penal. 
João Conde Correia[8] sintetiza esta questão nos 
seguintes termos: “A máxima protecção dos direitos 
fundamentais colocaria barreiras intransponíveis à 
descoberta da verdade e, em consequência, à 
realização da justiça, e a busca da verdade a todo o 
custo eliminaria os mais elementares direitos, 
conduzindo a uma mistificação da justiça. Este conflito 
revela-se, em toda a sua amplitude, de forma 
exponencial, no domínio dos meios de prova e de 
obtenção da prova. Com efeito, o interesse punitivo do 
Estado e a plêiade de métodos, tendentes a 
determinar a existência de um facto ilícito, a 
punibilidade do seu autor e a determinação da pena ou 
medida de segurança aplicáveis, dada a natureza das 
coisas, podem afrontar, de forma grave e irreversível, 
os direitos fundamentais inerentes a um ser livre e 
digno. 
Ciente desta problemática, a Constituição da República 
Portuguesa prescreve[9] que «são nulas todas as 
provas obtidas mediante abusiva intromissão na vida 
privada, no domicílio, na correspondência e nas 
telecomunicações», conformando desta forma a 
concreta regulamentação deste conflito. 
A Constituição circunscreve, assim, o âmbito de 
protecção daqueles direitos e remete para o legislador 
ordinário a tarefa de definir as áreas de intervenção 
não abusivas, logradas pela concordância prática entre 
aqueles direitos individuais e o interesse punitivo do 
Estado. (...) As escutas telefónicas devem, assim, ser 
entendidas como a consagração de um juízo de 
ponderação de interesses a que não é alheia a ideia de 
eficácia funcional da justiça penal, no sentido de que 
aquelas só são admissíveis, quando revelarem grande 
interesse para a descoberta da verdade. Trata-se da 
consagração processual dos princípios constitucionais 
da necessidade, adequação e proporcionalidade, 
através da atribuição de carácter subsidiário às 
escutas telefónicas. 
No que respeita à intromissão na vida privada através 
da colheita de imagens ou da gravação de sons, sem o 
consentimento do respectivo titular, a nulidade das 
provas a que alude o artº 32º nº 8 da CRP significa 
uma interdição relativa desse meio de prova, devendo 
ter-se por abusiva a intromissão, como defendem 
Gomes Canotilho e Vital Moreira[10], “quando 
efectuada fora dos casos previstos na lei e sem 
intervenção judicial, quando desnecessária ou 
desproporcionada ou quando aniquiladora dos próprios 
direitos (artº 18º nºs 2 e 3). 
Na situação em apreço, a promoção proferida pelo Mº 
Pº a fls. 32, solicitando autorização judicial para o 
registo de voz e imagem do suspeito, apresenta como 
justificação para a realização daquele meio de 
obtenção de prova (de forma conclusiva e não 
baseada em factos ou em quaisquer indícios), apenas 
a circunstância de aquele “meio de aquisição de 
indícios probatórios se revelar imprescindível para a 
descoberta da verdade”. Porém, como se salienta no 
despacho recorrido, nada diz quanto à necessidade da 
referida diligência probatória para a descoberta da 
factualidade sob investigação. 
Ora, como referimos atrás e resulta do artº 6º nº 1 da 
Lei nº 5/2002 de 11.1, o registo de voz e imagem sem 
consentimento do visado, só é admissível quando se 
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mostrar necessário para a investigação de um dos 
crimes referidos no artº 1º da mesma Lei. 
E não se diga que essa “necessidade para a 
investigação” já resultava dos autos, em especial do 
relato de diligência externa de fls. 45, onde se 
descrevem as condições do local.  
Com efeito, as condições do local de residência do 
suspeito não inviabilizam a realização de outro meio 
de obtenção de prova, tanto mais que o Mº Pº 
promoveu também a realização de busca domiciliária. 
Por outro lado, nem o despacho do coordenador da 
Investigação da PJ a fls. 49 que, por sua vez remete 
para a informação de fls. 48, justificam a necessidade 
da realização da recolha de imagem e vídeo para a 
investigação dos factos. 
Aliás, tendo sido autorizada a realização de busca 
domiciliária à residência do suspeito e, constando dos 
autos que o mesmo transporta, no táxi que conduz, o 
produto estupefaciente que destina a venda a 
terceiros, local onde a autoridade de investigação 
criminal poderá realizar uma busca sem necessidade 
de autorização judicial, não se vislumbra necessidade 
na realização do meio de obtenção de prova 
pretendido pelo Mº Pº, sendo certo que, como bem se 
refere no despacho recorrido, o Mº Pº não indicou 
razões susceptíveis de considerar imprescindível o 
referido meio de prova. 
O despacho recorrido não merece, por isso, qualquer 
censura. 

* 
IV – DECISÃO 
Pelo exposto, acordam os juízes desta Relação do 
Porto em negar provimento ao recurso, mantendo-se o 
despacho recorrido. 
Sem tributação. 

* 
Porto, 28 de Janeiro de 2009 
Eduarda Maria de Pinto e Lobo 
Manuel Joaquim Braz 
_________ 
[1] Cfr., por todos, o Ac.STJ de 24.03.1999, CJ., VII, 
Tomo I, pág. 247. 
[2] Germano Marques da Silva, in Curso de Processo 
Penal, III, 2ª ed., revista e actualizada, 2000, págs. 
71 e 72/73. 
[3] Germano Marques da Silva, in ob. cit., pág. 80. 
[4] Ob. citada, pág. 79. 
[5] Proferido no Proc. nº 9811045, disponível em 
www.dgsi.pt/jtrp 
[6] In “Sobre Proibições de Meios de Prova”, Coimbra, 
1992, pág. 238- 239. 
[7] In ob. citada, págs. 270-271. 
[8] In Revista do Ministério Público, nº 79, 3º 
trimestre de 1999, pág. 45. 
[9] No artº 32º nº 8 da CRP. 
[10] In Constituição da República Portuguesa Anotada, 
4ª edª., vol. I, pág. 524. 
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Rec. n.º 3542-06© 
Porto. 
 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
No .º juízo criminal do Porto, entre o mais que 
irreleva, foi decidido: 
a) Condenar os arguidos B………. e C………. em co-
autoria material de um crime de abuso de confiança 
fiscal, p. e p. nos artºs 6º n.º 1 e 105º n.º 5 do RGIT, 
na pena de 13 (treze) meses de prisão, suspensa na 
sua execução pelo período de 2 (dois) anos. 

b) Condenar a arguida “D………., Ldª” pela prática de 
um crime de abuso de confiança fiscal, p. p. pelos 
artºs 7º e 105º n.º 5 do mesmo diploma legal na pena 
de 350 (trezentos e cinquenta) dias de multa à taxa 
diária de 4,00 (quatro euros), o que perfaz a multa 
global de 1400,00(mil e quatrocentos euros). 
 
Inconformados com as condenações os arguidos 
recorreram rematando a pertinente motivação 
alegando no essencial: 
 
- Que não foi devidamente valorado o facto de os 
arguidos não terem recebido dos clientes o IVA das 
vendas realizadas com os mesmos, pelo que foi 
incorrectamente julgada a matéria de facto constante 
do ponto 14; 
- O tribunal não cuidou de apurar os montantes pagos 
pela sociedade a título de IVA, mas não recebidos 
pelos clientes; 
- Que os factos apurados integram a prática de crime 
simples (art.º 105º n.º1) e não agravado (art.105º 
n.º5). 
- A pena devia ser dispensada (art.º 22º) ou 
especialmente atenuada (art.º 22º n.º2 e 73º e 74º 
do Código Penal). 
 
Admitido o recurso o Ministério Público respondeu 
concluindo pela manutenção da decisão recorrida. Já 
neste Tribunal o Ex.mo Procurador Geral Adjunto foi 
de parecer que o recurso não merece provimento. 
Ordenada a remessa dos autos ao tribunal da 1ª 
instância a fim de que aí se procedesse à notificação a 
que alude o art.º 105º n.º4 al. b) do RGIT, na 
redacção introduzida pelo art.º 95º da Lei n.º 53-
A/2006, de 29.12 [entrada em vigor em 1.1.2007, 
conforme estipula o art.º 163º da Lei n.º 53-A/2006, 
de 29.12], foi a mesma efectuada.  
Suscitadas dúvidas quanto ao pagamento pelos 
recorrentes de todas as quantias em dívida 
respeitantes a dívidas tributárias e contra-
ordenacionais, fls. 308, foi solicitado, já neste 
Tribunal, à Direcção de Finanças que informasse se 
esse pagamento ocorreu, ou não. Informou então a 
Direcção de Finanças o que se encontrava por pagar. 
Ordenou-se, então, novamente neste Tribunal, à 
Direcção de Finanças do Porto para que definidas as 
coimas e respectivos montantes, fossem os arguidos 
notificados para procederem ao pagamento das 
mesmas.  
Notificados os arguidos veio a Direcção de Finanças do 
Porto, fls. 323, informar que «os arguidos C………. …., e 
B………. …, não procederam a qualquer pagamento dos 
valores para que foram notificados nos termos e para 
efeitos da al. b) do n.º4 do art.º 105º do RGIT. 
Na nova vista o Ex.mo Procurador Geral Adjunto 
manteve o Parecer inicial. 
Cumpriu-se o disposto no art.º 417º n.º 2 do Código 
Processo Penal e procedeu-se à notificação dos 
arguidos da informação da Direcção de Finanças de fls. 
323, tendo os arguidos respondido pela forma 
constante de fls. 339 e v, aqui dada como 
reproduzida. 
Após os vistos realizou-se conferência. 
 
Factos provados: 
 
1. A sociedade arguida "D………., L.da,” contribuinte n.º 
……… dedica-se ao comércio por grosso de frutas e 
produtos horto- frutículas, produtos alimentares, 
importação e exportação, encontrando-se enquadrada 
no regime normal do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA) desde 1999, periodicidade mensal.  
2. A “D………., L.da" é gerida desde o ano de 1996 
pelos arguidos B………. e C………. . Porém, só no ano de 
1998 é que o arguido B………. foi formalmente 
nomeado gerente da sociedade em causa, tendo a seu 
cargo, nomeadamente a gestão na parte 
administrativa e os pagamentos ao Estado.  
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3. De todo o modo, a gerência é conjunta, tendo 
ambos os arguidos responsabilidades na gestão, 
administração e representação da sociedade em causa 
incluindo no que respeita á observância dos deveres 
tributários a que a sociedade está adstrita.  
4. No decurso de uma acção inspectiva realizada em 
Outubro do ano de 2002, constatou-se que a 
sociedade arguida, através dos arguidos como seus 
representantes, em Janeiro de 2001 reteve a título de 
Imposto sobre o Rendimento das pessoas Singulares 
(IRS) a importância de 109,74, não tendo feito a sua 
entrega nos cofres do Estado até ao dia 20 do mês 
seguinte, como prescreve o art.º 98° nº3 do código do 
IRS, só tendo regularizado tal situação em 10/10/02 
no decurso da aludida acção inspectiva.  
5. Constatou-se também, que só, enquanto decorria o 
procedimento inspectivo é que a dita sociedade 
apresentou as declarações periódicas de substituição 
previstas nos artsº 28° e 40° do código do IVA 
devidamente acompanhadas dos respectivos meios de 
pagamento relativos aos períodos do IVA 
compreendido entre o 3° trimestre de 1998 e o mês 
de Dezembro de 2001, isto conforme o quadro 
constante dos autos a fls. 11 e que aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, 
atingindo o IVA ilegalmente retido a quantia global de 
€228.008,68 (duzentos e vinte e oito mil e oito euros 
e sessenta e oito cêntimos).  
6. Os arguidos retiveram assim, indevidamente €228 
1008,68 de IVA liquidado e efectivamente recebido da 
actividade da sociedade e que não foi entregue no 
prazo legal, nem nos 90 dias após aquele e 
posteriormente ao recebimento, contrariando o 
disposto no art. 24° no6 do RJIFNA (D.L.20-A/90 de 
15/01) e art. 105° nº4 do R.G.I.T. -Lei 15/01 de 5/6.  
7. Os arguidos retiveram e, consequentemente 
apropriaram-se das referidas quantias, dando-lhe 
destino diferente do legalmente previsto, sabendo 
perfeitamente que o dinheiro entregue e retido não 
lhes pertencia, nem á sociedade arguida pela qual 
eram responsáveis e que tais quantias lhes tinham 
sido entregues temporariamente afim de as 
entregarem ao Estado.  
8. Porém, no decurso da acção inspectiva que ocorreu 
entre 29 de Maio de 2002 e 31 de Outubro do mesmo 
ano, os arguidos liquidaram todas as quantias em 
dívida supra mencionadas.  
9. Os arguidos sabiam que as aludidas importâncias 
que deduziram e retiveram a título de I.R.S. e I.V.A. 
não lhes pertenciam a si ou á sociedade arguida, mas 
sim ao Estado e que as deveriam entregar nos 
competentes serviços da Administração Fiscal, até ao 
dia 20 do mês seguinte ao da respectiva retenção, 
conforme impõem o art. 98° n.º 3 do Cod. do I.R.S., 
na redacção dada pela Lei n.º 39-B/94 de 27/12 
(Orçamento do Estado para 1995), com referência ao 
art. 92 do mesmo diploma legal e o art. 24° n.º6 do 
D.L.20-A/90 de 15/1 e 105° nº4 da Lei 15/01 de 5/6.  
10. Não obstante, os arguidos aproveitando-se sempre 
das facilidades que lhes advinham do exercício das 
suas funções de gerentes que desempenhavam na 
sociedade arguida e agindo com o propósito de as 
fazer suas, bem assim de as integrarem no acervo 
patrimonial daquela e apesar de terem enviado aos 
serviços da Administração do IVA as declarações 
periódicas a que se referem os art.º 28° n. 1 al. c) 40° 
n.º do CIVA respeitantes aos períodos compreendidos 
entre o 3° trimestre de 1998 e o mês de Dezembro de 
2001, fizeram-no sem que as mesmas fossem 
acompanhadas dos respectivos meios de pagamento, 
pelo que não entregaram a quantia supradita em 
qualquer um dos serviços da Administração Fiscal 
dentro dos prazos legais de entrega (a que alude o 
art. 26°) nem nos 90 dias seguintes ao termo 
daqueles prazos, jamais o tendo feito e, ao invés delas 
se apropriaram, bem assim como das já referidas 
quantias retidas a título de IRS fazendo-as suas e da 
sociedade arguida, querendo e sabendo que das 

mesmas se apropriavam indevidamente, lesando 
desse modo, e no montante global de 228.008,68 e 
109,74 o erário público da Administração fiscal.  
11. Os arguidos actuaram assim na qualidade de 
legais representantes da sociedade arguida, actuando 
em conjugação de esforços e intentos e em nome e no 
interesse colectivo daquela sociedade e sob um quadro 
volitivo único e subsistente que se propagou ás 
sucessivas e contínuas omissões prestativas e, ao 
decidirem não entregar os montantes retidos a título 
de IRS e IVA, fizeram-no com intenção de os fazer 
seus, bem sabendo que os mesmos não lhe 
pertenciam, que se destinavam e eram devidos ao 
Estado, que não os podiam utilizar em seu benefício 
pessoal ou em benefício da sociedade arguida, bem 
como não os podiam integrar no respectivo património 
ou no daquela, como efectivamente sucedeu.  
12. Os arguidos, ao actuarem como actuaram, não 
entregando ao Estado os impostos que lhe eram 
devidos agiram pois, com o propósito de obter 
vantagens patrimoniais a que sabiam não ter direito, o 
que quiseram e conseguiram, bem assim como com o 
propósito de causar prejuízo ao Estado como de facto 
causaram.  
13. Os arguidos agiram pois, de forma livre, voluntária 
e consciente em conjugação de esforços e intentos, 
bem sabendo que a respectiva conduta era proibida 
por lei.  
14. A firma arguida no período no período que acima 
se referiu atravessava grandes dificuldades financeiras 
pelo facto de os clientes da mesma não liquidarem as 
dívidas.  
15. Os arguidos confessaram os factos, supra dados 
como provados.  
16. Exercem a profissão de empresários sendo ambos 
sócios gerentes da sociedade arguida retirando de 
vencimento, cada um deles o montante de €500,00 
mensais. Vivem ambos em comunhão de mesa e 
habitação com os respectivos cônjuges, que auferem 
cada uma delas o vencimento mensal de €500,00. 
Vivem em casa própria. O arguido C……….[1] tem um 
filho a seu cargo.  
17. Os arguidos não têm antecedentes criminais.  
 
O Direito: 
 
Como questão prévia impõe-se abordar a alteração 
introduzida no art.º 105º do RGIT pelo art.º 95º da Lei 
n.º 53-A/2006, de 29.12 [entrada em vigor em 
1.1.2007, conforme estipula o art.º 163º da Lei n.º 
53-A/2006, de 29.12]. 
Notificados os arguidos, nos termos e para efeitos da 
al. b) do n.º4 do art.º 105º do RGIT, não procederam 
a qualquer pagamento dos valores para que foram 
notificados. Ora a al. b) do n.º4 do art.º 105º do 
RGIT, estabelece uma condição de punibilidade[2] e 
caso ocorra pagamento no prazo de 30 dias, após 
notificação para o efeito, configura uma causa de 
extinção da responsabilidade. A notificação foi feita e 
os arguidos nada pagaram pelo que não ocorreu 
extinção da responsabilidade penal dos arguidos. 
 
Questões suscitadas no recurso: 
Quanto ao alegado de que não foi devidamente 
valorado o facto de os arguidos não terem recebido 
dos clientes o IVA das vendas realizadas com os 
mesmos, pelo que foi incorrectamente julgada a 
matéria de facto constante do ponto 14, diremos que 
não assiste razão aos recorrentes, pois a factualidade 
dada como provada resulta das suas confissões livres 
e sem coacção, conforme consta da motivação da 
sentença e ficou exarado em acta a fls. 185. 
 
Entendem os arguidos que os factos apurados 
integram a prática de crime simples (art.º 105º n.º1) 
e não agravado (art.105º n.º5). Na parte relevante 
dispõe, agora, o art.º 105º do regime geral das 
infracções tributárias: 



Texto Integral 
Boletim nº 33 

 109 

Art.º 105º 
Abuso de confiança 
1. Quem não entregar á administração tributária, total 
ou parcialmente, prestação tributária de valor superior 
a € 7500, deduzida nos termos da lei e que estava 
legalmente obrigado a entregar é punido com pena de 
prisão até três anos ou multa até 360 dias. 
(…) 
 
5. Nos casos previstos nos números anteriores, 
quando a entrega não efectuada for superior a 
€50.000, a pena é a de prisão de um a cinco anos e de 
multa de 240 a 1200 dias para as pessoas colectivas. 
(…) 
 
7. Para efeitos do disposto nos números anteriores, os 
valores a considerar são os que, nos termos da 
legislação aplicável, devam constar de cada declaração 
a apresentar à administração tributária[3]. 
 
Perante a clareza da solução legal, no que respeita ao 
preenchimento do tipo qualificado, ou a equivalente 
determinação da moldura penal abstracta, não 
procede a interpretação da decisão recorrida, e 
também sustentada pelo Ministério Público na primeira 
instância, no sentido de que o que releva não é o valor 
individual de cada uma das declarações tributárias, 
mas o somatório de todas elas. Ora é precisamente o 
contrário que resulta do regime legal. O legislador diz, 
muito claramente, que «os valores a considerar são os 
que (…) devam constar de cada declaração a 
apresentar à administração tributária». O valor global 
de todas as prestações não pode ser considerado, no 
actual quadro legal, para o efeito de qualificar o crime 
de abuso de confiança, relevando apenas em sede de 
determinação da pena para aferir o grau de ilicitude.  
 
Em sede de interpretação, como ensina F Dias, do que 
se trata (numa atitude metodológica correcta no 
trabalho sobre a doutrina do crime) é, em último 
termo, de encontrar soluções justas e adequadas para 
concretos problemas da vida de relação comunitária. 
Esta tarefa não pode ser cumprida com êxito apelando 
directamente para objectividades ou intencionalidades 
adequadas à ideia de direito, ou mesmo para puros 
princípios ou considerações de valor fundados em uma 
qualquer axiologia pressuposta. Pois assim se tornaria 
a resolução do caso e o alcance da almejada “justiça 
material” função de um puro jogo de lotaria, individual 
e comunitariamente insuportável e que representaria o 
retrocesso de mais de mais de um século na evolução 
da ciência do direito penal. Antes o caso concreto tem 
de ser funcionalmente projectado no contexto do 
sistema teleológico-racional do direito penal, aí tratado 
e – ao menos de forma provisória – resolvido[4]. 
Não pode reivindicar-se de interpretação uma 
qualquer solução jurídica, por mais indicada axiológica 
e teleologicamente, que já não encontre apoio no 
texto da lei. E, em vez disso, transcenda o limite do 
possível significado verbal da lei. Toda a interpretação 
começa e acaba nas palavras, o meio privilegiado de 
comunicação entre as pessoas e o único meio de 
comunicação entre o legislador penal e o cidadão. Na 
conhecida frase de Canaris, só o texto da lei recebe a 
autoridade das mãos do legislador([5]). 
Não sendo no caso o valor individual de cada uma das 
declarações tributárias, que devesse constar de cada 
declaração a apresentar à administração tributária 
superior a €50.000, concluímos que os arguidos 
preencheram com as suas condutas o tipo 
fundamental de ilícito, p. e p. no art.º 105º n.º1 do 
RGIT, punível com a pena de prisão até três anos ou 
multa até 360 dias, procedendo nesta parte a 
pretensão dos recorrentes. 
Insurgem-se os arguidos quanto à concreta pena 
aplicada, que reputam exagerada, pretendendo a 
respectiva dispensa ou a sua atenuação especial, art.º 
22º n.º2 e 73º e 74º do Código Penal. 

Em tema de dispensa e atenuação especial da pena 
dispõe o art.º 22º da Lei 15/2001: 
1 – Se o agente repuser a verdade sobre a situação 
tributária e o crime for punível com pena de prisão 
igual ou inferior a três anos, a pena pode ser 
dispensada se: 
a) A ilicitude do facto e a culpa do agente não forem 
muito graves; 
b) A prestação tributária e demais acréscimos legais 
tiverem sido pagos, ou tiverem sido restituídos os 
benefícios os benefícios injustificadamente obtidos; 
c) À dispensa de pena se não opuserem razões de 
prevenção. 
 
Os pressupostos para se encarar e ponderar a 
possibilidade de dispensa de pena – já que se trata de 
uma medida que funciona ope judicis – são os 
seguintes: 
- Crime tributário punível com pena de prisão igual ou 
inferior a 3 anos; 
- Reposição pelo agente da verdade tributária; 
- Ilicitude do facto e culpa do agente não muito 
graves; 
- Pagamento da prestação tributária e demais 
encargos legais; 
- À dispensa não se opuserem razões de prevenção. 
 
Como o art.º 22º, da Lei 15/2001, apenas refere o 
crime for punível com pena de prisão igual ou inferior 
a três anos, cumpre questionar se a medida de 
dispensa de pena pode ter lugar, ou não, quanto aos 
crimes tributários cometidos por pessoas colectivas, 
punidos, como se sabe, com penas de multa.  
Várias soluções se perfilam: 
Uma afirmativa, permitida por argumento a contrario, 
partindo da consideração de que a pena de prisão 
igual a três anos é o limite a partir do qual não pode 
ser dispensada a pena; assim, quando em abstracto 
não é cominada sequer uma pena de prisão, mas uma 
simples pena de multa, não há qualquer obstáculo à 
dispensa de pena. 
Outra negativa, possibilitada pela consideração de que 
referindo o normativo legal apenas pena de prisão, e 
sendo essa pena aplicável exclusivamente a pessoas 
singulares, então as pessoas colectivas estariam 
arredadas desse benefício. 
Uma solução intermédia seria a de fazer apelo ao 
Código Penal, art.º 74º n.º1, e permitir apenas a 
dispensa no caso das multas não superiores a 120 dias 
o que equivale a tornar esse instituto letra quase 
morta, pois considerando as molduras penais 
abstractas da parte especial do RGIT, teria uma 
utilidade muito marginal e residual, cfr. art.º 88º n.º 2 
do RGIT. 
Finalmente, outra solução, é entender [e estender] a 
referência que é feita no art.º 22º n.º 1 do RGIT, a 
pena de prisão igual ou inferior a três anos, ao 
respectivo tipo legal, e daí retirar que a intenção do 
legislador foi definir os tipos legais a que pretendia 
aplicar a dispensa, abrangendo quer as pessoas 
singulares, que são punidas nessa moldura, quer as 
pessoas colectivas que são aí punidas na moldura 
equivalente de multa. 
É esta última solução a que nos parece mais razoável, 
art.º 9º do Código Civil, e a que se justifica até por um 
argumento de identidade de razão. Como explicar, que 
sendo uma pessoa singular e uma pessoa colectiva 
condenadas, pela mesma disposição legal, em virtude 
da mesma conduta, a pena da pessoa singular possa 
ser dispensada e a da pessoa colectiva não? 
 
Como justamente observa Costa Andrade[6] padece o 
nosso Código de Processo Penal de uma patente 
ausência de regime normativo das pessoas colectivas. 
A entrada das pessoas colectivas no processo penal 
levanta problemas que a lei não pensou e a solução só 
pode ser o recurso à analogia, art.º 4º do Código de 
Processo Penal. Assim, o mesmo comportamento 
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naturalístico da pessoa física, enquanto tal e enquanto 
agente da pessoa colectiva, se a nível substantivo se 
compreende e aceita que tenha um tratamento 
diferenciado, já não se compreende que a nível 
processual, apesar de não se estar perante 
«comparticipação», se não assimile a essa figura, por 
exemplo, no que respeita ao âmbito do recurso, 
estendendo à sociedade não recorrente os benefícios 
de que gozam os comparticipantes não recorrentes. 
Apesar de a sociedade não ter impugnado a decisão, 
entendemos que lhe aproveita o recurso interposto 
pelos seus gerentes, pois agiram em sua 
representação e no seu interesse. A actuação dos 
gerentes em nome da sociedade configura caso 
análogo ao de «comparticipação» a que se refere o 
art.º 402º n.º2 al. a) do Código de Processo Penal e 
que por isso deve ser aplicável por força do art.º 4º do 
Código de Processo Penal. Não se compreenderia que 
intercedendo entre as condutas dos arguidos 
recorrentes e a da sociedade um elo de ligação e 
encadeamento naturalístico tão forte, pois não deixa 
de, nessa perspectiva, ser uma e a mesma conduta – 
só a nível jurídico é que as consequências são plurais, 
pois pune-se quer o comportamento individual dos 
gerentes quer enquanto «conduta da sociedade» – da 
procedência do recurso dos arguidos não pudesse 
beneficiar a sociedade de que são gerentes. 
No caso verificam-se todos os pressupostos de que 
depende a concessão de dispensa de pena: o crime é 
punível com pena de prisão igual ou inferior a 3 anos, 
os arguidos regularizaram toda a sua situação fiscal 
antes do levantamento do auto de notícia, ainda 
durante o decurso da acção inspectiva, alterando por 
completo as suas condutas omissivas anteriores, 
passando a colaborar diligentemente com a 
Administração Fiscal, regularizando todas as 
obrigações que tinham em atraso e apresentando as 
declarações periódicas de substituição. No caso 
concreto a ilicitude e a culpa dos arguidos não é muito 
grave. Finalmente estão acauteladas as exigências de 
prevenção não se verificando razões que obstem no 
caso concreto à dispensa de pena: a forma pronta 
como os arguidos liquidaram os montantes em dívida, 
permite concluir que os arguidos interiorizaram os 
seus deveres fiscais, não se verificando especiais 
necessidades de prevenção especial; depois em sede 
de prevenção geral é sabido que o que releva, mais do 
que a natureza ou dureza da sanção, é a rapidez de 
actuação e a sensação de impunidade por parte de 
quem pratica os ilícitos. Ora isso não se verifica: a 
administração agiu de pronto e os arguidos logo 
concluíram que a infracção não compensava. 
Verificados os pressupostos do art.º 22º do RGIT, 
procede pois a pretensão dos arguidos de serem 
isentos de pena. 
Decisão: 
Na procedência do recurso altera-se a decisão 
recorrida no sentido de que os arguidos cometeram, 
em co-autoria material, um crime de abuso de 
confiança fiscal, p. e p. nos artºs 6º n.º 1 e 105º n.º 1 
do RGIT; verificados os pressupostos do art.º 22º n.º1 
do RGIT, os arguidos são dispensados de pena. Visto o 
disposto no art.º 402º n.º2 al. a) do Código de 
Processo Penal, esta decisão aproveita e nos seus 
precisos termos à sociedade.  
Custas pelos arguidos fixando-se a taxa de justiça no 
mínimo, art.º 521º do Código de Processo Penal. 
 
Porto, 4 de Fevereiro de 2009. 
António Gama Ferreira Ramos 
Abílio Fialho Ramalho 
Custódio Abel Ferreira de Sousa Silva 
 
_________________________ 
[1] Correcção de fls. 208. 
[2] Neste sentido Lopes de Sousa, Simas Santos, RGIT 
anotado, p. 587; Tolda Pinto e Reis Bravo, RGIT, p. 
333 e Nuno Lumbrales, O Abuso de Confiança......, p. 

93 e Acórdão n.º6/2008 do Supremo Tribunal de 
Justiça.  
[3] O realce é obviamente da nossa responsabilidade. 
[4] Interpretação da norma penal, F Dias, Sobre o 
Estado actual da Doutrina do Crime, in RPCC, Ano I, 1 
pág. 20.  
[5] Lembramos aqui as recentes e avisadas palavras 
de Costa Andrade, RLJ 134º 72, que também fazemos 
nossas. 
[6], «Bruscamente no verão passado»…, RLJ 137º, 
273 e ss. 
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Procº nº 6692/08 
 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
No .º juízo do Tribunal Judicial da comarca de 
Valongo, em processo comum com intervenção do 
tribunal singular, foi o arguido B………. submetido a 
julgamento e condenado 
-na pena de 150 dias de multa a € 4 por dia, pela 
prática de um crime de ofensa à integridade física 
qualificada p. e p. pelos artº 143º, nº 1, 146º, nºs 1 e 
2, e 132º, nº 2, alínea j), do CP na versão anterior à 
da Lei nº 59/2007, de 4 de Setembro; 
-na pena de 90 dias de multa a € 4 por dia, por cada 
um de três crimes de injúria agravada p. e p. pelos 
artºs 181º, 184º e 132º, nº 2, alínea j), do mesmo 
diploma; 
-e, em cúmulo, na pena única de 270 dias de multa a 
€ 4 por dia. 
Foi ainda o arguido condenado a pagar à PSP, a título 
de indemnização, a quantia de € 798,32, acrescida de 
juros à taxa legal, desde a notificação do pedido. 
 
Inconformado, o arguido interpôs recurso, 
sustentando, em síntese, na sua motivação: 
-O tribunal recorrido errou ao dar como provado que o 
recorrente chamou «filhos da puta» aos agentes 
C………. e D………., pois não se fez prova desse facto. 
-Errou ainda ao considerar provado que o recorrente 
representou a possibilidade de atingir com o cotovelo 
o agente E………., causando-lhe ofensa física, e se 
conformou com esse resultado. 
-Em consequência, deve o recorrente ser absolvido da 
acusação pelos crimes de injúria agravados que lhe 
foram imputados com referência aos agentes C………. e 
D………. . 
-Em relação à pancada com o cotovelo no peito do 
agente E………., o recorrente deve ser absolvido da 
acusação pelo crime de ofensa à integridade física 
qualificada. 
-Esse facto apenas preenche o crime de ofensa à 
integridade física negligente. 
-Mas não pode ser condenado pela sua prática, visto 
que o respectivo procedimento criminal depende de 
queixa e no caso esta não foi apresentada.  
 
Respondendo, o MP junto do tribunal recorrido 
pronunciou-se pela improcedência do recurso. 
Este foi admitido. 
Nesta instância, o senhor procurador-geral-adjunto foi 
também de parecer que o recurso não merece 
provimento. 
Foi cumprido o artº 417º, nº 2, do CPP. 
Não foi requerida a realização da audiência. 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
Fundamentação: 
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Matéria de facto: 
Foram dados como provados os seguintes factos 
(transcrição): 
1. No dia 06-01-2007, pelas 20H10, foi solicitada a 
comparência da PSP no Café “F……….”, situado na 
………., ………., Valongo, por aí se encontrar o arguido a 
causar distúrbios, embriagado. 
2. De imediato, os agentes da PSP E………., C………. e 
D………., devidamente uniformizados e no exercício das 
suas funções de agentes de força de segurança junto 
da esquadra da PSP de ………., deslocaram-se ao local 
referido. 
3. Aí chegados, os agentes referidos dirigiram-se ao 
arguido e tentaram acalmá-lo, posto que o mesmo se 
mostrava exaltado e a discutir com a dona do 
estabelecimento em tom de voz elevado, recusando-se 
a pagar a despesa que fizera. 
4. Após, o agente E………. solicitou ao arguido os 
elementos de identificação. 
5. Em resposta, o arguido recusou-se a fornecer os 
elementos de identificação ao agente E………. e disse 
aos três agentes ali presentes que não tinha medo de 
ninguém e que metia uma bomba nos mesmos. 
6. Após, os agentes referidos conduziram o arguido ao 
carro patrulha para o conduzirem à esquadra de 
………., a fim de aí procederem à identificação do 
mesmo. 
7. Durante a viagem, o arguido chamou os três 
agentes de “filhos da puta”. 
8. Após, chegados à esquadra, quando o agente da 
PSP E………. forçou o arguido a sentar-se numa 
cadeira, este esbracejou para se libertar do mesmo e, 
com tal gesto, atingiu o mesmo agente com o cotovelo 
no peito do mesmo. 
9. Em consequência directa e necessária de tal 
actuação, o agente E………. sofreu dor à palpação na 
face anterior do hemi-tórax direito, dor pleurítica, sem 
dispneia e sem alterações auscultatórias, que 
determinaram 12 dias para a sua cura, com afectação 
total da sua capacidade de trabalho profissional por 
igual período. 
10. O arguido previu e quis actuar da forma acima 
descrita, sabendo que os três agentes acima referidos 
eram elementos da PSP, se encontravam no exercício 
das suas funções e que, por isso, exerciam a 
autoridade pública. 
11. O arguido previu e quis ofender a honra e 
consideração dos referidos agentes, sabendo que a 
sua conduta era adequada a tal. 
12. O arguido admitiu que, ao actuar da forma acima 
descrita, podia vir a atingir o agente E………. do modo 
acima referido e a causar-lhe sofrimento físico e a feri-
lo, e conformou-se com tal resultado. 
13. O arguido actuou sempre de modo livre, 
deliberado e consciente, sabendo bem que a sua 
conduta era proibida e punida por lei. 
14. O arguido não tem antecedentes criminais. 
15. O arguido vive sozinho em casa arrendada pela 
quantia mensal de € 124,00. 
16. O arguido encontra-se desempregado e aufere € 
400,00 por mês a título de subsídio de desemprego. 
17. O arguido sofre de epilepsia e carece de 
medicação permanente para seu tratamento. 
18. O arguido tem vindo a ser auxiliado por familiares, 
que lhe controlam as tomas de medicamentos e lhe 
dão alimentação. 
19. Durante o período referido em 9, a PSP assumiu o 
pagamento das despesas com o tratamento do agente 
E………. e o pagamento do vencimento do mesmo, nos 
seguintes montantes parciais: 
a) € 143,00, por tratamentos prestados no Hospital 
………., no Porto; 
b) € 17,96, por consulta médica; 
c) € 21,56, por consulta médica; 
d) € 615,80, a título de vencimento. 
 
E foi dado como não provado que (transcrição) 

-o arguido disse aos agentes referidos na matéria de 
facto dada como provada que eram todos uns escovas, 
não tinham vida para si e que eram todos uns 
estúpidos; 
-o arguido empurrou o agente E……….; 
-o arguido previu e quis ofender a saúde e integridade 
física do agente E……….; 
-durante o período referido em 9, a PSP pagou ao 
agente E………. a quantia de € 105,80, a título de 
suplemento remuneratório. 
 
Conhecendo: 
Diz o recorrente que foi levado pelos agentes da PSP 
para a esquadra sem que lhe tivesse sido dada voz de 
detenção, como resulta da prova produzida na 
audiência, pelo que a detenção é ilegal, ocorrendo, por 
via disso, uma nulidade processual, que determina a 
invalidade de todos os actos posteriores, 
designadamente a constituição de arguido. 
Mas tenha ou não havido detenção, a omissão 
referida, a constituir ilegalidade, não integra qualquer 
nulidade, pois de acordo com o princípio da legalidade 
ou tipicidade consagrado no artº 118º, «a violação ou 
inobservância das disposições da lei do processo penal 
só determina a nulidade do acto quando esta for 
expressamente cominada na lei», sendo que «nos 
casos em que a lei não cominar a nulidade, o acto 
ilegal é irregular». E a referida omissão em lado algum 
está classificada como nulidade, sendo certo que a 
presente situação nada tem que ver com a situação 
prevista no artº 258º, onde se define o conteúdo dos 
mandados de detenção, que no caso não houve. Por 
isso, a ser ilegal a indicada omissão, ficar-se-ia pela 
simples irregularidade, que estaria sanada por não ter 
sido arguida nos termos e prazo previstos no artº 
123º, nº 1. Mesmo que houvesse nulidade, não 
estando prevista como insanável, designadamente no 
artº 119º, teria de ser arguida no próprio acto, nos 
termos do artº 120º, nº 3, alínea a), ou, pelo menos 
no prazo do artº 105º, nº 1, contado a partir da 
primeira intervenção da defensora no processo, o que, 
por não ter acontecido, implicaria a sanação de um tal 
vício. 
 
O recorrente impugna a decisão proferida sobre 
matéria de facto, pretendendo não se ter provado que 
-durante a viagem até à esquadra chamou “filhos da 
puta” aos agentes C………. e D……….; 
-previu e quis actuar dessa forma, sabendo que esses 
agentes eram elementos da PSP, se encontravam no 
exercício das suas funções e que, por isso, exerciam a 
autoridade pública; 
-previu e quis ofender a honra e consideração desses 
dois agentes, sabendo que a sua conduta era 
adequada a tal; 
-admitiu que, ao actuar da forma descrita no nº 8, 
podia vir a atingir o agente E………. do modo acima 
referido e a causar-lhe sofrimento físico e a feri-lo, e 
conformou-se com tal resultado; 
-actuou sempre de modo livre, deliberado e 
consciente, sabendo bem que a sua conduta era 
proibida e punida por lei. 
Nesse sentido argumenta assim: 
-o tribunal recorrido baseou a sua convicção nesta 
parte nos depoimentos das testemunhas E………. e 
C………., dois dos três agentes da PSP que interpelaram 
e conduziram o recorrente à esquadra, sendo que o 
terceiro não foi ouvido; 
-porém, relativamente às injúrias, enquanto o E………. 
afirmou que a expressão filho da puta foi dirigida 
apenas a si, o C………. afirmou que o arguido também 
o injuriou a si e ao terceiro agente, não se recordando, 
porém, das expressões que lhes dirigiu; 
-relativamente à cotovelada, enquanto o C………. disse 
não ter assistido, o E………. afirmou julgar que foi 
involuntária; 
-nesta parte apenas poderia verificar-se um crime de 
ofensa á integridade física por negligência, pelo qual 
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não pode haver condenação, visto o procedimento 
exigir queixa, que não houve. 
O que o recorrente põe em causa é que tenha 
injuriado os agentes da PSP C………. e D………. e que 
tenha representado a possibilidade de a atingir com o 
braço o E………. . Aceita, assim estar provado que 
chamou «filho da puta» ao agente E………., bem como 
os demais factos de ordem subjectiva referidos àquele.  
E relativamente à parte impugnada, o recorrente tem 
razão. Com efeito, como alega, o G………. afirmou que, 
quanto a expressões injuriosas, só se recorda da de 
«filho da puta» e que esta foi dirigida a si e só a si, 
fazendo-o em resposta à seguinte observação 
daquele: «já tem idade para ter juízo; podia ser meu 
pai». E o C………., disse que tanto ele como o terceiro 
agente também foram injuriados pelo recorrente, mas, 
tendo-lhe sido pedido que concretizasse as expressões 
injuriosas, declarou não se recordar. 
Deste modo se, por um lado, o G………. disse que a 
expressão «filho da puta» foi dirigida só a si, não se 
recordando de outras expressões que pudessem ser 
consideradas injuriosas, e, por outro, o C………. 
declarou não se recordar das expressões que o 
recorrente dirigiu a si e ao terceiro agente, não 
havendo outra prova, parece claro que não pode ter-
se como provado que o arguido dirigiu a expressão 
«filho da puta» aos agentes C………. e D………. . E não 
se pode dar como provado que o recorrente dirigiu 
«expressões injuriosas» ao terceiro agente e ao 
C………, como afirmou este, porque nessa afirmação 
não há factos, mas matéria de direito. 
No que se refere à cotovelada, a única prova é 
constituída pelas declarações do E………, as quais não 
suportam a decisão recorrida neste ponto, na medida 
em que vão no sentido de que a pancada foi 
involuntária. A testemunha afirmou que, na esquadra, 
ordenou ao arguido que se sentasse e, como ele 
recusasse fazê-lo, se aproximou por trás, a fim de o 
obrigar a sentar, sendo que este, ao sentir-se 
agarrado por aquele, para se libertar, esbracejou, 
atingindo-o nesse movimento com o cotovelo no peito, 
ao que julga, inadvertidamente. A conclusão tirada 
pelo tribunal recorrido de que o recorrente previu a 
possibilidade de atingir o E………., conformando-se com 
esse resultado não é, assim, fundada. Não existe 
qualquer prova que a suporte. 
 
Há, pois, que alterar a decisão proferida sobre matéria 
de facto, considerando-se provados os seguintes 
factos: 
1. No dia 06-01-2007, pelas 20H10, foi solicitada a 
comparência da PSP no Café “F……….”, situado na 
………., em ………., concelho de Valongo, por aí se 
encontrar o arguido a causar distúrbios, embriagado. 
2. De imediato, os agentes da PSP E………., D………. e 
C………., devidamente uniformizados e no exercício das 
suas funções, deslocaram-se ao local referido. 
3. Aí chegados, os agentes referidos dirigiram-se ao 
arguido e tentaram acalmá-lo, posto que o mesmo se 
mostrava exaltado e a discutir com a dona do 
estabelecimento em tom de voz elevado, recusando-se 
a pagar a despesa que fizera. 
4. Então, o agente E………. solicitou ao arguido os 
elementos de identificação. 
5. Em resposta, o arguido recusou-se a fornecer os 
elementos de identificação ao agente E………. e disse 
aos três agentes ali presentes que não tinha medo de 
ninguém e que metia uma bomba nos mesmos. 
6. Nessa altura, os agentes referidos conduziram o 
arguido ao carro patrulha para o levarem para a 
esquadra de ………., a fim de aí procederem à sua 
identificação. 
7. Durante a viagem, o arguido chamou “filho da puta” 
ao agente E………. . 
8. Na esquadra, quando o agente E………. forçou o 
arguido a sentar-se numa cadeira, este esbracejou, 
para se libertar do mesmo, atingindo aquele nesses 
movimentos de braços com um cotovelo no peito. 

9. Em consequência directa e necessária de tal 
actuação, o agente E………. sofreu dor à palpação na 
face anterior do hemi-tórax direito, dor pleurítica, sem 
dispneia e sem alterações auscultatórias, que 
determinaram 12 dias para a sua cura, com afectação 
total da sua capacidade de trabalho profissional por 
igual período. 
10. O arguido ao chamar «filho da puta» ao E………. 
agiu livre e conscientemente, sabendo que este era 
agente da PSP e que com essa expressão o ofendida 
na sua honra e consideração. Sabia ainda que essa 
sua conduta era proibida e punida por lei. 
11. O arguido não tem antecedentes criminais. 
12. Vive sozinho em casa arrendada pela quantia 
mensal de € 124,00. 
13. Encontra-se desempregado e aufere € 400,00 por 
mês a título de subsídio de desemprego. 
14. Sofre de epilepsia e carece de medicação 
permanente para seu tratamento. 
15. Tem vindo a ser auxiliado por familiares, que lhe 
controlam as tomas de medicamentos e lhe dão 
alimentação. 
16. Durante o período referido em 9, a PSP assumiu o 
pagamento das despesas com o tratamento do agente 
E………. e o pagamento do vencimento do mesmo, nos 
seguintes montantes parciais: 
-a) € 143,00, por tratamentos prestados no Hospital 
de ………., no Porto; 
-b) € 17,96, por consulta médica; 
-c) € 21,56, por consulta médica; 
-d) € 615,80, a título de vencimento. 
 
E como não provado que 
-o arguido disse aos agentes referidos na matéria de 
facto dada como provada que eram todos uns escovas, 
não tinham vida para si e que eram todos uns 
estúpidos; 
-o arguido empurrou o agente E……….; 
-o arguido previu e quis ofender a saúde e integridade 
física do agente E……….; 
-durante o período referido em 9, a PSP pagou ao 
agente E………. a quantia de € 105,80, a título de 
suplemento remuneratório; 
-o arguido dirigiu a expressão «filho da puta» aos 
agentes C………. e D……….; 
-o arguido, ao esbracejar para se libertar do E………. 
tivesse representado a possibilidade de atingir com os 
braços esse agente por forma a causar-lhe ofensa no 
corpo ou na saúde, conformando-se com esse 
resultado. 
 
Matéria de direito: 
A decisão recorrida condenou o arguido pela prática de 
três crimes de injúria agravados, considerando 
integrado o respectivo tipo objectivo com o facto de 
ele haver chamado os três agentes de «filhos da 
puta». Tendo-se provado dessa matéria apenas que o 
arguido chamou «filho da puta» ao agente E………., 
tem de concluir-se que só cometeu um desses três 
crimes, o que lhe vinha imputado com referência a 
este ofendido. 
Por esse crime foi-lhe aplicada a pena de 90 dias de 
multa a € 4 por dia. 
Esta parte da decisão – escolha e medida da pena e 
quantitativo diário da multa – não vem posta em 
causa no recurso nem é matéria que deva ser 
conhecida oficiosamente, não podendo por isso deixar 
de ser mantida. 
 
Foi também o arguido condenado pela prática de um 
crime de ofensa à integridade física qualificada p. e 
pelos artºs 143º, nº 1, e 146º, nºs 1 e 2, com 
referência ao artº 132º, nº 2, alínea j), do CP, na 
versão anterior, com base no facto de, ao esbracejar 
para se libertar do agente E………. que o forçava a 
sentar-se numa cadeira, ter atingido esse agente no 
peito com um cotovelo, causando-lhe uma lesão física, 
resultado que previu e com que se conformou. 
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Não se tendo provado que o arguido, a esbracejar, 
tivesse representado a possibilidade de atingir o 
E………. nem, consequentemente, que se tivesse 
conformado com esse resultado, não se preenche o 
crime referido. 
 
Mas, afastado o dolo, coloca-se a questão de saber se 
a conduta do arguido, que consistiu em, ao esbracejar, 
nas circunstâncias descritas, ter atingido com um 
cotovelo o agente E………. no peito, não tendo chegado 
a representar essa possibilidade, preenche o crime de 
ofensa à integridade física por negligência e, a 
entender-se que preenche, se pode ser condenado 
pela sua prática. 
O recorrente aceita que a sua conduta integra este 
crime, mas diz que não pode ser condenado pela sua 
prática, por o procedimento criminal depender de 
queixa, que no caso não teria havido. Mas sobre este 
último ponto não tem razão, visto que a queixa mais 
não é que a manifestação da vontade de procedimento 
criminal, e o ofendido, a fls. 25, em 15/03/2007, ou 
seja, ainda dentro do prazo de 6 meses do artº 115º, 
nº 1, do CP, declarou desejar procedimento criminal 
contra o arguido. 
Sobre a negligência diz o artº 15º deste código: 
Age com negligência quem, por não proceder com o 
cuidado a que, segundo as circunstâncias, está 
obrigado e de que é capaz: 
a) Representar como possível a realização de um facto 
que preenche um tipo de crime mas actuar sem se 
conformar com essa realização; ou 
b) Não chegar sequer a representar a possibilidade de 
realização do facto. 
No caso, o arguido encontrava-se no “F……….”, em 
………. . Sob o pretexto de que ali estava a provocar 
distúrbios e embriagado, foi solicitada a comparência 
da PSP. Chegaram então ao local os três identificados 
agentes. Após terem tentado acalmar o arguido, 
pediram a este os elementos de identificação, o que 
ele recusou fazer. Por essa razão, usando da força, 
levaram o arguido até ao carro-patrulha, introduziram-
no aí e transportaram-no para a respectiva esquadra, 
apenas para o identificarem, tudo contra a vontade do 
arguido. 
Este comportamento dos agentes da PSP é claramente 
ilegal, pois o arguido foi privado da sua liberdade, sem 
que se verificasse qualquer das situações previstas no 
artº 250º, nºs 1 a 6, do CPP, visto que sobre ele não 
recaíam «fundadas suspeitas da prática de crimes, da 
pendência de processo de extradição ou de (...) haver 
contra si mandado de detenção», 254º e 257º, do 
mesmo código, desde logo por não estar em causa a 
prática de qualquer crime. O crime de injúria que se 
considerou praticado contra o agente E………. só teve 
lugar a caminho da esquadra. E não se estava perante 
o crime do artº 220º, nº 1, alínea a), do CP, porque 
resulta das declarações dos agentes ouvidos na 
audiência que o arguido pagou a conta. Nem esse 
crime admitiria a detenção, na medida em que o 
procedimento respectivo depende de queixa, que não 
houve, sendo que o ofendido, se crime houvesse, 
estava presente. 
Não obstante o arguido estar ilegalmente privado da 
sua liberdade, com momentos em que sobre ele foi 
exercida violência física, como o da sua condução do 
“F……….” até ao interior do carro-patrulha, na 
esquadra, num gesto de mais violência desnecessária, 
o agente E………. “forçou-o” a sentar-se numa cadeira. 
E, para o fazer, como resulta das declarações desse 
agente, aproximou-se do arguido por trás e agarrou-o, 
sendo então que este, sentindo-se agarrado, num 
gesto para se libertar, esbracejou e, nesse 
movimento, atingiu com um dos cotovelos o agente 
E……. . 
Nessas circunstâncias estava o arguido obrigado a não 
reagir pela forma como o fez contra o constrangimento 
físico que o agente E………. sobre ele exercia? Não 
estava. Esse constrangimento era desnecessário e 

culminava toda uma actividade ilegal desse agente da 
PSP contra o recorrente, não tendo por isso este de o 
suportar pacificamente. Ao reagir como o fez, 
esbracejando, o arguido executou um gesto adequado 
a libertar-se, a evitar um agravamento da violação do 
seu direito à liberdade. Não tinha, em suma, naquelas 
condições, que lhe foram criadas e mesmo impostas, o 
dever de não actuar do modo como actuou. Assistia-
lhe o direito de resistir, consagrado no artº 21º da 
Constituição, que na modalidade de resistência passiva 
consiste, como dizem Jorge Miranda e Rui Medeiros, 
«em responder a violência física ou agressão, a qual 
pode vir também de agentes da autoridade pública» 
(Constituição Anotada, Tomo I, página 207). 
E não se diga que um tal raciocínio remete para o 
campo das causas de justificação – aqui seria a 
prevista no artº 31º, nº 2, alínea b), do CP –, na 
medida em que, dependendo a afirmação da violação 
do dever de cuidado das circunstâncias do caso, 
muitas situações que, no âmbito de factos dolosos, 
configurariam elementos justificadores servem, nos 
factos negligentes, para negar a própria violação do 
dever de cuidado.  
Sobre esta matéria escreve Figueiredo Dias: «(...) não 
falta quem saliente que, relativamente a factos 
ocorridos no exercício de actividades em geral 
socialmente desejáveis ou aceitáveis, muitos 
elementos justificadores se deixam já integrar nos 
limites do risco permitido e assumem assim significado 
para determinação do dever de cuidado ou intervêm, 
de todo o modo, a nível do tipo incriminador. 
Compreende-se, face a esta consideração, que o tipo 
incriminador negligente constitua como que um tipo 
aberto, particularmente necessitado de completação 
através da concretização, pelo aplicador, de critérios 
de imputação retirados da essência mesmo da ilicitude 
material; e sendo, na negligência, o âmbito da ilicitude 
menos intenso que no dolo, bem se aceitará, a partir 
dali, a relativa sobreposição ou cruzamento que acaba 
por verificar-se entre os momentos da ilicitude e da 
tipicidade. (Direito Penal Português, Questões 
Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, 2ª edição, 
páginas 888-889). 
Não podendo imputar-se a ofensa física sofrida pelo 
agente E………. a um comportamento negligente do 
arguido, não se preenche o crime de ofensa à 
integridade física por negligência. E, sendo assim, fica 
prejudicado o conhecimento da questão de saber se, 
de acordo com as regras processuais que regem sobre 
o objecto do processo, poderia haver aqui condenação 
por um tal ilícito. 
Concluindo, o arguido deve ser absolvido da acusação 
relativamente ao crime de ofensa à integridade física 
qualificada p. e p. pelos artº 143º, nº 1, 146º, nºs 1 e 
2, e 132º, nº 2, alínea j), do CP na versão anterior à 
da Lei nº 59/2007, e aos dois crimes de injúria 
agravada p. e p. pelos artºs 181º, 184º e 132º, nº 2, 
alínea j), do mesmo diploma, referidos aos agentes 
C………. e D……… . Em consequência, só se mantém a 
pena de 90 dias de multa a € 4 por dia, aplicada pelo 
crime de injúria agravada cometido na pessoa do 
agente E………. . 
 
No plano civil, foi o arguido condenado a pagar à PSP, 
a título de indemnização por danos patrimoniais, a 
quantia de € 798,32, acrescida de juros de mora. 
Esses danos estariam concretizados no facto de essa 
corporação haver desembolsado tal quantia em 
remunerações pagas ao agente E……… durante o 
período em que esteve impossibilitado de prestar 
serviço em consequência das ofensas que lhe casou a 
cotovelada do arguido. 
Mas, estando decidido que esse resultado não pode 
ser imputado ao arguido a título de dolo ou de 
negligência e que portanto não houve crime nem outro 
facto ilícito, a condenação nessa indemnização é 
insustentável, desde logo porque neste campo não há 
responsabilidade objectiva. Por isso, ao abrigo do artº 
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403º, nº 3, do CPP, retirando da procedência do 
recurso as consequências legalmente impostas, deve o 
arguido ser absolvido do pedido de indemnização civil.  
 
Decisão: 
Em face do exposto, acordam os juízes desta Relação, 
no provimento do recurso, em revogar a sentença 
recorrida na parte em que condenou o arguido, 
B………., pela prática de um crime de ofensa à 
integridade física qualificada p. e p. pelos artº 143º, 
nº 1, 146º, nºs 1 e 2, e 132º, nº 2, alínea j), do CP na 
versão anterior à da Lei nº 59/2007, de 4 de 
Setembro, e de dois crimes de injúria agravada p. e p. 
pelos artºs 181º, 184º e 132º, nº 2, alínea j), do 
mesmo diploma, bem como na parte em que o 
condenou a pagar à PSP, a título de indemnização, a 
quantia de € 798,32, acrescida de juros à taxa legal, 
desde a notificação do pedido, absolvendo-o nesses 
pontos. 
Mantém-se por isso somente a condenação na pena de 
90 dias de multa a € 4 por dia, pela prática de um 
crime de injúria agravada p. e p. pelos artºs 181º, 
184º e 132º, nº 2, alínea j). 
Sem custas. 
Os honorários da defensora oficiosa, fixados na tabela 
anexa à Portaria nº 1386/2004, de 10 de Novembro, 
são da responsabilidade do IGFIJ, IP. 
 
Porto, 4/02/2009 
Manuel Joaquim Braz 
Joaquim Maria Melo de Sousa Lima 
 
 
 
 
Sumário nº 6570 
 
 
Recurso nº 6771/08-1. 
1ª Secção Criminal. 
Processo em .ª instância nº …/03.0TALSD. 
 
Acordam em conferência na 1ª Secção Criminal 

do Tribunal da Relação do Porto: 
I 

1. 
No processo comum nº …/03.0TALSD do .º Juízo do 
Tribunal Judicial de Lousada, foram os arguidos  
1- B………., casado, nascido a 02.11.1954, natural da 
freguesia de ………., filho de C………. e de D.………., 
residente no ………., freguesia de ………., Lousada;  
2- E………., casada, nascida a 10.01.1956, natural da 
freguesia de ………., filha de F………. e de G………., 
residente no ………., freguesia de ………., Lousada; 
3- H………., divorciado, pintor da construção civil, 
nascido a 24.12.1953, natural da freguesia de ………., 
Lousada, filho de I………. e de J………., residente no 
………., freguesia de ………., Lousada, entretanto 
falecido;  
4- K………., divorciada, doméstica, nascida a 
29.10.1959, natural da freguesia de ………., Lousada, 
residente no l………., freguesia de ………., Lousada;  
5- L………., casado, empregado de armazém, nascido a 
07.06.1976, natural da freguesia de ………., Paredes, 
filho de B………. e D………., residente no ………., ………., 
Lousada;  
6- M………., solteiro, empregado comercial, natural da 
freguesia de ………., nascido a 08.06.1979, filho de 
B………. e de D………., residente no ………., freguesia de 
………., Lousada; 
7- N………., solteira, desempregada, nascida a 
03.11.1983, natural da freguesia de ………., Lousada, 
filha de B………. e de D………., residente no ………., 
freguesia de ………., Lousada; 
8- O………., solteiro, apontador, nascido a 22.05.1979, 
natural da freguesia de ………., Lousada, filho de 
P………. e de Q………., residente no ………., freguesia de 
………., Lousada, 

Julgados e, a final, foi proferida a seguinte decisão: 
“Pelo exposto, decide-se julgar parcialmente 
procedente a pronúncia e, em consequência: 
a) Absolvo o arguido M………. dos crimes por que vem 
acusado; 
b) Condeno o arguido B………. como autor material de 
um crime de dano simples na forma continuada, p. e 
p. nos arts. 30º e 212º, n.º 1, do Código Penal, na 
pena de 100 dias de multa;  
c) Mais o condeno pela prática de dois crimes de 
ofensa à integridade física, p. p. pelo art.° 143.º, n.º 
1, do C. Penal, nas penas de 120 dias e 80 dias;  
d) Em cúmulo jurídico, condeno o mesmo na pena 
única de 260 dias de multa, à taxa diária de 4 Euros; 
e) Condeno a arguida E……… como co-autora material 
de um crime de dano simples, p. p. pelo art.° 212º, 
n.º 1, do C. Penal, na pena de 70 dias de multa, à 
taxa diária de 4 Euros; 
f) Condeno a arguida K………., como co-autora material 
de um crime de dano simples, p. p. pelo art.° 212º, 
n.º 1, do C. Penal, na pena de 70 dias de multa, à 
taxa diária de 3 Euros; 
g) Condeno a arguida N………., como co-autora 
material de um crime de ofensa à integridade física 
simples (na pessoa da Assistente S………), p. p. pelo 
art.° 143.º, n.º 1, do C. Penal, na pena de 80 dias de 
multa à taxa diária de 3 Euros; 
h) Condeno o arguido O………., como co-autor material 
de um crime de ofensa à integridade física simples (na 
pessoa da Assistente S……….), p. p. pelo art.° 143.º, 
n.º 1, do C. Penal, na pena de 110 dias de multa, à 
taxa diária de 4 Euros; 
i) Condeno o arguido L………. pela prática em co-
autoria de dois crimes de ofensa à integridade física, 
p. p. pelo art.° 143.º, n.º 1, do C. Penal, nas penas de 
180 dias e 140 dias;  
j) Em cúmulo jurídico, condeno o mesmo arguido na 
pena única de 280 dias de multa, à taxa diária de 4 
Euros; 
k) No mais, vão os arguidos supra identificados 
absolvidos; 
l) Condeno ainda todos os arguidos, com excepção do 
arguido M………., nas custas do processo fixando-se em 
5 UC’s a taxa de justiça, acrescida de 1% nos termos 
do art.º 13º, n.º 3, do Dec. Lei n.º 423/91, de 30/10, 
sem prejuízo do benefício de apoio judiciário que 
tenha sido concedido; 
m) Declaro extintas as medidas de coacção 
decretadas; 
n) Ordeno a remessa de boletins ao registo criminal. 
 

** 
Quanto à parte cível: 
Decide-se julgar totalmente parcialmente procedente o 
pedido cível deduzido pelos ofendidos e assistentes e, 
em consequência: 
- condeno o arguido e demandado B……….. no 
pagamento, aos Assistentes S………. e marido, de uma 
indemnização no montante de € 250,00, pelos danos 
patrimoniais sofridos pela actuação exclusiva deste; 
- condeno solidariamente os demandados B………., 
E………., K………. e a herança ilíquida aberta por morte 
de T………., no pagamento, aos Assistentes S………. e 
marido, de uma indemnização no montante de € 
400,00, pelos danos sofridos pela actuação destes 
relativa ao dia 30/9/2003; 
- condeno solidariamente os demandados B………., 
N………., O………. e L………., no pagamento à Assistente 
S………. de uma indemnização no montante de € 
750,00, pelos danos morais sofridos pela actuação 
destes atentando contra a sua integridade física; 
- condeno solidariamente os demandados B………. e 
L………., no pagamento ao Assistente U………. de uma 
indemnização no montante de € 550,00, pelos danos 
morais sofridos pela actuação destes atentando contra 
a sua integridade física; 
No mais se absolve os demandados.  
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Custas pelos demandantes e demandados, na 
proporção do respectivo decaimento”. 
2.  
Desta sentença recorrem os arguidos B………., E………., 
K………., L………., N………. e O………. . 
Formulam as seguintes conclusões: 
 
1) A sentença é nula por vício na formação da 
convicção do Tribunal alicerçada num depoimento por 
escrito, em clara violação do estatuído no artigo 355 
do C.P.P. De facto, 
2) O Tribunal baseou-se para a sua convicção, embora 
não especifique os pontos concretos da matéria de 
facto, no depoimento prestado por escrito pela 
testemunha Juiz Conselheiro Jubilado, a fls. 670, 
depoimento escrito esse que não foi lido em Audiência 
de Julgamento, nem foi notificado aos Arguidos, sendo 
que a referida Testemunha também aí não prestou 
depoimento ou esteve presente. 
3) Violou, assim a douta sentença, entre outros, o 
princípio da imediação e o princípio do contraditório. 
(artigo 355 do C.P.P.) 
4) Por erro notório na apreciação da prova, foram 
incorrectamente julgados os pontos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 dos factos provados, 
que deveriam ter sido julgados não provados, 
designadamente pelas declarações dos Assistentes 
S………. (depoimento gravado em duas fitas 
magnéticas nº 1 desde o nº 1321 ao nº 2352 do lado 
A e desde o nº 0000 ao nº 05894 do lado B – 
Audiência de Discussão e Julgamento de 7/01/2008) e 
U………. (depoimento gravado em duas fitas magnética 
nº 1, desde o nº 0594 ao nº 1321 do lado B - 
Audiência de Discussão e Julgamento de 7/01/2008) e 
pelos depoimentos das Testemunhas V………. 
(depoimento gravado em duas fitas magnéticas nº 1, 
desde o nº 000 ao nº 1460 do Lado A – Audiência de 
Discussão e Julgamento de 28/01/2008); N………. 
(depoimento gravado em duas fitas magnéticas, nº 1 
desde o nº 1460 ao nº 2367, do lado A e desde o nº 
0000 ao nº 0431, do lado B - Audiência de Discussão e 
Julgamento de 28/01/2008); X………. (depoimento 
gravado em duas fitas magnéticas nº 1, desde o nº 
0431 ao nº 1457 do lado B - Audiência de Discussão e 
Julgamento de 28/01/2008); Y………. (cujo depoimento 
se encontra gravado em duas fitas magnética nº 1, 
desde o nº 1985 ao nº 2362 do lado B) e duas fitas 
magnéticas nº 2, desde o nº 0000 ao nº 1728 do lado 
A- Audiência de Discussão e Julgamento de 07 de 
Janeiro de 2008); Z………. (depoimento gravado em 
duas fitas magnética nº 2, desde o nº 1730 ao nº 
2356 do lado A) e desde o nº 0000 ao nº 0288 do lado 
B - Audiência de Discussão e Julgamento de 07 de 
Janeiro de 2008); AB………. (depoimento gravado em 
duas fitas magnética nº 2, desde o nº 0288 ao nº 
1526 do lado B - Audiência de Discussão e Julgamento 
de 07 de Janeiro de 2008); AC………. (depoimento 
gravado em duas fitas magnética nº 2, desde o nº 
1526 ao nº 2235 do lado B Audiência de Discussão e 
Julgamento de 07 de Janeiro de 2008); AD………. 
(depoimento gravado em duas fitas magnéticas nº 2, 
desde o nº 2235 ao nº 2378 do lado B) e duas fitas 
magnéticas nº 3, desde o nº 0000 ao nº 1559 do lado 
A) Audiência de Discussão e Julgamento de 07 de 
Janeiro de 008; AE………. (depoimento gravado em 
duas fitas magnética nº 3, desde o nº 1559 ao nº 
2249 do lado A Audiência de Discussão e Julgamento 
de 07 de Janeiro de 2008); AF………. (depoimento 
gravado em duas fitas magnéticas nº 1, desde o nº 
1550 ao nº 2165 do lado B - Audiência de Discussão e 
Julgamento de 13 de Fevereiro de 2008); AG………. 
(cujo depoimento se encontra gravado em duas fitas 
magnética nº 1, desde o nº 1775 ao nº 2189 do lado 
B - Audiência de Discussão e Julgamento de 28 de 
Janeiro de 2008); AH………. (cujo depoimento se 
encontra gravado em duas fitas magnéticas nº 1, 
desde o nº 0200 ao nº 0785 do lado A - Audiência de 

Discussão e Julgamento de 13 de Fevereiro de 2008); 
AI………. (cujo depoimento se encontra gravado em 
duas fitas magnética nº 1, desde o nº 0785 ao nº 
2360 do Lado A e desde o nº 0000 ao nº 0445 do lado 
B - Audiência de Discussão e Julgamento de 13 de 
Fevereiro de 2008)  
5) As declarações daqueles Assistentes, além de 
contraditórias entre si, não foram corroboradas por 
qualquer outro elemento de prova, designadamente a 
Testemunhal supra referida “ dividida em três tempos 
”: 30 de Setembro de 2003- Testemunhas: V………., 
W………., X……….; 1 de Outubro de 2003 – 
Testemunhas: Y………., Z……….; AB……….; AC……….; 
AD……….; AE……….; AF……….; 28 de Outubro de 2003 – 
Testemunhas: AG……….; AH……….; AI………. . Acresce 
que, 
6) Os relatórios médicos juntos aos autos, 
desacompanhados de qualquer outro elemento de 
prova, nada provam quanto à existência das agressões 
imputadas aos Arguidos/Recorrentes. 
7) Os demais documentos juntos aos autos apenas 
demonstram que o que se discute nestes autos 
reveste natureza civil e não criminal. 
8) Face à total ausência de prova, deveriam os 
Recorrentes/ Arguidos terem sido absolvidos da 
totalidade dos crimes que lhe são imputados, bem 
como dos pedidos de indemnização cível contra eles 
formulados. 
9) E mesmo que assim não fosse, pela aplicação do 
princípio “in dubio pro reo”, só a absolvição dos 
Arguidos poderia ser o corolário deste processo. 
10) TERMOS EM QUE, revogando-se a douta sentença 
recorrida e proferindo Acórdão que absolva os 
Recorrentes/Arguidos dos crimes pelo quais vêm 
pronunciados, bem como dos pedidos de indemnização 
cível contra eles formulados. 
3. Responderam os ofendidos e assistentes AJ………. e 
esposa D. S………. e filho U………., dizendo em síntese: 
1- Não deve ser alterada a matéria de facto apurada 
pela Mª. Juíza “a quo” e consignada na douta sentença 
recorrida. 
2- A Exmª. Juíza “a quo” valorou bem toda a prova 
produzida (testemunhal, pericial e documental) ao dar 
como “provados” os factos que apurou na sentença e a 
fundamentação da sua convicção encontra-se aí 
proficientemente consignada. 
3- O que os arguidos recorrentes pretendem é que se 
dê como provado a sua tese e como não provada a 
tese dos ofendidos e assistentes, o que bem vistas as 
coisas implica um novo e global julgamento por este 
Venerando Tribunal da Relação do Porto sobre a 
matéria de facto o que se afigura tendencialmente 
inadmissível face ao disposto no artº 690º-A do Cód. 
Proc. Civil, aplicável “ex-vi” do artº 4º do Cód. Proc. 
Penal, tudo consoante alegado foi no número II desta 
contra-alegação. 
4- Nenhum substancial motivo foi trazido pelos 
arguidos recorrentes no sentido da desconsideração da 
valoração dada pela Exmª Juíza “a quo” aos 
depoimentos das testemunhas arroladas pelos 
assistentes. 
5- Os recorrentes desprezaram a obrigação de pôr em 
relevo e localizar (por cassete e espira) os concretos 
pontos dos depoimentos das testemunhas indicadas 
pelos assistentes que em confronto com os 
depoimentos concretos das testemunhas dos arguidos 
apontariam para diverso julgamento - cfr. artº 690º-A 
do C.P.C. 
6- Preferiram os arguidos questionar a valoração 
global da prova feita pelo Exmº Juiz “a quo” na 
tentativa de a descredibilizar agora, passando por 
cima da completa imediação ao alcance da 1ª 
instância, da regra da livre convicção do Juiz, para 
além de haverem optado por lançar como verdades 
factos que o crivo probatório não segura, tudo 
consoante alegado foi nos números VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII e XIV.  
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7- Nada resulta, pois, no sentido de que haja sido 
cometido erro na apreciação da prova e da matéria de 
facto que impusessem decisão diversa. 
8- Sempre apostados na inutilização da douta 
sentença recorrida invocaram ainda os arguidos 
recorrentes a nulidade da sentença “por vício na 
formação da convicção do Tribunal alicerçada um 
depoimento por escrito, em violação do artº 355º do 
Cód. Proc. Penal”.  
9- Mas a douta sentença recorrida não enferma de 
nenhum vício consoante alegado foi no número XV 
desta resposta e que aqui, por razões de brevidade, se 
dá como reproduzido. 
10- Nos termos das disposições combinadas nos artºs 
624º do Cód. Proc. Civil aplicável “ex-vi” do artº 139º 
do Cód. Proc. Penal, a testemunha Excelentíssimo Juiz 
Conselheiro Jubilado do S.T.J. Senhor Dr. AM………. 
tinha o direito de depor por escrito e que exerceu. 
11- Esse depoimento foi por si redigido e assinado e 
encontra-se junto aos autos desde uma data muito 
anterior á 1ª sessão de julgamento que ocorreu em 
25-10-2007 e com várias sessões em datas 
posteriores como tudo melhor se vê das respectivas 
actas de julgamento. 
12- Se os arguidos não leram em qualquer dessas 
sessões o depoimento do Exmº Juiz Conselheiro, - o 
que não se aceita, nem concede - foi porque se 
desleixaram e nisso não tiveram interesse. 
13- Improcedem todas as conclusões dos recorrentes. 
14- Não tanto pelo alegado como pelo doutamente 
suprido, Vossas Excelências, julgando improcedente o 
recurso e confirmando “in toto” a sentença recorrida, 
farão, como sempre, a melhor Justiça. 
 
4. Respondeu também o Ministério Público, dizendo: 
1. O depoimento prestado por escrito passa a constar 
de escrito que, junto ao processo, mais se assemelha 
no regime da sua apreciação à prova documental, 
como prova constituída, do que à prova testemunhal 
produzida oralmente em julgamento. 
2. O escrito de que consta o depoimento exarado pelo 
Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro foi por 
inúmeras vezes aludido e discutido no decurso das 
várias sessões de julgamento, na presença dos 
recorrentes e de seu Ilustre Defensor; 
3. Pelo que deve entender-se que o mesmo foi 
examinado e contraditado pelos sujeitos processuais. 
4. O erro notório na apreciação da prova “existe 
quando se dão por provados factos que, face às regras 
de experiência comum e à lógica corrente, não se 
teriam podido verificar ou são contraditados por 
documentos que fazem prova plena e que não tenham 
sido arguidos de falsos. Trata-se de um vício do 
raciocínio na apreciação das provas, evidenciado pela 
simples leitura do texto da decisão”. 
5. Não se perscruta na decisão recorrida erro notório 
na apreciação da prova, portanto, uma contradição 
ostensiva entre o que resulta da prova produzida e o 
que ficou decidido como provado. 
6. As razões que presidiram à apreciação da prova 
testemunhal e das conclusões dos relatórios dos 
exames médico-legais pela Ex.ma Senhora Juiz a quo, 
encontram-se explicadas na motivação da decisão de 
facto. 
7. Também nessa sede a Ex.ma Senhora Juiz a quo 
esclarece das razões que conduziram à conclusão de 
que certos depoimentos – designadamente os que são 
indicados pelos recorrentes – não lhe mereceram 
credibilidade. 
8. Tal juízo foi feito com integral respeito pelo princípio 
da livre apreciação da prova. 
Assim, a douta sentença recorrida não merece 
qualquer censura, porquanto observou a lei e os 
artigos 127.º, 128.º, 355.º, 410.º n.º 2 al. e c), todos 
do Código de Processo Penal, devendo 
consequentemente, negar-se provimento ao recurso 
interposto pelos arguidos. 
5. 

Nesta instância, o Exmº Sr. Procurador-Geral Adjunto 
apôs o seu visto. 
6. 
Colhidos os vistos, teve lugar a conferência. 

II 
Questões a apreciar: 
1. A impugnação de valoração de prova por violação 
dos princípios da imediação e do contraditório. 
2. A impugnação da matéria dada como provada sob 
os itens 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
e 31 do factualismo provada da sentença recorrida. 
 

III 
1. Na sentença recorrida dão-se como provados e não 
provados os seguintes factos: 
“MATÉRIA DE FACTO PROVADA: 
Produzida a prova resultaram assentes os seguintes 
factos: 
1- Os queixosos AJ………. e esposa S………., são 
legítimos possuidores do prédio rústico, sito no ………., 
também conhecido por ………., na freguesia de ………., 
da vila e comarca de Lousada, inscrito na matriz no 
artigo 36° e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Lousada na ficha n. ° 00357/160502.  
2- Os queixosos, na qualidade de promitentes 
compradores, celebraram em Janeiro de 2003 um 
contrato promessa de compra e venda relativo a tal 
prédio, tendo logo na data da celebração de tal 
contrato entrado na posse do prédio rústico, por para 
tanto terem sido autorizados pelos promitentes 
vendedores, AK………. e marido AL………. e AM………. e 
esposa AN………. .  
3- Em 30 de Setembro de 2003, os queixosos AJ………. 
e esposa S………., procederam à vedação de todo o 
perímetro do prédio rústico supra identificado e dum 
outro seu prédio misto, contíguo, composto por casa 
de habitação, quintal e campo junto, inscrito na matriz 
urbana de ………., no artigo 12º e na matriz rústica da 
mesma freguesia no artigo 24º, tendo para o efeito, 
contratado vários trabalhadores, W………., X………., 
V………., AO……….. e AP……….. .  
4- A vedação foi feita com uma rede tipo “malha-sol”, 
fixada em esteios de cimento que para o efeito 
implantaram nos seus prédios, supra identificados e 
foram ainda colocadas pedras em fila, que formavam 
uma espécie de murete no prédio referido no primeiro 
ponto na zona que confronta com a via pública, ou 
seja, a estrada municipal.  
5- Nesse mesmo dia 30 de Setembro de 2003, pelas 
17h30m, os arguidos B………. e esposa E………. e os 
arguidos T………. e esposa K………., actuando em 
conjunto e segundo plano previamente combinado 
entre eles, e sem qualquer causa justificativa para 
tanto, partiram e deslocaram os esteios e retiraram a 
rede de vedação colocada nos prédios identificados em 
3. na zona do terreno que confronta com o terreno dos 
arguidos e cortaram ainda uma arreosta da ramada.  
6- Com a destruição parcial dos esteios e rede de 
vedação e com o corte da arreosta os arguidos 
causaram aos queixosos um prejuízo patrimonial não 
concretamente apurado mas que não será inferior a € 
600, 00, valor esse necessário para proceder à 
reparação desses danos.  
7- Os referidos arguidos agiram de forma livre, 
voluntária e consciente, com a devida intenção de 
destruírem coisa alheia, bem sabendo que a sua 
conduta era proibida e punida por lei.  
8- No dia 1 de Outubro de 2003, pelas 14h30m, a 
queixosa S………. foi informada telefonicamente que 
uma máquina "caterpiller" tinha invadido o seu prédio 
referido em 1. e andava a destruir o muro e a vedação 
de arame, assim como andava a executar trabalhos de 
movimentação de terras para construção de um 
caminho.  
9- Nessa sequência a queixosa S………. e o seu filho 
U………. deslocaram-se para o local, no veículo ligeiro 
de passageiros de marca Toyota ………., matrícula ..-..-
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FN, a fim de ordenarem a suspensão dessas obras e 
embargarem-nas.  
10- Quando chegaram ao local constataram que a 
referida máquina tinha invadido o seu prédio e 
destruído a vedação, da rede malha sol e do murete e 
tinha já movimentado terras para abrir um caminho 
numa extensão de cerca de 20 metros de 
comprimento, e era conduzida por Z………., que 
actuava por ordens, direcção, fiscalização e no 
interesse do arguido B………., que o havia contratado 
para aquele serviço.  
11- O arguido B………. agiu de forma livre, voluntária e 
consciente, querendo causar danos no prédio dos 
queixosos e invadir a propriedade destes, contra a sua 
vontade.  
12- Quando a ofendida S………. saiu do seu veículo e se 
deslocava em direcção do maquinista Z………., para lhe 
ordenar que suspendesse imediatamente os trabalhos 
e saísse com a máquina do seu terreno, foi, por razões 
não concretamente apuradas, agredida com um murro 
pelo arguido B………., que a projectou contra o solo, 
onde ficou estatelada, tendo, logo a seguir, a arguida 
N………., puxado o cabelo à ofendida ao ponto de lhe 
arrancar uma mecha de cabelo.  
13- O ofendido U………. igualmente saiu do veículo, e 
deslocou-se na direcção do maquinista Z………. para lhe 
ordenar que suspendesse imediatamente os trabalhos 
e saísse com a máquina do terreno de seus pais, e 
quando estava em cima da máquina a falar com o 
condutor desta, foi puxado pelo arguido L………. para o 
chão, tendo este agredido o ofendido com murros e 
cabeçadas, depois chegou o arguido B………. e agarrou-
o por detrás, arranhando-lhe a cara e o nariz.  
14- Enquanto se encontrava prostrada no chão, a 
ofendida S………. foi agredida com pontapés que a 
atingiram com várias partes do corpo, não tendo sido 
possível discernir quais as pessoas que a agrediram, 
só tendo estas agressões cessado quando se 
aproximou o senhor Y………., que insurgindo-se aos 
gritos contra os arguidos, conseguiu retirar a ofendida 
S………. do alcance deles, tendo-a ajudado a levantar-
se e afastando-a cerca de 4 ou 5 metros do local. 
15- De seguida, e quando a ofendida S………. se 
encontrava sozinha, em virtude do senhor Y………. ter 
ido socorrer o ofendido U………., o arguido L………. 
correu na direcção da ofendida S………., e perto dela 
deu um salto na sua direcção, e com uma "patada" 
atingiu-a na barriga, projectando-a violentamente 
contra o solo.  
16- E quando a ofendida S………. se levantou, o 
arguido O………. correu na direcção dela e desferiu-lhe 
vários murros, pelo menos, no braço direito.  
17- Todos os referidos arguidos actuaram em conjunto 
com a intenção de ofender corporalmente os 
ofendidos, o que concretizaram.  
18- Em consequência destas agressões, os ofendidos 
S………. e U………. sofreram ferimentos em várias partes 
do corpo, melhor descritos nos relatórios médicos de 
fls. 19 e 20, que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos, tendo-se ambos deslocado ao Hospital 
de ………. em cujos serviços de urgência foram 
tratados.  
19- Tais lesões essas que determinaram para o 
ofendido U………. 8 (oito) dias de doença sem 
incapacidade para o trabalho - cfr. relatório médico do 
I.M.L. de fls. 197 - e para a ofendida S………. 12 (doze) 
dias de doença com igual período de impossibilidade 
para o trabalho - cfr. relatório médico do I.M.L. de fls. 
201.  
20- Em consequência dessas agressões sofreram 
ambos os ofendidos e assistentes S………. e seu filho 
U………. dores intensas que lhes reapareceram nos dias 
subsequentes.  
21- Os referidos ofendidos sentiram-se a vexados em 
público pelos aludidos arguidos com o seu descrito 
comportamento, o que causou àqueles ofendidos um 
grande sofrimento psicológico e moral.  

22- O ofendido U………. ficou com uma cicatriz pouco 
perceptível, com ruga da pele, na região do nariz, lado 
esquerdo, com o comprimento aproximado de 1 cm.  
23- A assistente S………. é doméstica. 
24- Os referidos arguidos agiram de forma livre, 
voluntária e consciente, e visaram com a sua conduta 
atingir o corpo dos ofendidos S………. e U………., 
provocando-lhes lesões, o que conseguiram.  
25- O veículo em que saíram dali os ofendidos, nessa 
ocasião sofreu danos, cuja reparação foi orçada em € 
1.248,55.  
26- No dia 28 de Outubro de 2003, uma maquina 
"caterpiller", conduzida por AH………., que actuava por 
ordens, direcção, fiscalização e no interesse do 
arguido B………., que havia contratado para aquele 
serviço, voltou a invadir o prédio dos queixosos 
AJ………. e S………., referido em 1. e procedeu à 
abertura dum caminho com o comprimento de 20 
metros e a largura aproximada de 4 metros, contra a 
vontade dos queixosos, seus legítimos proprietários.  
27- Tal caminho teve o seu início na rua que pelo lado 
sul confronta com o prédio dos queixosos e prolongou-
se até uma faixa de terreno em forma rectangular, 
que faz parte integrante do prédio misto dos queixosos 
identificado em 3. sobre a qual existe uma ramada de 
videiras pertença dos queixosos.  
28- Para abrir esse caminho, a máquina fez sulcos 
com a profundidade de 1 metro e na extensão de 20 
metros, tendo ainda sido retirada do prédio rústico 
identificado em 1. dois/três camiões cheios de terra, 
de 10 toneladas, e uma camioneta carregada com 
pedras grandes pertença dos queixosos.  
29- Com o comportamento descrito, o arguido B………. 
causou danos nos prédios dos queixosos identificados 
em 1. e 3. em valor não concretamente apurado mas 
que nunca será inferior a € 125,00, valor esse 
necessário para repor o solo do terreno no estado que 
tinha antes do acto em causa e o valor da terra e das 
referidas pedras grandes que o arguido retirou 
importa, pelo menos, em € 125,00.  
30- O arguido B………. agiu de forma livre, voluntária e 
consciente, com o propósito de causar danos nos 
prédios dos ofendidos.  
31- Todos os arguidos sabiam que estas descritas 
condutas eram proibidas por lei. 
32- Os arguidos B………., E………., K………., M………., 
N………. e O………., não têm antecedentes criminais. 
33- O arguido L………. foi condenado em 2/3/2005 pelo 
crime de falsificação de documento na pena de 200 
dias de multa à taxa diária de 4 Euros. 
34- Os Arguidos são tidos como pessoas séria, 
honestas e trabalhadoras, e gozam de boa reputação 
no meio onde vivem. 
35- O veículo automóvel supra identificado encontra-
se registado em nome da firma “AQ………., Lda.”, firma 
gerida pelo Assistente (marido) com o mesmo nome. 
36- O arguido B………. trabalhava como trolha na firma 
“As……….”, auferindo cerca de €500,00, e encontra-se 
de baixa médica psiquiátrica desde o último Natal, 
recebendo 70 % daquele vencimento. 
37- A arguida E………. é doméstica, estando 
desempregada há cerca de 3 anos, trabalhando antes 
como costureira. 
38- Estes arguidos vivem em casa própria e 
encontram-se bem inseridos socialmente. 
39- A arguida K………. é viúva desde Março último, 
vivendo dependente do rendimento Social de Inserção 
que o marido recebia e de rendimento que aufere das 
horas que executa em tarefas indiferenciadas, 
encontrando-se bem inserida socialmente e vivendo 
em casa própria. 
40- O arguido L………. vive com a esposa e tem dois 
filhos, a esposa trabalha como operária fabril, 
auferindo o salário mínimo, e o arguido realiza alguns 
biscates na área da construção civil. 
41- Vivem numa parte de habitação da casa do 
agregado de origem da sua esposa. 
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42- No meio residencial não são atribuídos 
comportamentos anómalos a L………., pese embora 
seja referenciado e conotado com a ausência de 
hábitos de trabalho, beneficia da importante 
retaguarda prestada, essencialmente, pela cônjuge e 
agregado de origem desta que tem garantido a 
manutenção das necessidades quotidianas do núcleo 
familiar. 
43- A arguida N………. encontra-se actualmente 
desempregada, vive com o marido o qual é técnico da 
construção civil, auferindo cerca de 600 Euros 
mensais, tem um filho de 14 meses de idade. 
44- Vivem em casa própria, tendo um encargo mensal 
com a compra desta de cerca de €382,00. 
45- O arguido O………. é casado e trabalha como 
servente de trolha na firma “AT……….”, dizendo auferir 
cerca de 503 Euros. 
46- A esposa trabalha num supermercado auferindo o 
salário mínimo, vivem em casa própria, tendo um 
encargo mensal com a compra de casa de cerca de 
347,00 Euros, não têm filhos.  

* 
FACTOS NÃO PROVADOS: 
Com relevo para a decisão, não se provou: 
- que os arguidos B………., E………., M………. e N………. 
tenham se dirigido de novo ao ofendido U………., e em 
conjunto com o arguido L………., tenham passado 
também a agredi-lo, desferindo-lhe murros e pontapés 
no corpo; 
- que a ofendida quando estava no chão tivesse sido 
agredida com pontapés e murros pelos arguidos 
B………., E………., M………. e N……….; 
- que os ofendidos tenham andado nos dias seguintes 
angustiados quanto a possíveis sequelas, face às dores 
sentidas; 
- que o ofendido U………. sofra desgosto por causa da 
cicatriz com que ficou, e que a mesma afecte 
sensivelmente a sua estética;  
- que quando os ofendidos conseguiram fugir aos 
arguidos e entraram no veículo ..-..-FN, os arguidos 
B………., E………., M………., N………., L………. e O………. 
tenham danificado esse veículo, quer com murros e 
pontapés, quer munidos de instrumentos 
contundentes, designadamente pedras que 
arremessaram contra ele;  
- que os arguidos tivessem agido de forma livre, 
voluntária e consciente, com o propósito de causar 
danos no veículo supra referido onde se deslocaram os 
ofendidos; 
- que no dia 28/10/2003, o arguido B………. tenha 
cortado uma videira adulta e três novas que se 
encontravam plantadas na faixa de terreno em forma 
rectangular supra referida;  

* 
Inexistem outros factos com interesse para a decisão 
da causa”. 
 

IV 
Cumpre decidir: 
1ª Questão: a impugnação de valoração de prova por 
violação dos princípios da imediação e do 
contraditório. 
1. Impugnam os recorrentes a valoração que o 
tribunal recorrido fez do depoimento da testemunha 
Juiz Conselheiro Jubilado AM………. . 
Dizem os recorrentes: 
Resulta da sentença – na fundamentação da decisão 
de facto – que o Tribunal se baseou para a sua 
convicção, embora não especifique os pontos 
concretos da matéria de facto - no depoimento 
prestado por escrito pela testemunha Juiz Conselheiro 
Jubilado, a fls. 670.  
Até analisar a douta sentença de que se recorre, não 
sabiam os Arguidos da existência de tal depoimento 
escrito. 
Conforme se constata das diversas Actas de Audiência 
de Julgamento, tal depoimento escrito não foi lido em 

julgamento, nem a Testemunha em causa esteve 
presente, nem dele os Arguidos foram notificados. 
Foi assim violado, entre outros, o princípio da 
imediação (artigo 355 do C.P.P. ), 
E violado também o princípio do contraditório – os 
Recorrentes não puderam controlar tal prova contra si 
oferecida, não a puderam contraditar, com o intuito de 
a infirmar. 
A sentença é, assim, nula por vício na formação da 
convicção do Tribunal alicerçada num depoimento por 
escrito, em clara violação do estatuído no artigo 355 
do C.P.P.”. 
2. Compulsados os autos, dos mesmos resulta o 
seguinte: 
- A testemunha Juiz Conselheiro Jubilado foi indicada 
pelos ofendidos/assistentes AJ………. e U………., no rol 
de fls. 556v.. 
- Notificada a testemunha por carta de fls. 607, veio a 
mesma, invocando a sua qualidade de Juiz Conselheiro 
Jubilado, requerer o cumprimento da prerrogativa que 
a lei lhe confere para ser ouvido por escrito sobre os 
factos – v. fls. 659 e 660 -, pretensão que foi deferida 
por despacho de fls. 664, tendo sido ouvido sobre toda 
a matéria do despacho de pronúncia – v. fls. 665 e 
666. 
- A testemunha juntou o seu depoimento por escrito, a 
fls. 669 a 671. 
- Em momento algum o teor do depoimento desta 
testemunha foi notificado às partes, nomeadamente 
aos arguidos recorrentes nem o seu teor foi lido em 
qualquer uma das audiências de julgamento nem 
resulta dos autos que o seu teor lhes tivesse sido 
comunicado por qualquer outra forma. 
- Na motivação da matéria de facto que o tribunal a 
quo deu como provado foi este depoimento levado em 
consideração e valorados nos seguintes termos: 
“O Assistente AJ………., na qualidade de ofendido, 
enquanto proprietário fez um depoimento isento e 
esclarecedor, relativamente à situação do prédio, 
tendo o seu depoimento, nesta parte, sido corroborado 
pelo depoimento escrito da testemunha constante a 
fls. 670 (do Sr. Juiz Conselheiro). 
Este depoimento foi, para nós, absolutamente 
essencial para se compreender a situação do prédio 
dos Assistentes e da passagem pedestre ou 
atravessadouro ali existente, atentas as razões de 
ciência da mesma testemunha bem visíveis na leitura 
deste depoimento, o qual foi relevante para se 
entender a situação cível que originou todo este 
conflito entre os Assistente e as duas famílias que os 
arguidos formam e que residem em casas próximas do 
prédio objecto do litígio”. 
 
3. O primeiro ataque que os recorrentes fazem à 
valoração deste depoimento consiste no facto de o 
mesmo não ter sido lido durante a audiência de 
julgamento, de modo a ser observado o disposto no 
artigo 355º do Código de Processo Penal[1]. 
Diz este preceito[2]: 
“ 1- Não valem em julgamento, nomeadamente para o 
efeito de formação da convicção do tribunal, quaisquer 
provas que não tiverem sido produzidas ou 
examinadas em audiência. 
2- Ressalvam-se do disposto no número anterior as 
provas contidas em actos processuais cuja leitura, 
visualização ou audição em audiência sejam 
permitidas, nos termos dos artigos seguintes”. 
Ora, os artigos 356º e 357º prevêem a leitura de 
várias declarações e depoimentos[3] em audiência 
mas nos mesmos não está previsto o depoimento que 
nos ocupa. Tratando-se o disposto no artigo 356º, nºs 
1, 2, 3, 4 e 5 de normas excepcionais, porque 
contrárias ao princípio da imediação[4], as mesmas 
não admitem aplicação analógica - Paulo Pinto de 
Albuquerque in ob. cit. (Comentário do Código de 
Processo Penal, 2ª edição actualizada), fls. 894, 
citando igualmente Damião da Cunha e Paolo Tonini, 
nas obras aí ids., em abono desta posição. 
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Mas uma outra disposição processual penal regula 
expressamente esta forma de depoimento: o artigo 
139º, que estipula o seguinte: 
1- Têm aplicação em processo penal todas as 
imunidades e prerrogativas estabelecidas na lei quanto 
ao dever de testemunhar e ao modo e local de 
prestação dos depoimentos. 
2- …. 
3- Fica assegurada a possibilidade de realização do 
contraditório legalmente admissível no caso. 
As normas estabelecidas na lei aqui aplicáveis 
subsidiariamente, são as do processo civil, por força 
do artigo 4º do Código de Processo Penal. 
A prerrogativa de que usou a testemunha, Exmº Juiz 
Conselheiro, foi a prevista no artigo 624º, nº 2, alínea 
b), do Código de Processo Penal, que diz: 
“ Gozam de prerrogativa de depor primeiro por escrito, 
se preferirem, além das entidades previstas no 
número anterior, os juízes dos tribunais superiores”. 
Esta prerrogativa não dispensa a observância do 
princípio do contraditório[5], pedra basilar para um 
processo equitativo[6], constitucionalmente 
consagrado a propósito de algumas matérias - v. 
artigo 32º, nºs 1 e 5, da CRP[7]. 
Não sendo obrigatória a leitura deste depoimento em 
audiência ao abrigo do disposto no artigo 356º, do 
Código de Processo Penal, para que possa validamente 
ser valorado, deve, no entanto, ser observado o 
disposto no artigo 626º, nº 3, do CPCivil, que estipula 
o seguinte: 
“ Se alguma dessas pessoas[8] preferir depor por 
escrito, remeterá ao tribunal da causa, no prazo de 10 
dias a contar da data do conhecimento referido no 
número anterior, declaração, sob compromisso de 
honra, relatando o que sabe quanto aos factos 
indicados; o tribunal e qualquer das partes poderão, 
uma única vez, solicitar esclarecimentos igualmente 
por escrito, para a prestação dos quais haverá um 
prazo de 10 dias”. 
 
Na observância destas regras reside o essencial no 
cumprimento do princípio do contraditório: possibilitar 
às partes, maxime aos arguidos, de se pronunciarem 
sobre este depoimento, obtendo os esclarecimentos 
que entenderem, de suscitarem as dúvidas que 
tiverem, de questionarem o que acharem oportuno, 
enfim, de se pronunciarem sobre o depoimento nos 
termos que melhor entenderem para a sua defesa, 
que pode ser inclusive por nada questionar ou dizer. 
Essencial é que lhe seja dada essa oportunidade. 
A intervenção processual da testemunha que goza 
desta prerrogativa não se esgota com o seu primeiro 
depoimento por escrito. 
Para além destes esclarecimentos mencionados que as 
partes podem solicitar, ao abrigo do nº 4, daquele 
mesmo preceito, “a parte que tiver indicado a 
testemunha pode solicitar a sua audiência em tribunal, 
justificando devidamente a necessidade dessa 
audiência para completo esclarecimento do caso; o 
juiz decidirá sem recurso”. 
4. Como já se constatou, o tribunal fez uma valoração 
relevante do depoimento desta testemunha. 
E como se constata igualmente, pelo tribunal não foi 
observado o princípio do contraditório quanto a este 
mesmo depoimento. 
Motivo justificativo para considerar a omissão das 
regras consignadas no artigo 626º, do CPCivil, como 
uma nulidade, em nosso entender integrável no 
disposto no artigo 120º, nº 2, alínea d) do Código de 
Processo Penal, pois foi omitida uma diligência 
essencial para que o tribunal pudesse valorar 
validamente, nos termos em que o fez, o depoimento. 
Mas, entendendo-se que este vício não constitui 
aquela nulidade, sempre tal omissão será de 
considerar uma irregularidade com relevância de 
princípio fundamental no nosso sistema processual 
penal, cuja inobservância afecta sobremaneira a 
valoração/apreciação que o tribunal recorrido fez desta 

prova/depoimento em concreto – artigo 123º, nº 2, do 
Código de Processo Penal. 
2ª Questão: a impugnação dos factos provados: 
A nulidade reconhecida por inobservância do princípio 
do contraditório acarreta a nulidade da sentença 
proferida. Pelo que, fica desde já prejudicada a 
apreciação da matéria de facto impugnada pelos 
recorrentes. 
V 
Decisão 
Por todo o exposto, decide-se julgar o recurso 
procedente por verificada a nulidade de inobservância 
do princípio do contraditório e, consequentemente: 
a. Determina-se a nulidade da sentença entretanto 
proferida. 
b. Determina-se a reabertura da audiência e o 
cumprimento das diligências conducentes à 
observância do princípio do contraditório quanto ao 
depoimento da testemunha Juiz Conselheiro Jubilado 
prestado por escrito. 
c. Prolação de nova decisão, cumpridas que forem 
aquelas diligências ou outras que o tribunal julgue 
necessárias. 
 
Sem custas. 
 
Porto, 9.2.2009 
Luís Augusto Teixeira 
José Alberto Vaz Carreto 
 
________________________ 
[1] Disposição legal considerada sede do princípio da 
imediação no processo penal português, 
acrescentando Paulo Pinto de Albuquerque in 
Comentário do Código de Processo Penal, 2ª edição 
actualizada, fls. 891, em anotação ao artigo 355º: 
“São inutilizáveis as provas que não tiverem sido 
produzidas em audiência. Ela é completada pelas duas 
disposições excepcionais seguintes, onde se ressalvam 
as provas contidas em actos processuais cuja leitura, 
visualização ou audição são permitidas”. 
[2] Redacção dada pela Lei nº 48/2007, de 29 de 
Agosto e já em vigor quando foi prestado o 
depoimento. 
[3] Desde declarações do arguido, assistente, 
testemunhas, declarações para memória futura e 
depoimentos tomados por carta precatória e no 
domicílio. 
[4] Sem prejuízo de outras noções sobre este 
princípio, afigura-se-nos sugestivo o definido no ac. da 
Relação de Coimbra de 15.10.2008, proferido no 
processo nº 400/06.2GCAVR.C1, consultável em 
www.dgsi.pt.jtrc, citando Figueiredo Dias, Direito 
Processual Penal, Coimbra, 1984, Volume I, p. 232: “a 
relação de proximidade comunicante entre o tribunal e 
os participantes no processo, de modo tal que aquele 
possa obter uma percepção própria do material que 
haverá que ter como base da sua decisão”. 
[5] Sendo o não respeito deste princípio, o segundo 
ataque que os recorrentes desferem contra a 
valoração do depoimento pelo tribunal.  
[6] Como se escreveu no ac. deste Tribunal da 
Relação do Porto de 17.12.2008, proferido no processo 
nº 0815700, de que somos relator, consultável em 
www.dgsi.pt.jtrp. 
[7] Cujo teor é o seguinte: nº 1: 
O processo criminal assegura todas as garantias de 
defesa, incluindo o recurso”; 
nº 5: “O processo criminal tem estrutura acusatória, 
estando a audiência de julgamento e os actos 
instrutórios que a lei determinar subordinados ao 
princípio do contraditório”. 
[8] As referidas no nº 2, do artigo 624º do CPCivil. 
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Sumário nº 6578 
 
 
 
Recurso 99/07.9GTAVR.P1 
 
 

* 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 

 
Nos autos de processo sumário n.º 99/07, do .º Juízo 
Criminal de Vila Nova de Gaia, por sentença de 13 de 
Março de 2007, transitada, foi o arguido B………., 
condenado na pena de 7 (sete) meses de prisão, como 
autor material de um crime de condução de veículo 
motorizado em estado de embriaguez, p. e p. pelo art. 
292º do C. Penal.  
A pena foi declarada suspensa na sua execução pelo 
período de 2 (dois) anos. 
 
A fls. 73 o Sr. Juiz lavrou o seguinte despacho: 
“O arguido, B………., por sentença proferida em 
13.03.2007, transitada em julgado em 28.03.2007, foi 
condenado na pena de 7 (sete) meses de prisão, 
suspensa na sua execução pelo período de 2 (dois) 
anos, pela prática de um crime de condução de veículo 
motorizado em estado de embriaguez, p. e p. pelo art. 
292º do C. Penal.  
À data da prática dos factos, o período de suspensão 
era fixado entre 1 e 5 anos, a contar do trânsito em 
julgado (cfr. artigo 50º, n.º 5 do Código Penal).  
Segundo tal disposição o período da suspensão podia 
ser superior à pena fixada, como ocorreu no caso em 
apreço.  
Entretanto, em 15 de Setembro de 2007 entrou em 
vigor a Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, que veio 
dar nova redacção aos artigos 2º e 50º, do Código 
Penal, nos seguintes termos: 
Artigo 2º, n.º 4: 
«Quando as disposições penais vigentes no momento 
da prática do facto punível forem diferentes das 
estabelecidas em leis posteriores, é sempre aplicado o 
regime que concretamente se mostrar mais favorável 
ao agente: se tiver havido condenação, ainda que 
transitada em julgado, cessam a execução e os seus 
efeitos penais logo que a parte da pena que se 
encontrar cumprida atinja o limite máximo da pena 
prevista na lei posterior».  
Artigo 50º, n.º 5 
«O período de suspensão tem duração igual à da pena 
de prisão determinada na sentença, mas nunca 
inferior a um ano, a contar do trânsito em julgado da 
decisão».  
Com a referida alteração o período da suspensão tem 
duração igual à da pena de prisão determinada na 
sentença, mas nunca inferior a um ano, a contar do 
trânsito em julgado da decisão.  
O disposto no artigo 2°, nº 4 do Código Penal, na 
actual redacção introduzida pela citada Lei, consagra, 
como já consagrava a aplicação retroactiva da lei 
penal mais favorável, mas na sua redacção originária 
ressalvava a hipótese de já ter havido sentença com 
trânsito em julgado, o que implicava, tendo em conta 
esse limite temporal, o cumprimento integral da 
decisão.  
Porém, com a actual redacção deixou de existir tal 
limitação, o que significa que permite a aplicação do 
regime mais favorável mesmo após o trânsito em 
julgado da sentença condenatória.  
Ora, sendo indiscutível que qualquer lei que reduza o 
limite máximo da moldura penal prevista para 
determinado crime é mais favorável, também toda e 
qualquer lei que diminua o âmbito de execução da 
pena de prisão é ainda e também Lei Penal mais 
favorável. Nesta medida, e se no primeiro caso se 
impõe o conhecimento oficioso da situação, assim 
também terá de acontecer quando, como in casu 
acontece, decorre directamente da letra da actual lei 

que a duração da suspensão da execução de uma 
pena é igual «à da pena de prisão determinada na 
sentença, mas nunca inferior a um ano, a contar do 
trânsito em julgado da decisão». O que significa que o 
Juiz não tem que proceder a nenhuma ponderação de 
regimes (neste sentido, veja-se os Acs da Relação do 
Porto, de 17-09-2008, in www.dgsi.pt.jtrp). 
Consequentemente, por aplicação do novo regime que 
é mais favorável, o período da suspensão é igual a um 
ano.  
Como tal fixa-se o período da suspensão da execução 
da pena de 7 meses de prisão, num ano, a contar do 
trânsito em julgado, sendo que nesta altura tal período 
já se encontra decorrido.  
Durante o período da suspensão, que, agora, se fixa 
em 1 ano, a contar do trânsito em julgado, o arguido 
não cometeu qualquer crime, nem infringiu qualquer 
dever, pelo que se não verifica nenhum motivo para 
revogar a suspensão nos termos do artigo 56°, n.ºs 1, 
alíneas a) e b) e 2 do Código Penal.  
Consequentemente, declaro extinta a pena aplicada ao 
arguido, em conformidade com o disposto nos artigos 
2°, nº 4, 50°, nº 5 e 57°, nº 1 do Código Penal, 
aprovado pela Lei nº 59/07, de 04 de Setembro.  
 
Inconformado, o Digno Magistrado do M.º P.º interpôs 
recurso, tendo extraído da sua motivação as seguintes 
conclusões: 
1. Nos presentes autos foi o arguido condenado pela 
prática de um crime de condução de veículo em estado 
de embriaguez, previsto e punido pelo artigo 292º, n.º 
1 do C.P., na pena de 7 meses de prisão, suspensa na 
sua execução pelo período de 2 anos, nos termos do 
disposto no artigo 50º, n.ºs 1 e 5 do C.P. 
2. A M.ª Juiz a quo no despacho de fls. 73 a 75, 
datado de 27 de Outubro de 2008, sem que nada 
tenha sido requerido pelo arguido, declarou extinta 
aquela pena, por aplicação do disposto nos artigos 2º, 
n.º 4, 50º, n.º 5 e 57º, n.º 1, todos do Código Penal, 
na redacção introduzida pela Lei n.º 59/2007 de 4.09, 
por ter entendido que a actual redacção deste artigo 
50º, n.º 5 do C.P. lhe é mais favorável e, em virtude 
disso, fixou em 1 ano a suspensão da execução da 
pena de prisão que lhe fora aplicada, extinguindo-a 
por ter já decorrido tal período.  
3. É certo que com a alteração introduzida no artigo 
2º, n.º 4 do C.P., deixou de estabelecer-se o limite - 
que até então existia - de que a aplicação da lei mais 
favorável ao arguido apenas teria lugar se a sentença 
condenatória não tivesse ainda transitado em julgado, 
permitindo-se actualmente que essa aplicação do 
regime mais favorável ocorra mesmo após o trânsito 
em julgado da sentença condenatória. 
4. Tal disposição não pode fundamentar aquela 
decisão, porquanto o disposto no actual artigo 2º, n.º 
4 do C.P. apenas respeita às situações em que uma lei 
nova venha a reduzir o limite máximo da moldura 
penal prevista para determinado crime, sendo que, 
nesse caso, deverá tal disposição aplicar-se àquelas 
situações em que o condenado, em execução de pena, 
tenha já atingido o limite máximo previsto com a nova 
lei para a moldura penal abstracta do crime pelo qual 
se encontra condenado.  
5. Ao abolir a excepção do caso julgado, o que o 
legislador pretendeu, foi evitar injustiças e 
desigualdade no tratamento de casos idênticos e, 
assim, a violação do princípio da igualdade e da 
aplicação retroactiva da lei penal mais favorável 
(artigos 13º, n.º1 e 29º, n.º 4, ambos da C.R.P.). 
6. Coisa diferente é a situação do artigo 50º, n.º 5 do 
C.P. que não respeita aos limites máximos 
abstractamente previstos nas molduras dos tipos 
legais de crimes, mas antes e apenas, ao regime 
específico de uma pena de substituição, pelo que não 
terá aplicação o disposto no artigo 2º, n.º 4 do C.P. 
7. Nos casos da suspensão da execução da pena de 
prisão decidida ainda à luz da anterior redacção do 
artigo 50º do C.P., como o aqui em apreço, terá que 
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ser o arguido a requer a aplicação do regime mais 
favorável, com reabertura da audiência, nos termos do 
disposto no artigo 371º-A do C.P.P., não podendo o 
juiz, oficiosamente, decidir, por mero despacho, e com 
base no artigo 2º, n.º 4 do C.P., reduzindo-lhe o 
período da suspensão da pena em que fora 
condenado. 
8. Só assim, aliás, se entende a existência e o sentido 
do artigo 371-A do C.P.P., pois que, se o artigo 2º, n.º 
4 servisse para fundamentar as decisões do juiz em 
aplicar oficiosamente todo e qualquer regime mais 
favorável ao arguido, tratando-se, assim, de um 
verdadeiro dever, que situações se encaixariam 
naquele artigo 371º-A? 
9. Acresce que, quando o tribunal suspendeu a 
execução da pena de prisão que aplicou ao arguido por 
um período de dois anos, fê-lo por entender que 
apenas com uma suspensão dessa duração seriam 
devidamente alcançadas as finalidades da punição. 
10. Ou seja, se porventura à data da prolação da 
sentença vigorasse já esta nova redacção do artigo 
50º, n.º 5 do C.P., o mais provável seria que o 
julgador tivesse aplicado uma pena superior à 
aplicada, de forma a ser igual o período da suspensão 
da sua execução, ou sujeitar tal suspensão a regime 
de prova. Ou, eventualmente, considerar que a 
suspensão por um período inferior não alcançava as 
finalidades da punição e, por via disso, poderia decidir 
pela aplicação de uma pena de prisão efectiva. 
11. O despacho recorrido violou, assim, o disposto nos 
artigos 2º, n.º 4 e 50º, n.º 5, 57º, todos do C.P. e no 
artigo 371º-A do C.P.P. 
12. Foi também este o entendimento desse Venerando 
Tribunal que recentemente concedeu provimento a um 
recurso idêntico ao presente, instaurado por nós no 
âmbito do processo n.º 421/06.5GCVNG deste Juízo 
Criminal, por acórdão datado de 17.09.2008 (1ª 
secção, relator João Ataíde). 
 
Não foi apresentada resposta. 
 
Nesta Relação, o Ex.mo PGA apôs o seu visto. 
 
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir. 
 
Suscitam-se nos autos duas questões: 
- A de saber se o actual artigo 2º, n.º 4 do C.P. 
apenas se aplica aos casos em que uma lei nova 
venha a reduzir o limite máximo da moldura penal 
prevista para determinado crime, ficando excluído o 
período da suspensão da execução da pena. 
- Na afirmativa, se o regime mais favorável pode ser 
aplicado oficiosamente ou se tem de ser requerido 
pelo arguido, reabrindo-se a audiência nos termos do 
artigo 371º-A do C.P.P. 
 
Vejamos 
A primeira questão prende-se com a problemática da 
aplicação da lei no tempo. 
É sabido que, em princípio, a lei aplicável é a vigente à 
data da prática dos factos: tempus regit actum. Tal 
regra é muito mais densa e exigente no direito penal 
por força do princípio da legalidade que impõe que 
ninguém seja punido criminalmente sem que o facto 
esteja descrito e declarado passível de pena por lei 
anterior ao momento da sua prática – art.º 1º do C. 
Penal. Também a CRP, no art.º 29º, n.º 1, prescreve 
que ninguém pode ser sentenciado criminalmente 
senão em virtude de lei anterior que declare punível a 
acção ou a omissão, nem sofrer medida de segurança 
cujos pressupostos não estejam fixados em lei 
anterior. 
Decorre do princípio da legalidade que a lei penal, que 
tem de ser formal (oriunda da AR ou por ela 
autorizada), não pode qualificar como crimes factos 
passados, valendo somente para o futuro; e que a lei 
penal não pode aplicar a crimes anteriores penas mais 
graves que as previstas à data da prática do facto[1]. 

Louva-se o princípio da legalidade na racionalidade e 
razoabilidade da censura penal. E tem a sua origem 
histórica na necessidade de limitação do poder político, 
impedindo-o de não recorrer ao arbítrio para 
perseguição de cidadãos. 
Num Estado de Direito, em que tudo e todos estão 
subordinados ao primado da lei, não seria entendível 
que alguém pudesse ser condenado por uma conduta 
que não era criminalmente punida no momento da sua 
prática. Ou que viesse a ser condenado por pena mais 
grave do que a que estava prevista no momento da 
prática do crime.  
A fundamentação do princípio da legalidade já não 
proíbe, como, ao invés, impõe, se apliquem 
retroactivamente as leis mais favoráveis. O princípio 
humanista e o princípio da igualdade[2], que também 
estão no cerne do Estado de Direito, impõem aquela 
aplicação retroactiva, como, de resto, decorre da 
própria CRP que, no seu art.º 29º, n.º 4, 2ª parte, 
impõe a aplicação retractiva da lei penal mais 
favorável. 
Porque assim, “se o legislador deixa de considerar 
criminalmente censurável uma determinada conduta, 
ou passa a puni-la menos severamente, então essa 
nova valoração legislativa deve aproveitar a todos, 
mesmo aos que já tinham cometido tal crime. Este 
princípio compreende também duas vertentes: (a) que 
deixa de ser considerado crime o facto que lei 
posterior venha despenalizar; e (b) que um crime 
passa a ser menos severamente punido do que era no 
momento da sua prática, se lei posterior o sancionar 
com pena mais leve”[3]. 
Como acertadamente refere o Prof. Taipa de 
Carvalho[4], “as alterações legislativas penais ou 
sucessão de leis penais em sentido amplo, podem 
derivar da mutação da concepção do legislador sobre a 
ilicitude do facto ou sobre a necessidade político-
criminal da pena, quer em sentido negativo (lei 
despenalizadora), quer em sentido afirmativo (lei 
penalizadora)”. Como podem derivar “de pura e 
simples despenalização e da alteração da qualificação 
da hipótese de crime para contra-ordenação”. (…) Já 
“as modificações legislativas que, mantendo a ilicitude 
penal do facto - deixando, portanto, intocado o 
preceito primário ou hipótese legal –, e, 
correspondentemente, a responsabilidade penal, 
todavia, por razões político-criminais de prevenção 
geral e/ou especial, alteram o preceito sancionatório 
da norma penal, agravando ou atenuando as 
consequências jurídico-penais (…) (configuram) casos 
patentes de sucessão de leis penais stricto sensu. (…) 
A estas hipóteses em que, não havendo alteração da 
factualidade típica (tipo legal), e mantendo esta a 
qualificação de infracção penal, é, porém, alterada a 
responsabilidade penal dela emergente, isto é, há 
somente, modificação da pena (principal e/ou 
acessória) e/ou dos efeitos penais (…) é sempre 
aplicado o regime que concretamente se mostrar mais 
favorável ao agente” (n.º 4 do artigo 2.º do Código 
Penal).  
Com bem refere o Ilustre Recorrente (conclusão 6ª) a 
pena de prisão, suspensa na sua execução, não deixa 
de ser “uma pena de substituição” que, como tal, se 
rege pelas regras de todas as outras penas principais 
consagradas no C. Penal, maxime pela regra da 
aplicação retroactiva da lei mais favorável. 
Entendeu o legislador de 2007, por razões político-
criminais, alterar o regime da suspensão da execução 
da pena, fazendo coincidir a duração do período de 
suspensão da pena com a duração da pena de prisão, 
embora restringisse a regra, impedindo que o período 
de suspensão possa ser inferior a um ano (art.º 50º, 
n.º 5). 
Ou seja, por razões político-criminais, o legislador 
alterou a lei, e fazendo uso das palavras do Prof. Taipa 
de Carvalho, “agravando ou atenuando as 
consequências jurídico-penais” do crime, ao mesmo 
tempo que retirou das mão do juiz o poder de fixar o 
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período de tempo da duração da suspensão da 
execução da pena, que agora resulta directamente da 
lei. 
Do que se expõe decorrem duas consequências 
directas e imediatas: 
- A primeira é de que a nova lei, que alterou os prazos 
da suspensão da execução da pena, é de aplicação 
imediata quando em concreto beneficiar o arguido, isto 
é, quando o prazo da suspensão da pena for mais 
reduzido e da sua aplicação não resultar um 
agravamento da posição processual ou substantiva do 
arguido, como sucederá, em tese, quando a suspensão 
esteja condicionada ao pagamento de determinada 
indemnização no período da suspensão da pena. 
- A segunda é de que o período da suspensão da pena 
está fixado por lei e, por isso, não depende de um 
qualquer juízo de ponderação por parte do julgador. 
 
O que nos reconduz à segunda questão do presente 
recurso, qual seja a de saber se o regime mais 
favorável, que também é o da redução do prazo da 
suspensão da pena, pode ser aplicado oficiosamente 
ou se tem de ser requerido pelo arguido, reabrindo-se 
a audiência nos termos do artigo 371º-A do C.P.P. 
Recorde-se que o arguido foi condenado na pena de 7 
(sete) meses de prisão, como autor material de um 
crime de condução de veículo motorizado em estado 
de embriaguez, p. e p. pelo art. 292º do C. Penal. E 
que a pena foi declarada suspensa na sua execução 
pelo período de 2 (dois) anos. 
Feito o juízo de prognose favorável à suspensão da 
execução da pena, como foi feito na data da prolação 
da sentença, o qual não pode ser alterado em 
obediência ao caso julgado, importa categoricamente 
afirmar que, caso a decisão tivesse sido proferida após 
a entrada em vigor da citada Lei 59/2007, o prazo da 
suspensão da execução da pena seria, por força da lei, 
de 1 ano. E não adiante fazer conjecturas no sentido 
de que o julgador teria aplicado pena mais grave 
porque os tribunais discutem casos concretos e não 
hipóteses. 
O que beneficiaria o arguido. 
O Juiz que prolatasse a sentença não podia fazer 
qualquer valoração quanto ao prazo da suspensão da 
execução da pena porque esse decorre directamente 
da lei - art.º 50º, n.º 5 do Código Penal. 
Assim não aconteceu e, como se referiu, há que 
aplicar o regime mais favorável. 
A questão que se coloca é a seguinte: oficiosamente 
ou em sede de abertura da audiência para aplicação 
da lei penal mais favorável, nos termos do art.º 371º-
A do CPP? 
Dispõe este preceito: 
“Se, após o trânsito em julgado da condenação mas 
antes de ter cessado a execução da pena, entrar em 
vigor lei penal mais favorável, o condenado pode 
requerer a reabertura da audiência para que lhe seja 
aplicado o novo regime”. 
Fazendo uma interpretação literal do normativo em 
causa ver-nos-iamos obrigados a dar razão à Ilustre 
Recorrente. Sabemos, porém, que não raras vezes a 
interpretação literal conduz a resultados aberrantes e, 
importa, por isso, interpretar teleológica e 
funcionalmente o preceito. 
“Como refere Figueiredo Dias, as palavras em que o 
legislador consagra o comando legal nem sempre se 
apresentam ausentes de qualquer equivocidade e, pelo 
contrário, muitas vezes denotam uma natureza 
polissémica face à qual se impõe a tarefa 
interpretativa. Por isso o texto legal se torna carente 
de interpretação, oferecendo as palavras que o 
compõem, segundo o seu sentido comum e literal, um 
quadro de significações dentro do qual o aplicador da 
lei se pode mover e pode optar sem ultrapassar os 
limites legítimos da interpretação. Fora deste quadro, 
sob não importa que argumento, o aplicador encontra-
se inserido já no domínio da analogia proibida. Um tal 
quadro não constitui por isso critério, ou elemento, 

mas limite da interpretação admissível em direito 
penal. 
Também no domínio do direito processual penal, onde 
se movem e ganham expressão direitos fundamentais, 
não é admissível a injunção de regras que não se 
encontrem ancoradas na letra da lei. É uma imposição 
do princípio da legalidade e, necessariamente, da 
certeza e segurança da lei com directa impostação 
constitucional e característica do Estado de Direito. 
Como refere o mesmo mestre: «Fundar ou agravar a 
responsabilidade do agente em uma qualquer base 
que caia fora do quadro de significações possíveis das 
palavras da lei não limita o poder do Estado e não 
defende os direitos, liberdades e garantias das 
pessoas. Por isso falta a um tal procedimento 
legitimação democrática e tem de lhe ser assacada 
violação da regra do Estado de direito. É claro que, 
dito isto, não ficam ainda apontados os critérios de 
que o intérprete se deve servir para eleger, de entre 
os sentidos possíveis das palavras, aquele que deve 
reputar-se jurídico-penalmente imposto. Se o caso 
couber em um dos sentidos possíveis das palavras da 
lei nada há, a partir daí, a acrescentar ou a retirar aos 
critérios gerais da interpretação jurídica. 
Decisivo será assim, por um lado, que a interpretação 
seja teleologicamente comandada, isto é, em definitivo 
determinada à luz do fim almejado pela norma; e por 
outro que ela seja funcionalmente justificada, quer 
dizer, adequada à função que o conceito (e, em 
definitivo, a regulamentação) assume no sistema.» 
Na verdade, o intérprete move-se no âmbito das 
possíveis significações linguísticas do texto legal e tem 
de respeitar o sistema da lei, não lhe quebrando a 
harmonia, não lhe alterando ou rompendo a sua 
coerência interna. Só até onde chegue a tolerância do 
texto, e a elasticidade do sistema, é que o intérprete 
se pode resolver pela interpretação que dê à lei um 
sentido mais justo e mais apropriado às exigências da 
vida; só dentre as várias acepções que a letra da lei 
comporte, e o sistema não exclua, é que o juiz pode 
escolher, valorando-as pelos critérios da recta justiça 
e da utilidade prática. Sendo certo que o mesmo 
intérprete está ligado aos juízos de valor, bem como 
aos sentidos e finalidades da norma inscritos no 
pensamento do legislador histórico, igualmente é 
exacto que o mesmo se deve comprometer com a 
análise das novas exigências e realidades, entretanto 
surgidas, as quais não estiveram presentes no espírito 
do mesmo legislador. Tal tarefa tem único limite que 
se consubstancia na impossibilidade de ultrapassar o 
teor literal da regulamentação e o seu campo de 
significações adequadas ao entendimento comum e 
normal das palavras constantes da norma a 
interpretar. 
Como refere Jeschek, o sentido da lei, qualquer que 
ele seja, só pode expressar-se através de palavras. 
Estas são a matéria básica da interpretação e, por 
isso, deve ser sempre respeitado o sentido literal 
possível como limite extremo da interpretação”[5]. 
Se, como dissemos, a interpretação literal permite se 
conclua que a aplicação retroactiva da lei se faça 
sempre no âmbito da reabertura da audiência, para 
poder beneficiar o arguido, também não obstaculiza 
que se faça a interpretação do preceito no sentido de 
que tal reabertura só se impõe quando haja 
necessidade de reapreciar factualidade atinente à 
tipicidade, à ilicitude ou à culpa, ou quando haja de 
ponderar circunstâncias que possibilitem um juízo de 
prognose favorável ao arguido, como, v. g., em casos 
em que a pena aplicada se situa entre os 3 e os 5 anos 
porquanto a nova lei alargou o requisito formal da 
suspensão da execução da pena de 3 para 5 anos. Mas 
já não quando a aplicação da lei mais favorável resulte 
directamente da lei, como sucede no caso dos autos. 
E é aqui que cabe ao intérprete encontrar o sentido da 
lei que seja teleológica e funcionalmente o mais justo 
que, sem dúvida, é o último. 



Texto Integral 
Boletim nº 33 

 123 

Com efeito, tal interpretação é imposta pela teleologia 
e pela funcionalidade do preceito. Pela teleologia 
porque o fim almejado – o de beneficiar o arguido - 
está plenamente assegurado mesmo sem a reabertura 
da audiência. Pela funcionalidade porque se alcança o 
aludido fim por meios muito mais expeditos, céleres e 
práticos, não sujeitando o arguido ao estigma de um 
novo julgamento, que nada de novo podia produzir. 
E não se alegue que, apesar de a letra da lei permitir 
esta interpretação, se está a fazer a sua interpretação 
correctiva. Assim não é: antes está a fazer-se 
interpretação lógica, de acordo com o espírito do 
sistema, com a sua finalidade. 
Pese todas as discussões doutrinárias e 
jurisprudenciais que a respeito do tema se 
desenrolam, cremos poder afirmar, na sequência da 
doutrina humanista de Cesar Beccaria, que o objectivo 
do processo penal é o de oferecer aos cidadãos, em 
cada caso, uma justiça rápida e ditada pelo 
sentimento de equidade, assim como uma contribuição 
importante ao combate da delinquência e ao 
fortalecimento da segurança jurídica desejada. Ou, 
como diz o STJ[6], o seu fim é a descoberta da 
verdade e a realização da justiça. “Num Estado de 
direito democrático é a procura da verdade material e 
a realização da justiça que constituem o fim último do 
processo penal”[7]. 
A justiça rápida e ditada pelo sentimento de equidade 
impõe a interpretação a que chegámos: só há lugar à 
reabertura de audiência quando haja que fazer um 
juízo judicial de ponderação de factos que levem à 
aplicação da lei mais favorável. E nunca quando a 
mesma se traduza em acto inútil, que a lei 
expressamente proíbe. 
Em todos os casos em que a aplicação da lei mais 
favorável resulta directamente da lei, deve ela ser 
oficiosamente aplicada. 
De resto, crê-se, ninguém ousará afirmar que um 
arguido, condenado à pena de 4 anos de prisão, pela 
prática de um determinado crime que, á data, era 
punível com pena de prisão até 8 anos, mas que 
passou a ser punido com pena de prisão de máximo 
abstracto até 4 anos de prisão, por força de alteração 
legislativa, careça de requerer a reabertura da 
audiência para aplicação de lei mais favorável quando, 
por força do n.º 4 do art.º 2º do C. Penal, passará a 
estar preso ilegalmente para além dos 4 anos. 
A intervenção oficiosa do juiz impõe-se para bem do 
direito e da justiça. 
 
Improcedem, pois, todas as conclusões da motivação. 
 
DECISÃO: 
Termos em que se nega provimento ao recurso, 
confirmando o douto despacho recorrido. 
Sem tributação. 
 
Porto, 25.02.2009 
Francisco Marcolino de Jesus 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
 
________________________ 
[1] Cfr. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, 
Constituição da República Portuguesa, 4ª edição, 
2007, vol. I, pg. 495 
[2] Foi este princípio que presidiu à alteração 
legislativa, operada pela Lei 59/2007, de 4 de 
Setembro, relativamente ao n.º 4 do art.º 2º do C. 
Penal, acrescentando: “se tiver havido condenação, 
ainda que transitada em julgado, cessam a execução e 
os seus efeitos penais logo que a parte da pena que se 
encontrar cumprida atinja o limite máximo da pena 
prevista na lei anterior. 
[3] Idem, pp [495, 496] 
[4] Sucessão de Leis Penais, 2ª ed., pp 110 e segs. 
[5] Ac do STJ (uniformizador) 11/2009, DR de 
11/12/2008 
[6] Ac de 22/01/969, BMJ 183º-171. 

[7] Ac Uniformizador 7/2008. 
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Recurso nº 6634/07-1. 
1ª Secção Criminal. 
Processo nº 132/04.6IDTALSD. 
I 

Acordam em audiência de julgamento na 1ª 
Secção Criminal do Tribunal da Relação do Porto: 
 
1. No processo nº 132/04.6IDTALSD do Tribunal 
Judicial de Arouca, em que são arguidos, 
B………….., casada, doméstica, filha de C…………… e de 
D………….., natural do Porto, nascida em 3-3-1962, 
residente em lugar de ……….., ……………, Arouca, e 
E………….., casado, maquinista de terraplanagem, filho 
de F……………, natural de Angola, nascido em 25-1-
1953, residente no lugar ………., …………., Arouca, 
Foram os mesmos julgados e a final, decidido: 
“- condeno os arguidos B………….. e E…………….. como 
co-autores materiais de um crime continuado de abuso 
de confiança fiscal p. pelo artigo 24º, n.º 1, n.º 2 do 
Dec.-Lei n.º 20-A/90, de 15 de Janeiro (na redacção 
que lhe foi introduzida pelo Dec.-Lei n.º 394/93, de 24 
de Novembro) e p. pelo artigo 105º, n.º 1 da Lei n.º 
15/2001, de 5-6 e artigos 26º e 30º, n.º 2, ambos do 
Código Penal, aplicável por força do artigo 4º, n.º 1 do 
referido diploma avulso, respectivamente, nas penas 
de multa de 200 e de 150 dias, à taxa diária de 5 
euros o que perfaz o quantitativo global de € 1000,00 
e de € 750,00; 
- Julgar procedente por provado o pedido de 
indemnização civil deduzido e condenar solidariamente 
os demandados no pagamento da quantia de € 
13.442,11, a que acrescem os juros de mora 
calculados desde a data de vencimento de cada uma 
das prestações de IVA não entregues ao Estado, à 
taxa de 7% até 30-4-2003 e à taxa legal de 4% a 
partir de 1-5-2003 até efectivo e integral pagamento.  
2. Da sentença recorrem ambos os arguidos. 
Formulam as seguintes conclusões: 
I - Com o devido respeito, os Arguidos, ora 
Recorrentes, discordam, da decisão de condenação 
contra si proferida. 
II - Ao contrário do que decorre da sentença proferida 
pela meritíssima juiz “a quo”, a arguida não praticou o 
crime que lhe foi imputado não tendo por isso 
qualquer responsabilidade objectiva e/ou subjectiva na 
prática dos factos. 
III - É certo que a arguida B…………… encontrava-se no 
ano de 2000, tributada em IRS- Categoria B e 
enquadrada em IVA no regime normal de 
periodicidade trimestral pelo exercício da actividade de 
“Terraplanagem e demolições” (CAE 45110). 
IV - A gerência e o exercício de tal actividade era 
única e exclusivamente levada a cabo pelo seu marido 
Alberto que contratava os trabalhos, recebia os 
pagamentos e emitia as facturas referentes a esses 
serviços conforme as declarações supra transcritas do 
arguido E…………., da Arguida B…………. e da 
testemunha G……………registados respectivamente na 
cassete nº 1, lado A, de 0000 a 253 do contador, de 
309 a 1080 do contador, de 254 a 308 do contador, de 
1081 a 1468 do contador e de 1779 a 2023 do 
contador.  
V - A arguida B………….. apenas se colectou no Serviço 
de Finanças local, pelo exercício de tal actividade, por 
razões de ordem meramente formal. 
VI -No dia a dia, a arguida limitava-se a ser a “moça 
de recados” do marido no sentido de lhe levar 
combustível quando este faltava, peças para as 
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máquinas quando estas avariavam e por vezes levava 
a documentação para a contabilidade sem saber do 
que se tratava. 
VII- A arguida não geria e orientava a empresa, não 
contactava com os clientes, apenas os conhecendo 
pelo seu nome, não fixava os preços, não emitia as 
facturas, era doméstica, mãe de cinco filhos a seu 
cargo, com idades próximas dos 19, 16,13,4 e um 
filho de meses. 
VIII - O art. 105º do RGIT – tal como, já antes dele, o 
fazia o art. 24º do RJIFNA – prevê o tipo de ilícito 
criminal epigrafado de “Abuso de Confiança”. 
IX - O Regime Geral de Infracções Tributárias (RGIT) – 
à semelhança do que já consignava o art. 29º do 
Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras 
(RJIFNA) – prevê no seu art. 114º o tipo de ilícito 
contra-ordenacional cujo objecto consiste na ”Falta de 
entrega da prestação tributária”, como reza o seu 
proémio. 
X - Sejam qualificados como crime ou como contra-
ordenação, os factos ilícitos são os mesmos nos arts. 
105º e 114º do RGIT – a não entrega “à administração 
tributária, total ou parcialmente, da prestação 
tributária deduzida nos termos da lei”, sendo havida, 
para este efeito, como prestação tributária “a que foi 
deduzida por conta daquela, bem como aquela que, 
tendo sido recebida, haja obrigação legal de a liquidar, 
nos casos em que a lei o preveja”. 
XI - Porque o bem jurídico protegido por ambas as 
normas é exactamente da mesma natureza e reclama 
a mesma extensão e intensidade de tutela jurídica, 
para quem defendesse serem eles irredutivelmente 
incompatíveis – o que, salvo melhor opinião, não 
parece ser o caso – teria de resolver o conflito fazendo 
o art. 105º ceder perante o art. 114º por força dos 
princípios de última “ratio” e da necessidade que 
enformam o direito penal. 
XII - Nos termos do art. 9º, nº 3, do Código Civil: “na 
fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete 
presumirá que o legislador consagrou as soluções mais 
acertadas e soube exprimir o seu pensamento em 
termos adequados”, impõe-se fazer uma interpretação 
do nº 1 do art. 114º e do art. 105º que permita a sua 
compatibilização normativa respeitando a ratio essendi 
da alteração, por intercalamento do inciso “ou por 
período posterior, desde que os factos não constituam 
crime”, naquela primeira norma (que não constava no 
art. 29º do RJIFNA) e que só pode ter sido introduzido 
pelo legislador de forma pensada e para ter alcance 
prático.  
XIII - O conceito de crime de abuso de confiança fiscal 
(criado pelo legislador, mas que, na realidade, não 
existe, por impossibilidade teórica e prática) não se 
basta com a mera não entrega à administração 
tributária da prestação tributária, exigindo um “plus”, 
que não é, (porque impossível) a apropriação pelo 
agente do objecto da prestação, mas que será 
seguramente o propósito de não a entregar, 
exteriorizada, v.g. pela colocação intencional do 
agente em posição de se furtar, com êxito, ao 
cumprimento do dever de prestar. 
XIV - Isto é, só haverá crime de abuso de confiança 
fiscal se o agente se apropriar da prestação tributária 
e se recusar a entregá-la ao Estado sem que o Estado 
possa (v.g. por inexistência de bens penhoráveis) 
coagi-lo ao cumprimento da prestação.  
XV - Caso o agente venha a entregar a prestação à 
administração tributária por iniciativa própria ou em 
resultado do accionamento dos meios legais, 
coercitivos ou não – v.g. o processo de execução 
fiscal, com penhora e venda de bens e a compensação 
de créditos (cfr. art. 88º do CPPT) – não haverá crime, 
mas mera contra-ordenação. 
XVI - No caso vertente, os arguidos, só não 
entregaram ao Estado as prestações tributárias 
liquidadas por graves dificuldades financeiras de que 
se faz eco a motivação da decisão do tribunal “a quo”. 

XVII - Os arguidos, não dispunham de meios 
financeiros para, naquele contexto, entregar as 
prestações tributárias ao Estado tendo agido sem dolo 
e mesmo no contexto de estado de necessidade ou de 
inexigibilidade de outro comportamento, não tendo, 
assim, praticado o crime que lhe vem imputado. 
XVIII - Um dos princípios estruturantes do estado de 
direito (que a Constituição diz Portugal ser) é o 
princípio da justiça de que o princípio da igualdade é 
um seu corolário.  
XIX - No caso em apreço – e no que concerne 
especificamente à criação no ordenamento jurídico-
penal-fiscal português da figura do crime de abuso de 
confiança – e o mesmo se diga, quanto à aplicação das 
penas nele previstas – inexiste esse pressuposto 
essencial da intervenção criminalizadora, que é a sua 
legitimidade ou validade ética, seja enquanto validade 
sociológica, seja enquanto validade ética, “stricto 
sensu”. 
XX - Quanto à validade sociológica, é sabido que, por 
razões históricas, idiossincráticas e de deficiente 
preparação para a cidadania, o não pagamento de 
impostos não conseguiu impor-se e radicar-se na 
consciência colectiva dos portugueses como um 
comportamento eticamente censurável.  
XXI - Para essa não adquirida consciência colectiva do 
desvalor ético-jurídico da fuga ao imposto – que não é 
o caso dos arguidos, pois trata-se apenas de atraso 
involuntário no pagamento – tem concorrido, a muitos 
títulos, o próprio Estado, quer quando cria e aplica 
impostos desmesurados, quer pela injustiça na 
distribuição da carga fiscal que, na obra citada, Medina 
Carreira denuncia e demonstra com recorrentes 
acusações de iniquidade e desequilíbrio dirigidas ao 
sistema fiscal e à sua incidência desigual e arbitrária 
sobre os contribuintes. 
XXII - O imposto tem uma função meramente 
instrumental, mas tem sistematicamente – tal como as 
normas fiscais – sido sujeito a sucessivas 
manipulações oportunísticas pelas forças políticas, 
sociais e económicas que se apoderaram do Estado e 
dele se servem para a prossecução dos seus 
interesses, sempre em nome do povo, mas contra o 
povo. 
XXIII - A percepção das iniquidades do sistema fiscal e 
das chocantes discriminações na sua aplicação e no 
tratamento dos contribuintes, por um lado, e a tomada 
de consciência da delapidação (eufemisticamente 
chamada de desperdício) dos recurso financeiros do 
Estado obtidos essencialmente dos impostos são um 
contra-estímulo poderoso ao cumprimento das 
obrigações fiscais e à emergência de uma consciência 
ético-jurídica da colectividade. 
XXIV - Contra-estímulo que tem sido periodicamente 
reforçado pelas medidas de benevolência fiscal 
adoptadas para os contribuintes relapsos – de que são 
exemplo, nos anos mais recentes, o Dec-Lei nº 
225/94, 5.09, secundado pelo Dec-Lei nº 124/96, de 
10.08, e completado pela Lei nº 51-A/96, de 9.12, 
seguido do Dec-Lei nº 248-A/2002, 14.11, diplomas 
que ficaram conhecidos pelo nome dos ministros das 
finanças ao tempo, “Lei Catroga”, “Lei Mateus” e “Lei 
Manuela Ferreira Leite”. 
XXV - Sendo axiomático que o direito penal tem uma 
função meramente subsidiária na tutela dos bens 
jurídicos, ou seja, só é legítima a sua intervenção 
tutelar onde e sempre que outras medidas menos 
gravosas ou lesivas dos direitos fundamentais se 
mostrem claramente inidóneas a assegurar a 
subsistência e reintegração dos bens jurídicos, no caso 
vertente a intervenção criminalizadora do legislador 
carece de toda a legitimidade. 
XXVI – Ressaltando essa falta de legitimidade, desde 
logo, da desnecessidade da pena.  
XXVII - E isto porque o Estado dispõe de uma panóplia 
de meios e instrumentos – e outros pode criar – que 
permitem salvaguardar os seus créditos tributários, 
mesmo nas hipóteses previstas no art. 105º do RGIT, 



Texto Integral 
Boletim nº 33 

 125 

sem lesão do direito constitucionalmente consagrado – 
cfr. art. 27º, nº 1 – à liberdade nem necessidade de 
criar penas criminais. 
XXVIII - O crime de abuso de confiança só surge no 
ordenamento jurídico-criminal-fiscal português, não 
porque os interesses da Fazenda Pública que visa 
tutelar estejam tocados pela propalada, mas 
inexistente, ressonância ética que fundamenta o 
direito penal de justiça em geral, mas apenas como 
meio de suprir a incapacidade atávica da 
administração fiscal em zelar, administrar e defender 
os interesses que lhe estão cometidos. 
XXIX - Não é necessário, pois, que o Estado se arme 
com a desproporcionada arma do crime contra as 
empresas e os seus gerentes, especialmente no caso 
como o dos arguidos, em que a falta de entrega de 
imposto se deveu a dificuldades financeiras 
insuperáveis. 
XXX - Com a criação do crime de abuso de confiança 
fiscal o Estado violou os princípios da dignidade da 
pessoa humana, de que o direito à liberdade, 
plasmado no art. 27º, nº 1, da CRP, é um corolário, e 
da proporcionalidade, consagrados nos arts 1º e 18º, 
nº 2, da CRP, para a sua Administração Tributária 
poder continuar a demitir-se das suas 
responsabilidades de criar um sistema fiscal e aplicar 
as suas normas baseadas na equidade e na eficiência, 
na igualdade dos cidadãos perante a lei. 
XXXI - Face ao exposto, deveriam os arguidos terem 
sido absolvidos, pelo que o tribunal “a quo” ao 
condená-los pela prática, em autoria material e na 
forma consumada, de um crime de abuso de confiança 
fiscal, na forma continuada, não decidiu com justiça, 
mas apenas em obediência a uma lei iníqua.  
XXXII - As normas dos arts. 76º, nº 3 e 77º, nº 1, do 
Código de Processo Penal estão pré-ordenadas aos 
casos típicos, em especial os que se conexionam com 
os crimes previstos no Código Penal.  
XXXIII - Por outro lado, nos termos do art. 43º, nº 1, 
do RGIT: “Recebido o auto de inquérito e respectivo 
parecer, o Ministério Público procede nos termos dos 
artigos 277º a 283º do Código de Processo Penal …”, 
nos quais não há qualquer referência ao pedido de 
indemnização civil. 
XXXIV - O que, de resto, bem se compreende, uma 
vez que, estando em causa receitas tributárias do 
Estado, o ordenamento jurídico já prevê os 
procedimentos legais pertinentes à sua liquidação e 
cobrança e a definição das autoridades competentes 
para o efeito e dos prazos respectivos, assim como 
dos responsáveis principais e subsidiários pelas 
dívidas. 
XXXV - O processo-crime não é o competente para a 
cobrança do imposto nele referido, mas, sim, o 
procedimento previsto nos códigos fiscais respectivos 
e no Código do Procedimento e Processo Tributário e, 
na fase da cobrança coerciva, o processo de execução 
fiscal, regulado neste último diploma. – Cfr. art. 148º 
e seguintes do CPPT 
XXXVI - Com a elaboração e publicação do D.L. 20-
A/90, de 15 de Janeiro (RJIFNA), consagrou-se a 
concepção e doutrina autonomista do direito penal 
fiscal que, justamente, parte da ideia de que a 
infracção fiscal assume uma natureza muito própria 
em que a característica da arrecadação de receita é 
um elemento essencial e modelador da própria 
definição dos tipos de crime. 
XXXVII - O quadro normativo fiscal é formalmente 
autónomo do direito penal obedecendo a regras de 
competência e de processo específicas e próprias 
deste ramo de direito. 
XXXVIII - Coexiste, assim, com a lei penal comum, 
substantiva e adjectiva, mas em termos formalmente 
autónomos, a lei penal fiscal que visa tipificar e punir 
as condutas ilícitas dos contribuintes. 
XXXIX - Entre o direito penal comum e o direito penal 
fiscal existe uma relação de especialidade, no sentido 
em que o direito fiscal sancionatório afasta a 

aplicabilidade das normas relevantes dos códigos 
penal e processual penal, os quais são chamados a 
desempenhar uma função meramente supletiva e 
integradora. 
XL - É que a valoração ética dos tipos de crimes 
comuns é diferente e diversa da que foi considerada 
elegível para efeitos de elevação a crime de certos 
comportamentos do contribuinte violadores das regras 
essenciais da relação jurídico-tributária relevante. 
XLI - Sendo o direito penal fiscal, substantivo e 
adjectivo, um direito penal especial, que rege de 
forma total e fechada a tutela dos interesses 
tributários – e não se prevendo neste a possibilidade 
de formulação, pelo Ministério Público, em 
representação do Estado, do pedido de indemnização 
civil – não pode, como fez o tribunal “a quo”, lançar-se 
mão do regime prescrito no direito processual penal, 
como se de um caso omisso se tratasse. 
XLII - Acresce, ainda que, na sequência de uma 
consulta da Direcção de Finanças de Braga, sobre a 
melhor maneira de acautelar as liquidações de 
impostos que eventualmente sejam de efectuar, sem 
prejuízo do processo penal tributário, a Direcção-Geral 
dos Impostos, através de circular de Dezembro de 
2002, decidiu que: “o processo penal não é o meio 
idóneo em sede de pedido de indemnização civil para 
exigir do arguido quaisquer contribuições e impostos 
já que existe um meio próprio de obter a sua cobrança 
voluntária ou coerciva ao devedor. Tudo isto porque o 
processo penal não é o meio próprio, não só para o 
sujeito passivo atacar a legalidade de tal dívida, mas 
também para conhecer da sua exigibilidade ao 
contribuinte. Por fim, e por não serem os tribunais 
comuns os tribunais próprios para conhecer da 
impugnação da liquidação dos tributos ou oposição à 
execução como resulta dos artº 1º, 2º e 62º do 
E.T.A.F., sempre seria inviável proceder a qualquer 
liquidação de imposto no processo penal tributário, já 
que retiraria aos sujeitos passivos ou contribuintes 
meios próprios de reagir contra tais liquidações.” 
XLIII - Ao não se entender assim – ou seja, que o 
Estado dispõe para este efeito (das infracções 
tributárias) de outro mecanismo legal, que é o da 
instauração do processo executivo subordinado à regra 
do privilégio de execução prévia – temos a 
Administração Fiscal a ficar duplamente garantida 
podendo, cumulativamente, ora lançar mão da 
liquidação dos tributos e da subsequente execução 
fiscal para a sua cobrança coerciva, ora quedar-se 
impávida e serena na sua tradicional letargia, 
beneficiando, como prémio, da possibilidade de, mais 
tarde, lançar mão do pedido de indemnização civil no 
processo penal fiscal. 
XLIV - O que, in maxime, poderia até conduzir a uma 
dupla cobrança da dívida fiscal. 
XLV - Daí que, para além da sobreposição dos meios 
de cobrança coerciva das dívidas fiscais, ora pela 
Administração Fiscal, através dos seus próprios 
mecanismos e processos, ora pelo Ministério Público, 
através da execução da sentença (se não houver 
pagamento voluntário da dívida – o que nunca 
acontece dado os elevados montantes que sempre 
estão em causa), operar-se-á no processo 
administrativo fiscal, um atentado chocante às 
garantias de defesa dos contribuintes, prosseguido 
pelo próprio processo penal, se interpretado de acordo 
com o entendimento do tribunal “a quo”. 
XLVI - Ora, face ao sistema jurídico fiscal, tal 
entendimento não é de sufragar, pois o direito penal 
fiscal, como direito especial que é relativamente ao 
direito penal e processual penal comum, não se 
compadece com tal posição. 
XLVII - Nos termos do art. 45º da L.G.T., a 
Administração Fiscal tem o prazo de quatro anos para 
proceder à liquidação dos tributos, sob pena de 
caducidade. 
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XLVIII - Nos termos do art. 129º do Código Penal, a 
indemnização de perdas e danos emergentes de crime 
é regulada pela lei civil. 
XLIX - Será, pois, através da lei civil que se devem 
determinar os pressupostos da indemnização e bem 
assim toda e qualquer questão atinente que envolva 
os princípios gerais das obrigações. 
L - Para abreviarmos razões, diga-se que a 
condenação no pedido cível - que foi deduzido apenas 
sobre a dívida fiscal - está formal e substancialmente 
incorrecta, pois, apesar de os “danos” derivarem da 
prática de um crime e de intervirem no processo 
vários responsáveis, o pedido revela-se infundado, não 
podendo ser reconhecida a responsabilidade dos 
arguidos e, como se vai ver, nem o arguido pode ser 
declarado devedor solidário. 
LI - Desde logo porque, por via de lei especial - a Lei 
Geral Tributária; Decreto-Lei nº 398/98, de 17 de 
Dezembro - a responsabilidade dos membros dos 
órgãos sociais é meramente subsidiária e estes 
dispõem ali de mecanismos processuais e de defesa 
que quer a lei penal quer a lei civil não contemplam. 
LII - Pelo exposto, dir-se-á que a douta sentença 
recorrida violou ostensivamente o disposto nos artigos 
105, nº 1 do RGIT, 20º a 24º da LGT, o artigo 1º e 
18º, nº 2, ambos da Constituição da República 
Portuguesa (respectivamente, princípios da Dignidade 
da Pessoa Humana e da Proporcionalidade), o art. 35 
do CP e, bem assim, as regras que regulam a 
liquidação e cobrança dos impostos, mormente as 
estatuídas nos artigos 148º e seguintes do Código do 
Procedimento e Processo Tributário 
Termos em que deve ser concedido provimento ao 
presente recurso Interposto pelos recorrentes 
revogando-se a douta sentença proferida em 1 ª 
Instância, no sentido de se absolverem os arguidos do 
crime de abuso de confiança fiscal pelo qual foram 
condenados, bem como, do pedido de indemnização 
civil arbitrado, com o que se fará inteira e sã JUSTIÇA. 
3. Respondeu o Ministério Público, dizendo em síntese 
que: 
3.1. A arguida praticou o crime em causa. 
3.2. A pena aplicada aos arguidos é a adequada 
atendendo à culpa destes e às exigências de 
prevenção geral e especial. 
3.3. A sentença não violou as disposições legais 
mencionadas pelos recorrentes. 
3.4. Deve ser julgado improcedente o recurso. 
4. Pelos fundamentos do despacho de fls. 287 a 289, 
proferido a 12.12.2007, foi determinado já nesta 
instância de recurso, a devolução dos autos ao tribunal 
recorrido, a fim de se proceder à notificação a que 
alude a al. b) do nº 4 do art. 105º do RGIT, 
introduzida pela Lei nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro 
e, decorrido o prazo de 30 dias ali cominado, se 
verificasse sobre a existência da referida condição 
objectiva de punibilidade. 
5. Cumprida esta formalidade na 1ª instância e não 
tendo sido regularizada a dívida à Fazenda Pública 
pelos recorrentes, conforme resulta de fls. 302 a 313, 
foram os autos remetidos de novo a este Tribunal da 
Relação para prosseguirem seus termos. 
6. Nesta instância, o Exmº Sr. Procurador Geral 
Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que o 
recurso não merece provimento. 
7. Foram colhidos os vistos e teve lugar a audiência de 
julgamento.. 
II 
São os seguintes os factos dados como provados na 
sentença recorrida: 
 
“1.º A arguida B…………., sujeita passiva tem o NIF: 
……….810, com domicílio fiscal no Lugar de ………….., 
em Várzea, pertencente à área do Serviço de Finanças 
de Arouca, encontrava-se no ano de 2000, tributada 
em IRS – Categoria B e enquadrada em IVA no regime 
normal de periodicidade trimestral pelo exercício da 

actividade de “Terraplanagem e demolições” (CAE 
45110); 
2.º A actividade supra referida, era essencialmente 
gerida e orientada, no dia-a-dia, pelo marido da 
arguida B…………., o arguido E……………., com 
conhecimento e concordância da arguida B……………, 
embora não pormenorizado, a qual sabia que as 
quantias a seguir referidas e recebidas a título de IVA 
não estavam a ser entregues ao Estado; 
3.º Ao longo do ano de 2000 os arguidos, 
desenvolveram a actividade de “Terraplanagem e 
demolições”, comercializando e vendendo os seus 
serviços, emitindo as competentes facturas, recebendo 
dos adquirentes os preços correspondentes, liquidando 
e recebendo também desses mesmos clientes o IVA 
incidente sobre tais operações; 
4.º Pela actividade desenvolvida pelos arguidos era 
devido o pagamento de IVA, estando os arguidos 
sujeitos à obrigação de enviar a declaração periódica 
do imposto e os correspondentes meios de pagamento 
ao Serviço de Administração do I.V.A. até ao dia 20 do 
segundo mês seguinte àquele a que respeitam as 
operações, de acordo com a redacção dada à al. a), do 
n.º 1, do Código do Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado, pelo n.º 2, do art.º 34º, da Lei n.º 10-B 
de 23\03; 
5.º Efectuada uma inspecção à actividade da 
empresária em nome individual, a arguida B…………., 
apurou-se o seguinte a título de IVA já recebido e não 
entregue nos Cofres do Estado:  
Primeiro trimestre de 2000 
Não obstante terem procedido à entrega da declaração 
periódica a que se referem os artigos 28.º, n.º 1, 
alínea c) e artigo 40.º, n.º 1, alínea b), ambos do 
Código do IVA, nela tendo apurado, nos termos dos 
artigos 19.º a 25.º e 71.º, do citado Código, imposto a 
entregar a favor do Estado no montante de 5.654,56€ 
(IVA liquidado – IVA dedutível), não procederam à 
entrega nos cofres do Estado desse IVA. Nesta 
declaração periódica, o sujeito passivo mencionou IVA 
liquidado no montante de 9.655,58€. 
6.º Através de circularização efectuada junto dos seus 
clientes conhecidos, foi possível provar o recebimento 
de cerca de 90% do valor antes referido, respeitante 
às facturas que se indicam no quadro seguinte: 
 
 

 
 
 
Segundo trimestre de 2000 
Na declaração periódica a que se referem os artigos 
28.º, n.º 1, alínea c) e artigo 40.º, n.º 1, alínea b), 
ambos do Código do IVA, entregue, não inscreveu 
qualquer valor de IVA liquidado. No entanto, no 
decurso da acção de inspecção, foram recolhidos 
elementos junto de clientes seus, os quais 
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demonstram que também nesse período em causa, o 
sujeito passivo prestou serviços, liquidou IVA que 
recebeu, no montante de 2.069,01€ que não entregou 
nos cofres do Estado, nem o mencionou na declaração 
periódica que entregou;  
7.º O referido IVA foi mencionado nas facturas que se 
indicam no quadro seguinte: 
 
 

 
 
 
8.º Em relação ao terceiro e quarto trimestres de 2000 
o sujeito passivo não procedeu à entrega das 
declarações periódicas de IVA a que estava obrigado; 
9.º No entanto, no decurso da acção de inspecção, 
foram recolhidos elementos junto de clientes seus, os 
quais demonstram que, ainda no 3º trimestre de 
2000, o sujeito passivo prestou serviços, liquidou IVA 
que recebeu, no montante de 2.378,10€ que não 
entregou nos cofres do Estado; 
10.º O referido IVA foi mencionado nas facturas que 
se indicam no quadro seguinte: 
 
 

 
 
 
11.º Assim, receberam e não entregaram nos cofres 
do Estado, o IVA liquidado no montante total de 
10.101,67€, sendo: 
- 5.654,56€ relativos ao 1º trimestre;  
- 2.069,01€ relativos ao 2º trimestre; e 
- 2.378,10€ relativos ao 3º trimestre,  
12.º Embora tenham cessado a sua actividade com 
data de 2000/12/30, não procederam também à 
entrega das declarações periódicas de IVA relativas ao 
3º e 4º trimestres do ano de 2000. 
13.º Na declaração periódica respeitante ao 2º 
trimestre do ano de 2000, por si entregue, não 
mencionaram a existência de quaisquer serviços 
prestados, nem a existência de IVA liquidado, quando, 

como acima é referido, emitiram nesse período 
diversas facturas nas quais liquidaram IVA. 
14.º Assim e para além dos montantes supra 
referidos, (10.101,67), os arguidos receberam e não 
entregaram IVA referente aos 2º, 3º e 4º trimestres 
de 2000, IVA este calculado nos termos do artigo 82º 
do Código do IVA, com recurso a métodos indirectos 
pela Direcção Geral de Finanças de Aveiro, no 
montante total de 3.340,44€; 
15.º Tal montante de IVA em falta foi estimado e 
determinado com recurso a métodos indirectos nos 2º, 
3º e 4º trimestres de 2000 da seguinte forma: 
- base tributável estimada = 30.519,37€ + 
15.289,69€ = 45.809,06€ 
- base tributável constante das facturas cujo valor é 
conhecido = 12.170,66€ + 13.988,78€ = 26.159,44€ 
- base tributável em falta = 45.809,06€ - 26.159,44€ 
= 19.649,62€ 
- taxa de IVA = 17% 
- IVA em falta = 19.649,62€ x 17% = 3.340,44€ 
16.º Para efeitos de determinação dos juros 
compensatórios, considera-se que a base tributável e 
o IVA em falta se repartem por períodos de forma 
uniforme, conforme se descreve no quadro seguinte: 
 
 

 
 
 
17.º Em resultado da conduta omissiva, os arguidos 
ocultaram factos ou valores que estavam obrigados a 
revelar à Administração Fiscal, unicamente com o 
intuito de não pagarem os impostos devidos ao 
Estado, no montante total de 13.442,11€, referente a 
IVA, conforme se demonstra no quadro seguinte:  
 
 

 
 
 
18.º Assim, os arguidos nos seus interesses emitiram 
facturas para clientes, liquidaram o IVA a que tais 
transacções se encontravam sujeitas e, receberam o 
valor de imposto constante de cada uma das facturas 
no papel de «fiel depositário” e não o entregaram nos 
Cofres Públicos;  
19.º Em contrapartida, as empresas clientes puderam 
arrecadar através do direito à dedução do imposto, 
estabelecido nos artºs 19.º e 20.º do Código do IVA, o 
imposto que os arguidos não entregaram ao Estado. 
20.º Os arguidos apropriaram-se para si ilicitamente 
dos referidos valores que estavam, como bem sabiam, 
obrigados a entregar ao credor tributário (Estado); 



Texto Integral 
Boletim nº 33 

 128  

21.º As quantias referidas foram utilizadas pelos 
arguidos para pagamentos vários da sua actividade e 
da sua vida privada, passando a integrar a sua esfera 
patrimonial; 
22.º Com o comportamento descrito os arguidos 
agiram de comum acordo, de forma livre, voluntária e 
consciente, com o propósito de se apoderarem para si 
dos referidos valores, como efectivamente se 
apropriaram, em detrimento da Fazenda Nacional, 
bem sabendo que lhes não pertencia e que assim 
violavam a lei.  
21.º Os arguidos são casados entre si, têm 5 filhos, 
vivem em casa que está registada a favor de uma das 
filhas; 
22º A arguida é doméstica, o arguido é maquinista de 
terraplanagem e aufere o salário mínimo; têm como 
habilitações literárias a 4ª classe; 
23.º Não têm antecedentes criminais”. 
III 
Questões a apreciar: 
1ª. A prática, pela arguida recorrente, do crime em 
que foi condenada. 
2ª. A inexistência do crime de abuso de confiança 
fiscal. 
3ª. A não exigência ou ilegalidade do pedido de 
indemnização civil contra os arguidos, neste processo-
crime. 
4ª. Questão emergente da nova redacção do artigo 
105º, nº 1, do RGIT, dada pelo artigo 113º, da Lei nº 
64-A/2008, de 31 de Dezembro – Lei do OGE para 
2009. 
IV 
Questão prévia: 
Após o despacho supra mencionado, proferido em 
7.3.2007, alguma jurisprudência foi produzida sobre a 
questão em causa, quanto à introdução da nova 
redacção do nº 4, do citado artigo 105º do RGIT. 
Da nossa parte, foi mantida a posição assumida no 
referido despacho[1]. 
Entretanto, em 9 de Abril de 2008, o plenário das 
Secções Criminais do Supremo Tribunal de Justiça 
proferiu, por unanimidade, no processo n.º 07P4080, 
podendo ser consultado em www.dgsi.pt.jstj, acórdão 
uniformizador de Jurisprudência no seguinte sentido: 
 
«A exigência prevista na alínea b) do n.º 4 do art. 
105.º do Regime Geral das Infracções Tributárias 
(RGIT), na redacção introduzida pela Lei 53-A/2006, 
configura uma nova condição objectiva de punibilidade 
que, nos termos do art. 2.º, n.º 4, do Código Penal, é 
aplicável aos factos ocorridos antes da sua entrada em 
vigor; em consequência, e tendo sido cumprida a 
obrigação de declaração, deve o agente ser notificado 
nos termos e para os efeitos do referido normativo 
(alínea b) do n.º 4 do art. 105.º do RGIT)». 
Pelo que entendemos ser de manter a posição até 
agora perfilhada sobre esta questão.  
Mantendo nós a posição de que o teor do art.º 95.º da 
Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, que aprovou o 
Orçamento Geral do Estado para 2007 e alterou a 
redacção do n.º 4, do art.º 105.º, do RGIT, não 
descriminalizou/despenalizou a conduta dos arguidos, 
como jurisprudência agora fixada pelo Supremo 
Tribunal de Justiça, eis a razão por que os autos 
prosseguiram para apreciação dos recursos. 
V 
Apreciando: 
1ª Questão 
1. A recorrente discorda da sua condenação, dizendo 
que quem detinha a direcção efectiva do negócio era o 
arguido marido, limitando-se a mesma a servir de 
“moça de recados” do marido no sentido de lhe levar 
combustível quando este faltava, peças para as 
máquinas quando estas avariavam e por vezes levava 
a documentação para a contabilidade sem saber do 
que se tratava”[2]. 
Não parece ser exactamente assim, com esta 
simplicidade que a recorrente lhe pretende dar. 

Apesar de, no fundo, a arguida não fazer uma correcta 
impugnação da matéria de facto dada como provada 
pelo tribunal a quo, nos termos legalmente impostos - 
artigo 412º, nºs 3 e 4, do Código de Processo Penal -, 
procedendo essencialmente a uma diferente valoração 
da prova produzida em julgamento daquela que fez o 
tribunal recorrido, uma vez que existe 
documentação/transcrição dos depoimentos, que os 
recorrentes mencionam e transcrevem nas suas 
alegações as provas/depoimentos dos quais tiram 
conclusões opostas ao tribunal recorrido, este Tribunal 
apreciará a questão. 
Aproveita-se, no entanto, desde já, para anotar que 
na sua transcrição, os recorrentes omitem passos 
relevantes e determinantes para suporte do 
conhecimento e prática de actos pela arguida mulher, 
que mais adiante se afirmará e que, com certeza, 
foram decisivos para a motivação do tribunal a quo.  
 
2. Fixemo-nos, pois, no exacto teor da motivação do 
tribunal a quo. 
Motivou a sentença recorrida os factos provados no 
que à recorrente mulher respeita, nos seguintes 
termos: 
“A convicção do tribunal ao fixar a factualidade tida 
por provada no que concerne aos factos integradores 
dos tipos objectivo e subjectivo do crime imputado aos 
arguidos, baseou-se nas declarações prestadas em 
audiência pelos próprios que admitiram parcialmente a 
prática dos factos, referindo que não foram entregues 
as quantias devidas a título de IVA porque foram 
canalizadas para pagamento diversos, devido às 
dificuldades económicas que atravessavam. 
Das declarações dos arguidos foi perceptível que a 
actividade empresarial apesar de estar registada em 
nome da arguida, era exercida preferencialmente pelo 
arguido. 
Contudo, de tais declarações também resultou a 
convicção de que apesar do menor envolvimento da 
arguida, a mesma sabia que a actividade comercial 
estava registada em seu nome, sabia das dificuldades 
financeiras e que não estava a ser pago o imposto ao 
Estado, facto referido por ambos os arguidos, 
chegando mesmo a arguida a entregar os documentos 
da empresa ao contabilista, sabendo, ainda, que a 
empresa tinha sido encerrada porque estava a causar 
prejuízo.[3] 
 
Conjugadas com as declarações dos arguidos foram 
valoradas as declarações das testemunhas de 
acusação, inspectores tributários que examinaram a 
escrita dos arguidos, depondo com isenção e 
revelando Ter conhecimento dos factos. 
Conjugados com os depoimentos referidos o tribunal 
baseou-se ainda nos documentos de fls. 25 a 48, 75-
84”.  
 
A fundamentação que supra se sublinhou reproduz, no 
essencial e de acordo com a prova produzida no 
processo, o envolvimento e consequente 
responsabilidade criminal da arguida mulher. 
Repare-se que o objecto ou actividade em causa era a 
de “Terraplanagens e Demolições”. 
Pelo que, embora a actividade se encontrasse 
registada/colectada em nome da arguida mulher, era o 
arguido marido que, na prática, executava os 
trabalhos com as máquinas. 
Pelo que, no exercício desta actividade propriamente 
dita, as funções da arguida eram secundárias ou 
subsidiárias das do marido[4]. 
No entanto, a apreciação que está em causa nos 
autos, tem natureza diferente e depende do 
conhecimento e prática de outros factos: o 
recebimento do valor do IVA correspondente aos 
trabalhos ou serviços prestados e a sua não entrega 
ao Estado. 
E no que respeita a esta matéria, a arguida mulher 
não só tinha conhecimento do recebimento do IVA 
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pela actividade desenvolvida em seu nome pessoal, 
como tinha igualmente conhecimento da sua não 
entrega à Fazenda Pública e dos motivos, como ainda 
praticava actos pessoais relacionados com a entrega 
da declaração periódica nos Serviços de Administração 
do I.V.A.. E a não entrega efectiva do IVA não era um 
acto da responsabilidade apenas do arguido marido 
mas sim uma decisão de ambos, partilhada e 
assumida. 
Estas afirmações e conclusões têm suporte nas 
próprias declarações dos arguidos, que para uma 
melhor documentação aqui se reproduzem 
parcialmente[5]: 
Arguido E……………. 
Juiz[6]: Ela também ajudava…? 
Arguido: Sim, sim. E outras vezes era gasóleo e… 
quando havia avarias ajudava-me também, não é? 
Juiz[7]: A sua esposa tinha conhecimento das pessoas 
que o contratavam?  
Arguido: Sim, alguns tinha… 
Juiz: Sabia? 
Arguido: Sim, sim. 
Juiz: Sabia as obras que o senhor fazia? 
Arguido: Sim, sim. 
Juiz: Tinha conhecimento disso? 
Arguido: Sim, sim. 
Juiz[8]: …o senhor é que estava totalmente dentro do 
assunto mas ela sabia do que se passava? 
Arguido: Sim, sim. 
Juiz: …ela também sabia que a empresa estava em 
nome dela? 
Arguido: Claro, pois então… 
…a empresa estava no nome dela. 
Juiz[9]: Os clientes pagavam o preço e IVA incluindo? 
Arguido: Sim. 
Juiz: Esse IVA senhor E…………, sabe que não era seu? 
Arguido: Eu sei, Senhora Doutora. 
Juiz: …durante o ano de dois mil…os senhores não 
entregaram o IVA. Quer-me explicar o que é que se 
passou? 
Arguido: Senhora doutora, olhe…eh…muitas 
dificuldades, máquina…máquinas velhas, avarias 
consecutivas…e às vezes quando chegava…. 
Juiz[10]: …a sua esposa sabia que quando o senhor 
recebia das facturas, também recebia do imposto… 
Arguido: Claro. 
Juiz[11]: O senhor dizia à sua esposa “olha, devemos 
às finanças xis”… 
Arguido: Sim, eu dizia “olha, deve-se isto, deve-se 
este IVA, está para pagar…” 
Juiz: Sabia do que é que estava por pagar? 
Arguido: Sim. 
Juiz[12]: …antes da fiscalização receberam 
notificações a avisar que não estavam a pagar o IVA?  
Arguido: Sim, recebemos notificações. 
Juiz: Receberam vários avisos de cobrança? 
Arguido: Sim. 
Arguida B…………. 
Juiz[13]: D. Teresa, as coisas em dois mil devem ter 
começado a correr mal… 
Várias dificuldades económicas… 
Arguida: Muito mal mesmo. 
Juiz:…sabe que o IVA não lhe pertence? 
Arguida: Certo. 
Juiz: Em que é que o IVA foi utilizado? 
Arguida: …foi utilizado…só outras pessoas, portanto, 
estavam lá sempre a bater…os credores…quer dizer a 
gente vai pagando mais aqueles que nos vão 
apertando, não é?  
Juiz[14]: …o contabilista preenche os papéis mas o 
contabilista não paga… 
Arguida: Certo, certo. 
Juiz: A dívida é vossa, não é do contabilista… 
Arguida: Certo. 
Juiz: …o contabilista preenche os papéis mas quem 
tem que entregar o meio de pagamento são os 
senhores…o contabilista 
Arguida: Sim, sim. 

Juiz: Ele deve ter pedido…”preciso de xis para pagar o 
IVA”. 
E os senhores não lhe davam… 
Arguida: Não tinha. 
Juiz:…mas o que eu estou a perguntar é se sabia que 
não estava a ser pago…? 
Arguida: Sim, sabia. 
Juiz: …sabia que quem estava colectada era a 
senhora? 
Arguida[15]: Sabia, sabia. 
Estes breves excertos, não podem deixar de ser 
considerados e interpretados segundo o designado 
homem médio ou bonus pater familae, indicadores 
fortes e consistentes da responsabilidade criminal da 
arguida mulher na prática dos factos. 
Aos quais se pode acrescentar ainda o depoimento da 
testemunha Amândio Jorge, inspector na Direcção de 
Finanças de Aveiro, também transcrito, de onde 
resulta que a arguida mulher tinha conhecimento de 
vários factos referentes ao não pagamento do IVA, o 
qual não era pago por dificuldades económicas – v. fls. 
33 do apenso, entre outras. 
2ª Questão. 
1. Os fundamentos desta questão - a inexistência do 
crime de abuso de confiança fiscal - mostram-se 
sintetizados nas seguintes das longas conclusões dos 
arguidos, já supra reproduzidas: 
- O art. 105º do RGIT – tal como, já antes dele, o 
fazia o art. 24º do RJIFNA – prevê o tipo de ilícito 
criminal epigrafado de “Abuso de Confiança”. 
- O Regime Geral de Infracções Tributárias (RGIT) – à 
semelhança do que já consignava o art. 29º do 
Regime Jurídico das Infracções Fiscais não Aduaneiras 
(RJIFNA) – prevê no seu art. 114º o tipo de ilícito 
contra-ordenacional cujo objecto consiste na ”Falta de 
entrega da prestação tributária”, como reza o seu 
proémio. 
- Porque o bem jurídico protegido por ambas as 
normas é exactamente da mesma natureza e reclama 
a mesma extensão e intensidade de tutela jurídica, 
para quem defendesse serem eles irredutivelmente 
incompatíveis – o que, salvo melhor opinião, não 
parece ser o caso – teria de resolver o conflito fazendo 
o art. 105º ceder perante o art. 114º por força dos 
princípios de última “ratio” e da necessidade que 
enformam o direito penal. 
- Isto é, só haverá crime de abuso de confiança fiscal 
se o agente se apropriar da prestação tributária e se 
recusar a entregá-la ao Estado sem que o Estado 
possa (v.g. por inexistência de bens penhoráveis) 
coagi-lo ao cumprimento da prestação.  
- Caso o agente venha a entregar a prestação à 
administração tributária por iniciativa própria ou em 
resultado do accionamento dos meios legais, 
coercitivos ou não – v.g. o processo de execução 
fiscal, com penhora e venda de bens e a compensação 
de créditos (cfr. art. 88º do CPPT) – não haverá crime, 
mas mera contra-ordenação. 
- No caso vertente, os arguidos, só não entregaram ao 
Estado as prestações tributárias liquidadas por graves 
dificuldades financeiras de que se faz eco a motivação 
da decisão do tribunal “a quo”. 
- Os arguidos, não dispunham de meios financeiros 
para, naquele contexto, entregar as prestações 
tributárias ao Estado tendo agido sem dolo e mesmo 
no contexto de estado de necessidade ou de 
inexigibilidade de outro comportamento, não tendo, 
assim, praticado o crime que lhe vem imputado. 
- Com a criação do crime de abuso de confiança fiscal 
o Estado violou os princípios da dignidade da pessoa 
humana, de que o direito à liberdade, plasmado no 
art. 27º, nº 1, da CRP, é um corolário, e da 
proporcionalidade, consagrados nos arts 1º e 18º, nº 
2, da CRP, para a sua Administração Tributária poder 
continuar a demitir-se das suas responsabilidades de 
criar um sistema fiscal e aplicar as suas normas 
baseadas na equidade e na eficiência, na igualdade 
dos cidadãos perante a lei. 
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- Face ao exposto, deveriam os arguidos terem sido 
absolvidos, pelo que o tribunal “a quo” ao condená-los 
pela prática, em autoria material e na forma 
consumada, de um crime de abuso de confiança fiscal, 
na forma continuada, não decidiu com justiça, mas 
apenas em obediência a uma lei iníqua.  
2. Ou seja, pretendem os recorrentes dizer que não 
existe crime de abuso de confiança porque: 
1 - é elemento típico deste crime, a recusa de entrega 
ao Estado da prestação ( imposto ) e a apropriação da 
mesma pelos arguidos. 
2 - se o Estado, por qualquer meio, nomeadamente 
por penhora em execução fiscal, conseguir pagar-se 
ou ressarcir-se, não há crime mas apenas contra-
ordenação. 
3 - existe uma causa legítima de exclusão ou 
afastamento do dolo pelos arguidos, traduzida na sua 
dificuldade financeira que os impediu de entregar o 
IVA. 
4 - com a criação deste crime de abuso de confiança 
fiscal, o Estado viola os princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. 
Como refere o Exmº Sr. Procurador Geral Adjunto, a 
motivação dos recorrentes, sobre esta questão, trata-
se de um “ exercício de erudição académica sem apoio 
no direito constituído e em vigor”. 
Assim parece ser. 
Para todas as questões suscitadas já os tribunais 
superiores se pronunciaram, não sendo do nosso 
conhecimento qualquer posição em sentido contrário 
daquela que se apontará, salvaguardando a referência 
feita nas alegações quanto à questão do pedido civil. 
2.1. Sobre o conceito de apropriação para estes fins, 
decide-se no ac. desta Relação do Porto de 
22.102008, processo nº 0813921, podendo ser 
consultado em www.dgsi.pt.jtrp: 
“ Não é imprescindível a efectiva ‘apreensão’ material 
das quantias pelo recorrente para que o tipo criminal 
se preencha; basta que elas não dêem entrada na 
administração fiscal, a quem eram devidas. Basta o 
desencaminhar dessas quantias, ainda que para 
satisfazer outros encargos iminentes e lícitos da 
empresa. Nisso se traduzirá a ‘apreensão’. Neste tipo 
de crimes a apropriação pode consistir no diferente 
destino dado às quantias retidas relativamente ao 
imposto por lei (neste sentido, v. o ac. STJ de 
24/3/2003, CJ I-235)”.  
 
E no ac. de 18.10.2006, processo nº 0612319, 
consultável em www.dgsi.pt.jtrp, já havia sido 
decidido: 
“ A apropriação das prestações fiscais, para efeitos do 
crime de abuso de confiança fiscal, significa apenas a 
não entrega das prestações tributárias deduzidas nas 
remunerações pagas, pelo que, tendo a arguida pago 
aos seus trabalhadores os vencimentos “líquidos”, isto 
é, deduzidos das quantias para IRS que não entregou 
ao Estado, não se pode pôr em dúvida que houve 
apropriação de tais montantes”[16]. 
Ora, tendo-se provado que “ As quantias referidas 
foram utilizadas pelos arguidos para pagamentos 
vários da sua actividade e da sua vida privada, 
passando a integrar a sua esfera patrimonial”, não se 
suscitam dúvidas de que este requisito do tipo de 
crime está preenchido. 
2.2. Quanto à possibilidade de o Estado, por qualquer 
meio, nomeadamente através da execução fiscal, 
conseguir pagar-se, não constituir crime mas apenas 
contra-ordenação, não tem qualquer fundamento, 
sobretudo agora depois do supra citado ac. do 
Supremo Tribunal de Justiça de 9 de Abril de 2008 
sobre esta questão. 
A punibilidade das condutas como contra-ordenação, 
está efectivamente prevista no artigo 114º, nº1, do 
RGIT, que diz o seguinte: 
“ A não entrega, total ou parcial, pelo período até 90 
dias, ou por período superior, desde que os factos não 
constituam crime, ao credor tributário, da prestação 

tributária deduzida nos termos da lei é punível com 
coima variável entre o valor da prestação em falta e o 
seu dobro, sem que possa ultrapassar o limite máximo 
abstractamente estabelecido”. 
De onde resulta que a não entrega até ao período de 
90 dias, conjugado com o disposto no artigo 105º, nº4 
do mesmo diploma[17], do imposto (IVA) devido, era, 
sim, punido como contra-ordenação, com coima. 
Mas para lá dos 90 dias, os factos eram punidos a 
título de crime. 
A não ser que, nos termos do nº 6, do mesmo artigo 
105º, que o valor da prestação não ultrapassasse os 
1000 euros, agora 2000[18], situação em que a 
responsabilidade criminal se extinguia mediante o 
pagamento da prestação, juros e coima pelo valor 
mínimo, até 30 dias depois da notificação para o 
efeito, da administração tributária[19]. 
 
A ser como pretendem os recorrentes, seria fazer 
tábua rasa não só das disposições que já existiam 
sobre as regras de punição do tipo de crime em causa, 
como desvalorizar por completo a referida alteração ao 
artigo 105º, nº 4, do RGIT operada pelo artigo 95º da 
Lei nº 53-A/2006 de 29 de Dezembro, que aprovou o 
Orçamento de Estado para 2007, criando na alínea b), 
uma nova condição objectiva de punibilidade, do 
seguinte teor: 
«Os factos descritos nos números anteriores só são 
puníveis se: 
b) A prestação comunicada à administração tributária 
através da correspondente declaração não for paga, 
acrescida dos juros respectivos e do valor da coima 
aplicável, no prazo de 30 dias após notificação para o 
efeito». 
“ O objectivo foi, claramente, o de possibilitar a 
despenalização de condutas após a regularização 
fiscal, assim contribuindo para o combate à evasão 
fiscal, uma das principais medidas de política fiscal 
consagradas no OE2007, reforçando o cumprimento 
voluntário das obrigações tributárias e aumentando a 
receita global (cfr. neste sentido o Relatório do 
Orçamento do Estado para 1997, pág. 26)” – pode ler-
se no ac. da Relação de Guimarães de 26.3.2007, 
proferido no proc. nº 1917/06-1, consultável em 
www.dgsi.pt.jtrg. 
Mas é inequívoco que os recorrentes não pretenderam 
usufruir desta nova oportunidade, fazendo 
cessar/extinguir contra si o procedimento criminal, 
com a consequente ineficácia das penas em que foram 
condenadas, desde que tivessem cumprido com 
aqueles pagamentos exigidos na acrescentada alínea 
b) do nº 4, do artigo 105º. 
Optaram por nada fazer/pagar, mantendo os seus 
argumentos/conclusões que já tinham manifestado 
neste processo e recurso. 
 
2.3. A causa legítima de exclusão ou afastamento do 
dolo pelos arguidos, traduzida na sua dificuldade 
financeira que os impediu de entregar o IVA. 
Do factualismo provado resulta que “as quantias 
referidas foram utilizadas pelos arguidos para 
pagamentos vários da sua actividade e da sua vida 
privada, passando a integrar a sua esfera patrimonial”. 
 
Tendo sido este o uso dado pelos recorrentes ao 
montante do IVA (imposto) cobrado aos respectivos 
clientes, não vislumbramos qualquer conflito de 
deveres ou estado de necessidade dos mesmos para 
deixarem de fazer a sua entrega ao Estado. 
É que os recorrentes esquecem um pormenor 
relevante nesta actividade: as quantias cobradas a 
título do IVA, não integram os serviços pelos mesmos 
prestados aos clientes. Trata-se de uma imposição 
legal, de um acréscimo que os clientes pagam para, 
através dos recorrentes, ser entregue ao Estado. A 
infracção, o abuso, consiste nisto mesmo: não 
entregar a quem é devido, o imposto, fazendo-o seu, 
utilizando-o em proveito próprio. 
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Entre pagar a clientes dos recorrentes, para quem os 
mesmos tivessem dívidas ou pagar ao Estado, não 
existe qualquer conflito de deveres relevante, que 
mereça uma opção a favor dos ditos clientes. 
E outras despesas da vida privada dos recorrentes, 
considerando-se que se trata de despesas comuns ou 
normais, também não significa qualquer conflito de 
deveres ou estado de necessidade. 
E se os recorrentes consideraram que existia um 
conflito de deveres, então a opção deveria pender 
para o pagamento do IVA ao Estado, pois este 
interesse público tem primazia sobre o interesse 
privado dos recorrentes. 
É com o dinheiro dos impostos, que o Estado investe 
no interesse público ou colectivo, quer na saúde, quer 
na educação, quer em meios de comunicação e outros, 
beneficiando a colectividade. Agindo todos os 
contribuintes nos mesmos termos em que agiram os 
recorrentes, com certeza que a actividade do Estado, 
inevitavelmente paralisava ou criaria grandes 
transtornos e défice no interesse da comunidade. 
Para ilustrar a falta de razão dos recorrentes, pode ler-
se no ac. deste Tribunal da Relação do Porto de 
9.6.2004, proferido no processo nº 0440771, podendo 
ser consultado em www.dgsi.pt.jtrp: 
“ Em geral, não é correcto falar de conflito de deveres, 
direito ou estado de necessidade, em casos como o 
agora em apreço. Tendo em vista o conflito de 
deveres, instituto que melhor quadra com a realidade 
em apreço, dispõe o artigo 36° do Código Penal que, 
«não é ilícito o facto de quem, no caso de conflito no 
cumprimento de deveres jurídicos (...) satisfaz o dever 
(...) de valor igual ou superior ao do dever (...) que 
sacrifica. 
Os trabalhadores têm múltiplos direitos, 
nomeadamente, na parte que agora interessa, direito 
ao trabalho e à retribuição, art.º 58º e segts. da CRP. 
O Estado, por sua vez, está constitucionalmente 
incumbido de realizar democraticamente vários 
objectivos visando a realização da democracia 
económica, social e cultural. Essas finalidades são 
possibilitadas pelas receitas cobradas pelo sistema 
fiscal. As hierarquias são claras e inequívocas. As 
empresas e os cidadãos estão obrigados a pagar, 
sendo esse o caso, os seus impostos. Não se devem 
preocupar com o problema do Estado. O Estado tem 
um tecido legislativo, também conhecido, com uma 
multiplicidade de remédios: para as empresas em 
situação económica e financeira difícil, para as 
empresas economicamente inviáveis, para as 
situações de desemprego, etc. Essa legislação foi 
discutida e aprovada por quem de direito, sendo 
suposto que consagra as soluções mais razoáveis. Não 
é por isso legítimo que uma empresa, erija e aplique 
os seus critérios, fazendo tábua rasa dos comandos 
legais. 
A não ser assim, desvirtuam-se de modo ilegítimo as 
regras da concorrência, favorece-se a praga 
económica da informalidade e o resultado, não é, 
normal e reconhecidamente, a resolução de um 
problema, mas apenas adiar uma falência. Foi o caso 
dos autos. A conduta do arguido viola princípios e 
regras basilares da ordem jurídica económica e social. 
Acresce, que o arguido não se limitou cumprir as suas 
obrigações em matéria salarial, com os trabalhadores, 
mas também para com terceiros fornecedores de bens 
e serviços, o senhorio, etc. Com que legitimidade, 
impõe-se perguntar, escolheu não pagar ao Estado as 
contribuições para a segurança social, quando pagou a 
todos os outros credores”[20]? 
2.4 – A violação pelo Estado dos princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 
proporcionalidade, com a criação deste crime de abuso 
de confiança fiscal. 
As considerações dos recorrentes a este propósito, não 
têm qualquer apoio no nosso direito constituído nem 
passam, em nosso entender, de “meras desculpas” de 

quem, no momento próprio, não cumpriu com as suas 
obrigações. 
Qualificar a obrigação de os recorrentes entregarem 
ao Estado, determinadas quantias que terceiros lhes 
entregaram para esse efeito, de violação da dignidade 
da pessoa humana, cumpre perguntar então, como 
qualificar a conduta dos recorrentes que, em vez de 
entregarem as ditas quantias a quem efectivamente 
pertencem, as gastam em proveito próprio!? 
Os conceitos de Dignidade e Liberdade da pessoa 
Humana são conceitos de uma natureza e relevância 
tal, que merecem igualmente um tratamento 
excepcional, de reserva, exactamente para situações 
Dignas desse tratamento. 
Não é o caso. A qualificação destas condutas como 
crime, são iguais a tantas outras em que o Estado, no 
seu jus imperium, entendeu qualificá-las assim. 
Trata-se de uma incriminação que a comunidade 
aceita com normalidade, integrando as relações sociais 
e tributárias entre o cidadão e o Estado, que importa 
definir com alguma certeza e um meio de o Estado 
obter os dividendos necessários para zelar pelo 
interesse público ou colectivo. 
Como se decidiu no ac. desta Relação do Porto de 
30.1.2008, no processo nº 0714688, consultável em 
www.dgsi.pt.jtrp, “…é manifesto que a intervenção do 
direito penal há-de, numa qualquer altura do 
processo, contender com direitos dessa natureza e 
grandeza; todavia, não sendo os direitos individuais 
absolutos, hão-de sofrer as limitações que se mostrem 
necessárias à prossecução do Estado de Direito, 
designadamente através da realização da Justiça, obra 
a que se mostram vinculados os Tribunais Judiciais 
(artº 202º, CRP)”[21]. 
3ª Questão: A não exigência ou ilegalidade do pedido 
de indemnização civil contra os arguidos, neste 
processo-crime. 
Esta questão da legalidade da formulação do pedido 
de indemnização civil pelo não pagamento do I.V.A. no 
processo-crime, tem sido objecto de estudo e 
apreciação pela jurisprudência, nomeadamente desta 
Relação, em vários acórdãos. 
No processo de recurso nº 5397/07.1, deste Tribunal 
da Relação do Porto, de que somos relator, embora 
sob forma indirecta[22], foi por nós decidido a 
possibilidade e legalidade da dedução do pedido de 
indemnização civil no processo-crime, pelo não 
pagamento ao Estado, de determinada quantia a título 
de imposto de IVA. 
Aí dissemos, a dado momento: 
“…dispõe o artigo 71º, do Código de Processo Penal, 
que o pedido de indemnização civil fundado na prática 
de um crime é deduzido no processo penal respectivo, 
só o podendo ser em separado, perante o tribunal, nos 
casos previstos na lei. 
Aqui se consagra expressamente o princípio da 
adesão. Pelo que, mesmo no caso de absolvição pelo 
crime, pode haver condenação na indemnização civil, 
sempre que o pedido se revelar fundado - artigo 377º, 
do Código de Processo Penal -, sendo assim, por claras 
razões de economia processual[23]. 
… numa situação dita de normal, o pedido de 
indemnização civil só poderá ser deduzido em 
separado, nas situações descritas no artigo 72º, do 
Código de Processo Penal, aqui não figurando a da 
hipótese de reclamação de créditos em caso de 
falência do devedor. 
Por imposição do princípio da adesão e em obediência 
ao mesmo, se for instaurada acção de indemnização 
civil fora das situações do artigo 72º, nº 1, do Código 
de Processo Penal, a acção não pode prosseguir por 
falta de um requisito de validade que se reflecte na 
competência do tribunal. Este deverá ser considerado 
materialmente incompetente e o réu absolvido da 
instância na acção cível - artigo 288º, nº 1, alínea a), 
do CPCivil[24]. 
Por aqui se pode desde já concluir que, a haver uma 
absolvição da instância por existirem dois pedidos 
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quanto à mesma indemnização civil, a mesma deveria 
ocorrer no processo civil - de falência -, que não neste 
processo-crime. 
E seria assim porque, de acordo com as regras 
processuais próprias, a situação tem um tratamento 
não de litispendência, mas de inexistência ou falta do 
dito requisito de validade para o tribunal civil apreciar 
o pedido fora dos casos do artigo 72º, nº 1, do Código 
de Processo Penal. 
… não se diga que, com o reconhecimento dos créditos 
a favor do Estado em dois processos diferentes, 
acarreta prejuízo para a arguida, pois que esse 
prejuízo só se efectivará com o pagamento em 
duplicado. E, desde que pague uma vez, a arguida 
poderá então requerer, nessa altura, a extinção da 
dívida, pelo pagamento. E se por mero absurdo 
pagasse duas vezes, sempre poderia alegar o 
enriquecimento sem causa por parte do Estado. 
Somos levados a concluir, pois, que a arguida foi 
indevidamente absolvida da instância”. 
Também no ac. Relação do Porto de 28.2.2007, 
proferido no processo nº 0615916, consultável em 
www.dgsi.pt.jtrp, subscrito por nós enquanto juiz 
adjunto, se decidiu: 
“ Ora, o pedido civil que foi deduzido e conhecido 
neste processo não respeita a qualquer daqueles actos 
tributários relativos à liquidação ou à execução de 
impostos, mas à obrigação de indemnizar por danos 
causados, baseada na responsabilidade civil por facto 
ilícito e culposo, a que alude o art. 483º, nº 1, do 
Código Civil. 
Tal pedido de indemnização cível cabe no âmbito do 
princípio definido no art. 71º do Código de Processo 
Penal e, desse modo, teria que ser deduzido 
obrigatoriamente no processo penal. Sendo da 
competência dos tribunais judiciais conhecer desse 
pedido, conjuntamente e em simultâneo com a conexa 
acção penal”. 
Igualmente no ac. desta Relação do Porto de 24.10. 
2007, proferido no processo nº 0713235, consultável 
em www.dgsi.pt.jtrp, e também por nós subscrito, se 
decidiu: 
“ Como decorre do disposto no art. 71.º do Código de 
Processo Penal, só o pedido de indemnização civil 
“fundado na prática de um crime” é deduzido no 
processo penal respectivo. O que quer dizer que 
qualquer outro pedido cível que não tenha por 
fundamento a indemnização por danos resultantes da 
prática de um crime não pode ser deduzido em 
processo penal (ac. do STJ de 06-11-96, em CJ-
STJ/1996/III/185). É também neste sentido restrito 
que se baseia a fundamentação do Assento do 
Supremo Tribunal de Justiça n.º 7/99, publicado no 
Diário da República n.º 179, Série I-A, de 03-08-99. 
O que leva a concluir que o processo penal é inidóneo 
para conhecer de pedido civil que não tenha por 
fundamento o facto ilícito integrador do crime que é 
objecto do processo penal. Como acontece quanto à 
indemnização baseada na responsabilidade civil de 
natureza contratual ou numa obrigação legal de 
contribuir para a segurança social ou de pagar 
impostos. Sucede que a causa de pedir invocada no 
pedido civil deduzido pelo assistente não é a obrigação 
legal que impendia sobre os arguidos de descontar nas 
remunerações dos trabalhadores da sociedade arguida 
as suas contribuições obrigatórias para a segurança 
social e de as entregar à respectiva entidade, bem 
como a percentagem que por lei cabe à entidade 
patronal, mas antes o facto ilícito de que os arguidos 
estão acusados em co-autoria e que constitui o crime 
de abuso de confiança previsto e punido no n.º 1 do 
art. 107.º do RGIT. E é por ser esta a causa de pedir 
que o pedido civil é admissível e o assistente tem 
legitimidade processual e interesse em agir… 
Com efeito, o despacho recorrido parte do pressuposto 
de que o recorrente, para exigir o pagamento das 
prestações contributivas em dívida à segurança social, 
não necessita de recorrer a qualquer acção de 

natureza declarativa, neste caso, conexa com a acção 
penal, visto que dispõe de condições, designadamente 
título executivo válido, que lhe permitem instaurar de 
imediato a respectiva acção executiva para o 
pagamento coercivo dessa dívida. O que é certo. Mas, 
neste caso, como também refere o despacho 
recorrido, a responsabilidade civil do gerente, o 
arguido C………., é meramente subsidiária, de 
harmonia com o disposto nos arts. 22.º a 24.º da Lei 
Geral Tributária, aprovada pela Lei n.º 15/2001, de 5-
06, que prescrevem o princípio da responsabilidade 
subsidiária dos membros dos corpos sociais da 
pessoas colectivas pelas dívidas tributárias; enquanto 
que na responsabilidade civil por facto ilícito o mesmo 
arguido, como co-autor, responde solidariamente com 
a sociedade arguida pelo pagamento da indemnização 
por danos causados à segurança social, nos termos do 
art. 497.º do Código Civil. O que faz toda a diferença 
em termos de garantias de exequibilidade patrimonial 
por parte da segurança social. Ora, o que está em 
causa no pedido civil deduzido pelo assistente é, não 
directamente o incumprimento da obrigação legal de 
entregar as prestações devidas à segurança social, 
mas antes a responsabilidade civil emergente da 
prática do crime de abuso de confiança em relação à 
segurança social que a acusação imputa em co-autoria 
aos arguidos. E esta determina-se e resolve-se 
segundo as regras do Código Civil, para que remete o 
art. 129.º do Código Penal e para que também remete 
o art. 3.º do Regime Geral das Infracções Tributárias, 
aprovado pela Lei n.º 15/2001, dispondo que, quanto 
à responsabilidade civil, aplicam-se subsidiariamente 
as disposições do Código Civil e legislação 
complementar. 
… 
A circunstância de o assistente já dispor de título 
executivo para poder exigir coercivamente o 
pagamento das prestações em falta e respectivos 
juros de mora em nada colide com a dedução deste 
pedido civil nem pode obstar à admissibilidade deste 
pedido. Como também decidiu o acórdão da Relação 
de Coimbra de 13-06-2007 (em www.dgsi.pt/jtrc.nsf/ 
proc. n.º 11773/04.1TDLSB.C1): “A existência de 
título executivo, ou título de igual valor, não impede 
que se demandem os arguidos no enxerto cível 
deduzido em processo penal, embora releve para 
efeitos de responsabilização pelas custas”. É que, 
como já ficou demonstrado supra, o título executivo de 
que o assistente dispõe não lhe garante os mesmos 
direitos de exequibilidade relativamente ao gerente, o 
arguido C………., através dos quais a sua 
responsabilidade é meramente subsidiária, isto é, só 
pode fazer reverter a execução contra este depois de 
excutido o património da sociedade. Enquanto que, 
obtendo uma sentença condenatória que o 
responsabilize solidariamente pelo pagamento das 
mesmas prestações, o assistente pode accioná-lo 
imediatamente e a título principal e executar desde 
lodo o seu património individual, sem qualquer 
moratória. A única consequência é que o assistente 
não poderá servir-se ao mesmo tempo dos dois títulos 
executivos para cobrar a mesma quantia. Cobrando-a 
através de um dos títulos, o outro fica inutilizado. 
Contextualizado o pedido civil nos termos referidos, 
resulta evidenciado que o assistente tem, 
objectivamente, interesse legítimo em que seja 
apreciado e decidido o seu pedido civil deduzido neste 
processo penal, e, portanto, tem interesse em agir…”. 
Estes são fundamentos por nós partilhados que 
explicitam as razões por que o pedido de 
indemnização civil formulado neste processo-crime é 
legalmente admissível e, consequentemente, foi 
correctamente deduzido e apreciado. 
 
4ª Questão: 
1. Tudo seria assim se, entretanto, já depois de 
elaborado o projecto inicial deste acórdão e os autos 
terem sido remetidos para os vistos legais, não tivesse 
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havido uma alteração legislativa que converteu em 
pura ficção tudo o supra se disse. 
Na verdade, a propósito da suscitada questão “ de 
violação pelo Estado dos princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, 
com a criação deste crime de abuso de confiança 
fiscal” – ponto 2.4., escreveu-se: 
“A qualificação destas condutas como crime, são iguais 
a tantas outras em que o Estado, no seu jus imperium, 
entendeu qualificá-las assim”. 
Ora, é exactamente este jus imperium inerente ao 
Estado que, através do seu poder legislativo, do 
mesmo modo que tipifica uma determinada conduta 
como crime, a desqualifica como tal. 
Foi assim que, na Lei nº 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro – Lei do Orçamento Geral do Estado para 
2009, no artigo 113º, foi alterada a redacção do artigo 
105º, nº 1, do Regime Geral das Infracções 
Tributárias, nos seguintes termos: 
1. Quem não entregar à administração tributária, total 
ou parcialmente, prestação tributária de valor superior 
a € 7500, deduzida nos termos da lei e que estava 
legalmente obrigado a entregar, é punido com pena de 
prisão até três anos ou multa até 360 dias. 
Conjugando esta nova redacção com o teor do nº 7, 
do mesmo preceito[25], entendemos que a melhor 
interpretação e a correcta é a que considera aquele 
montante de 7500 euros como correspondente a cada 
uma das prestações individuais, que foram declaradas 
e não pagas à administração tributária, que tanto pode 
ser uma única, como várias e não a sua soma total.  
O que significa que se se tratar de uma só prestação 
superior a 7500 euros, continua a ser crime. Mas se se 
tratar de uma ou várias prestações, sendo cada uma 
delas inferior a 7500 euros, pese embora o seu total 
ultrapasse largamente aquele montante, não existe 
crime. Foi uma opção legislativa, mais concretamente 
uma opção de política fiscal do Estado. 
 
2. Dos factos provados resulta que pelos recorrentes 
arguidos não foi entregue o seguinte montante de 
IVA: 
Primeiro trimestre de 2000, 5.654,56€; 
Segundo trimestre de 2000, 2069,01€; 
Terceiro trimestre de 2000, 2378,10€. 
Valores que foram entretanto corrigidos pela inspecção 
tributária quanto aos 2º, 3º e 4º trimestres de 2000, 
no valor de 1113,48€ para cada trimestre, pelo que os 
valores finais e em dívida são os que constam do 
quadro seguinte: 
 
 

 
 
 
3. Todas as prestações não pagas são, assim, cada 
uma delas individualmente considerada, inferiores aos 
referidos 7500,00 euros. 
Ora, refere o artigo 2º, nº 2, do Código Penal, o 
seguinte: 
“ O facto punível segundo a lei vigente no momento da 
sua prática deixa de o ser se uma lei nova o eliminar 
do número de infracções; neste caso, e se tiver havido 

condenação, ainda que transitada em julgado, cessam 
a execução e os seus efeitos penais”. 
 
Trata-se de uma clara afirmação do princípio de 
aplicação da lei mais favorável, na sua forma mais 
radical, que é a da descriminalização de uma 
conduta[26]. 
Que tem plena aplicação na situação dos presentes 
autos. Com a nova redacção do artigo 105º, nº 1, do 
RGIT, a conduta dos recorrentes foi descriminalizada. 
Tanto basta para que aos mesmos não seja imputada 
a partir da entrada em vigor daquela norma, qualquer 
responsabilidade criminal bem como qualquer 
responsabilidade civil, pois que esta apenas era 
apreciada e reconhecida neste processo, em virtude do 
ilícito criminal. 
 
DECISÃO 
Por todo o exposto, decide-se, por fundamentos 
diferentes dos alegados pelos recorrentes, ou seja, 
pelo facto de ter sido descriminalizada a sua conduta, 
absolver os recorrentes da prática do crime por que 
foram condenados, julgando extinto o procedimento 
criminal contra os mesmos. 

* 
Sem custas. 
 
Porto, 25 de Fevereiro de 2009 
Luís Augusto Teixeira 
José Alberto Vaz Carreto 
Joaquim Arménio Correia Gomes 
José Manuel Baião Papão 
_______________ 
[1] A outra posição seguia o entendimento da 
descriminalização/despenalização do crime de abuso 
de confiança previsto no art. 105 nº 1 e 4 do RGIT, 
após alteração introduzida pela Lei nº 53-A/2006, de 
29/12 (que entrou em vigor em 1/1/2007), quanto às 
omissões de entrega de prestações tributárias 
deduzidas e comunicadas à Administração Tributária, 
em relação às quais o termo do prazo de 90 dias, 
aludido no art. 105 nº 4-a) do RGIT, ocorreu antes de 
1/1/2007. 
[2] Conclusão VI. 
[3] Sublinhado da nossa autoria. 
[4] Daí a designação de “moça de recados”. 
[5] Reafirma-se que os recorrentes não reproduziram 
muitas destas declarações, na transcrição que das 
mesmas fizeram nas suas alegações. 
[6] Fls. 8 do apenso de transcrições.  
[7] Fls. 9. 
[8] Fls. 10. 
[9] Fls. 12. 
[10] Fls. 15. 
[11] Fls. 16. 
[12] Fls. 17. 
[13] Fls. 23. 
[14] Fls. 24. 
[15] Fls. 25. 
[16] E no ac. também desta Relação do Porto de 
17.1.2007, proferido no processo nº 0642766, 
consultável em www.dgsi.pt.jtrp, decidiu-se ainda: 
“Mostrando-se provado que os recorrentes receberam, 
efectivamente, de clientes determinadas quantias 
respeitantes ao IVA e que afectaram as mesmas à 
satisfação de compromissos da sociedade, 
designadamente, o pagamento de despesas correntes 
de água, electricidade, matérias-primas e salários, não 
as entregando à administração tributária, não podem 
subsistir dúvidas sobre a existência de actos objectivos 
e concludentes que comprovam a apropriação desses 
montantes, por parte dos recorrentes. Devendo ter-se, 
ainda, presente que a apropriação se pode traduzir na 
simples fruição e disposição ut dominus, em proveito 
próprio ou alheio, pelo devedor das prestações 
deduzidas ou recebidas e que estava obrigado a 
entregar”. 
[17] Que dispunha o seguinte: 
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“ Os factos descritos nos números anteriores só são 
puníveis se tiverem decorrido mais de 90 dias sobre o 
termo do prazo legal de entrega da prestação”. 
[18] Face à alteração do art. 60º da Lei nº 60-A/2005 
de 30/12 (OE para 2006), que o elevou para aquele 
montante. 
[19] V. neste sentido, ac. desta Relação do Porto de 
5.3.2008, proferido no proc. nº 0716628, consultável 
em www.dgsi.pt.jtrp e ac. da Relação de Coimbra de 
21.3.2007, proferido no proc. nº 232/04.2IDGRD-C1, 
consultável em www.dgsi.pt.jtrc. 
[20] V. ainda ac. do STJ de 15.1.97, CJ S, V, Tomo I, 
pág. 192, onde se decidiu que “ não agiu o arguido em 
conflito de deveres, quando tendo recebido montantes 
pecuniários, com a obrigação de os entregar ao 
Estado, os destinou nomeadamente ao pagamento dos 
vencimentos dos trabalhadores e no giro comercial da 
empresa”. 
Bem como o ac. da Relação desta Relação do Porto de 
22.9.2004, proferido no processo nº 0412635, 
consultável em www.dgsi.pt.jtrp, onde se decidiu: 
“… a alternativa dos recorrentes nunca foi entre, com 
dinheiro que lhes pertencia, pagarem aos 
trabalhadores ou pagarem uma dívida ao Fisco. 
Mesmo a aceitar-se a versão do recurso, a sua opção 
foi diferente: teriam pago aos trabalhadores com 
dinheiro que não lhe pertencia, de que apenas eram 
fiéis depositários e tinham de entregar à administração 
tributária. Isto altera significativamente o quadro de 
ponderação dos valores conflituantes que os 
recorrentes pretendem invocar. Os recorrentes não 
foram condenados por não pagarem uma dívida, mas 
por descaminharem dinheiro de outrem. De outra 
maneira, estaríamos perante uma «prisão por 
dívidas», o que repugna à nossa ordem jurídica. 
Dentro dos parâmetros agora fixados, não se vê qual a 
norma ou princípio da ordem jurídica que exclui a 
ilicitude do comportamento de quem dispõe de bens 
que não lhe pertencem. Aliás, na própria ordem 
jurídica encontra-se resposta para a «graduação» dos 
valores em causa, pois, ao contrário do que acontece 
com a não entrega do IVA deduzido, o não pagamento 
de salários aos trabalhadores não é crime”. 
[21] E no ac. da Relação do Porto de 20.9.2006, 
proferido no processo nº 0611503, podendo ser 
consultado em www.dgsi.pt.jtrp, decidiu-se ainda: 
“Mais pretende o recorrente que com a criação deste 
crime, o Estado violou os princípios da dignidade 
humana, de que o direito à liberdade é um corolário 
(artº 27º, 1, CRP) e da proporcionalidade, consagrado 
nos artºs 1º e 18º, 2 da CRP. Cremos, todavia que 
(não obstante o juízo subjectivo que cada um de nós 
pode formular acerca da ‘justeza’ da incriminação 
penal em causa) não ocorre violação de qualquer 
daqueles preceitos constitucionais.Com efeito, o 
Estado, no exercício do seu poder de império, e ao 
abrigo da sua política legislativa criminal, elege as 
condutas que, em cada momento, devem ser alvo de 
uma reacção penal, por se mostrarem violadoras de 
regras essenciais da vida em sociedade; entendeu 
criminalizar a conduta daqueles que retendo quantias 
devidas ao fisco, as descaminham. Estando em causa 
o confronto entre os cidadãos que cumprem 
zelosamente as suas obrigações fiscais (e, por isso, 
estão isentos de reparo) e aqueles que o não fazem e 
se ‘apropriam’ dos montantes de imposto retido, não 
vemos em que medida a incriminação respectiva possa 
violar qualquer direito constitucionalmente garantido, 
designadamente os referidos pelo recorrente”. 
[22] Pois a questão nuclear consistia em apreciar se, 
tendo sido já reclamados em processo de falência os 
créditos do Estado contra a sociedade arguida, se o 
mesmo Estado podia deduzir no processo-crime pedido 
civil por aqueles mesmos impostos devidos. 
[23] V. Germano Marques da Silva, ob. cit., vol. I, fls. 
128. 
[24] Neste sentido se pronuncia Germano Marques da 
Silva in ob. Cit, vol. I, fls. 131 e 132. 

[25] Que diz o seguinte: “ Para efeitos do disposto nos 
números anteriores, os valores a considerar são os 
que, nos termos da legislação aplicável, devam 
constar de cada declaração a apresentar à 
administração fiscal”. 
[26] V. Figueiredo Dias in Direito Penal, Parte Geral, 
tomo I, 2ª edição, Coimbra Editora, 2007, fls. 199. 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6580 
 
 
 
Recurso n.º 7989/08-4.ª  
 
 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação 

do Porto 
 
 
1. O Ministério Público deduziu acusação contra 
Manuel B…………. e requereu o seu julgamento, em 
processo comum e, nos termos do artigo 16.º, n.º 3, 
do Código de Processo Penal[1], com intervenção do 
tribunal singular, pela prática de um crime de tráfico 
de armas, p. e p. pelo artigo 87.º, n.º 1, com 
referência aos artigos 86.º, n.º 1, alínea c), 2.º, n.º 1, 
alínea e), 3.º, n.os 1 e 2, alínea n), e 4.º, n.º 1, todos 
da Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro.  
 
Segundo a acusação, e no que ao preenchimento do 
tipo objectivo interessa, a conduta típica foi 
preenchida por o arguido ter vendido uma pistola de 
alarme ao menor C…………….. e, depois, por aquela se 
ter avariado, a ter substituído por outra pistola de 
alarme, de marca BBM, modelo 315 Auto, cal. 8 mm 
K, com o número de série H0234667.  
 
2. Distribuído o processo para julgamento [com o n.º 
35/08.5GAVNH do Tribunal Judicial de Vinhais], foi 
proferido despacho de rejeição de acusação, por a 
mesma ser manifestamente infundada, nos termos do 
disposto no artigo 311.º, n.os 2, alínea a), e 3, alínea 
d), do CPP.  
 
Segundo esse despacho, e em síntese, uma arma de 
alarme não está compreendida na descrição contida no 
artigo 86.º da Lei n.º 5/2006, pelo que, considerando 
a remissão do artigo 87.º para o artigo 86.º, a venda 
de uma arma de alarme não integra o ilícito típico 
previsto naquele artigo 87.º  
 
3. Inconformado com o despacho, o Ministério Público 
interpôs o recurso, agora em apreço, no qual formulou 
as seguintes conclusões:  
 
«1. A referência do artigo 87.º, n.º 1, ao artigo 
anterior (86.º) reporta-se unicamente às substâncias e 
produtos “aí referidos”;  
 
«2. O tráfico tipificado no artigo 87.º, n.º 1, quando se 
reporta às armas inclui naturalmente as da classe A 
cuja venda é absolutamente proibida pelo artigo 4.º, 
n.º 1, da Lei n.º 5/2006, de 23/02;  
 
«3. Até porque a venda ou cedência de armas de 
alarme não é sancionada como contra-ordenação, 
diferentemente do que sucede com os demais actos, o 
que representa uma irrazoabilidade e um contra–
senso;  
 
«4. A razão da classificação das armas de alarme 
como sendo da classe A e ainda a proibição absoluta 
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da venda assenta na especial facilidade e na muita 
frequência com que são transformadas pela simples 
aposição de um cano;  
 
«5. Por isso, a única interpretação do artigo 87.º, n.º 
1, conjugado com o artigo 86.º, n.º 1, e artigo 4.º, n.º 
1, é a de criminalizar como tráfico a venda de armas 
de alarme.»  
 
Indicou como normas jurídicas violadas o artigo 87.º, 
n.º 1, por referência ao disposto nos artigos 86.º, n.º 
1, alínea c), 2.º, n.º 1, alínea e), 3.º, n.os 1 e 2, 
alínea n), e 4.º, n.º 1, todos da Lei n.º 5/2006, de 23 
de Fevereiro.  
 
4. Ao recurso não foi apresentada resposta.  
 
5. Admitido o recurso, foram os autos remetidos a 
este tribunal.  
 
6. Na oportunidade conferida pelo artigo 416.º, n.º 1, 
do CPP, o Ministério Público limitou-se à aposição do 
seu “visto”.  
 
7. Devendo o recurso ser julgado em conferência, 
colhidos os vistos, com projecto de acórdão, realizou-
se a conferência.  
 
Dos trabalhos da mesma procede o presente acórdão. 
 
 

II 
 
1. A Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro, veio 
estabelecer o regime jurídico aplicável ao fabrico, 
montagem, reparação, importação, exportação, 
transferência, armazenamento, circulação, comércio, 
cedência, detenção, manifesto, guarda, segurança, 
uso e porte de armas e suas munições, bem como o 
regime punitivo criminal e contra-ordenacional relativo 
a comportamentos ilícitos associados àquelas 
actividades com o objectivo de salvaguardar a ordem, 
a segurança e a tranquilidade públicas, segundo o 
objecto definido na Lei n.º 24/2004, de 25 de Junho, 
que autorizou o Governo a legislar sobre o regime 
jurídico das armas e suas munições.  
Em conformidade com o sentido e alcance da 
autorização legislativa [artigo 2.º da lei de autorização 
legislativa], a Lei n.º 5/2006 procede à fixação 
conceptual de definições técnicas dos tipos de armas, 
munições e outros acessórios e à sua classificação por 
classes, criando as classes A, B, B1, C, D, E, F e G, de 
acordo com o seu grau de perigosidade, o fim a que se 
destinam e a sua utilização.  
 
Segundo a definição legal contida no artigo 2.º, n.º 1, 
alínea e), da Lei n.º 5/2006, entende-se por “arma de 
alarme “o dispositivo com a configuração de uma arma 
de fogo destinado unicamente a produzir um efeito 
sonoro semelhante ao produzido por aquela no 
momento do disparo.  
 
E, de acordo com a classificação das armas, munições 
e outros acessórios a que aquela Lei procede, as 
armas de alarme são classificadas na “classe A” [artigo 
3.º, n.os 1 e 2, alínea n)].  
 
Decorrendo do artigo 4.º da mesma Lei, sobre “Armas 
da classe A”, a proibição da venda, da aquisição, da 
detenção, do uso e do porte de armas, acessórios e 
munições da classe A [n.º 1].  
 
2. O Capítulo X da Lei n.º 5/2006 trata da 
responsabilidade criminal e contra-ordenacional, sendo 
especialmente convocados pelo recurso os artigos 86.º 
e 87.º  
 

2.1. O artigo 86.º tipifica as condutas que 
consubstanciam “detenção de arma proibida” 
estabelecendo, nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 1, as 
punições em função do tipo de armas, equipamentos, 
produtos ou substâncias detidos que, nessas alíneas, 
são taxativamente indicados.  
 
Na alínea a) são indicados os equipamentos, meios 
militares e material de guerra, as armas biológicas, 
químicas, radioactivas ou susceptíveis de explosão 
nuclear, as armas de fogo automáticas, os engenhos 
explosivos ou incendiários. Compreendem-se, 
portanto, nesta alínea as armas da classe A indicadas 
nas alíneas a), b) e c) do n.º 2 do artigo 3.º  
 
Na alínea b) são referidos os produtos ou substâncias 
especialmente adequados às condutas, nessa alínea 
descritas, relativas a armas biológicas, químicas, 
radioactivas ou susceptíveis de explosão nuclear.  
 
Na alínea c) são indicadas as armas das classes B, B1, 
C e D, as espingardas ou carabinas facilmente 
desmontáveis em componentes de reduzida dimensão, 
as espingardas não modificadas de cano de alma lisa 
inferior a 46 cm, as armas de fogo dissimuladas e as 
armas de fogo transformadas ou modificadas. 
Incluem-se, assim, nesta alínea as armas da classe A 
constantes das alíneas d) [no segmento armas de 
fogo], l), o) e p) do n.º 2 do artigo 3.º  
 
Na alínea d) são englobadas as armas da classe E, 
certas armas brancas, outras armas brancas ou 
engenhos ou instrumentos sem aplicação definida que 
possam ser usadas como armas de agressão não 
justificando o portador a sua posse, certos aerossóis 
de defesa e certas armas lançadoras de gases e certas 
armas eléctricas, instrumentos construídos 
exclusivamente com o fim de serem utilizados como 
arma de agressão, silenciadores e partes essenciais de 
armas de fogo, bem como munições. Cotejando as 
armas, munições e acessórios descritos nesta alínea 
com a descrição das armas, munições e acessórios da 
classe A contidos nas diversas alíneas do n.º 2 do 
artigo 3.º, verifica-se que esta alínea d) compreende 
as armas, munições e acessórios indicados nas alíneas 
d) [no segmento armas brancas], e), f), g), h), i), j), 
q) e r) daquele n.º 2 do artigo 3.º  
 
Encontrando-se as armas cuja detenção, para efeitos 
desse artigo, é proibida taxativamente indicadas nas 
quatro alíneas do artigo 86.º tem de se concluir que 
nem todas as armas cuja detenção é proibida [as da 
classe A, conforme artigo 4.º] nelas estão 
compreendidas.  
 
É esse, justamente, o caso das armas indicadas na 
alínea n) do n.º 2 do artigo 2.º [as reproduções de 
armas de fogo (mecanismos portáteis com a 
configuração de uma arma de fogo que, pela sua 
apresentação e características, possam ser 
confundidas com as armas previstas nas classes A, B, 
B1, C e D, com exclusão das armas de softair, 
segundo a definição da alínea av) do n.º 1 do artigo 
2.º) e as armas de alarme].  
 
O que significa que a detenção de armas proibidas não 
é esgotantemente prevista e punida pelo artigo 86.º 
da Lei n.º 5/2006.  
 
Por ser assim, a detenção das armas proibidas 
indicadas na alínea n) do n.º 2 do artigo 2.º [fora dos 
casos do artigo 89.º, a que, adiante, aludiremos] 
conforma a contra-ordenação prevista e punida pelo 
artigo 97.º da mesma Lei.  
 
2.2. O artigo 87.º procede à tipificação do crime de 
tráfico de armas.  
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Segundo a técnica legislativa usada, para que os 
comportamentos descritos integrem o tipo-de-ilícito 
terão de envolver «quaisquer equipamentos, meios 
militares e material de guerra, armas, engenhos, 
instrumentos, mecanismos, munições, substâncias ou 
produtos» referidos no artigo 86.º [“aí referidos”].  
 
O artigo 87.º não indica, expressamente, as armas, 
equipamentos, produtos ou substâncias cujo tráfico é 
proibido; tal indicação é feita por remissão para as 
armas, equipamentos, produtos ou substâncias 
expressa e taxativamente indicados no artigo 86.º  
 
Ou seja, são rigorosamente os mesmos as armas, 
equipamentos, produtos ou substâncias cuja detenção 
e tráfico são proibidos.  
 
Por isso, o tráfico das armas constantes da alínea n) 
do n.º 2 do artigo 3.º não integra o ilícito típico do 
artigo 87.º tal como a sua detenção não integra o 
ilícito típico do artigo 86.º  
 
2.3. A interpretação proposta pelo Ministério Público, 
na 1.ª instância, não tem qualquer sustentabilidade.  
 
Pretende o Ministério Público que a remissão do artigo 
87.º para o artigo 86.º se esgota nas substâncias ou 
produtos nele referidos [“aí referidos”], a implicar que 
o tráfico de quaisquer armas, quaisquer engenhos, 
quaisquer instrumentos, quaisquer mecanismos ou 
quaisquer munições integram o tipo-de-ilícito do artigo 
87.º  
 
Desde logo, gramaticalmente, não é autorizada a cisão 
pretendida pelo Ministério Público, de modo a que a 
expressão “aí referidos” se ligue, apenas, às 
substâncias e produtos.  
 
Por outro lado, sem a remissão para a descrição 
contida no artigo 86.º as referências aos engenhos, 
instrumentos e mecanismos não teriam qualquer 
conteúdo útil, pois, por absurdo, tudo o que pudesse 
caber nesses substantivos, ainda que sem qualquer 
relação com a matéria objecto do regime jurídico das 
armas, implicaria tráfico de armas.  
 
Quer dizer, a expressão “aí referidos” liga-se a todo o 
elenco das “coisas” que a precedem [«quaisquer 
equipamentos, meios militares e material de guerra, 
armas, engenhos, instrumentos, mecanismos, 
munições substâncias ou produtos»], tanto mais 
quanto é absolutamente indispensável à descrição 
típica [à descrição dos objectos da acção].  
 
2.4. Neste entendimento, o tráfico das armas de 
alarme [como, também das reproduções de armas de 
fogo e das armas das classes F e G] não integra o 
tipo-de-ilícito do artigo 87.º  
 
Para que assim não fosse, bastaria – mas era 
necessário –, que o legislador descrevesse os 
comportamentos referindo-os a «qualquer das armas 
previstas no n.º 1 do artigo 2.º, bem como quaisquer 
munições, engenhos, instrumentos, mecanismos, 
produtos ou substâncias referidos no artigo 86.º», 
como, aliás, procedeu na redacção do artigo 89.º, 
sobre «Detenção de armas e outros dispositivos, 
produtos ou substâncias em locais proibidos».  
 
2.5. Pode surpreender que o legislador não tivesse 
incluído todas as armas cuja venda é proibida na 
descrição típica do artigo 87.º e não se encontrar 
fundamento que teleológica e racionalmente explique 
a exclusão de algumas armas cuja venda é proibida.  
 
Todavia, o princípio da legalidade, cujo conteúdo 
essencial se traduz em que não pode haver crime nem 
pena que não resultem de uma lei prévia, escrita, 

estrita e certa, a que também se subordina «significa 
que, por mais socialmente nocivo e reprovável que se 
afigure um comportamento, tem o legislador de o 
considerar como crime (descrevendo-o e impondo-lhe 
como consequência jurídica uma sanção criminal) para 
que ele possa como tal ser punido. Esquecimentos, 
lacunas, deficiências de regulamentação ou de 
redacção funcionam por isso sempre contra o 
legislador e a favor da liberdade, por mais evidente 
que se revele ter sido intenção daquele (ou constituir 
finalidade da norma) abranger na punibilidade 
também certos (outros) comportamentos»[2].  
 
Daí que, por força do princípio da legalidade, a 
analogia – compreendida como aplicação de uma regra 
jurídica a um caso não regulado pela lei através de um 
argumento de semelhança substancial com os casos 
regulados –, tenha, em direito penal, de ser proibida. 
Conclusão que já resultaria evidente do artigo 29.º, 
n.º 1, da CRP, e do artigo 1.º, n.º 1, do CP, mas que o 
legislador entendeu reforçar, no n.º 3 do artigo 1.º do 
CP, estatuindo expressamente que «não é permitido o 
recurso à analogia para qualificar um facto como crime 
(…)».  
 
3. No âmbito da responsabilidade contra-ordenacional 
definida pela Lei n.º 5/2006 não está expressamente 
prevista a responsabilidade contra-ordenacional pelo 
tráfico das armas não incluídas na indicação taxativa 
contida no artigo 86.º  
 
Com efeito, o artigo 97.º dispõe sobre a detenção 
ilegal de reprodução de arma de fogo, arma de 
alarme, ou armas das classes F e G.  
 
As modalidades de conduta descritas nesse artigo são: 
deter, transportar, importar, guardar, comprar, 
adquirir a qualquer título ou por qualquer meio ou 
obter por fabrico, transformação, importação ou 
exportação, usar ou trazer consigo.  
 
Ora, na consideração das modalidades de conduta 
descritas no tipo, não pode afastar-se, em absoluto, a 
punição do agente que se comprove ter praticado 
tráfico das armas nele indicadas.  
 
Na verdade, como, por regra, só se pode vender ou 
ceder aquilo que se detém por compra, aquisição a 
qualquer título ou por qualquer meio, por importação, 
o agente que venda, ceda a qualquer título ou por 
qualquer meio ou por qualquer meio distribua uma 
arma das descritas no artigo 97.º, sempre estará 
sujeito à punição nele prevista, não pelos actos de 
venda ou cedência, mas pelas condutas anteriores a 
esses actos em que se manifestem as modalidades de 
conduta descritas no artigo 97.º (detenção, 
transporte, importação, guarda, compra, aquisição a 
qualquer título, obtenção por fabrico, transformação, 
importação, exportação dessas armas). Excluída ficará 
tão só uma das modalidades de conduta do tráfico de 
armas previsto no artigo 87.º – a mediação de uma 
transacção, sempre que o agente mediador não 
chegue, em nenhum momento, a ter a arma na sua 
posse.  
 
A lacuna de punibilidade (pelo tráfico) poderá, nos 
termos indicados (pela detenção prévia ao acto de 
tráfico quando as circunstâncias deste, afinal, a 
comprovem) ser resolvida. 
 
 

III 
 
Termos em que, na confirmação do despacho 
recorrido, negamos provimento ao recurso.  
Não há lugar a tributação.  
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Porto, 25 de Fevereiro de 2009  
 
Isabel Celeste Alves Pais Martins 
David Pinto Monteiro  
 
_________  
 
[1] Doravante designado pelas iniciais CPP. 
[2] Jorge de Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte 
Geral, Tomo I, Coimbra Editora, 2004, p. 168. 
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ACÓRDÃO (Tribunal da Relação) 
Recurso n.º 6093/08 
Processo n.º …/08.0GDSTS-A 

 
Em conferência na 1.ª secção criminal do 

Tribunal da Relação do Porto 
 
1- No Tribunal Judicial de Santo Tirso, ..º juízo 
criminal, no processo acima referido, pelo Ministério 
Publico foi determinado que o processo ficasse em 
segredo de justiça, com fundamento numa Directiva 
da PGR, atendendo ao tipo legal que integra o objecto 
da investigação (crime previsto e punido pelo art.º 
152.º, do Código Penal), o qual se insere no contexto 
de criminalidade violenta, dizendo-se que a 
publicidade dos autos seria, em concreto lesiva para 
os interesses da investigação e da ofendida.  
Entretanto, o sr juiz de instrução proferiu despacho 
(fls 20 deste recurso) no qual não julgou válido o 
despacho em causa, determinando-se assim que o 
processo ficasse público 
 
2- Inconformado, recorreu o MP na 1.ª instância, 
tendo concluído a sua motivação pela forma seguinte: 
Tratando-se de um inquérito por eventual crime de 
maus-tratos, em que o Ministério Público, na 
sequência da Directiva do Procurador-Geral da 
República, determinou a aplicação do segredo de 
justiça, não pode nem deve o Juiz de Instrução 
Criminal, sem mais, não validar essa determinação; 
O Juiz de Instrução Criminal não pode ignorar as 
indicações sobre política criminal constantes das Leis 
Lei n.º 17/2006 de 23 de Maio e as funções que nesse 
âmbito atribui ao Ministério Público e ao Procurador-
Geral da República e os objectivos, prioridades e 
orientações de política criminal para o biénio de 2007-
2009 (Lei n.º 51/2007), entre os quais se situa a 
prioridade e eficácia na investigação dos crimes de 
maus tratos e da promoção da protecção das vítimas 
especialmente frágeis; 
A Directiva invocada pelo Ministério Público no 
despacho de aplicação do segredo de justiça, 
apresenta-se também, face às dificuldades criadas 
pela Lei n.º 48/2007, como um instrumento de 
concretização dos objectivos da política criminal, 
estabelecidos para este biénio e não como um acto 
voluntarista, infundamentado e desproporcional, que a 
decisão recorrida pudesse ignorar, apesar do papel 
que desempenhara no falado despacho não validado; 
A Directiva teve em conta as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 48/207 em fase de investigação, que 
justificam, pelas implicações na forma como o 
Ministério Público deverá dirigir o inquérito e exercer a 
acção penal, a adopção de orientações adequadas a 
garantir uma actuação uniforme desta magistratura, 
tendo em conta o seu carácter unitário e 
hierarquizado, designadamente quanto ao segredo de 
justiça quando visam, como no caso, crimes cuja 
investigação eficaz é prioritária, não só pelo perigo de 
reincidência que significam, como pelas lesões das 

vítimas vulneráveis, cuja protecção foi tida igualmente 
como prioritária; 
O Juiz de Instrução Criminal, ao validar ou não o 
segredo de justiça cuja aplicação foi determinada pelo 
Ministério Público, não pode deixar de ter presente que 
se trata exactamente de “validar” e não de 
“determinar” (o que já foi feito) o que postula atitudes 
e competências diferentes; Ao Ministério Público 
compete, apreciando os parâmetros legais e tendo 
presente que está num domínio e numa fase de 
investigação cuja condução lhe pertence, determinar 
se a aplicação do segredo de justiça é necessária à 
investigação, à protecção da vítima ou do arguido, e 
não é excessivamente onerosa; 
Ao juiz de Instrução não compete, ao validar essa 
determinação, substituir-se ao Ministério Público no 
juízo que a este cabe, mas com bom senso e 
parcimónia, verificar se do seu ponto de vista de juiz 
das liberdades, existem elementos concretos que 
permitam afirmar o carácter excessivamente gravoso, 
desproporcionado daquela determinação; 
A decisão recorrida extravasa esse controlo, 
substituindo-se à apreciação do Ministério Público, no 
seu próprio campo, sem tomar em consideração a 
Directiva invocada por este e os objectivos da política 
criminal; 
A responsabilidade indeclinável do Juiz de Instrução 
tem a ver com o equilíbrio e a ponderação entre as 
exigências da investigação (aceitando, à partida, que 
essas exigências são como o Ministério Público as 
configura), por um lado, e o direitos de defesa do 
arguido, por outro lado; e não o juízo e ponderação a 
respeito dos interesses da investigação, por si só; 
Nessa ponderação entre os interesses da investigação 
encabeçados pelo Ministério Público e os direitos de 
defesa do arguido, deve ter em conta se está perante 
situações reais de perigo de lesão grave destes 
direitos, como acontece no caso de aplicação de 
medida de coacção de prisão preventiva, ou se não o 
sendo, os direitos de defesa do arguido têm um peso 
menor, por não comprometidos por espera por fases 
ulteriores do processo, essas sim já dominadas pelo 
princípio do contraditório; 
A decisão recorrida mostra-se insuficientemente 
fundamentada, pois que, mesmo na sua óptica, não 
esclarece quais são os outros meios de reacção e de 
protecção aos interesses da vítima que não contendem 
com a possibilidade de defesa por parte do arguido; 
em que é que a possibilidade de defesa por parte do 
arguido é significativamente contundida pelo segredo 
de justiça determinado pelo Ministério Público; 
E, quando sustenta que não está concretizado porque 
motivo interessa à investigação que os autos se 
mantenham em segredo de justiça, viola os 
conhecimentos de experiência comum que indicam 
que, neste tipo de situações em que frequentemente a 
vítima reside com o agente e é dele dependente, 
aquela corre graves riscos quanto este se apercebe 
que foi apresentada queixa e decorre um inquérito; 
Com esse conhecimento o agente, para além do risco 
de repetição dos eventos, está em condições de fazer 
pressão sobre a vítima e muitas vezes sobre as 
testemunhas, podem facilmente perturbar a eficácia 
do inquérito, além de perturbar a vítima, normalmente 
muito frágil neste tipo de crimes; 
Por todas estas razões deveria o M.º Juiz a quo ter 
validado a determinação do Ministério Público de 
aplicar ao presente inquérito o segredo de justiça; 
Deve o despacho recorrido ser revogado e substituído 
por outro que valide a determinação de sujeição do 
presente processo a segredo de justiça. 
 
3- Nesta Relação, o Exmo PGA pronuncia-se no 
sentido de ser procedente o recurso 
 
4- Foi colhido o visto legal e teve lugar a conferência 
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5- O despacho recorrido entendeu não dever o 
processo em causa manter-se em segredo de justiça. 
E para tanto invocou, em suma e com interesse, o 
seguinte: «O Ministério Público veio determinar a 
sujeição dos presentes autos a segredo de justiça, 
com fundamento numa Directiva da PGR, atendendo 
ao tipo legal que integra o objecto da investigação 
(crime previsto e punido eventualmente pelo art.º 
152.º, do Código Penal), o qual se insere no contexto 
de criminalidade violenta, sendo certo que a 
publicidade dos autos seria, em concreto lesiva para 
os interesses da investigação e da ofendida (...) Não 
se vislumbra qualquer motivação factual concreta 
procedente para o despacho proferido pelo Ministério 
Público. Não é pela simples circunstância de o objecto 
dos autos se reportar a um determinado tipo legal, 
ainda que o mesmo se integre no conceito de 
criminalidade violenta que se justifica a sujeição dos 
autos a segredo de justiça, já que com tal assunção 
por parte do Ministério Público, está a partir-se do 
abstracto e a não ponderar o concreto; já por 
referência ao que em “concreto”, o Ministério Público 
alegou: interesses da ofendida e interesses da 
investigação: relativamente aos interesses da ofendida 
nada nos autos nos permite concluir que o interesse 
da ofendida seja o de que o Inquérito fique em 
segredo de justiça, aliás, analisadas as declarações da 
vítima constantes de fls. 04 e 05, é a própria a afirmar 
que não deseja procedimento criminal contra o 
denunciado, mas tão só que seja retirada uma arma 
que aquele terá na sua posse; quanto ao interesse da 
investigação, o Ministério Público nada alega em 
concreto, sendo que das diligências de Inquérito 
determinadas e de que há conhecimento, constata-se 
que encontra-se pendente a verificação da existência 
de outros processos envolvendo o mesmo denunciado 
(cfr. fls. 20), não se vislumbra em que medida se 
torna necessário abranger os autos em situação de 
segredo de justiça, já que o sucesso de tal diligência 
não pode ser afectado por qualquer intervenção do 
denunciado». 
Uma reflexão sobre o segredo de justiça não pode 
estar desencarnada dos princípios gerais que 
estruturam o processo penal no nosso país e de 
considerações de política criminal, pois só com tais 
pressupostos axiomáticos se compreenderá o 
fundamento e os limites daquele instituto. 
No essencial e para o que agora interessa, o art. 86.º 
do CodProcPenal estipula: «1 — O processo penal é, 
sob pena de nulidade, público, ressalvadas as 
excepções previstas na lei. 2 — O juiz de instrução 
pode, mediante requerimento do arguido, do 
assistente ou do ofendido e ouvido o Ministério 
Público, determinar, por despacho irrecorrível, a 
sujeição do processo, durante a fase de inquérito, a 
segredo de justiça, quando entenda que a publicidade 
prejudica os direitos daqueles sujeitos ou participantes 
processuais. 3 — Sempre que o Ministério Público 
entender que os interesses da investigação ou os 
direitos dos sujeitos processuais o justifiquem, pode 
determinar a aplicação ao processo, durante a fase de 
inquérito, do segredo de justiça, ficando essa decisão 
sujeita a validação pelo juiz de instrução no prazo 
máximo de setenta e duas horas. 4 — No caso de o 
processo ter sido sujeito, nos termos do número 
anterior, a segredo de justiça, o Ministério Público, 
oficiosamente ou mediante requerimento do arguido, 
do assistente ou do ofendido, pode determinar o seu 
levantamento em qualquer momento do inquérito. 5 — 
No caso de o arguido, o assistente ou o ofendido 
requererem o levantamento do segredo de justiça, 
mas o Ministério Público não o determinar, os autos 
são remetidos ao juiz de instrução para decisão, por 
despacho irrecorrível (...)». 
Este regime praticamente subverte o figurino que 
anteriormente vigorava, cuja regra era a do segredo 
de justiça durante o inquérito. 

Mas este regime da publicidade e do controle judiciário 
entra em tensão conflituante com princípios 
estruturantes do processo penal, como o da autonomia 
do Ministério Público, o principio do acusatório (o qual 
se traduz, no plano metodológico, nomeadamente, na 
separação do processo nas fases de acusação e 
julgamento, no plano orgânico, na direcção de cada 
uma dessas etapas por uma entidade distinta: o que 
significa diferenciação entre as entidades incumbidas 
da acusação e da instrução ou do julgamento), o 
principio da presunção de inocência do arguido e, 
naturalmente, pode pôr em causa direitos dos próprios 
ofendidos, das testemunhas e da eficácia da acção 
penal.  
Como refere Paulo Pinto de Albuquerque, (Comentário 
do CodProcPenal, 2.ª ed., p. 251 9, «A estrutura 
acusatória do processo supõe uma fase de 
investigação, secreta, sem contraditório, dominada 
pelo Ministério Público, e uma fase de julgamento, 
pública, com contraditório, dominada pelo juiz, e uma 
separação funcional e orgânica entre estas duas fases 
(acs do TC n.º 7/87, n.º 23/90 e n.º 581/2000)». E 
acrescenta este autor, citando Figueiredo Dias: «O 
arguido e o seu advogado têm o direito de ser 
informados, o mais cabalmente possível, dos factos 
que são imputados e dos fortes indícios que sobre ele 
pesam. Mas se disse já, e procurei justificar, a minha 
opinião de que durante o inquérito o segredo de 
justiça deve persistir, só posso reafirmar que não tem 
direito à consulta do processo. Qualquer outra solução 
implicaria uma alteração da estrutura básica do nosso 
processo penal que, já disse, não poderá contar com a 
minha concordância» 
O segredo é fundamental para a investigação, é aquilo 
mesmo que serve de justificação ao próprio inquérito. 
No inquérito, o princípio da publicidade interna e 
externa não se pode afirmar da mesma maneira que 
se justifica na fase da instrução, ou do fim do 
inquérito. Ali instala-se uma espécie de dialética 
negativa, na qual a concordância prática das 
finalidades processuais e a ponderação dos direitos 
conflituantes inerentes ao inquérito se traduz numa 
restrição do âmbito da publicidade, de modo a que a 
regra da publicidade só se deverá afirmar com um 
estatuto residual ou na dimensão negativa própria 
daquela dialética: a recusa da publicidade como algo 
de imanentemente valioso, isto devido a uma 
veneração ingénua pelas virtudes duvidosas da 
“transparência”.  
 
Leitura negativa e restritiva do segredo de justiça que, 
respeitando os princípios balizadores atrás referidos e 
assegurando a conflitualidade dos mesmos num 
quadro de concordância, permite compreender que a 
regra da publicidade apresenta bem mais 
inconvenientes do que vantagens. Para além do que 
ficou dito quanto ao respeito da autonomia do MP 
durante o inquérito, a própria defesa da 
confidencialidade de peças processuais e da 
preservação das provas, a defesa da presunção de 
inocência, podemos facilmente conceber hipóteses em 
que nem ao MP (e autoridades policiais) convém 
revelar elementos essenciais para o bom termo da 
investigação criminal, ou em que tais entidades ainda 
não dispõem de elementos de informação e/ou de 
prova que permitam orientar o rumo da investigação. 
Assim sucederá, por exemplo, quando perante um 
simples furto ou burla, em que na generalidade dos 
casos a publicidade do processo não apresentará 
grandes inconvenientes, a publicidade se pode revelar 
fortemente danosa para a investigação caso haja 
indícios de se tratar de uma rede criminosa, de uma 
sucessão de furtos ou burlas pelo mesmo ou pelos 
mesmos arguidos, situações estas que muitas vezes o 
MP ou as autoridades de investigação não estão em 
condições de revelar, seja porque ainda faltam 
elementos, seja porque a sua divulgação no inquérito 
(veja-se a obrigação imposta ao MP de fundamentar 
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concretamente as razões que sustentam o segredo de 
justiça) poderia tornar mais difícil ou impossível a 
investigação de outros crimes ou o estabelecimento 
das diversas responsabilidades criminais (autoria, 
cumplicidade, associação criminosa, etc). E pense-se 
nos casos de investigação de tráfico de droga, de 
corrupção, de tráfico de seres humanos, de crimes de 
branqueamento de capitais: só uma investigação 
perseverante e passo a passo pode desvelar a trama 
do enredo a que os actores se prestam, de tal modo 
que uma revelação prematura dos papéis dos actores 
ou dos factos sob investigação poderá comprometer o 
êxito da actuação policial/judicial. Basta uma 
consideração de ordem prática para ver os efeitos 
perversos que a publicidade do inquérito pode trazer 
para a investigação em termos de contaminação e/ou 
eliminação da prova. Todos sabemos que muitas vezes 
a investigação avança passo a passo, por acumulação, 
a realização de uma diligência arrasta a necessidade 
de outras diligências. Por exemplo, a inquirição de 
uma dada pessoa determina a necessidade de ouvir 
outra pessoa, ou de efectuar uma busca ou um 
exame. Ora, se pessoas estranhas à investigação 
tiverem conhecimento do teor daquela primeira 
declaração, poderão frustrar ou alterar a eficácia das 
diligências seguintes, por exemplo pressionando a 
pessoa que deve ser ouvida, eliminando vestígios do 
crime, retirando ou destruindo objectos ou dados 
comprometedores, etc. E se o Ministério Público tiver 
de fundamentar concretamente as razões para a 
aplicação do segredo de justiça, poderá estar a dar a 
tais pessoas as informações para elas diminuírem ou 
destruírem a prova da investigação. Ou seja, 
precisamente aquela ambição de “ transparência” a 
que aludimos, tantas vezes acaba por enviar o 
inquérito “ad patras”, para a morte sem glória. 
Tem, pois, toda a pertinência o que, em tom de alerta, 
diz Paulo Pinto de Albuquerque (ob. cit., p, 241), «A 
consagração de um regime de segredo de justiça que 
o subverte, o coloca como excepção onde 
anteriormente representava a regra e praticamente o 
suprime, não pode deixar de ser considerada uma 
protecção "desadequada" do segredo de justiça. 
Acresce que a declaração de publicidade externa do 
inquérito tem um efeito adicional profundamente 
"desadequado": ele determina a possibilidade de os 
autos que ainda estão na fase de investigação serem 
consultados fora da secretaria, não só por sujeitos 
processuais, mas até por pessoas que não são sujeitos 
processuais, como o ofendido (artigo 89.º, n.° 4), 
sendo certo que uma ponderação equilibrada dos 
vários interesses em jogo imporia solução inversa 
(como resulta do acórdão do TC n.° 117/96)». No 
mesmo sentido se pronuncia Frederico de Lacerda da 
Costa Pinto (Segredo de justiça e acesso ao processo", 
Jornadas de Direito Processual Penal e Direitos 
Fundamentais, p. 70: «não há investigação criminal 
bem sucedida, em especial na criminalidade 
organizada, complexa ou sofisticada, sem uma 
envolvente mínima de segredo e não pode haver uma 
acusação seriamente sustentada se, antes de a 
mesma ser deduzida, a investigação de apoio tiver 
sido confrontada com manipulação ou destruição das 
provas, adulteração dos factos e ocultação de 
eventuais testemunhas». Por isso, conclui, a primeira 
fase, do inquérito, terá que ser tendencialmente 
secreta.  
E assim se compreende e justifica a directiva do PGR 
de 9.1.2008, que determina que «sempre que a 
investigação tenha por objecto os crimes previstos no 
art. 1°, alíneas i) a m), do Código de Processo Penal, 
na Lei n.° 36 / 94, de 29 de Setembro, e na Lei n.° 5 / 
2002, de 11 de Janeiro, o Ministério Público 
determinará, no início do inquérito, a sujeição do 
mesmo a segredo de justiça, nos termos do art. 86.º, 
n.° 3, do Código de Processo Penal». 
Entendemos, pois, para concluir, que a intervenção do 
juiz na definição do segredo de justiça na fase de 

inquérito tem necessariamente como limites a 
autonomia do Ministério Publico e a eficácia da acção 
de investigação, devendo por isso restringir-se aos 
casos em que manifestamente a investigação não 
pode ser comprometida, ou em que não haja riscos 
para a presunção da inocência, a segurança das 
testemunhas e de outros intervenientes processuais. 
No caso em apreço, está em investigação um daqueles 
crimes referidos na directiva. E sem dúvida a natureza 
dos factos recomenda, regra geral, que o segredo de 
justiça é o que melhor permite preservar a eficácia da 
investigação e a segurança das pessoas (ofendida, 
testemunhas). E no caso especifico não vemos nos 
autos algo que aconselhe a derrogação daquele 
entendimento. 
 
6- Decisão  
Pelos fundamentos expostos: 
- Concede-se provimento ao recurso, revogando-se o 
despacho recorrido, e concedendo-se ao recorrente o 
beneficio de apoio judiciário na modalidade requerida  
 
- Sem taxa de justiça  

- 
- 
- 
- 

 
 
Tribunal da Relação do Porto, 04-03-2009 
Jaime Paulo Tavares Valério 
Luís Augusto Teixeira (Declaração de Voto: Apesar de 
já ter relatado dois processo em que tomei decisão 
contrária, no presente caso voto o acórdão por 
entender que face aos factos concretos que constam 
do auto de denúncia, existem motivos sérios para que 
o processo se mantenha em segredo de justiça, face 
às ameaças à vítima, com armas de fogo.) 
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Processo Nº690/05.8GBMTS-A.P1 
Relator: Melo Lima 
 
 
Acordam em Conferência na 1ª Secção Criminal 

do Tribunal da Relação do Porto. 
 
I. Relatório 
1. Por sentença de 24.04.2008, proferida no CS 
690/05.8GBMTS, transitada em julgado, o Arguido 
B……………. foi condenado na pena de 10 meses de 
prisão substituída por multa, multa que não pagou no 
prazo legal nem para o incumprimento ofereceu 
justificação no processo. 
Na comprovação da inexistência de bens ou 
rendimentos penhoráveis, foi judicialmente revogada a 
substituição da pena de prisão pela pena de multa e 
ordenado o cumprimento da pena substituída, decisão 
a que, no processo, o arguido não reagiu. 
Preso no dia 18.12.2008, com vista ao cumprimento 
desta pena substituída, veio o arguido oferecer nos 
autos, no dia imediato, prova do pagamento da multa 
e requerer que, face ao pagamento, se declarasse 
extinta a pena ou, em alternativa, que fosse declarada 
suspensa a execução da pena de prisão alegando que 
não tinha efectuado o pagamento por falta de meios 
económicos. 
A Exma. Juíza não atendeu nem uma nem outra das 
pretensões, antes ordenou a restituição da quantia 
depositada e, aqui, “sem prejuízo de previamente o 
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MºPº querendo, se ressalvar das custas em 
dívida”.(sic) 
 
2. Inconformado com esta decisão, dela interpôs o 
Arguido o presente recurso, assim concluindo a 
respectiva motivação: 
I. Existe irregularidade substancial nos termos do 
artigo 123º/2 do C.P.P. na notificação ao arguido da 
liquidação da pena de multa e do respectivo prazo de 
pagamento por via postal simples quando a mesma 
deveria ter sido feita através de via postal registada. 
Pelo que, 
II. Deve declarar-se in casu, a nulidade da notificação 
ao arguido da liquidação da pena de multa e do 
respectivo prazo de pagamento e, por consequência, 
todo o processado posterior, repetindo-se a devida 
notificação por carta registada, bem como ordenar-se 
a imediata libertação do arguido. 
III. O Artigo 49º/2 é aplicável ao presente caso, 
podendo a pena de multa ser liquidada a todo o 
tempo. 
IV. A aplicação da pena de prisão é uma decisão que 
afecta pessoalmente o arguido pelo que, não obstante 
a notificação pessoal do despacho que revogou a 
substituição da pena de prisão pela pena de multa, 
devia o arguido, em obediência ao princípio do 
contraditório e em conformidade com o artigo 61º nº1 
al. b) do CPP, ter sido ouvido. Por conseguinte, 
V. Revogando-se o despacho recorrido, deve ordenar-
se que o Tribunal recorrido proceda à tomada de 
declarações ao arguido sobre a aplicação da pena de 
prisão em substituição da pena de multa. Sem 
prescindir, 
VI. Na improcedência das alíneas precedentes, deve, 
de todo o modo, a pena de prisão ser suspensa nos 
termos do artigo 49º/3 do C. Penal. 
3. Respondeu o Exmo. Procurador-Adjunto pugnando 
no sentido da improcedência do recurso. 
4. Neste Tribunal da Relação, o Exmo. Procurador-
Geral Adjunto entende insubsistentes os argumentos 
relativos quer à irregularidade da notificação da 
liquidação da pena de multa, quer à aplicabilidade dos 
artigos 49º/2 do CP e 61º/1 do CPP. Porém, no 
entendimento de que a razão está do lado do 
recorrente no que concerne à aplicabilidade da norma 
do artigo 49º/3 do CP [i) porque não é concludente o 
juízo de que se pagou agora poderia ter pago antes; 
ii) a apresentação das razões que justificaram o não 
pagamento não tem de ser feita antes de ordenada a 
prisão, mas sim no seguimento da prisão] pronuncia-
se no sentido de que deve ser concedido provimento 
ao recurso, ordenando-se a produção de prova sobre 
as razões do não pagamento da multa.  
 
II. Factos processualmente adquiridos 
 
1. Pela prática de um crime de denúncia caluniosa, o 
arguido B……………… foi condenado, por sentença 
proferida no CS 690/05.8GBMTS, na pena de 10 
meses de prisão substituída por igual tempo de multa, 
à taxa diária de €5,00, num total de €1500,00. 
2. Esta sentença, lida na presença do arguido, 
transitou em julgado. 
3. Por via postal simples, de 29.05.2008, o arguido foi 
notificado de que tinha o prazo de 10 dias, acrescido 
da dilação de 5 dias, para efectuar o pagamento das 
custas da sua responsabilidade, constantes da 
conta/liquidação de que foi junta cópia, bem como 
para, querendo, reclamar no mesmo prazo da 
conta/liquidação. 
4. O Ministério Público não instaurou execução por 
custas e multa e promoveu, com data de 25 de Julho 
de 2008, a conversão da pena de multa em pena de 
prisão. 
5. Em 8 de Setembro seguinte, a Exma. Juíza proferiu 
a seguinte decisão: 
“Foi o arguido B…………… condenado na pena de 10 
(dez) meses de prisão, substituída por igual tempo de 

multa à taxa diária de €5,00 perfazendo a multa um 
total de €1.500,00. 
Transitada em julgado a sentença, o arguido não 
pagou a multa e nada requereu, quedando-se inerte 
até ao momento. 
É inviável a sua execução coerciva, conforme resulta 
da douta promoção que antecede. 
Pelo que se determina que o condenado cumpra a 
pena de prisão que lhe foi aplicada nos termos do 
disposto no artigo 44º nº2 C. Penal. Notifique. 
Oportunamente passe os respectivos mandados. 
6. Desta decisão foram notificados, respectivamente, 
por via postal registada. A Defensora Oficiosa do 
Arguido e pessoalmente, em 27 de Outubro de 2008, o 
arguido. 
7. Dela não foi interposto recurso. 
8. O arguido foi detido a 18 de Dezembro de 2008 
9. No dia imediato foi feito o pagamento da sobredita 
quantia de €1.500,00 e 
10. Neste mesmo dia o arguido em requerimento 
dirigido à Exma. Juíza:  
I. Solicita, num primeiro momento, se declare extinta, 
pelo pagamento, a pena de multa e se ordene a sua 
imediata libertação; 
II. Sem prescindir, alega as razões que obstaram ao 
pagamento em tempo da multa em que tinha sido 
condenado e que tornaram o seu incumprimento não 
culposo. 
III. Conclui impetrando do tribunal que julgue extinta 
a pena de multa pelo pagamento e revogue o 
mandado de detenção ou que a execução da pena de 
prisão seja suspensa por um período de um ano, 
subordinada ao cumprimento de deveres ou regras de 
conduta nos termos do artigo 49º nº3 CP. 
IV. Indicou prova testemunhal e prova documental 
que protestou juntar se assim o tribunal entendesse 
necessário. 
11. Pronunciou-se o Exmo. Procurador–Adjunto no 
sentido do indeferimento. 
12. A Exma. Juíza conhecendo do requerimento:  
I. Teve por desnecessária a produção de prova na 
consideração ora de que o arguido “invocava no 
essencial fundamentos de pendor jurídico”, ora que a 
demais argumentação podia ser apreciada em função 
do próprio processado. 
II. Considerou que o arguido, transitada em julgada a 
sentença e liquidada a pena de multa, foi “oportuna e 
devidamente notificado para proceder ao seu 
pagamento”. 
III. Pari passu, também a sua Defensora Oficiosa foi 
“oportuna e devidamente notificada”. 
IV. Porque o arguido não se pronunciou, nada 
requereu, foi proferido o despacho a determinar o 
cumprimento da pena de prisão “por ser inviável a sua 
execução coerciva por outra via” 
V. Também este despacho foi “regular e pessoalmente 
notificado… assim como o seu Defensor”, certo porém 
que, “até decurso do prazo do trânsito em julgado, o 
arguido não se pronunciou, nada requereu em 
conformidade e sequer interpôs qualquer recurso”. 
VI. Para o requerimento apresentado após ter sido 
detido não invoca quaisquer motivos para “só agora o 
fazer”, sendo certo todavia, que a “inércia e silêncio do 
arguido” foram “uma clara indicação do seu 
desinteresse”. 
VII. Como quem se confessa diz a Exma. Juíza: 
«Sempre nos questionamos por que motivo não veio o 
arguido esclarecer antes da prolação do despacho que 
determinou o cumprimento da pena de prisão, ou até 
em última instância, antes do trânsito em julgado da 
mesma decisão, para obstar ao cumprimento dos 
mandados, que afinal estava em sérias dificuldades e 
que pretendia mesmo assim obter dinheiro para pagar 
a multa – de substituição – para afastar a inevitável 
conclusão do não cumprimento culposo de tal pena?!” 
 
III. Subsunção fáctico-normativa 
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São as seguintes as questões a conhecer: 
 
i. A notificação da liquidação da pena de multa feita ao 
arguido por via postal simples constitui irregularidade 
substancial que afecta o valor do acto praticado?  
ii. Em acto prévio à aplicação da pena de prisão, devia 
o arguido, em obediência ao princípio do contraditório 
(artigo 61º nº1 al. b) do CPP), ter sido ouvido? 
iii. O pagamento da multa deve fazer cessar a 
execução da prisão substituída? 
iv Não tendo a virtualidade de fazer cessar a excução 
é, ainda admissível a suspensão desta nos termos do 
artigo 49º/3 do Código Penal? 
* 
1. A primeira das enunciadas questões tem a ver com 
a notificação para o pagamento da multa. 
Apertis verbis, dir-se-á que se assiste razão ao 
recorrente no fundamento da arguição, já a razão não 
o favorece no que concerne às consequências jurídico-
processuais que da irregularidade alegada pretende 
extrair. 
Está a razão do seu lado quando se vê do elenco dos 
factos acima recolhidos que o arguido foi notificado da 
liquidação da multa para proceder ao respectivo 
pagamento por via postal simples. [Supra II. 3 ([1])] 
Ora o meio legalmente previsto era, antes, o da 
notificação por carta registada([2]) 
A inobservância desta formalidade consubstancia mera 
irregularidade que “apenas determina a invalidade do 
acto a que se refere e dos termos subsequentes que 
possa afectar (princípio da relevância material da 
irregularidade) quando tiver sido arguida pelos 
interessados no próprio acto ou, se a este não tiverem 
assistido, nos três dias seguintes a contar daquele em 
que tiverem sido notificados para qualquer termo do 
processo ou intervindo em algum acto nele praticado” 
Artigo 123º/1 C.P.Penal. 
No caso concreto, manifestamente o arguido foi 
notificado e foi depois notificado pessoalmente de 
outras decisões no processo sem reclamar da 
irregularidade em causa. 
Uma tal renúncia à reclamação importa a sanação da 
irregularidade em causa. 
Certo que o tribunal “pode ordenar oficiosamente a 
respectiva reparação no momento em que dela toma 
conhecimento “quando ela puder afectar o valor do 
acto praticado” – Artigo 123º/2 CPPenal. 
Não se entende porém, que este seja o caso. 
Como bem argumenta o Exmo. Procurador-Geral 
Adjunto, a forma exigida do registo destina-se tão só a 
garantir que o facto objecto da notificação chegue ao 
conhecimento da pessoa a notificar. Sabido que a 
pessoa tomou conhecimento do facto, ainda que por 
carta simples, cumprido está o objectivo que se 
pretendia alcançar. 
 
2. A segunda das questões respeita à reclamada 
violação do princípio do contraditório e, daí, à violação 
do dever de garantia do princípio da defesa que ao 
tribunal incumbe assegurar. 
Uma vez mais se está do lado do Recorrente a razão 
do argumento – como está -, dela todavia, não poderá 
colher os efeitos sobre a instância processual que, com 
o presente recurso, pretende alcançar. 
 
Assiste a razão ao Recorrente quando reclama a 
omissão pelo Tribunal do dever de o “ouvir” 
consignado no artigo 61º/1 al.b) do C.P.Penal. 
Diz-se aqui: “O arguido goza, em especial, em 
qualquer fase do processo e salvas as excepções da 
lei, dos direitos de: b) ser ouvido pelo Tribunal ou pelo 
juiz de instrução sempre que eles devam tomar 
qualquer decisão que pessoalmente o afecte.” 
Estando em causa, como estava, a prolação de uma 
decisão que tornava inexorável (no entendimento da 
Exma. Sra. Juíza) a reversão à pena privativa da 
liberdade, torna-se óbvio que estava em causa uma 
decisão que pessoalmente afectava o ora recorrente. 

No caso concreto, tanto mais justificadamente quanto 
o próprio Tribunal revelava alguma angústia d’alma ao 
“questionar-se” a si próprio por que motivo o arguido 
não tinha vindo “esclarecer”. [Supra II, 12, vii] 
Dizer, então, que bem podia o tribunal, de uma só 
penada, chamar o arguido a declarações, confrontá-lo 
com a situação processual em que se encontrava por 
via do incumprimento, “ouvir-lhe” os 
“esclarecimentos” que o mesmo pudesse ter a prestar, 
podendo, deste modo, de uma parte, o mesmo 
Tribunal ficar mais tranquilamente esclarecido 
relativamente à questão em que se debatia, e, de 
outra, tornar possível que uma tal intervenção 
constituísse um solene aviso - a interpelação 
admonitória, à luz da vertente juscível – quanto à 
gravidade das consequências do reconhecimento de 
um inadimplemento definitivo.  
À sobreposse, uma outra razão tornava justificada a 
audição do arguido. 
Subjacente à motivação da decisão do retorno à 
primitiva pena de prisão o facto de “transitada em 
julgado a sentença, o arguido não ter pago a multa e 
nada ter requerido, quedando-se inerte” [Supra II, 5] 
Deste facto – rectius: do não pagamento e da inércia 
em nada requerer – extraiu a Exma. Juíza um juízo de 
culpa, na ideia de que “a inércia e silêncio do arguido” 
foram “uma clara indicação do seu desinteresse” 
[Supra II, 12, vi] 
Se bem se compreende o pensamento da Exma. Juíza 
a reversão implicava a comprovação de um juízo de 
culpa no incumprimento. 
Não se pode estar mais de acordo. ([3]) 
Porém, na respectiva concreção prática “É necessário 
que o Juiz reúna os elementos necessários para, em 
consciência, tomar uma decisão que vai afectar a 
liberdade do condenado, já que a prisão é um mal que 
deve reduzir-se ao mínimo necessário” ([4]) 
Ora, no caso sob apreço não sai razoável que um tal 
juízo de culpa se possa sustentar apenas na inércia do 
arguido. Até por não se saber a causa desta. ([5]) 
 
Bem podia pois o Tribunal – e devia-o, como 
doutamente o diz o Exmo. Procurador-Geral Adjunto a 
respeito da insuficiência de dados para a extraída 
ilação de culpa – ouvir o arguido com vista à 
formulação de um mais bem fundamentado juízo de 
culpa. 
 
Porém, como vai referido, não obstante a razão que 
lhe assiste pelo que se deixa descrito, já não pode ele 
colher os frutos que pretende na presente instância de 
recurso. 
Pela razão de que integrando uma tal omissão a 
nulidade prevista no artigo 120º/2 al. d) in fine, do 
C.P.Penal, visto a ulterior notificação da decisão de 
conversão da multa na prisão substituída e o 
respectivo trânsito em julgado, ficou a mesma sanada. 
[Artigos 120º/1 e 2 al.d), 105º/1 C.P.Penal] 
 
3. A terceira questão diz respeito a saber se o 
pagamento da multa, levado a efeito após o trânsito 
da decisão que ordenou o cumprimento da pena de 
prisão substituída, tem a virtualidade de pôr termo ao 
cumprimento desta. 
 
Cortando caminho, dir-se-á que sim. 
Por razões que se resumem na ideia de coerência 
interna do sistema. 
Vale dizer. 
 
Quando o Juiz condena em pena de prisão que 
substitui por multa fá-lo tanto no cumprimento do 
imperativo legal de que “a pena de prisão aplicada em 
medida não superior a um ano é substituída por pena 
de multa ou por outra não privativa da liberdade 
aplicável”, quanto na comprovação, no caso concreto, 
de que não se verifica a “necessidade de prevenir o 
cometimento de futuros crimes”. ([6]) 
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No pensamento do legislador a ideia há muito aceite 
pela comunidade jurídica internacional de que, na 
maioria dos casos, a pena curta de prisão causa mais 
dano do que benefício, em vez de prevenir favorece a 
prática de novos delitos. Pois que, a ser concretizada: 
no que será insuficiente para lograr conseguir uma 
execução ressocializadora do condenado, sobrará, por 
via do contacto com agentes de crimes graves, para o 
introduzir definitivamente no caminho do crime ([7]) 
([8]) 
 
Esta ideia de subtracção às penas de prisão continua a 
ser defendida cada vez mais acentuadamente pelo 
legislador quando nomeadamente fala no interesse da 
“descarcerização” ([9]) 
Como entender, então, que estando o legislador ciente 
da total inconveniência da pena curta de prisão 
mantenha ainda esta quando o condenado ponha 
finalmente termo ao incumprimento? 
Deixam, então, de valer a consideração da prisão 
como extrema ratio quanto o argumento do risco sério 
de dessocializar fortemente o condenado ao pô-lo em 
contacto com o ambiente deletério da prisão? 
Com o devido respeito entende-se que uma resposta 
afirmativa além da ilogicidade intrínseca que traria 
para o sistema representaria uma violação dos 
princípios com fundamento constitucional da 
adequação, da necessidade, da razoabilidade. 
As posições que opinam no sentido diverso ao exposto 
arrimam-se as mais das vezes nos ensinamentos de 
Figueiredo Dias extraídos de um artigo publicado a 
propósito da solução constante do artigo 44º/2 do 
projecto de 1991 de Revisão do Código Penal, revisão 
que viria a ocorrer com a publicação do DL 48/95 de 
15 de Março. 
Subscreve-se por inteiro a justeza da argumentação aí 
expendida, nomeadamente: 
«… a regulamentação contida no artigo 43º 3 conduz a 
resultados inadmissíveis, Se o condenado não pagar a 
multa e não houver lugar a execução, nem a 
substituição por dias de trabalho, ele vai então 
cumprir prisão igual a 2/3 dos dias de multa em que 
foi condenado (art. 46º/3)! Quer dizer: o tribunal fixou 
a pena de prisão, v.g em 4 meses, substituiu-a por 
120 dias de multa e, como “prémio” do incumprimento 
culposo da pena de substituição, o condenado acaba 
por cumprir apenas 3 meses de prisão! Uma tal 
solução já nada tem a ver com a consideração da 
prisão como extema ratio, mas constitui um erro 
legislativo que acaba por pôr em causa a efectividade 
politico-criminal da própria pena de substituição»  
«Pode então perguntar-se em que consistiria, de iure 
condendo, a solução mais correcta para este 
problema. É perfeitamente aceitável, v.g. que a multa 
de substituição possa ser paga em prestações ou com 
outras facilidades; ou que, uma vez não paga sem 
culpa, se apliquem medidas de diversão da prisão – 
valendo aqui a analogia com a multa principal. Mas já 
se torna inaceitável que, uma vez não paga 
culposamente a multa de substituição, ([10]) se não 
faça executar imediatamente a pena de prisão fixada 
na sentença. Por aparentemente contraditória que se 
antolhe a afirmação seguinte, é sem dúvida esta a 
solução mais favorável à luta contra a prisão, por ser a 
que oferece a consistência e a seriedade que se 
tornam indispensáveis à efectividade de todo o 
sistema das penas de substituição» 
Com o devido respeito se se interpreta mal, a questão 
não teve a ver com um inexorável (sem retorno) 
cumprimento da pena primitiva de prisão mas com o 
inadequado sistema de pena sucedânea que, então, 
vigorava e acabava por premiar o inadimplente 
relapso. 
Questão diferente é, saber, se tal como na situação de 
prisão em alternativa à multa é possível o 
cumprimento desta a todo o tempo, nomeadamente 
se, mesmo depois de declarado o retorno à primitiva 
pena de prisão é igualmente possível o pagamento da 

multa. 
 
Ora, aqui, é pelas razões expostas da coerência do 
sistema que não se pode deixar de responder 
afirmativamente. 
 
4. Visto a posição que fica assumida na questão 3, 
resulta desprovida de interesse a questão suscitada 
sob o item 4. 
 
IV. Decisão 
 
São termos em que, na procedência do recurso se 
revoga a decisão recorrida e no reconhecimento da 
extinção da pena de multa pelo pagamento, se ordena 
a imediata restituição do recorrente à liberdade. 
Oportunamente, o Tribunal recorrido restituirá o valor 
pago de acordo com os dias cumpridos em prisão. 
Sem custas. 
 
Porto, 04.03.2009 
Joaquim Maria Melo Sousa Lima 
Francisco Marcolino de Jesus 
_______________ 
[1] «Por via postal simples, de 29.05.2008, o arguido 
foi notificado de que tinha o prazo de 10 dias, 
acrescido da dilação de 5 dias, para efectuar o 
pagamento das custas da sua responsabilidade, 
constantes da conta/liquidação de que foi junta cópia, 
bem como para, querendo, reclamar no mesmo prazo 
da conta/liquidação» 
[2] «Artigo 59.º [Notificação da conta aos 
interessados] 1 - Elaborada a conta, são os 
interessados e os respectivos mandatários dela 
notificados, no prazo de cinco dias, para efeito de 
reclamação, recebimento ou pagamento. 2 - A 
notificação, com cópia da conta, é efectuada aos 
mandatários e aos interessados sem mandatário 
constituído, por carta registada; aos demais 
interessados, por carta não registada.» C. Custas 
Judiciais 
[3] Neste sentido – de que a consideração da prisão 
como extrema ratio e a exigência de que o recurso à 
pena substituída só deva ocorrer comprovada ( e não 
apenas presumida) a culpa - : Figueiredo Dias, A Pena 
de Multa de Substituição, in RLJ Ano 125º, 163-165 e 
210-206 
[4] Figueiredo Dias, ob. Cit. 
[5] Ex.g: Se estava em coma, como poderia falar? 
[6] “… aqui um critério de estrita necessidade: é 
necessário – e o tribunal tem de o demonstrar, sob 
pena de erro de direito inescapável – que só a 
execução da prisão permita dar resposta às exigências 
de prevenção”. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal 
Português, As Consequências Jurídicas do Crime §557 
– Aequitas- Editorial Notícias 1993 
[7] Citando Claus Roxin: 
“Ya desde los tiempos de von Liszt es algo reconocido 
que la pena corta de prisión (con cuyo concepto se 
alude aqui y en lo que sigue a las penas inferiores a 
seis meses) en la mayoria de los casos causa más 
daño que beneficio. El breve tiempo de internamiento 
no es suficiente para llevar a cabo una ejecución 
penitenciaria (re) socializadora com perspectivas de 
êxito; pêro es lo suficientemente largo como para que 
el sujeto que há tenido un primer desliz, que es 
castigado com suma frecuencia com una pena inferior 
a seis meses, se ponga definitivamente en el mal 
camino por el contacto com criminales responsables de 
delitos graves y com condenas más largas. Además, el 
efecto que implica el cumplimiento de la pena, de 
separar al sujeto de su profesión y família, que a 
menudo suponen el último apoyo para el mismo, tyene 
consecuencias nocivas en la mayoria de los casos. 
…………… 
Por eso casi no es una exageración que se haya dicho 
que la pena corta de prisión favorece la comisión de 
nuevos delitos en vez de prevenirla”  



Texto Integral 
Boletim nº 33 

 143 

“Por esa razón, el PA propuso por primera vez en la 
historia del movimiento alemán de reforma suprimir 
totalmente la pena de prisión inferior a seis meses 
como pena primaria y sustituirla por la imposición de 
penas sensibles de multa; para los delincuentes que 
no puedan o no quieran pagar, el PA preveía la 
possibilidad de satisfacer la pena mediante trabajo en 
beneficio de la comunidad (especialmente en 
hospitales, centros educativos, residências ancianos o 
instuticiones similares); solo cuando el sujeto se 
negara tanto al pago de la multa como a la prestación 
del trabajo en benefício de la comunidad, debería 
cumplir – pero en tal caso en cierta medida debido a 
su própria decisión – una “pena privativa de liberdad 
sustitutoria” de curta duración”. 
CLAUS ROXIN, DERECHO PENAL Parte General Tomo I, 
Fundamentos. La Estructura de la teoria Del Delito 
Sec.1ª, §4, VIII, Nº30 e 31 – Editorial Civitas, S.A 
1997 
Com igual sentido, vide: HANS-HEINRICH JESCHECK – 
Tratado de Derecho Penal Parte General 4ªEd. 
Traducción de José Luís Manzanares Samaniego – 
Editorial Comares – Granada 
[8] De igual modo Figueiredo Dias (ob.cit.): 
«As penas curtas de prisão, na verdade, (i.)nem 
possibilitam uma actuação eficaz sobre a pessoa do 
delinquente no sentido da sua socialização; (ii)nem 
exercem uma função de segurança relevante face à 
comunidade. Pelo contrário, (iii)elas transportam 
consigo o risco sério de dessocializar fortemente o 
condenado, ao pô-lo em contacto, durante um período 
curto, com o ambiente deletério da prisão; curto, mas, 
em todo o caso, suficientemente longo para prejudicar 
seriamente a integração social do condenado, 
sobretudo ao nível familiar e profissional. Por sobre 
tudo isto, (iv) a pena curta de prisão representa para 
as autoridades encarregadas da execução um 
enormíssimo peso, que nem ao menos possui a 
virtualidade de ser compensado por oportunidades 
razoáveis de socialização» 
[9] Neste sentido o Discurso do Ministro da Justiça na 
Assembleia da República quando da discussão da 
última proposta de alteração ao Código Penal. 
[10] Claus Roxin, acima citado, vai ao ponto de exigir 
a comprovação de uma recusa expressa e inelutável 
do condenado inadimplente (sibi imputet): “…solo 
cuando el sujeto se negara tanto al pago de la multa 
como a la prestación del trabajo en benefício de la 
comunidad, debería cumplir – pero en tal caso en 
cierta medida debido a su própria decisión – una “pena 
privativa de liberdad sustitutoria” de curta duración” 
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Recurso nº 7543/08-1. 
1ª Secção Criminal. 
Processo em 1ª instância nº …/03.6GNPRT. 

* 
Acordam em conferência na 1ª Secção Criminal 

do Tribunal da Relação do Porto: 
I 
Nos autos de processo comum nº …/03.6GNPRT do .º 
Juízo do Tribunal Judicial de Amarante, foi deduzida 
acusação pelo Ministério Público contra o arguido 
B………., filho de C………. e de D………., natural de ………., 
Amarante, nascido a 21/12/1982, solteiro, trolha, 
residente no ………., freguesia de ………., Amarante,  
imputando-lhe a prática, em autoria material, de um 
crime de homicídio qualificado, na forma tentada, 
previsto e punido pelas disposições conjugadas dos 
arts. 131º, 132º, n.ºs 1 e 2, als. d), g) e j), 22º, n.ºs 

1 e 2, al. b) e 23º, n.º 1 do Código Penal, por 
referência ao art. 14º, n.º 3 do mesmo diploma legal. 
Deduziu ainda o Ministério Público, em representação 
do Estado Português, o pedido de indemnização cível 
de fls. 347 a 351 contra FUNDO DE GARANTIA 
AUTOMÓVEL do Instituto de Seguros de Portugal, com 
sede na ………., .., …-… Lisboa, e B………. pedindo a 
condenação destes a pagar ao Estado, através do 
Comando Nacional da GNR, a quantia de 20.809,68 
Euros, acrescida de juros de mora desde a notificação 
até ao seu efectivo e integral pagamento. 
 
Procedeu-se a julgamento e a final foi proferida a 
seguinte DECISÃO: 
“Nesta conformidade, acordam os juízes que compõem 
este Tribunal Colectivo em julgar a acusação pública 
improcedente por não provada e, em consequência, 
absolver o arguido B………. da prática do crime de 
homicídio qualificado, na forma tentada, por que vem 
acusado. 
Sem custas. 
Julgar o pedido de indemnização cível de fls. 347 a 
351 parcialmente procedente por provado e, em 
consequência, condenar solidariamente o Fundo de 
Garantia Automóvel do Instituto de Seguros Portugal e 
B………., a pagar ao Estado através do Comando 
Nacional da GNR a quantia de 8.323,88 Euros 
(devendo à quantia da responsabilidade do Fundo de 
Garantia Automóvel ser deduzida a franquia de 299,28 
Euros), acrescida de juros de mora, à taxa de 4% ao 
ano, a partir de 13/12/2007, até integral pagamento, 
absolvendo-se os demandados do restante pedido”. 
2. 
Não se conformando com o seu teor, dela recorreu 
para este Tribunal da Relação do Porto, o FUNDO DE 
GARANTIA AUTOMÓVEL, formulando as seguintes 
conclusões: 
1ª O presente recurso foi interposto da sentença 
proferida nos autos e reporta-se à parte em que nela 
se apreciou e decidiu o pedido de indemnização civil. 
2ª Nos presentes autos a decisão judicial na parte 
recorrida fez incorrecta interpretação e aplicação do 
direito aos factos apurados e ao caso concreto, como 
adiante se vai demonstrar. 
3ª Atenta a factualidade dada como provada e que 
não merece reparos, devendo manter-se inalterada tal 
como foi apurada, conclui-se que o demandado B………. 
não infringiu qualquer regra estradal, nem se provou 
que tenha agido ilicitamente na condução que 
desenvolvia, aquando do sinistro. 
4ª Antes pelo contrário, a matéria de facto provada 
mostra com cristalina clareza e certeza que foi o 
agente E………. quem agiu ilícita e negligentemente. 
5ª Uma vez que se posicionou em frente ao veículo 
conduzido pelo demandado B……… próximo de um 
entroncamento e numa zona entre curvas e quando o 
veículo seguia em movimento a uma distância do 
agente E………. entre 20 a 30 metros. 
6ª A violação do dever objectivo de cuidado da parte 
do lesado foi a única e exclusiva causa que determinou 
o eclodir do sinistro dos autos. 
7ª Donde decore, sem margem para quaisquer 
dúvidas, que tal circunstância afasta por completo a 
concorrência entre a culpa do lesado e o risco da 
utilização do veículo, como bem se realça no Acórdãos 
do STJ de 4/10/2007, RLJ 137º, pág. 35 e de 15 
/08/2008, Proc. 10793/2007.7, in base de dados do 
ITIJ, citados na sentença recorrida. 
8ª A aptidão para a criação de riscos típica dos 
veículos motorizados em nada contribuiu para a 
produção do sinistro. 
9ª Assim como resulta dos autos que o demandado 
B………. nada pode fazer para evitar o embate, atenta a 
forma despropositada, inopinada e rápida como o 
lesado se colocou em frente do veículo. 
10ª No caso dos autos existe prova certa e segura do 
facto da vítima como causa única e exclusiva do 
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acidente, pelo que não há lugar ao concurso do risco 
próprio do veículo com o facto do lesado. 
11ª Razão pela qual o caso dos autos se enquadra e 
decide pela culpa única e exclusiva do lesado à luz dos 
artigos 505º e 570º do C.C., o que se invoca com as 
legais consequências, designadamente ser o FGA 
totalmente absolvido dos pedidos cíveis contra si 
formulados. 
12ª Ao decidir de forma contrária ao supra alegado 
violou o Tribunal recorrido, entre outros, os artigos 
505º e 570º do C.C.. 
No provimento do presente recurso e correspondente 
reformulação da sentença recorrida, por 
consubstanciar menos correcta aplicação e 
determinação da lei, dessa forma, absolvendo o FGA 
dos pedidos cíveis contra si formulados, se fará 
JUSTIÇA. 
3. 
O Ministério Público em 1ª instância, não respondeu 
ao recurso. 
4 Nesta Instância, pelo Exmº Sr. Procurador-Geral 
Adjunto foi aposto o seu visto. 
5.  
Colhidos os vistos legais, teve lugar a conferência. 

II 
Questão a apreciar: 
A responsabilidade pelo risco do FUNDO DE GARANTIA 
AUTOMÓVEL nos termos em que foi condenado, em 
concorrência com a culpa do lesado, quanto ao pedido 
de indemnização civil. 

III 
São os seguintes os factos dados como provados e não 
provados na decisão recorrida:  
A- No dia 08 de Novembro de 2003, encontrava-se a 
patrulha constituída pelos agentes da GNR-BT, E………. 
– cabo -, e F………. – soldado –, ambos devidamente 
fardados e no exercício das respectivas funções, na EN 
.., entre Penafiel e Amarante, comandando as 
operações o cabo E………. . 
B- Cerca das 10.40 horas, ao Km. 57,60, na localidade 
de………., em Amarante, área desta comarca, o agente 
E………., devidamente equipado com material 
reflectizante, ao aperceber-se que o colega F………., 
que se encontrava a 20/30 metros atrás de si, atento 
o sentido de marcha Lixa/Amarante, tinha feito sinal 
de paragem à viatura de matrícula ..-..-BG, que 
circulava no sentido Lixa/Amarante, cujo condutor não 
fazia uso do cinto de segurança, fez-lhe sinal de 
paragem. 
C- Ao volante deste veículo circulava o arguido, que 
circulava sem seguro de responsabilidade civil 
automóvel, e foi embater no agente E………. no início 
da curva para a direita da via, atento o sentido de 
marcha Lixa/Amarante, colhendo-o na hemifaixa de 
rodagem direita da via, atento o seu sentido de 
marcha, já próximo da linha divisória dos sentidos de 
trânsito da faixa de rodagem, projectando-o e 
fazendo-o cair no solo, onde ficou imobilizado a cerca 
de 11 metros do local do embate. 
D- Acto contínuo o arguido, apesar de se ter 
apercebido do embate, prosseguiu a sua marcha, 
prevendo como possível que tivesse ocorrido a morte 
do agente, não tendo havido notícia do mesmo até às 
17.00 horas desse mesmo dia, altura em que foi 
localizado e abordado num monte próximo do local em 
que deixou o veículo, no ………., em Amarante. 
E- Em consequência directa e necessária do descrito 
embate, E………. sofreu os politraumatismos descritos 
no auto de exame pericial, aqui dado por 
integralmente reproduzido: 
- como seja traumatismo da perna esquerda, nariz, 
lábios e cabeça, apresentando fractura dos ossos 
próprios do nariz e da tíbia esquerda: 
- cuja recuperação se consolidou em 21/02/2005; 
- lesões que lhe demandaram período de consolidação 
médico-legal de 471 dias, dos quais: 
- com afectação da capacidade de trabalho geral (30 
dias) e 

- com afectação da capacidade de trabalho profissional 
(210 dias) 
- das mesmas tendo resultado como consequências 
permanentes, as seguintes sequelas: 
- crânio: cicatriz em cruz com 2 por 2 cm; 
- face: cicatriz com 1 cm. Na asa direita do nariz e 
pequena cicatriz no lábio superior; 
- membro inferior esquerdo: 2 cicatrizes operatórias, 
uma com 8 cm. na face anterior do joelho e outra com 
3 cm no 1/3 inferior da face anterior da perna, ambas 
com tecido retráctil devido à 2ª intervenção. Limitação 
dos movimentos do joelho, quando se força a flexão. 
- que lhe determinaram, após a recuperação, uma IPP 
de 20%; 
- registando ainda as seguintes alterações: 
- a nível funcional: 
- quanto à postura, deslocamento e transferências: 
- não consegue correr e sente dores no joelho quando 
permanece muito tempo de pé; 
- fenómenos dolorosos: dores na perna esquerda, ao 
nível do joelho, que se agravam quando faz exercício 
físico e dores na região lombar, ocasionais, quando 
acorda; 
- como ainda, hipersensibilidade na língua, após 
sutura. Formigueiros nos pés. 
- a nível situacional: 
- actos da via diária: dificuldades em subir e descer 
escadas; 
- vida profissional ou de formação: dificuldades em 
permanecer muito tempo de pé e quando está sentado 
com a perna imobilizada. 
F- O embate da viatura no corpo do E………. só não 
produziu neste lesões mortais em virtude do agente da 
GNR-BT fazer uso de capacete no momento do 
embate, que amorteceu a sua queda, e pela pronta 
assistência a que foi submetido. 
G- Após o atropelamento referido em C, o cabo E………. 
foi transportado, pelos Bombeiros Voluntários da 
………., para o Hospital de ……….., em Amarante, onde 
lhe prestaram os primeiros socorros e lhe 
diagnosticaram uma fractura na tíbia esquerda e 
traumatismo da face. 
H- Contudo, a gravidade das lesões, determinou que o 
militar E………., nesse mesmo dia, fosse encaminhado 
para o Hospital de ………., no Porto, tendo, de seguida, 
sido transferido para o Hospital Militar do Porto, onde 
permaneceu internado desde 08/11/2003 até 
25/11/2003. 
I- No Hospital Militar, o cabo E………., em 14/11/2003, 
foi sujeito a uma intervenção cirúrgica à tíbia esquerda 
( encavilhamento com targon ). 
J- Em 27/12/2004, E………., foi novamente operado no 
referido Hospital Militar, a fim de lhe ser extraída 
“prótese metálica interna da tíbia esquerda”, tendo 
sido submetido a uma terceira intervenção, em 
16/02/2005, por problemas surgidos com a cirurgia 
anterior.  
K- O acidente que vitimou o agente E……… foi 
qualificado pela GNR como “acidente em serviço”. 
L- Em consequência das lesões sofridas, o cabo E………. 
esteve ausente do serviço, numa primeira fase, entre 
08/11/2003 e 25/02/2004, nomeadamente, porque 
internado até 25/11/2003 e, enquanto convalescente 
no domicílio desde 26/11/2003 até 25/02/2004. 
M- Em 26/02/2004, o militar E………. retomou o 
serviço, ficando, contudo, dispensado do serviço de 
escala por um período de 30 dias para fazer 
fisioterapia, por não se encontrar totalmente curado. 
N- Durante o período em que esteve de 
baixa/convalescença, o cabo E………. auferiu 
vencimentos no montante de 5.399,71 Euros. 
O- Nesse mesmo período, por estar ausente do 
serviço, deixou de auferir suplementos, no montante 
de 620,62 Euros, tendo a G.N.R ressarcido o mesmo 
de tal quantia em Agosto de 2005. 
P- Em virtude das duas operações que fez, o cabo 
E………., em 26/12/2004, deu entrada no Hospital 
Militar, onde permaneceu internado até 27/12/2004, 
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tendo entrado de convalescença no domicílio em 
28/12/2004 até 05/02/2005. 
Q- Em 15/02/2005 voltou novamente a ser internado 
no Hospital Militar do Porto, tendo-lhe sido dada alta 
em 21/02/2005 e, em 22/02/2005, entrou novamente 
de convalescença, tendo retomado o serviço em 
30/04/2005. 
R- No período compreendido entre 26/12/2004 e 
30/04/2005, o militar E……… auferiu vencimentos no 
total de 6.089,45 Euros. 
S- Durante esse período deixou de auferir 
suplementos no montante global de 1.051,44 Euros, 
que lhe foram repostos em Outubro de 2005. 
T- A GNR suportou as despesas hospitalares no valor 
de 4.244,35 Euros, sendo a quantia de 55,36 Euros 
suportada com os Bombeiros Voluntários da ………., a 
quantia de 670,80 Euros com o Hospital de ……….., em 
Amarante, e a quantia de 3.518,19 Euros com o 
Hospital Militar do Porto. 
U- Do primeiro internamento a que foi sujeito o agente 
E………., no período de 08/11/2003 a 25/11/2003, a 
que respeitam as despesas documentadas nas facturas 
n.ºs ……… e ……… de 30/11/2003, do Hospital Militar 
do Porto, foram estas liquidadas e suportadas pela 
ADMG. 
V- Foram, igualmente, suportadas pela GNR as 
despesas relativas ao período de internamento do 
cabo E………. de 26/12/2004 a 27/12/2004 e 
15/02/2005 a 21/02/2005, cujos valores ascendem ao 
montante total de 3.404,05 Euros, documentadas nas 
facturas n.ºs ………, ………, ………, ……… e ………, datadas 
de 31/12/04, 31/03/05 e 28/02/05, do Hospital Militar 
Regional n.º 1 (Hospital Militar ……….) do Porto. 
W- o arguido não tem antecedentes criminais. 
* 
Não se apuraram outros factos para além dos que 
antecedem e, designadamente, que: 
1º- nas circunstâncias de tempo e de lugar referidas 
em A a patrulha constituída pelo cabo E……… e pelo 
soldado F………. se encontrasse em serviço de 
fiscalização de trânsito; 
2º- nas circunstâncias relatadas em B tivesse sido o 
agente E………. quem se tivesse apercebido da 
aproximação da viatura de matrícula ..-..-BG e que 
tivesse constatado que o seu condutor não fazia uso 
de cinto de segurança e que fosse, nesse contexto, 
que ele tivesse feito paragem àquela viatura; 
3º- nas circunstâncias relatadas em C o arguido 
tivesse visto o agente F………. a fazer o sinal de 
paragem referido em B; 
4º- o arguido não tivesse parado ao sinal de paragem 
que lhe foi feito pelo agente F………. e, bem assim, ao 
posterior sinal de paragem que lhe foi feito pelo 
agente E………. para se furtar à autuação decorrente de 
circular com a viatura automóvel sem seguro de 
responsabilidade civil automóvel; 
5º- o arguido, ao invés de parar ao sinal do agente 
F………. e, bem assim, ao posterior sinal de paragem 
que lhe foi feito pelo agente E………., tivesse imprimido 
maior aceleração à viatura e a tivesse direccionado no 
sentido do ofendido E………. e que tivesse sido nesse 
contexto que tivesse ido embater no último; 
6º- nas circunstâncias relatadas em C o arguido 
tivesse empreendido a fuga convicto de que tinha 
provocado a morte do agente E……….;  
7º- o arguido tivesse direccionado o veículo, a que 
imprimiu maior aceleração e intensificou a velocidade, 
no sentido do agente da BT-GNR, bem sabendo que 
tinha este a virtualidade de, naquelas circunstâncias, 
colher o agente e causar-lhe lesões graves e mortais, 
mas não obstante, se tivesse conformado com esse 
resultado como consequência da sua actuação e 
tivesse prosseguido a sua condução embatendo 
violentamente no agente E……….; 
8º- ao actuar da forma descrita em C o arguido tivesse 
agido com o propósito primeiro de tirar a vida a 
E………. e tivesse representado e se tivesse 

conformado, como consequência necessária da sua 
conduta, a morte do agente da GNR-BT; 
9º - o arguido tivesse agido motivado pelo receio de 
ser sancionado pelas infracções em que incorria na 
condução do seu veículo, actuando no sentido de 
obstar à actuação pelo agente da BT-GNR; 
10º- O arguido tivesse actuado de forma deliberada, 
livre e conscientemente, muito embora conhecesse o 
carácter proibido da sua descrita conduta. 
IV 
Apreciando a questão suscitada pelo recorrente. 
 
1. O Tribunal a quo, depois de concluir pela absolvição 
do arguido do crime de que vinha acusado, apreciou e 
fundamentou a responsabilidade do FGA pelo pedido 
de indemnização civil, nos seguintes termos: 
 
“Do pedido de indemnização cível. 
O Digno Magistrado do Ministério Público, em 
representação do Estado Português, deduziu o pedido 
de indemnização cível contra FUNDO DE GARANTIA 
AUTOMÓVEL e B………. pedindo a condenação destes a 
pagar ao Estado, através do Comando Nacional da 
GNR, a quantia de 20.809,68 Euros, acrescida de juros 
de mora desde a notificação até ao seu efectivo e 
integral pagamento. 
O pedido indemnizatório em referência funda-se no 
instituto da responsabilidade civil por factos ilícitos, 
cujo regime jurídico se encontra enunciado no art. 
483º e seguintes do Código Civil, em função do qual o 
direito indemnizatório que estatui está condicionado à 
verificação dos seguintes pressupostos legais 
cumulativos: o facto voluntário do agente, a ilicitude, 
a imputação do facto ao lesante (culpa), o dano e o 
nexo de causalidade entre o facto e o dano. 
No caso em análise, em função do quadro factuológico 
apurado não é possível concluir ter o demandado 
B………. infringido qualquer regra estradal e, por 
conseguinte, que aquele tenha agido ilicitamente na 
condução que desenvolvia quando atropelou o agente 
E………. . 
Ao invés, a matéria apurada evidencia claramente que 
o agente E………. agiu ilícita e negligentemente, ao 
posicionar-se em frente do veículo tripulado pelo 
demandado B………., numa zona entre curvas, quando 
este último veículo seguia em movimento a uma 
distância de si entre 20 a 30 metros. 
Assim, é inquestionável que o próprio lesado 
contribuiu com culpa para o eclodir do acidente em 
apreço. 
A questão que se coloca é a de saber se foi a violação 
daquele dever objectivo de cuidado da parte do lesado 
a causa única e exclusiva que determinou o eclodir do 
acidente dos autos. 
Na verdade, conforme se sustenta nos Acs. do STJ, de 
04/10/2007, RLJ 137º, pág. 35 e de 15/08/2008, 
Proc. 10793/2007.7, in base de dados do ITIJ, “a 
concorrência entre culpa do lesado e o risco da 
utilização do veículo não é afastada pelo disposto no 
art. 505º, só sendo excluída quando o acidente for 
unicamente devido a facto do lesado ou de terceiro, ou 
quando resulte exclusivamente de causa de força 
maior estranha ao funcionamento do veículo (só assim 
fazendo sentido a ressalva constante da parte inicial 
do art. 505º). 
Ora, no caso em análise, se é certo que o lesado 
contribuiu com culpa para o eclodir do seu 
atropelamento, nada nos autos permite afirmar que o 
dito atropelamento se tenha ficado a dever única ou 
exclusivamente à conduta do lesado E………., no 
sentido de esta ter sido, por si só idónea para a sua 
produção. 
Na verdade, o atropelamento deu-se junto a um 
entroncamento, numa zona entre curvas, de onde é 
lícito concluir que, para a produção do mesmo 
concorreu inevitavelmente a aptidão para a criação de 
riscos típica dos veículos motorizados, 
reconhecidamente máquinas perigosas, por natureza. 
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Note-se que, no caso concreto, desconhece-se, além 
do mais, a velocidade a que seguia o demandado 
B………. quando o lesado E………. lhe fez paragem, o 
que de per si, não nos permite concluir que o 
comportamento negligente do último tenha sido a 
causa única ou exclusiva do atropelamento. 
Acresce que, conforme observa Calvão da Silva, in RLJ 
137º, pág. 34, in anotação ao Ac. do STJ. de 
04/10/2007, mesmo «em caso de dúvida deve 
prevalecer a concorrência entre o risco do veículo e o 
facto do lesado», pelo que “ só havendo prova certa e 
segura do facto da vítima ou de terceiro (ou de força 
maior) como causa única e exclusiva do acidente é 
que não haverá lugar ao concurso do risco próprio do 
veículo com o facto do lesado. 
Concluído que está que, no caso em análise, nos 
deparamos com uma situação de concurso de culpa e 
risco, importa agora, nos termos do disposto no art. 
570º do Cód. Civil, fixar em que medida deve ser 
reduzida a indemnização devidas pelos danos sofridos 
pelo lesado E………., limitando-se nesta medida a 
responsabilidade dos demandados pelos danos 
emergentes do atropelamento em apreço. 
Ponderando os diferentes interesses envolvidos, bem 
como as consequências danosas resultantes do 
acidente, afigura-se-nos equitativo reduzir a 
indemnização em 40%. 
… 
Assim, estando a responsabilidade pelo risco do 
demandado limitada a 40% dos danos emergentes do 
atropelamento do agente E………., tal significa que 
aquele se encontra obrigado a pagar ao Estado a 
quantia de Es. 8.323,88 Euros (20.809,68 Euros x 
40%). 
Não beneficiando o veículo atropelante (de matrícula 
nacional) de seguro válido e eficaz à data do 
atropelamento, pela satisfação desta indemnização é 
igualmente e solidariamente responsável o demandado 
do F.G.A. nos termos do disposto no art. 21º, n.ºs 1 e 
2 do Dec. Lei n.º 522/85, de 31/12, descontada que 
seja em relação a este a franquia de 299,28 Euros a 
que alude o n.º 3 do dito art. 21º”. 
 
2. A decisão recorrida assenta na interpretação que no 
ac. do Supremo Tribunal de Justiça de 4.10.2007[1] e 
da anotação a este mesmo acórdão de Calvão da 
Silva, na RLJ nº 137º, fls. 34, é feita do artigo 505º, 
do Código Civil, para graduar, à luz do artigo 570º, do 
mesmo diploma, a responsabilidade pelo risco, do 
FGA. 
E fê-lo, considerando não exclusiva a responsabilidade 
do lesado na produção do acidente. 
 
2.1. Diz o artigo 505º, CCivil: 
Sem prejuízo do disposto no artigo 570º, a 
responsabilidade fixada pelo nº 1 do artigo 503º[2] só 
é excluída quando o acidente for imputável ao próprio 
lesado ou a terceiro, ou quando resulte de causa de 
força maior estranha ao funcionamento do veículo. 
 
E, por sua vez, o artigo 570º: 
1. Quando um facto culposo do lesado tiver concorrido 
para a produção ou agravamento dos danos, cabe ao 
tribunal determinar, com base na gravidade das culpas 
de ambas as partes e nas consequências que delas 
resultaram, se a indemnização deve ser totalmente 
concedida, reduzida ou mesmo excluída. 
2. Se a responsabilidade se basear numa simples 
presunção de culpa, a culpa do lesado, na falta de 
disposição em contrário, exclui o dever de indemnizar. 
 
2.2. Ora, o dito acórdão do Supremo Tribunal de 
Justiça de 4.10.2007, põe em causa a bondade da 
interpretação clássica daquela disposição – artigo 
505º, do CC -, e faz uma opção clara por uma 
interpretação actualista da responsabilidade pelo risco, 
nomeadamente à luz das directivas comunitárias sobre 
esta matéria, admitindo a concorrência da 

responsabilidade pelo risco com a conduta culposa do 
lesado, no intuito de proteger situações que, pese 
embora a culpa do lesado, esta culpa é por vezes 
diminuta e noutras resulta de comportamentos 
mecânicos, de distracção, de comportamentos de 
crianças ou de inimputáveis. 
2.3. Decidiu-se, a propósito, naquele acórdão: 
“… 
2. De acordo com a jurisprudência e a doutrina 
tradicionais, inspiradas no ensinamento de Antunes 
Varela, em matéria de acidentes de viação, a 
verificação de qualquer das circunstâncias referidas no 
art. 505º do CC – maxime, ser o acidente imputável a 
facto, culposo ou não, do lesado – exclui a 
responsabilidade objectiva do detentor do veículo, não 
se admitindo o concurso do perigo especial do veículo 
com o facto da vítima, de modo a conduzir a uma 
repartição da responsabilidade: a responsabilidade 
pelo risco é afastada pelo facto do lesado. 
 
3. Esta corrente doutrinal e jurisprudencial, 
conglobando na dimensão exoneratória do art. 505º, e 
tratando da mesma forma, situações as mais díspares 
– nas quais se englobam comportamentos mecânicos 
dos lesados, ditados por medo ou reacção instintiva, 
factos das crianças e dos inimputáveis, 
comportamentos de precipitação ou distracção 
momentânea, etc. – e uniformizando as ausências de 
conduta, as condutas não culposas, as pouco culposas 
e as muito culposas dos lesados, conduz, muitas 
vezes, a resultados chocantes. 
 
4. Mostra-se também insensível ao alargamento 
crescente, por influência do direito comunitário, do 
âmbito da responsabilidade pelo risco, e da expressa 
consagração da hipótese da concorrência entre o risco 
da actividade do agente e um facto culposo do lesado, 
que tem tido tradução em recentes diplomas legais, 
que exigem, como circunstância exoneratória, a culpa 
exclusiva do lesado, bem como à filosofia que dimana 
do regime estabelecido no Cód. do Trabalho para a 
infortunística laboral.  
 
5. O texto do art. 505º do CC deve ser interpretado no 
sentido de que nele se acolhe a regra do concurso da 
culpa do lesado com o risco próprio do veículo, ou 
seja, que a responsabilidade objectiva do detentor do 
veículo só é excluída quando o acidente for devido 
unicamente ao próprio lesado ou a terceiro, ou quando 
resulte exclusivamente de causa de força maior 
estranha ao funcionamento do veículo. 
… 
7. A este resultado conduz uma interpretação 
progressista ou actualista do art. 505º, que tenha em 
conta a unidade do sistema jurídico e as condições do 
tempo em que tal norma é aplicada, em que a 
responsabilidade pelo risco é enfocada a uma nova luz, 
iluminada por novas concepções, de solidariedade e 
justiça. 
 
8. Ademais, na interpretação do direito nacional, 
devem ser tidas em conta as soluções decorrentes das 
directivas comunitárias no domínio do seguro 
obrigatório automóvel e no direito da responsabilidade 
civil, já que as jurisdições nacionais estão sujeitas à 
chamada obrigação de interpretação conforme, 
devendo interpretar o respectivo direito nacional à luz 
das directivas comunitárias no caso aplicáveis, mesmo 
que não transpostas ou incorrectamente transpostas.  
 
2.3.1. Diga-se que no caso deste acórdão foi 
considerada a concorrência entre o risco do veículo e 
culpa de uma menor, do seguinte modo: 
“…não obstante a actuação contravencional da menor, 
que manifestamente contribuiu para o acidente, a 
matéria de facto apurada permite também concluir 
que a estrutura física (as dimensões, a largura) do 
veículo automóvel, na ocasião timonado por uma 
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condutora inexperiente, habilitada há menos de seis 
meses, está inelutavelmente ligada à ocorrência do 
acidente”. 
 
3. No entanto, esta posição ainda não se encontra 
consolidada, dando, sim, os primeiros sinais de 
afirmação[3]. 
Com efeito, para além dos votos de vencido 
assinalados na nota antecedente, o recente acórdão do 
mesmo Supremo Tribunal de Justiça de 20.1.2009, 
proferido no processo nº 08A3807, podendo ser 
consultado em www.dgsi.pt.jstj (Relator Conselheiro 
Salazar Casanova), pronuncia-se sobre esta questão, 
nos seguintes termos[4]: 
 
“9[5]. O paradigma da incompatibilidade da culpa com 
o risco tem vindo a ser abalado por força de novos 
progressos no campo da doutrina e da jurisprudência, 
procurando afastar a interpretação, tida por não 
actual, que exclui do âmbito do artigo 505.º do Código 
Civil a responsabilidade pelo risco: veja-se o referido 
Ac. do S.T.J. de 4-10-2007 anotado por Calvão da 
Silva na R.L.J., Ano 137.º, 49/64. 
 
10. Admitindo-se o concurso do facto do lesado ou de 
terceiro, já não com a culpa do dono ou do condutor, 
mas com o risco do veículo, a interrogação que se 
suscita é a de saber como se preenche ou densifica 
agora, para efeitos de exclusão da responsabilidade 
pelo risco, a expressão “ quando o acidente for 
imputável ao próprio lesado” (artigo 505.º do Código 
Civil). 
 
11. O significado desta expressão era entendida no 
sentido de que não é só o facto culposo do lesado ou 
de terceiro a excluir a responsabilidade do dono do 
veículo. É que “a fórmula legal deve considerar-se 
equivalente a ‘acidente devido a facto do lesado ou de 
terceiro. E, assim, a responsabilidade do dono poderá 
ser excluída mesmo que o lesado ou terceiro sejam 
inimputáveis. O que importa é que o facto do lesado 
ou de terceiro seja a única causa do acidente ou, por 
outras palavras, que este seja unicamente devido 
àquele facto […]” (Código Civil Anotado, Mário de 
Brito, Vol II, 1972, pág. 216). 
 
12. Antunes Varela considera “para que o acidente 
deva considerar-se imputável ao próprio lesado ou a 
terceiro, não é necessário que o facto por estes 
praticado seja censurável ou reprovável. A lei quer 
abranger todos os casos em que o acidente é devido a 
facto do lesado ou de terceiro, ainda que qualquer 
deles seja inimputável[…] ou tenha agido sem culpa; 
basta, noutros termos, que o acidente tenha sido 
causado por facto da autoria de um ou outro, posto 
que sem culpa do autor. 
 
13. Para a exacta compreensão do preceito, importa 
considerar que não é um problema de culpa que está 
posto no artigo 505.º mas apenas um problema de 
causalidade: trata-se de saber se os danos verificados 
no acidente devem ser juridicamente considerados, 
não como um efeito do risco próprio do veículo, mas 
sim como uma consequência do facto praticado pela 
vítima ou por terceiro” (Código Civil Anotado, Vol I, 4ª 
edição, pág. 518). 
 
14. No entanto, a partir do momento em que se 
adopte o entendimento de que aquele preceito não 
exclui o concurso da culpa do lesado com o risco - a 
leitura actualizada do preceito no entendimento de 
Calvão da Silva é esta: “sem prejuízo do disposto no 
artigo 570.º (leia-se, sem prejuízo do concurso da 
culpa do lesado e, ‘a fortiori’, sem prejuízo do 
concurso de facto não culposo do lesado), a 
responsabilidade objectiva do detentor do veículo só é 
excluída quando o acidente for devido (com culpa ou 
sem culpa) unicamente ao próprio lesado ou a 

terceiro, ou quando resulte exclusivamente de causa 
de força maior estranha ao funcionamento do veículo” 
(ver R.L.J., Ano 137.º, pág. 152) - a partir desse 
momento, dizíamos, continua a importar analisar a 
sequência naturalística do próprio acidente de modo a 
verificar se dela resulta, não obstante a actuação da 
vítima, a intervenção, no processo causal do acidente, 
dos riscos próprios do veículo.  
 
15. Por exemplo, no caso tratado no mencionado Ac. 
do S.T.J. de 4-10-2007 em que a vítima era uma 
criança de 10 anos de idade que, conduzindo uma 
bicicleta, surge de um entroncamento à direita do 
veículo automóvel de tal modo que, sem aguardar a 
passagem do automóvel, entrou na metade direita da 
estrada, cortando a linha de marcha e tornando o 
acidente inevitável, fácil é verificar que a “culpa” do 
acidente seria atribuível ao condutor do velocípede só 
que o Tribunal deu igualmente como provado que “à 
data do acidente a condutora do veículo Renault tinha 
pouca experiência, pois só estava habilitada a conduzir 
veículos automóveis desta categoria desde o dia 3-3-
1998” (o acidente ocorreu no dia 30-8-1998). 
 
16. Por tal razão, considerando que “dentro dos riscos 
próprios do veículo cabem ‘além dos acidentes 
provenientes da máquina de transporte, os ligados ao 
outro termo do binómio que assegura a circulação 
desse veículo (o condutor)’”, o Tribunal considerou 
surpreender “no caso concreto - enquanto factores 
que contribuíram para a verificação do acidente - a 
conjugação do perigo do próprio veículo com a 
inexperiência da sua condutora, potenciadora desse 
perigo”. 
 
17. E muito incisivamente referiu-se no mencionado 
aresto que “não se quer significar - não é demais 
reafirmá-lo, para que dúvidas não restem - que esta 
inexperiência se tenha projectado no domínio da 
culpa, em termos de ligar a qualquer conduta 
negligente por acção ou omissão) da condutora do 
Renault; quer-se apenas dizer que esta falta de 
experiência, condicionando inevitavelmente o total e 
absoluto domínio das ‘artes’ da condução não deixou 
de se repercutir, em sede de causalidade, no processo 
dinâmico que levou à eclosão do evento lesivo”. 
 
18. Evidencia-se, assim, que foi produzida prova da 
intervenção no processo causal do acidente de um 
concretizado risco próprio do veículo (artigo 503.º,nº1 
do Código Civil). 
 
19. Este conceito indeterminado de risco próprio do 
veículo pode sofrer uma amplitude menor, consoante 
seja associado à projecção na máquina dos desgastes 
sofridos com a mera usura do tempo, ou maior, se for 
associado à circulação rodoviária de veículos 
especialmente quando postos em confronto com 
sinistrados pedestres que não podem deixar de utilizar 
as vias públicas, situação inerente à condição humana 
de vida contemporânea. 
 
20. Então, a ser assim, o risco próprio do veículo 
confundir-se-ia com o seu próprio dinamismo, o 
carácter perigoso residiria no seu uso (“risco-
actividade”- como refere Dario Martins de Almeida in 
Manual de Acidentes de Viação, 1980, pág. 315), o 
que nos conduziria a uma noção de “risco próprio do 
veículo” equivalente à ideia de que o risco próprio do 
veículo é inerente ao perigo da circulação e, por 
conseguinte, encontra-se sempre presente num 
acidente de circulação rodoviária. 
 
21. Ou seja, se em determinados sinistros rodoviários 
é constatável um risco próprio concretizado, como 
sucedeu no acórdão já mencionado, em muitos outros, 
para não dizer na sua grande maioria, o risco 
susceptível de ser considerado outro não é senão o 
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risco próprio da actividade de circulação de veículos 
automóveis cuja perigosidade objectiva é inegável. 
 
22. O processo causal do acidente parece dever ser 
analisado, quando há culpa do lesado e não se provou 
a culpa do lesante condutor do veículo, de modo a 
constatar se o risco de circulação do veículo deve ser 
excluído em razão da gravidade da culpa do sinistrado 
projectada no processo causal. 
 
23. Afastado há mais de duas décadas o 
entendimento, que levou a intenso debate na doutrina 
e na jurisprudência, que via na circulação rodoviária 
uma actividade perigosa a impor uma presunção de 
culpa pelos danos causados ao detentor do veículo 
(artigo 493.º, n.º2 do Código Civil), afastamento 
consagrado com o Assento n.º 1/80, de 21 de 
Novembro de 1979 in Diário da República n.º 24 de 1-
1-1980 que excluiu os acidentes de circulação 
terrestre da previsão do artigo 493.º, n.º2 do Código 
Civil, hoje, numa outra perspectiva, reacende-se a 
questão de saber se, no âmbito da sinistralidade 
rodoviária, não devemos considerar, porque sempre 
presente o risco, necessariamente presumida a 
causalidade determinada pelo risco.  
 
24. Tal presunção seria ilidível mediante a prova de 
que o acidente foi devido unicamente ao próprio 
lesado ou a terceiro ou exclusivamente a causa de 
força maior estranha ao funcionamento do veículo 
(artigo 505.º do Código Civil). 
 
25. Assim sendo, não apenas nos casos em que se 
demonstra, como sucedeu no mencionado acórdão de 
4-10-2007, uma causa concreta de risco, talvez se 
possa ir mais longe considerando que o risco não deve 
ser excluído precisamente quando ocorrem situações 
em que, existindo uma conduta objectiva 
desrespeitadora dos deveres de cuidado (criança que, 
brincando num jardim junto à faixa de rodagem, se 
atravessa à frente de um veículo para apanhar a bola 
que para ali se escapou ou o caso do adulto que para 
escapar a uma vaga de mar que se projecta sobre o 
passeio entra inadvertidamente na faixa de rodagem 
também se atravessando à frente de uma viatura: ver 
a discussão deste caso em Acidentes de Viação e 
Responsabilidade Civil, Américo Marcelino, pág. 332 e 
segs), não é imputável ao lesado um juízo de culpa 
intenso (ou nem isso, no caso da criança) sendo 
contudo inegável que o processo causal do acidente 
em qualquer dos casos é imputável unicamente ao 
próprio lesado. 
 
26. Parece, assim, justificar-se um novo quadro 
normativo em que o processo causal do acidente, 
ainda quando comprovadamente imputável ao lesado, 
admita a concorrência do risco do veículo lesante que 
se presumiria sempre que fosse reduzida a culpa do 
lesado ou sempre que o lesado não fosse passível de 
um juízo de censura seja em razão da idade ou de 
outra causa. 
 
27. Encontramo-nos num plano do direito a constituir 
como salienta José Carlos Brandão Proença ao 
evidenciar os pontos essenciais da sua proposta de 
alteração do artigo 505.º do Código Civil que tem em 
vista conceber um regime “mais flexível e adaptado à 
fragilidade de certos lesados” (“Culpa do Lesado”, 
Comemorações dos 35 Anos do Código Civil e dos 25 
Anos da Reforma de 1977, Vol. III, Direito das 
Obrigações, pág. 139/151)[6].  
 
28. No quadro actual do direito positivo afigura-se 
seguir a orientação contrária “à tese clássica” segundo 
a qual toda e qualquer culpa mesmo a culpa leve ou 
levíssima, (desvalorizando a inerência de pequenos 
descuidos à circulação rodoviária) do lesado exclui a 
responsabilidade objectiva do detentor do veículo” 

(Calvão da Silva, anotação ao Ac. do S.T.J. de 1-3-
2001 in R.L.J., Ano 134.º, pág. 116/117).  
 
29. Essa orientação contrária implica “a aceitação do 
concurso da culpa do lesado com o risco próprio do 
veículo, permitindo ao juiz sopesar suas gravidades e 
contributos causais e assim moldar o an e o quantum 
respondeatur” (loc. cit. pág. 117). 
 
30. Numa formulação ulterior do seu pensamento, o 
autor admite que “a seguradora pode opor ao lesado, 
não só a falta de responsabilidade do detentor do 
veículo segurado - acidente devido unicamente à 
vítima ou a terceiro, ou acidente exclusivamente 
devido a causa de força maior estranha ao 
funcionamento do veículo (artigo 505.º)-, mas 
também um comportamento voluntário grave e 
indesculpável, doloso ou imprevisível do lesado nas 
circunstâncias do caso concreto. Cabe ao juiz nacional, 
na apreciação individual da conduta do lesado em cada 
caso específico, ter presente o escopo das Directivas 
europeias - garantia de indemnização suficiente da 
vítima a um nível elevado de protecção do consumidor 
- e a jurisprudência comunitária de apenas em 
circunstâncias excepcionais se poder reduzir (não 
desproporcionadamente) a extensão da indemnização 
do lesado” (ver R.L.J., Ano 137.º, pág. 159/160). 
 
31. Sentimos, o que julgamos compreensível, alguma 
dificuldade na compatibilização, face ao quadro legal 
em vigor, da ideia de que, sendo o acidente devido 
unicamente à vítima no plano causal, ainda assim seja 
atribuível uma indemnização à vítima quando esta, 
pela sua pouca idade, não é passível de um juízo de 
censura; idêntica dificuldade se encontra nos casos em 
que ocorre uma culpa leve do lesado (o adulto que, 
fugindo de um agressor, invade a faixa de rodagem, 
atravessando-se súbita e inesperadamente diante do 
veículo que circulava lentamente e observando todas 
as regras de trânsito) atentas as circunstâncias que 
originaram o acidente, mas sendo indiscutivelmente a 
causa do acidente alheia ao risco próprio da viatura, 
aceitando-se que a ideia de risco próprio com o amplo 
alcance anteriormente indicado. 
 
32. Admite-se, à luz da lei que nos rege e aceitando a 
possibilidade de concorrência de risco com culpa, que 
aquele deve considerar-se verificado quando se 
evidencia um risco próprio concretizado a concorrer 
com o facto causal do lesado ou quando a actuação 
culposa do lesado projectada no próprio acidente não 
permite dizer que o acidente foi exclusivamente 
causado pelo lesado. Assim, por exemplo, um 
atropelamento de peão fora da passadeira próxima do 
local de atravessamento, só por si, não obstante a 
culpa do lesado, não permite afirmar que o acidente é 
unicamente devido ao lesado. No entanto, este 
entendimento não resolve os casos em que, não 
havendo culpa ou sendo esta diminuta - o caso da 
criança que atravessa a estrada em correria para 
agarrar a bola - se constata que o acidente resultou 
exclusivamente da conduta do lesado, não se 
evidenciando a interferência de nenhum risco próprio 
do veículo. 
 
33. Para não ser assim, importaria então que a lei 
ressalvasse todos os casos em que, apesar de se 
reconhecer que a conduta do lesado constituiu o facto 
causal do acidente, o único dele determinante, ainda 
assim a indemnização pelo risco fosse atribuída por 
não resultar a conduta do lesado de uma actuação 
culposa grave. Por outras palavras: a responsabilidade 
pelo risco seria excluída apenas quando o lesado 
tivesse incorrido em culpa grave que fosse 
determinante de conduta à qual unicamente se deveu 
o acidente. 
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34. Podia ir-se ainda mais longe de jure condendo 
sustentando que, dada a vulnerabilidade das crianças, 
dos peões, ciclistas e outros utilizadores não 
motorizados das estradas, a responsabilidade pelo 
risco devia ser sempre tomada em consideração 
independentemente da sua contribuição para o 
processo causal do sinistro ser inteiramente atribuível 
à conduta daqueles; quanto aos demais, a 
responsabilidade concorrente pelo risco não podia 
deixar de se considerar afastada se o acidente lhes 
fosse exclusivamente devido. 
 
35. Uma actuação culposa origina normalmente o 
desencadear do acidente unicamente imputável ao 
próprio lesado. Mas não é forçoso que assim seja. Um 
peão que atravessa uma via de intenso tráfego sem se 
certificar da distância que o separa dos veículos que 
nela transitam e respectiva velocidade, desrespeita, 
sem dúvida, o normativo constante do artigo 104.º do 
Código da Estrada de 1994 (preceito em vigor à data 
do acidente a que corresponde o artigo 101.º após a 
revisão introduzida pelo Decreto-Lei n.º 2/98, de 3 de 
Janeiro) mas isso não significa, provando-se apenas 
que se deu o atropelamento naquelas condições, que o 
processo causal que originou o acidente lhe seja 
unicamente imputável. Por isso, situações que, à luz 
do entendimento pretérito, conduziriam à não 
responsabilização da seguradora, entidade para a qual 
o risco foi transferido precisamente porque, havendo 
culpa do lesado, o risco não podia com esta concorrer, 
agora importam consequência contrária: a co-
responsabilização do garante do risco por não se ter 
provado que o acidente foi unicamente devido à 
conduta do lesado.  
 
36. No entanto, aproveitando o exemplo dado que se 
aproxima do caso em apreço, se se provar que o peão, 
para além da travessia naquelas condições, se 
atravessou à frente do veículo cortando a curta 
distância a sua linha de marcha, impossibilitando-lhe 
qualquer manobra de recurso, então está preenchida a 
previsão constante do mencionado artigo 505,º, 2ª 
parte, pois o acidente resultou de uma conduta 
culposa que, no âmbito do processo causal, foi 
unicamente devida ao sinistrado. 
… 
 
42. Mas considerar que o risco imanente à circulação 
rodoviária gera uma culpa mitigada em cada acidente, 
seja qual for a culpa que efectivamente ocorreu 
determinativa do processo causal concreto, tal 
entendimento traduzir-se-ia, a nosso ver, na 
introdução sub-reptícia de uma presunção juris et de 
jure de ocorrência de risco, o que a lei não consente. 
 
43. Como se viu, não se afigura que à luz do nosso 
direito positivo seja admissível uma interpretação que 
considere beneficiarem os sinistrados não motorizados 
de uma presunção juris et de jure de culpa mitigada e 
que, por tal motivo, deva sempre considerar-se que o 
acidente não foi unicamente devido à sua actuação 
culposa ainda que se prove exactamente o contrário. 
 
Concluindo: 
 
I- Se o acidente for unicamente devido a actuação 
culposa exclusiva do lesado, a responsabilidade pelo 
risco deve considerar-se excluída nos termos do artigo 
505.º do Código Civil. 
II- Admitindo-se a concorrência da culpa com o risco 
no processo causal do acidente, isso não significa 
considerar-se o risco causalmente verificado apenas 
porque o acidente se verificou entre um veículo 
motorizado e o peão sinistrado a partir do momento 
em que se provou que o acidente foi exclusivamente 
imputável a este último. 
III- Se um peão inicia a travessia da faixa de rodagem 
à saída de um túnel destinado exclusivamente ao 

trânsito automóvel, atravessando-se subitamente e à 
frente do condutor que não se pôde desviar dada a 
proximidade entre ambos, a responsabilidade pelo 
risco do condutor do veículo motorizado está afastada 
pois tais factos comprovam que o acidente é imputável 
exclusivamente ao sinistrado”. 
 
4. Relevante ainda para uma melhor compreensão 
desta problemática, é o teor do voto de vencido do 
supra referenciado acórdão de 4.10.2007, do 
Conselheiro João Bernardo, nos seguintes termos: 
 
«I - Votei o acórdão, conquanto me pareça - 
ressalvada sempre a muita consideração - que não é 
facilmente conciliável a culpa do lesado com o risco, 
entendido este nos termos tradicionais. 
Creio que se poderia ir mais além, conforme passo a, 
sumariamente, expor. 
II – A responsabilidade civil foi regulada no nosso 
Código Civil no prisma do atingimento do agente, na 
sua esfera patrimonial. O património deste merece, à 
partida, tutela, mas situações há em que o seu 
comportamento justifica que tal património seja 
atingido com a obrigação de indemnização. Em 
primeira linha, porque agiu com culpa e produziu 
danos a outrem e, em segunda linha, porque assumiu 
um risco do qual derivou a produção também de danos 
a outrem. 
Daí a redacção – entre muitos e pensando já no caso 
dos acidentes de viação - dos artigos 483.º, n.º1 
(“Aquele que com dolo ou mera culpa violar…fica 
obrigado a indemnizar…”) e 503.º do Código Civil 
(“Aquele que tiver a direcção efectiva de qualquer 
veículo…, Aquele que conduzir veículo por conta de 
outrem…”)  
III – Este modo de ver as coisas e no que respeita aos 
acidentes de viação com veículos, sofreu profunda 
alteração de origem comunitária. 
Passou-se a encarar esta problemática na perspectiva 
da vítima, tendo-se conjugado tal perspectiva com o 
alcance social do seguro obrigatório. 
Assim, muito exemplificativamente: 
“ A institucionalização do seguro obrigatório… revelou-
se uma medida de alcance social, inquestionável, que, 
com o decurso do tempo, apenas impõe reforçar e 
aperfeiçoar, procurando dar uma resposta cabal aos 
legítimos interesses dos lesados em acidente de 
viação” - preâmbulo do Decreto-Lei n.º522/85, de 
31.12; 
“Considerando que os montantes até à concorrência 
dos quais o seguro é obrigatório devem permitir, em 
toda e qualquer circunstância, que seja garantida às 
vítimas uma indemnização suficiente, seja qual for o 
Estado membro onde o sinistro ocorra”- considerandos 
da Directiva do Conselho de 30.12.1983 (84/5/CE); 
“Considerando que deve ser garantido que as vítimas 
de acidentes de veículos automóveis recebam 
tratamento idêntico…” – considerandos da Directiva do 
Conselho de 14.5.1990 (90/232/CEE); 
“Considerando que, no sector da responsabilidade civil 
automóvel, a protecção dos interesses dos sinistrados 
que podem reclamar uma indemnização diz respeito a 
todos e que, por conseguinte, é conveniente velar por 
que os sinistrados não sejam prejudicados ou sujeitos 
a maiores incómodos…” considerandos da Directiva do 
Conselho de 8.11.1990 (90/618 CEE); 
“É efectivamente adequado completar o regime 
instituído pelas Directivas … a fim de garantir que as 
pessoas lesadas por acidentes de viação recebam 
tratamento idêntico… isso implica a concessão à 
pessoa lesada do direito de acção directa contra a 
empresa de seguros…”- considerandos da Directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 16.5.2000 
(2000/26/CE); 
Toda esta ideia básica de protecção da vítima se vem 
acentuando, nomeadamente, com a 5.ª Directiva 
(transposta, como as demais, para a ordem jurídica 
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interna) e pelo Decreto-Lei n.º291/07, que vai revogar 
aquele Decreto-Lei n.º 522/85, de 31.12. 
IV – Este modo de encarar a realidade dos acidentes 
com veículos a motor, que foi sendo recebida na 
ordem jurídica interna, não constitui plenamente o 
reverso da medalha, cujo verso corresponde à visão 
que deixámos expressa em II. 
Se encararmos a problemática na perspectiva da 
vítima, vêm ao de cima muitas realidades que a visão 
do nosso Código Civil deixara obnubiladas. Referimo-
nos, por exemplo, aos casos em que o acidente é 
originado pela vítima, mas sem que se lhe possa 
assacar culpa (porque é inimputável em razão de 
anomalia psíquica ou da idade, sendo a “culpa in 
vigilando”, de todo, desadequada para ser aqui 
adaptada) ou em que a culpa é leve. E, noutro âmbito, 
na perspectiva do lesado, passou a ser 
incompreensível que haja lugar a indemnização se o 
dono do veículo tinha a direcção efectiva dele, 
utilizando-o no seu próprio interesse e não a haja – da 
seguradora – se tais requisitos não se verificarem, 
como, por exemplo, no caso de furto. 
V – Por outro lado, esta protecção ao lesado é bem 
compreensível. 
Os acidentes com veículos constituem, nas sociedades 
modernas, a principal causa de morte ou de lesões 
graves numa longa fase da vida do ser humano. A este 
depara-se-lhe uma realidade que constitui – na 
perspectiva que aqui nos interessa dos acidentes e 
suas consequências – um desvalor particularmente 
intenso, que justifica que a ideia de indemnização se 
vá afastando do modo como o acidente se deu, 
relegando, nomeadamente, para menor importância, a 
questão da culpa ou dos fins por que o condutor pôs o 
veículo em movimento. É na própria circulação dos 
veículos, encarada no seu todo, que se vai procurar, 
cada vez mais, a razão de ser da indemnização. O 
acidente em si representará uma concretização já com 
esse “pano de fundo”.  
E, tanto assim é, que noutras ordens jurídicas, com 
expressão mais acentuada na Lei francesa de 
5.7.1985, a Lei Badinter - toda ela redigida na 
perspectiva da vítima de acidentes de circulação em 
que esteja implicado um veículo terrestre a motor - se 
vêm favorecendo claramente os lesados. 
Por outro lado, e como já se salienta no texto do 
acórdão, em muitos domínios da nossa vida social, os 
legisladores vêm assumindo protecção dos lesados, 
atenta a realidade que subjaz à eclosão de danos. Os 
acidentes de trabalho, a responsabilidade do produtor, 
os acidentes com aeronaves, os casos de lesões 
graves resultantes directamente de actos intencionais 
de violência são alguns dos exemplos em que o 
lesado, pela via da indemnização, beneficia dum 
regime legal favorável, desligado da culpa de quem 
indemniza e, muitas vezes, dele próprio.  
Sendo certo que, em muitos dos casos assim 
contemplados, estão em causa situações bem menos 
delicadas do que, por exemplo, a nossa. Basta pensar-
se na culpa do acidentado de trabalho que não perde, 
por isso o direito à indemnização (a não ser nos casos 
de culpa grosseira) e na eclosão do acidente de viação 
aqui em causa em que uma menor, de dez anos, 
conduzindo um velocípede sem motor, não 
“respeita”(?) um sinal de aproximação de estrada com 
prioridade. 
VI - No nosso país, à parte o recebimento das 
directivas, o legislador tem-se mantido imóvel perante 
a enormidade que atingiu a circulação automóvel, 
comparada com a do tempo em que se conceberam as 
disposições do Código Civil.  
Justifica-se, então, uma interpretação actualista de 
tais disposições legais, imposta, aliás, atento todo o 
quadro que vimos traçando, pelo artigo 9.º. n.º1 parte 
final do mesmo código. E impulsionada, não só pelas 
disposições de origem comunitária, como também 
pelos Acórdãos do TJCE citados no texto do nosso 
acórdão. 

VII – Só que, da visão actualista, resulta, a meu ver, 
por um lado, algum rompimento com o próprio 
conceito de risco que emerge das disposições de tal 
código (atente-se, por exemplo, no artigo 8.º, n.º2 do 
Decreto-Lei n.º 522/85) e, por outro, a minoração da 
importância da culpa do lesado, remetendo-a apenas 
para um dos critérios, de entre vários, que o tribunal 
deve ter em conta para decidir (vejam-se os referidos 
Acórdãos do TJCE).  
A fonte da indemnização já não se irá buscar, 
dogmaticamente, ou à culpa ou ao risco, mas brota 
logo, alimentada pela enormidade que constitui a 
circulação de veículos conjugada com as regras do 
seguro obrigatório. Repare-se, por exemplo, na 
técnica usada na mencionada Lei Badinter. Parte-se 
logo da indemnização às vítimas de acidentes de 
circulação e, depois, como excepção, surge a culpa 
grave do lesado (“faute inexcusable”), aliás, não 
relevante nos casos em que os acidentados têm 
menos de 16 (e tenhamos presente o nosso caso…) ou 
mais de 70 anos ou sejam titulares de incapacidade 
de, pelo menos, 80%. Não se procurou um estribo na 
culpa ou em risco (que nem é sequer ali referido) para 
se indemnizar. 
VIII – Efectuado o mencionado rompimento, já não se 
coloca, com acuidade, a questão da concorrência entre 
culpa e risco. Ultrapassar-se-ia, deste modo, a 
dificuldade que referimos em I. 
IX – Todavia, assim raciocinando, abrimos campo a 
um mar de incertezas, sobre os parâmetros de 
protecção ao lesado. Desde a sua inimputabilidade, em 
razão da idade ou de anomalia psíquica, passando pela 
afectação não culposa da sua capacidade de atenção 
como a resultante da influência de medicamentos ou 
de provecta idade, e seguindo para a maior 
vulnerabilidade do peão e do ciclista nos acidentes 
com veículos a motor, sem olvidar os casos em geral 
de culpa leve ou não exclusiva, tudo serve, ou pode 
servir, para restabelecer, pela via indemnizatória, um 
equilíbrio entre os intervenientes em acidentes de 
viação que estava comprometido à partida.  
O TJCE já vem tutelando, nos sobreditos arestos, 
protecção especial aos transportados no veículo 
acidentado. As suas palavras – nomeadamente nos 
considerandos – inculcam a ideia de que é de estender 
tal protecção a outros casos. 
Situam-se, pois, “prima facie”, em sede de direito 
comunitário os critérios de protecção dos lesados em 
acidentes de viação. 
Daí que entenda que se justificaria, no presente caso – 
e ressalvada, mais uma vez, a muita consideração – o 
reenvio prejudicial.  
Não se lançando mão do reenvio, entendo que o 
presente acidente se situa, gritantemente, entre os 
merecedores de protecção da lesada. Era uma criança 
de 10 anos, que circulava de bicicleta e que colidiu 
com um automóvel. A sua idade não permitirá mesmo 
que se fale, com propriedade, em desrespeito pelo 
sinal de prioridade ou, latamente, em culpa dela. Terá 
havido “culpa in vigilando” – cujos contornos não 
resultam dos factos - mas, como já referimos, esta é 
manifestamente desadequada para tutelar estes 
casos.  
Por isso, votei o acórdão.» 
 
5.  
Da leitura que fazemos dos dois arestos citados e do 
voto de vencido igualmente transcrito, parece-nos 
que, em tese geral e como princípio a seguir, é de 
aceitar o concurso do risco próprio do veículo com 
eventual culpa do lesado. 
5.1. E é assim que, tendo por base ou pano de fundo o 
nosso ordenamento jurídico e mais concretamente o 
disposto no artigo 505º do CC, no acórdão de 
4.10.2007 “se acolhe a regra do concurso da culpa do 
lesado com o risco próprio do veículo, ou seja, que a 
responsabilidade objectiva do detentor do veículo só é 
excluída quando o acidente for devido unicamente ao 
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próprio lesado ou a terceiro, ou quando resulte 
exclusivamente de causa de força maior estranha ao 
funcionamento do veículo”. 
5.2. Que no acórdão de 20.1.2009 se “admite, à luz da 
lei que nos rege e aceitando a possibilidade de 
concorrência de risco com culpa, que aquele deve 
considerar-se verificado quando se evidencia um risco 
próprio concretizado a concorrer com o facto causal do 
lesado ou quando a actuação culposa do lesado 
projectada no próprio acidente não permite dizer que o 
acidente foi exclusivamente causado pelo lesado”. 
Mas logo se dizendo ou prevenindo que “este 
entendimento não resolve os casos em que, não 
havendo culpa ou sendo esta diminuta - o caso da 
criança que atravessa a estrada em correria para 
agarrar a bola - se constata que o acidente resultou 
exclusivamente da conduta do lesado, não se 
evidenciando a interferência de nenhum risco próprio 
do veículo”. 
5.3. Que no voto de vencido se chama a atenção para 
o facto de, apesar da existência e recebimento das 
directivas, “o legislador ter-se mantido imóvel perante 
a enormidade que atingiu a circulação automóvel, 
comparada com a do tempo em que se conceberam as 
disposições do Código Civil”.  
Que se justifica uma interpretação actualista de tais 
disposições legais, imposta pelo artigo 9.º, n.º1, parte 
final do Código Civil. Impulsionada, não só pelas 
disposições de origem comunitária, como também 
pelos Acórdãos do TJCE citados no texto do acórdão. 
E que, efectuado este rompimento, já não se coloca, 
com acuidade, a questão da concorrência entre culpa e 
risco 
Mas que assim raciocinando, se abre campo a um mar 
de incertezas, sobre os parâmetros de protecção ao 
lesado. “ Desde a sua inimputabilidade, em razão da 
idade ou de anomalia psíquica, passando pela 
afectação não culposa da sua capacidade de atenção 
como a resultante da influência de medicamentos ou 
de provecta idade, e seguindo para a maior 
vulnerabilidade do peão e do ciclista nos acidentes 
com veículos a motor, sem olvidar os casos em geral 
de culpa leve ou não exclusiva, tudo serve, ou pode 
servir, para restabelecer, pela via indemnizatória, um 
equilíbrio entre os intervenientes em acidentes de 
viação que estava comprometido à partida”.  
 
6. Conscientes de que apenas pela via legislativa, do 
direito a constituir, se atingirá uma maior clarificação 
e determinação das situações em que a 
responsabilidade pelo risco deve concorrer com a 
conduta imputável ao lesado na produção do acidente 
(com culpa grave, diminuta ou mesmo sem culpa – 
inimputabilidade), cremos que é desde já possível 
admitir, na fixação da indemnização - à luz da dita 
interpretação actualista que leva em conta o novo 
paradigma da responsabilidade pelo risco, a função 
social que deve representar o seguro obrigatório e a 
nova concepção de justiça ou solidariedade que pode e 
deve ser feita, por esta via, sendo o lesado geralmente 
a parte mais débil -, um concurso entre a 
conduta/culpa do lesado[7] e a responsabilidade pelo 
risco, nas situações em que seja ainda possível 
evidenciar ou concretizar um risco próprio do 
veículo[8]. 
Foi o que ocorreu exactamente no caso do acórdão de 
4.10.2007. 
7. 
Subsumindo esta posição ao caso dos presentes autos, 
cumpre agora valorar os factos que o tribunal a quo 
conseguiu apurar e que deu como assentes sobre o 
modo como ocorreu o acidente. 
Já sabemos que o tribunal a quo entendeu que “…é 
inquestionável que o próprio lesado contribuiu com 
culpa para o eclodir do acidente em apreço”. 
E colocou a questão de saber “ se foi a violação 
daquele dever objectivo de cuidado da parte do lesado 

a causa única e exclusiva que determinou o eclodir do 
acidente dos autos”, concluindo que: 
“Ora, no caso em análise, se é certo que o lesado 
contribuiu com culpa para o eclodir do seu 
atropelamento, nada nos autos permite afirmar que o 
dito atropelamento se tenha ficado a dever única ou 
exclusivamente à conduta do lesado E………, no sentido 
de esta ter sido, por si só idónea para a sua produção. 
Na verdade, o atropelamento deu-se junto a um 
entroncamento, numa zona entre curvas, de onde é 
lícito concluir que, para a produção do mesmo 
concorreu inevitavelmente a aptidão para a criação de 
riscos típica dos veículos motorizados, 
reconhecidamente máquinas perigosas, por natureza. 
Note-se que, no caso concreto, desconhece-se, além 
do mais, a velocidade a que seguia o demandado 
B………. quando o lesado E………. lhe fez paragem, o 
que de per si, não nos permite concluir que o 
comportamento negligente do último tenha sido a 
causa única ou exclusiva do atropelamento”. 
Parece-nos que os factos provados não permitem ir 
tão longe como o foi o tribunal a quo. 
Na verdade, a situação em si não permite evidenciar, 
individualizar ou concretizar um risco próprio do 
veículo, quer inerente a este quer ao seu condutor[9]. 
O que os factos dizem é que se trata de uma situação 
perfeitamente normal na circulação de um veículo, na 
estrada. Existirem no local curvas e um 
entroncamento, é igualmente normal para a circulação 
de qualquer veículo. 
O eventual risco que daí possa advir não será um risco 
inerente à circulação do veículo, como máquina 
perigosa que é, mas simplesmente a uma má 
concepção da estrada, por apresentar curvas umas 
perto das outras, não ser suficientemente larga ou não 
sinalizar devidamente o entroncamento. A ter que se 
falar em risco ou risco acrescido, esse risco será 
imputável ao responsável pela via de circulação e não 
ao titular ou condutor do veículo. 
Por sua vez, na decisão recorrida releva-se o 
desconhecimento da velocidade do veículo para daqui 
concluir que a conduta do lesado não pode ser 
considerada como a única na produção do sinistro. 
Este raciocínio assenta em premissa errada e está, 
consequentemente, viciado. 
O desconhecimento da velocidade concreta não pode 
permitir tal conclusão. 
O inverso, seria possível, ou seja, a velocidade 
excessiva já permitiria imputar ao condutor alguma 
responsabilidade ou então considerar como não 
exclusiva, a do lesado. 
Estamos a decidir casos concretos, pelo que só os 
factos conhecidos e apurados podem ser valorados, já 
não qualquer facto não provado ou negativo, como 
aconteceu no presente caso. 
O que deve ser valorado para aquilatar da culpa ou 
agravar o risco, é a velocidade concreta, excessiva ou 
desajustada para o local, imprimida ao veículo. Não o 
facto de não se saber a velocidade. 
O que resulta da situação concreta dos autos é que 
estamos, não perante um risco inerente à situação em 
si, mas tão só perante o risco generalizado da 
circulação de uma máquina a motor como é o veículo 
automóvel. 
Já no que respeita à conduta do lesado, entendemos 
que o tribunal a quo não retirou da mesma todas as 
consequências em termos de culpa. 
O que se sabe é que os dois agentes estavam no local, 
não em fiscalização de trânsito, mas sim em serviço 
por um anterior caso de contra-ordenação. Pretendiam 
apurar a exacta localização de um marco para 
identificar melhor o local da infracção de outro 
processo[10].  
E foi quando o lesado E………. procurava o dito marco 
hectométrico, que ocorreram os factos.  
Não resulta dos autos como é que qualquer dos dois 
agentes se apercebeu que o condutor do veículo de 
matrícula ..-..-BG não fazia uso do cinto de segurança, 
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como é que eles comunicaram entre si a revelar esse 
facto, pois estavam a alguma distância um do outro, o 
certo é que o tribunal a quo dá como assente que “ o 
agente E………. …ao aperceber-se que o colega F………., 
que se encontrava a 20/30 metros atrás de si, atento 
o sentido de marcha Lixa/Amarante, tinha feito sinal 
de paragem à viatura de matrícula ..-..-BG, que 
circulava no sentido Lixa/Amarante, cujo condutor não 
fazia uso do cinto de segurança, fez-lhe sinal de 
paragem. 
Ao volante deste veículo circulava o arguido…e foi 
embater no agente E………. no início da curva para a 
direita da via, atento o sentido de marcha 
Lixa/Amarante, colhendo-o na hemifaixa de rodagem 
direita da via, atento o seu sentido de marcha, já 
próximo da linha divisória dos sentidos de trânsito da 
faixa de rodagem…”. 
Ou seja, a uma distância de cerca de 20/30 metros, o 
agente E………., com o intuito de mandar e fazer parar 
o veículo de matrícula ..-..-BG, coloca-se à frente do 
mesmo! 
Independentemente de ter feito ou não sinal de 
paragem ao condutor do veículo, não faz sentido que o 
agente se atravesse à frente do mesmo, a uma tão 
curta distância. Foi este facto que determinou que o 
agente tivesse sido colhido na hemifaixa de rodagem 
direita da via, atento o seu sentido de marcha, já 
próximo da linha divisória dos sentidos de trânsito da 
faixa de rodagem. 
O risco para a circulação deste veículo foi 
deliberadamente criado pela vítima que, 
conscientemente, se colocou à sua frente, a uma curta 
distância, de um modo inesperado e imprevisível. 
Imprevisibilidade que foi criada pelo próprio lesado. E 
não se trata de um lesado qualquer. Trata-se de um 
agente da GNR, com experiência na circulação dos 
veículos, do perigo e risco que estes representam para 
a circulação de um modo geral e abstracto e que tem 
o dever de prever como causa necessária e directa da 
sua conduta, o seu atropelamento. 
Diferente seria se porventura o agente, no dito 
exercício das suas funções, quando procurava o marco 
hectométrico, tivesse sido colhido junto à berma da 
estrada! Ou se um peão fosse colhido se circulasse a 
pé junto à berma. Situações em que se compreende 
admissível integrá-las no denominado risco de 
circulação próprio do veículo. 
O tribunal a quo decidiu que “…a matéria apurada 
evidencia claramente que o agente E………. agiu ilícita e 
negligentemente, ao posicionar-se em frente do 
veículo tripulado pelo demandado B………., numa zona 
entre curvas, quando este último veículo seguia em 
movimento a uma distância de si entre 20 a 30 
metros. 
Assim, é inquestionável que o próprio lesado 
contribuiu com culpa para o eclodir do acidente em 
apreço”. 
Ora, o tribunal a quo apenas não deu o passo seguinte 
que é o de concluir que o acidente em causa se deveu 
a culpa exclusiva do lesado, o agente E………. . 
Para além da conduta deste, não se vislumbra nos 
autos qualquer facto adicional que possa ter 
contribuído, a qualquer título, para a produção do 
acidente. A conduta do lesado foi aqui determinante e 
única para que o acidente tivesse ocorrido. Claro que a 
circulação do veículo foi imprescindível para a dita 
ocorrência. Pode até dizer-se que é idónea a produzir 
os danos que produziu. Mas não o foi, no caso 
concreto, como causa agravada de risco. Se o agente 
se tivesse atirado de um prédio de vários andares, de 
certeza que ia sofrer os mesmos ou mesmo maiores 
danos, consoante o número do piso escolhido. 
E outros exemplos se poderiam dar, no sentido de 
realçar que não foi o risco concreto representado pelo 
veículo que esteve na origem deste acidente mas tão 
só a conduta do agente, podendo chegar-se a danos 
equivalentes se a sua conduta tivesse ocorrido com 
outro bem, ainda que, na prática, não represente o 

perigo ou risco que representa uma viatura em 
circulação. 
8.  
Assim se conclui que, pese embora a interpretação 
actualista feita no acórdão recorrido à luz do aresto do 
Supremo Tribunal de Justiça de 4.10.2007 e da 
posição que se deixou expressa sobre esta matéria, in 
casu, não faz sentido imputar ao recorrente qualquer 
responsabilidade a título de risco, pois o acidente 
deve-se a culpa exclusiva do lesado. 
9. Apesar de o recurso ter sido apresentado apenas 
pelo Fundo de Garantia Automóvel, uma vez que este 
e o arguido ou demando B………. foram condenados 
solidariamente no pedido, ao abrigo do artigo 402º, nº 
2, alínea c), do CPP, o resultado do recurso 
aproveitará também a este. 
 

IV 
Decisão 
Por todo o exposto, decide-se: 
1. Conceder provimento ao recurso do 
recorrente/Fundo de Garantia Automóvel e, 
consequentemente, absolve-se o mesmo do pedido em 
que foi condenado. 
2. O resultado deste recurso aproveitará também ao 
demando B………. . 
 
Sem custas. 
 
Porto, 04.03.2009 
Luís Augusto Teixeira 
José Alberto Vaz Carreto 
 
___________________ 
[1] Proferido no processo nº 07B1710, consultável em 
www.dgsi.pt.jstj. 
[2] Diz este artigo, o seguinte: 
“Aquele que tiver a direcção efectiva de qualquer 
veículo de circulação terrestre e o utilizar no seu 
próprio interesse, ainda que por intermédio de 
comissário, responde pelos danos provenientes dos 
riscos próprios do veículo, mesmo que este não se 
encontre em circulação”. 
[3] O ac. de 4.10.2007, teve dois votos de vencido. 
Por sua vez, por acórdão de 21.1.2009, do Supremo 
Tribunal de Justiça, proferido no processo 08B3404, é 
reafirmada aquela posição, sendo relator o mesmo 
Conselheiro, Santos Bernardino, mas tendo igualmente 
um voto de vencido. 
[4] Posição também adoptada no ac. do mesmo 
tribunal de 2.7.2008, processo nº 08P2156, in 
www.dgsi.pt.jstj, sendo Relator o Conselheiro Santos 
Cabral. 
[5] Apesar de ainda extenso, entende-se que é de 
aqui reproduzir, no essencial, o teor do acórdão, pois 
só assim se possibilita um melhor conhecimento das 
posições em confronto, das interrogações colocadas e 
caminho possível ou desejável a seguir. 
[6] Brandão Proença sustenta, para além do mais, o 
seguinte: 
- Que “ a sintonização do disposto no artigo 505.º com 
a redacção dada às normas equivalentes dos outros 
sectores específicos da responsabilidade pelo risco 
implica a subjectivização da conduta do lesado 
(binómio imputabilidade/culpa), afastando a sua pura 
configuração causal” 
- Que se justifica um sistema de reparação automática 
para danos corporais no caso de sinistros com crianças 
de menos de 10 anos de idade. 
- Que “ só a culpa grave do lesado, tida por causa 
única do acidente, deve constituir causa exoneratória 
no círculo dos danos corporais (transportado sem cinto 
de segurança, que conheça a embriaguez do seu 
transportador, que suba ou desça do comboio em 
andamento, do peão que prescinda da 
passadeira/passagem aérea para atravessar noutro 
local e em via de tráfego intenso). Evita-se, assim, 
que os pequenos descuidos, as desatenções ou os 
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comportamentos reflexos funcionem a favor das 
seguradoras e que a culpa leve dos vigilantes seja 
considerada como facto de terceiro”. 
[7] Nas situações em que não se pode apurar ou 
imputar a produção do acidente a culpa única e 
exclusiva do lesado. 
[8] Deixando, para já, de fora, aquelas situações em 
que se considera a responsabilidade pelo risco como 
sempre inerente à própria circulação dos veículos, que 
estará sempre presente, que será sempre de relevar 
para efeitos de indemnização, abstraindo da conduta 
do lesado, em que “o acidente em si representará uma 
concretização já com esse “pano de fundo””. 
[9] Nomeadamente a sua inexperiência como 
condutor. 
[10] Refere-se na decisão recorrida: “…os quais 
referiram, unanimemente, que, em Novembro de 
2003, se encontravam na EN.., em ……., devidamente 
fardados, quando um automobilista praticou uma 
contra-ordenação. 
Porém, a fim de levantarem o respectivo auto e 
porque necessitassem de saber o quilómetro em que 
se tinha verificado aquela contra-ordenação, decidiram 
procurar o marco hectométrico localizado nas 
imediações do local onde aquela ocorrera, tendo para 
o efeito montado nos respectivos motociclos, 
dirigiram-se na EN .., no sentido Lixa/Amarante, 
contornaram uma rotunda sita após o local onde se 
veio a verificar o acidente e fizeram o percurso 
inverso, acabando por estacionar os respectivos 
motociclos junto do entroncamento que dá acesso a 
………., localizado à sua direita, atento o sentido de 
marcha Amarante/Lixa.  
Após, apearam-se de tais motociclos, tendo a 
testemunha E……… atravessado a EN .., em cuja 
berma direita, atento o sentido de marcha 
Amarante/Lixa, andou à procura do dito marco 
hectométrico, tendo realizado esta operação com o 
capacete na cabeça colocado”. 
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SOCIAL 
 
 
 
 
Sumário nº 6610 
 
 
Registo 359 
Proc. n. º 4296/08-4 
TTVRL (Pº ……./08.4 - S.Uª.) 
 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
I – B…………….., intentou a presente providência 
cautelar de suspensão preventiva de despedimento 
por extinção do posto de trabalho, contra C……………, 
S.A., pedindo que se decrete a suspensão do 
respectivo despedimento que lhe foi comunicado em 
05.03.2008 com efeitos a partir de 29.04.2008, pela 
sua entidade patronal, alegando para tanto e em 
síntese, que:  
- A requerente em 01 de Junho de 1985, foi trabalhar 
para a D………….., Lda. como empregada de andares no 
Hotel E…………., mediante a remuneração de 
23.600$00, através de celebração de sucessivos 
contrato a prazo, que foram sendo renovados.(docs. 
1,2 e 3). 
-Posteriormente, aquela unidade hoteleira foi 
adquirida pela F……………., S.A., 
- Esta, por sua vez, em 01/01/1998 celebrou com a 
requerente, contrato de trabalho, por seis meses, 
renovável por iguais e sucessivos períodos, pelo qual 
esta desempenhava as funções de trabalhadora de 
andares, mediante a remuneração de 
31.400$00.(doc.4). 
 
- Contrato que se foi renovando, vindo a requerente a 
tomar-se trabalhadora permanente da empresa, 
qualidade confirmada por sentença judicial proferida 
no processo 20/91 que correu termos neste Tribunal 
de Trabalho.(doc.8). 
- Quando a requerida C……………, S.A., adquiriu o Hotel 
E…………., assumiu a relação laboral existente. 
- No âmbito desta relação, a requerente ocupa-se da 
limpeza, asseio, arrumação, arranjo e decoração dos 
aposentos dos hóspedes, limpeza, arrumação e 
conservação das instalações, etc,. mediante 
remuneração, exercendo o seu trabalho sob as ordens, 
direcção e autoridade da requerida. 
- Sendo que a requerente trabalhou sempre no Hotel 
E………….. e noutros estabelecimentos das diversas 
sociedades, em Vidago e esporadicamente no Hotel 
……….. nas Pedras Salgadas, suas entidades patronais, 
sem quaisquer hiatos e de modo continuado e 
ininterrupto. 
- Em 13 de Novembro de 2006, a requerida, encerrou 
a dita unidade hoteleira de Vidago, no âmbito de um 
projecto de reconversão e requalificação dos Parques 
de Pedras Salgadas e Vidago. 
- No ano em curso, a requerida notificou a requerente 
que era sua intenção proceder à extinção do seu posto 
de trabalho. 
- Oportunamente a requerente contestou, alegando, 
em síntese, que não se encontravam reunidos os 
pressupostos para o efeito, até porque havia na 
empresa e na sua categoria profissional, trabalhadora 
com menos antiguidade e que não tinha sido posto à 
sua disposição a devida compensação, porquanto a 
sua antiguidade era reportada a 01 de Janeiro de 1988 
e não a 1 de Junho de 1985, data em que começou a 
trabalhar no Hotel E………….. .(doc.5).. 
- Apesar disso, a requerida, por decisão de 29 de 
Fevereiro do corrente ano, notificada dia 05 de Março, 
extinguiu o posto de trabalho da requerente, decidindo 

pelo seu despedimento com efeitos a partir de 29 de 
Abril de 2008.(doo.6). 
E reiterando factualmente a inobservância dos 
requisitos para a concretização do seu despedimento 
por extinção do posto de trabalho, reivindicando a sua 
ilicitude, pede, a final, a requerente que seja 
decretada a suspensão do respectivo despedimento 
pela requerida.  
 
De seguida, liminarmente, o Mmº Juiz a quo 
considerando que”o estado dos autos e a natureza do 
pedido, permitem que desde já se profira decisão de 
fundo” e considerando designadamente que “o art. 
434º do CT quis excluir do quadro de aplicação do 
CPT, as providências que não estejam circunscritas e 
definidas neste, como é o caso do despedimento por 
extinção do posto de trabalho e por inadaptação” 
decidiu “julgar improcedente a presente providência 
cautelar e, consequentemente, da mesma absolver a 
requerida.”  
 
A requerente, inconformada com esta decisão, dela 
interpôs recurso de agravo, formulando, para o efeito, 
as seguintes conclusões:  
1. O pedido da suspensão cautelar do despedimento 
promovido por extinção do posto de trabalho é 
legalmente admissível nos sobreditos termos. 
2. A decisão, em crise, violou, designadamente, o 
disposto nos artigos 34º e seguintes do C.P.T., 434º 
do C.T. e nos nºs 4 e 5 do artigo 20º da Constituição 
da República Portuguesa. 
 
O Exmº. Magistrado do Mº Pº nesta Relação emitiu 
Parecer no sentido de que o recurso merece 
provimento. 
 
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir. 
 
II – Factos indiciariamente provados: Os constantes 
do relatório que antecede. 
 
III – Do Direito  
Sabido que é em função das conclusões do recurso 
que se afere o respectivo objecto, ressalvadas as 
matérias de conhecimento oficioso (arts. 684º/3 e 
690º/1e 3 do CPC, aplicável ex vi do art. 87º/1 do 
CPT), diremos que a única questão suscitada consiste, 
fundamentalmente, em saber se em caso de 
despedimento por extinção do posto de trabalho é 
admissível o procedimento cautelar de suspensão 
preventiva do despedimento.  
Na decisão recorrida, como vimos, julgou-se o 
requerido procedimento improcedente por se entender 
que “o artº 434º do CT, quis excluir do quadro de 
aplicação do CPT, as providências que não estejam 
circunscritas e definidas neste, com é o caso do 
despedimento por extinção do posto de trabalho e por 
inadaptação.” 
Discorda a agravante/requerente para quem é 
admissivel o procedimento de suspensão preventiva 
do despedimento por extinção do posto de trabalho. 
E a nosso ver, a razão assiste-lhe, em decorrência 
desde logo de imposição constitucional.  
Com efeito, após a revisão constitucional operada pela 
L 1/97, que deu nova redacção ao art. 20º da CRP, os 
procedimentos cautelares passaram a ter expressa 
protecção constitucional[1], estabelecendo o nº 4 “ 
todos têm direito a que uma causa em que 
intervenham seja objecto de decisão em prazo 
razoável e mediante processo equitativo” e o nº 5 que 
“para a defesa dos direitos, liberdades e garantias 
pessoais, a lei assegura aos cidadãos procedimentos 
judiciais caracterizados pela celeridade e prioridade, 
de modo a obter tutela efectiva e em tempo útil contra 
ameaças e violações desses direitos.»[realce nosso] 
Daqui decorre, portanto, que para garantir o direito à 
tutela efectiva ou o direito à tutela jurisdicional 
efectiva não é suficiente o direito de acção. De facto, 
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como referem Gomes Canotilho e Vital Moreira[2] as 
delongas processuais justificarão algumas vezes a 
imperatividade de medidas provisórias ou cautelares 
não só para garantir o direito à tutela judicial, mas 
também para impedir que a duração do processo 
origine prejuízos irreparáveis que não podem ser 
evitados ou corrigidos por decisão ulterior. 
Por isso, no Preâmbulo do DL 480/99, de 9.11, que 
aprovou o [actual] CPT, em vigor desde 2000.01.01, 
se consigna que “quanto aos procedimentos 
cautelares, são introduzidas significativas alterações, 
quer em relação aos meios já existentes, quer através 
da criação de novos instrumentos.” 
Em conformidade, o referido diploma adjectivo laboral 
no seu Capítulo IV para além de regulamentar o 
procedimento cautelar comum (Secção I), por remição 
para o Código de Processo Civil (Cfr. arts 32º e 33º), 
regula também os procedimentos cautelares 
especificados (Secção II), nomeadamente a suspensão 
de despedimento individual (arts 34º a 40º), 
suspensão de despedimento colectivo e a protecção da 
segurança, higiene e saúde no trabalho), na subsecção 
I, II, e III, respectivamente. 
Na verdade, o despedimento por iniciativa do 
empregador pode ocorrer por causas subjectivas, 
precedido ou não de procedimento disciplinar, 
regulado nos arts 411º a 418 do Código do Trabalho 
(doravante CT), mas também por causas objectivas, 
como o despedimento colectivo (art. 397º), o 
despedimento por inadaptação do trabalhador (art. 
405º) e o despedimento por extinção do posto de 
trabalho (art. 402º). 
Ora, verificado o despedimento por qualquer destas 
causas, parece-nos que o trabalhador pode requerer a 
suspensão preventiva do despedimento, nos termos 
do art. 434º do CT ao estabelecer que “o trabalhador 
pode, mediante providência cautelar regulada no 
Código de Processo do Trabalho requerer a suspensão 
preveniva do despedimento no prazo de cinco dias 
ùteis a contar da recepção da comunicação de 
despedimento.” 
Nem se diga, como o faz a decisão recorrida, que à lei 
adjectiva se circunscrevem, apenas, as situações 
respeitantes ao despedimento como sanção disciplinar, 
ao despedimento colectivo e - diremos nós - as que se 
reportam à protecção da segurança, higiene e saúde 
no trabalho.  
Trata-se, segundo cremos, de um argumento assente 
num estrito literalismo e sem eco como vimos na CRP, 
nem na lei ordinária, desde que ocorrendo 
despedimento do trabalhador ainda que com base em 
causa objectiva e reputando-se aquele [trabalhador] 
irregular ou ilicitamente despedido não fazia sentido 
que não pudesse salvaguardar em sede cautelar e 
antecipatória o direito à tutela jurisdicional efectiva, 
que a garantia da segurança do emprego outrossim 
postula. 
Logo, alegando a requerente que foi despedida com 
base em extinção do seu posto de trabalho e 
invocando também que se consubstanciam os 
pressupostos desse despedimento, afigura-se-nos que 
não pode ver subtraído o correspondente 
procedimento cautelar para suspender tal 
despedimento, sob pena de violação ou inadmissivel 
limitação daquela garantia ou direito à segurança no 
emprego, constitucionalmente consagrado (art. 53º da 
CRP).  
 
Saliente-se, a propósito, que a dúvida interpretativa 
resulta, desde logo, da previsão genérica do transcrito 
art. 434º do CT ao permitir a suspensão preventiva do 
despedimento sem distinguir as várias modalidades 
desse despedimento[3].Na verdade, antes da entrada 
em vigor do CT não subsistiam dúvidas, por um lado, 
quanto à admissibilidade da providência cautelar de 
suspensão de despedimento nos casos de 
despedimento pelas denominadas causas subjectivas, 
como o despedimento com justa causa (arts 34º a 40º 

do CPT e 14º do RJCCT), mas também no 
despedimento pelas indicadas causas objectivas, como 
o despedimento por extinção do posto de trabalho 
(art. 33º do RJCCT) ou o despedimento por 
inadaptação (art. 9º do DL 400/91, de 16.10), nem 
outrossim do procedimento cautelar de suspensão do 
despedimento colectivo aos casos de despedimento 
colectivo (art. 25º do RJCCT). 
 
Ora, segundo cremos, esta foi, de algum modo, 
também a orientação subjacente ao Acordão 
Uniformizador de Jurisprudência nº 1/2003[4], ao 
decidir que “o trabalhador despedido (individual ou 
colectivamente) pode socorrer-se do procedimento 
cautelar de suspensão de despedimento desde que 
esta seja a causa invocada pela entidade patronal para 
a cessação da relação laboral ou, na sua não 
indicação, se configure a verosimilhança de um 
despedimento.”  
Aliás, foi enquadrando todos estes anteriores acervos 
legais e jurisprudênciais, que no já referido aresto 
desta Relação de 2007.02.05[5], após se consignar 
que a providência cautelar regulada no Código de 
Processo do trabalho para a suspensão preventiva do 
despedimento, é precisamente aquela que esta 
regulada na subsecção I, da Secção II, do Capítulo IV 
do CPT, se decidiu que “à suspensão de despedimento 
por extinção do posto de trabalho (e por despedimento 
colectivo e por inadaptação) deve aplicar-se a 
tramitação regulada nos arts 34º e seguintes do CPT, 
com as necessárias adaptações (cfr. regras próprias 
para a suspensão de despedimento colectivo nos arts 
41º e 42º) dada a especificidade de procedimento que 
o Código do Trabalho estipula para a cessação do 
contrato de trabalho por iniciativa do empregador - 
cfr. artigos 411º a 418º no caso de despedimento com 
justa causa; artigos 419º a 422º no caso de 
despedimento colectivo; artigos 423º a 425º no caso 
de despedimento por extinção do posto de trabalho e 
artigos 426º a 428º no caso de despedimento por 
inadaptação do trabalhador “[negrito e sublinhado 
nossos].  
Ou seja, afigura-se-nos assim que esta é a solução 
que partindo do texto do art. 434º do CT e sem olvidar 
a unidade do sistema jurídico e a própria teleologia do 
preceito melhor se coaduna com as regras de 
interpretação do art. 9º do C.Civil.  
 
Destarte e sumariando dir-se-à que no despedimento 
por extinção de posto de trabalho regulado nos arts 
423º a 425º do Código do trabalho é admissivel o 
procedimento cautelar de suspensão de despedimento 
previsto nos arts 34º e ss do CPT,com as necessárias 
adaptações. 
 
E nesta conformidade, na procedência das conclusões 
da agravante, revoga-se a decisão recorrida que deve 
ser substituida por outra que admita o procedimento 
cautelar de suspensão preventiva de despedimento 
por extinção do posto de trabalho, ordenando-se a 
tramitação adequada ao respectivo prosseguimento.  
 
IV- Decisão 
Termos em que se acorda em dar provimento ao 
agravo e revogar a decisão recorrida que deverá ser 
substituida por outra a determina o prosseguimento 
deste procedimento nos termos atrás referidos.  
 
Sem custas. 
 
Porto, 02 de Fevereiro de 2009 
António José Fernandes Isidoro 
Albertina das Dores N. Aveiro Pereira 
Paula A. P. G. Leal Sotto Mayor de Carvalho 
__________________ 
[1] - Vd Acórdão da Relação do Porto de 2007-02-05, 
Pº 2744/06-1 por nós subscrito como 1º adjunto, in 
www.dgsi.pt.trp.  
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[2] - Cfr. CRP – Constituição da República Portuguesa 
anotada, vol. I- 4ª edição revista, ps 416 e 417.  
[3] - Cfr. Adelaide Domingos, Procedimentos 
Cautelares Laborais, em Estudos do Instituto de 
Direito do Trabalho, vol. V, p. 57/58. 
[4] - Proferido em 2003.10.01 e publicado no DR, 1-A, 
nº 262,. de 2003.11.12.  
[5] - Cfr. supra nota 1- reiteramo-lo -, por nós 
subscrito. 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6611 
 
 
 
Reg. 279 
Apel. 3819.08  
(PC …..06 – TT Porto, ..º Juízo)  
 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto 
 
 
1. Relatório  
 
B………. instaurou acção emergente de contrato 
individual de trabalho com processo comum contra 
C………., LDA., pedindo a condenação desta a abster-se 
de praticar novos actos discriminatórios ou persistir 
directa ou indirectamente nos já ocorridos, dando ao 
autor o mesmo tratamento que dá aos demais 
trabalhadores, bem como a pagar-lhe indemnização 
por danos morais na quantia mínima de 50 mil euros. 
Alegou em síntese que a ré a partir de Outubro de 
2004 passou a discriminá-lo, agredindo-o com 
decisões e comportamentos ofensivos da sua honra 
dignidade e consideração pessoais e do seu brio 
profissional. 
 
A ré contestou invocando que a sua conduta foi 
sempre irrepreensível concluindo pela sua absolvição. 
Deduziu reconvenção, pedindo a condenação do autor 
em indemnização em quantia não inferior a 20.000 
pelos danos que lhe causou. 
 
O autor respondeu à reconvenção, mantendo os seus 
pontos de vista. 
 
Foi proferido despacho saneador, fixados os factos 
assentes e elaborada a base instrutória, alvo de 
reclamação. 
 
Teve lugar o julgamento, tendo-se respondido à base 
instrutória, sem reclamação. 
 
Proferida sentença foi a acção julgada parcialmente 
procedente tendo-se condenado a ré a devolver ao 
autor o computador portátil que lhe esteve distribuído 
até Abril de 2006 para o desempenho das suas 
funções logo que – cessada a situação de baixa 
médica em que se encontra - o autor retome o 
exercício das suas funções. No mais foi a ré absolvida 
do pedido. O autor foi absolvido do pedido 
reconvencional.  
 
A) Por discordar da sentença na parte em que 
absolveu o autor do pedido reconvencional, dela 
recorre a ré, concluindo que:  
a) Não se conformando com a sentença proferida nos 
presentes autos na parte que julgou a reconvenção da 
R. improcedente, absolvendo o A. do pedido 
reconvencional, a R. e ora Recorrente interpôs o 
presente recurso de apelação. 

b) Da douta sentença resultou que: o ora Apelado 
enviou comunicações escritas à sede da empresa 
detentora das quotas da Apelante; revelou nas supra 
referidas comunicações factos que se passariam na 
Apelante e que qualificou como sendo ilegais, 
vexatórios, abusivos e discriminatórios e ainda que por 
estas razões foi instaurado, propositadamente para o 
efeito um inquérito efectuado pela D………. na ora 
Apelante. 
c) Ficou ainda provado que o inquérito realizado 
concluiu pela inexistência de qualquer fundamento nas 
queixas apresentadas pelo ora Apelado e ainda que a 
realização daquele inquérito provocou despesas e 
deslocação de dois elementos da D………., de vários 
funcionários da Apelante e implicou que estes não 
prestassem trabalho para a Apelante durante todo o 
dia do inquérito, despesas essas que irão ser 
imputadas à Apelante. 
d) Porém, apesar de todo o supra exposto, conclui a 
sentença não se encontrar preenchido o requisito da 
ilicitude., i.e., não se ter provado que as comunicações 
escritas do Apelado tenham sido determinadas por 
qualquer intenção difamatória do Apelado. 
e) Contudo, do conjunto de todos os articulados do 
Apelado, assim como dos factos que resultaram 
provados na sentença, resulta claramente não só que 
as afirmações do Apelado se revelaram infundadas 
mas também que as mesmas foram apresentadas de 
forma a distorcer propositadamente a realidade de 
determinados factos inócuos, atribuindo 
reiteradamente aos mesmos motivações ilegais, 
vexatórias, abusivas e discriminatórias e apresentando 
até mesmo alguns factos falsos. 
f) Tais comunicações foram proferidas pelo Apelado na 
sequência de diversas ordens de trabalho dadas pela 
Apelante que não agradaram àquele, sendo que, para 
além disso o Apelado não dirigiu as suas supostas 
dúvidas aos seus superiores hierárquicos, os quais 
poderiam resolver as suas questões mais facilmente. 
g) Tendo, ao invés, optado por dirigir comunicações 
com factos falsos e versões falsas de alguns factos à 
D………., tal como resultou provado na sentença, com a 
intenção de difamar e vexar a Apelante como 
retaliação por decisões desta com as quais o Apelado 
não concordou. 
h) Ficando, assim, plenamente demonstrada a 
intenção do Apelado em prejudicar a Apelante, pelo 
que, é devida a indemnização pelos danos 
patrimoniais causados ilicitamente pelo Apelado. 
i) No que concerne ao pedido de indemnização por 
danos não patrimoniais, entendeu o Meritíssimo Juiz 
que o facto das acusações que o Apelado fez à 
Apelante terem sido comentadas no meio de sector de 
actividade da Apelada não assumem relevância 
jurídica suficiente que justifique indemnização, sendo 
uma vicissitude própria do mercado concorrencial. 
j) No entanto, cumpre esclarecer que o mercado 
farmacêutico é um mercado com características 
especiais, que depende, em grande parte, das relações 
de confiança que se estabelecem entre profissionais de 
saúde e delegados de informação médica, sendo estes 
a imagem das companhias farmacêuticas perante 
aqueles. 
k) Deste modo, o facto das representaram danos 
efectivos na Apelada. 
l) A circunstância de diversos médicos se mostrarem 
avessos a receber delegados de informação médica da 
Apelante devido a acusações falsas e difamatórias 
veiculadas quer directamente pelo próprio Apelado, 
quer por terceiros a quem aquele as transmitiu, 
representa um grande obstáculo ao trabalho de 
divulgação e informação dos delegados, impedindo 
que os medicamentos que estes divulgam sejam 
prescritos. 
m) Ora, o supra referido obstáculo não foi devido a 
uma qualquer abstracta vicissitude de mercado, mas 
antes directamente devido à divulgação das acusações 
falsas e difamatórias levada a cabo pelo Apelado. 
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n) O que assume especial gravidade pelo facto de não 
ser uma acto difamatório proveniente de uma empresa 
concorrente ou de terceiro exterior à Apelante, como 
seria normal, podendo então ser classificado como 
vicissitude própria do mercado concorrencial, 
o) Mas, ao invés, ser um acto difamatório proveniente 
de um trabalhador ao serviço da própria Apelante 
sendo, nestes termos um dano com gravidade passível 
de ser indemnizado, nos termos o art. 496º, n.º 1 do 
C. Civil. 
p) Deste modo, deve a decisão do tribunal de 1ª 
instância ser parcialmente alterada e, em concreto, ser 
o Recorrido condenado a pagar à Recorrente a quantia 
de € 20.000,00 a título de danos patrimoniais e danos 
não patrimoniais. 
 
B) Igualmente inconformado com aquela sentença 
dela recorre de apelação o autor, formulando as 
seguintes conclusões: 
1.ª- O A. é Técnico Especialista de Informação Médica 
e nessa qualidade compete-lhe visitar, promover a 
prescrição de medicamentos, às especialidades de 
Urologia, Dermatologia e Ginecologia. 
2.ª- A retirada da visitação ao Recorrente por parte da 
Ré da visita às especialidades referidas supra 1.º, 
constitui infracção aos art.º 14.º da C.R.P. e art.º 21.º 
e 22.º do Código do Trabalho, não podendo 
considerar-se acto praticado no âmbito do poder de 
Direcção, desde logo porque tal acto não foi prévia ou 
posteriormente justificado, nem ditado pela realização 
de interesses legítimos da Empresa. 
3.ª- A atribuição ao Recorrente da visitação de um 
Target de cem médicos Estomatologistas, 
normalmente visitados por Delegados de inicio de 
carreira que sempre por essa área principiam, 
retirando-lhe já depois de ser colocado nessa situação, 
do computador à longo tempo utilizado como 
instrumento de trabalho, a não convocação para as 
reuniões gerais e de zona da sua área de actividade, 
promoção da prescrição de medicamentos, e de todas 
as reuniões nacionais onde estão presentes todos os 
trabalhadores da Recorrida, bem como a privação do 
uso do veículo para fins pessoais. 
4.ª- Bem como o não aumento do seu vencimento 
desde o ano de 2004, a não entrega do Cabaz de Natal 
que até 2004 sempre recebeu, constituem actos 
discriminatórios que, pela causa e sucessão 
cronológica tem de ser interpretados como integrantes 
de um plano previamente pensado para levar o 
Recorrente à saída da empresa são, de per si, e em 
conjunto discriminatórios e devem ser classificados de 
assédio laboral ao abrigo dos art. 22.º e 23.º do 
Código do Trabalho.  
5.ª- As respostas aos quesitos são excessivas ou 
deficientes, pelo que face à matéria de facto que 
sustenta a decisão recorrida pelo que devem ser 
alteradas de acordo com o exposto nas alegações. 
6.ª- E permita fixar matéria de facto essencial à boa 
decisão da causa. 
7.ª- A sentença recorrida não distingue 
convenientemente reuniões gerais de todos os 
trabalhadores da Recorrida, reuniões gerais de vendas 
e reuniões de zona. 
8.ª- Em qualquer das reuniões referidas supra 7.º são 
discutidas questões que interessam ao Recorrente 
enquanto profissional de informação médica, 
designadamente nas reuniões da zona norte onde 
estão presentes todos os Delegados de informação 
médica, independentemente das especialidades que 
visitam. 
9.ª- A sujeição do Recorrente a reuniões individuais 
não encontram justificação técnica ou estratégica em 
qualquer dos argumentos alegados pela Recorrida, e 
tem como único objectivo subtrai-lo ao contacto 
profissional com os seus colegas o que o humilha e 
menospreza no seu ambiente de trabalho. 

10.ª- Todos os actos alegados e provados constituem 
degradação objectiva das condições de trabalho 
violando os art.º 120.º alíneas a), c), d) e e). 
11.ª- E representam, na prática e no âmbito da 
empresa desrespeito pela categoria profissional do 
Recorrente Técnico Especialista de Informação Médica, 
e um abaixamento da categoria profissional, 
causadora de desprestigio e diminuição do estatuto 
profissional. 
12.ª- A sentença recorrida, ao partir do principio de 
que todos os actos alegados e provados foram 
praticados ao abrigo do seu poder de Direcção, 
coberto pelo art.º 150.º do Código do Trabalho, sem 
ter em conta os limites que resultam do contrato, da 
categoria profissional e da pratica da empresa, viola a 
lei, designadamente o próprio art.º 150.º e as demais 
normas referidas. 
13.ª- E ao não quesitar matéria nova surgida em 
audiência de discussão e julgamento não a tendo em 
conta violou o art.º 515.º, 650.º n.º 2 alínea f) e 
264.º n.º 3 do Código de Processo Civil. 
14.ª- A sentença faz assim, deficiente interpretação 
dos factos provados e aplica deficientemente o direito 
pelo que deve ser revogada. 
15.ª- Quando assim se não entenda deve ser 
ordenada a baixa do processo à primeira instância 
para aditamento de matéria de facto conforme ao 
alegado neste recurso. 
 
C) Também inconformada com a referida sentença na 
parte em que a condenou a devolver o computador ao 
autor, dela recorre subordinadamente a ré, onde 
conclui que:  
a) Em primeiro lugar, relativamente ao quesito 11º da 
Base instrutória, houve vários depoimentos de 
testemunhas na audiência de julgamento que vieram 
provar não ser resposta dada ao mesmo exacta. 
b) De facto, foi inequivocamente afirmado que, em 
Outubro de 2004 não foi só o Recorrido que deixou de 
visitar as especialidades supra referidas mas diversos 
delegados de informação médica, tendo este facto 
decorrido de uma decisão estratégica da Recorrente, 
como é o caso da testemunha L………. (cassete 6, Lado 
A, 0001 a 5040) e G………., (cassete 8ª. Lado B, 0001 
a final). 
c) Pelo que, não poderá a resposta ao quesito em 
questão deverá passar a ter o seguinte conteúdo: “A 
retirada referida na al. B) da matéria assente teve - na 
sua base – alterações estratégicas na distribuição dos 
delegados.”. 
d) Cumpre salientar que o computador em questão 
não foi retirado apenas ao Recorrido mas a todos os 
trabalhadores da Recorrente as circunstâncias em que 
foi retirado o computador portátil ao Recorrido, uma 
vez que foi necessário proceder à alteração de todo o 
programa informático das suas equipas de vendas do 
Recorrente.  
e) Pelo que, pode-se concluir com toda a certeza, não 
existir qualquer intuito persecutório ou discriminatório 
da parte da Recorrente contra o Recorrido. 
f) Sucede que, esta recolha dos computadores 
coincidiu com a atribuição ao Recorrido de um projecto 
novo e pioneiro na Recorrente, sendo o supra referido 
programa informático, quer antes, quer após as 
alterações efectuadas, inadequado a ser usado pelo 
Recorrido para a prossecução daquelas tarefas. 
g) Posto isto, o Recorrido passou a utilizar uns 
relatórios de fácil preenchimento manual, 
temporariamente, até que se encontrasse uma solução 
informática para a especialidade de estomatologia, 
altura essa em que lhe seria novamente atribuído um 
computador portátil. 
h) Não havendo qualquer necessidade, no presente 
momento, do Recorrido ter um computador à sua 
disposição, não desempenhando, aliás, qualquer tarefa 
que implique a utilização do mesmo.  
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O MP emitiu parecer no sentido de que não ser 
admissível o recurso subordinado e que não deve ser 
provido o recurso da ré; quanto ao recurso do autor 
entende que deverão ser ponderados os elementos 
que refere a fim de se decidir o recurso. 
 
Recebidos o recursos foram colhidos os vistos legais.  
 
2. Matéria de Facto  
Na primeira instância foram considerados provados os 
seguintes factos:  
1. O A. exerce as funções de técnico especialista de 
informação médica, sob a direcção e orientação da ré, 
sendo a sua antiguidade reportada a O1.SET.73.  
2. O A., em reunião havida em Outubro de 2004, não 
aplaudiu a nomeação do novo chefe da equipa sul — 
E………. — em substituição da D. F………. .  
3. A partir de Outubro 2004, a R. retirou ao A. a 
visitação dos médicos especialistas de dermatologia e 
urologia — que visitava há anos - e não lhe atribuiu a 
visitação dos médicos especialistas em ginecologia, 
com vista ao lançamento no mercado de um novo 
medicamento, visitação essa que foi efectuada por 
outros profissionais da A.  
4. A R., a partir de Outubro de 2004, retirou ao A. a 
visitação dos médicos especialistas de dermatologia e 
urologia, que visitava há anos, retirada essa que teve 
- na sua base - a atribuição ao autor de um novo 
projecto, tendo sido atribuída ao A., em carácter de 
exclusividade, a visitação da especialidade de 
Estomatologia.  
5. A ré efectuou algumas vezes a redistribuição de 
especialidades pelos vários técnicos de informação 
médica, em especial a partir de 2004.  
6. Os contactos de vendas, reportes de produtos e 
tudo o mais necessário à articulação e coordenação 
das promoções e vendas dos medicamentos são feitos 
por via informática, dispondo cada um dos 
profissionais de informação médica de um computador 
portátil.  
7. Procedeu a R., em Abril de 2006, à recolha de todos 
os computadores de todos os técnicos de i.m. ao seu 
serviço em virtude de alteração do programa 
informático das suas equipas de vendas, para que o 
programa informático assim alterado pudesse ser 
instalado nesses computadores.  
8. A referida alteração do programa informático 
consistiu na possibilidade — até aí inexistente - de o 
respectivo utilizador poder contactar com as outras 
filiais da demandada a nível mundial através de 
correio electrónico.  
9. Em 06.ABR.06 a ré retirou ao A. — através do chefe 
de equipa norte, G………. — o computador portátil que 
lhe estava atribuído; a comunicação do A. com os 
serviços da R. passou então a ser efectuada através 
do preenchimento de impressos — que foram 
atribuídos ao A. - a remeter directamente ao referido 
chefe de equipa. 
10. Na área Norte, a ré tem um d.i.m. afecto aos 
denominados Transplantes (também afecto à zona 
Centro); 2 d.i.m. afectos às especialidades de 
Dermatologia, Urologia e Ginecologia e cerca de 10 
d.i.m. a quem são atribuídas a Clínica Geral; e a 
especialidade de Estomatologia (o autor). [1] 
11. Para coordenação, avaliação de resultados por 
ciclo e programação e definição de estratégia do 
seguinte, são efectuadas reuniões trimestrais, 
convocadas, conforme o caso, pelo chefe nacional de 
vendas — se nacionais — e pelos respectivos chefes de 
equipas quando de zona; anualmente, é feita uma 
reunião geral de todos os trabalhadores da ré, na qual 
o director-geral faz um balanço e apresenta 
resultados, fazendo a respectiva comunicação; é 
necessária a presença dos técnicos de i.m. apenas 
naquelas reuniões que lhes dizem directamente 
respeito.  
12. Apenas é obrigatório que a ré convoque para as 
reuniões gerais aqueles trabalhadores que 

desempenhem tarefas que tenham ligação com os 
assuntos tratados ou discutidos nas respectivas 
reuniões, não sendo necessário que nelas estejam 
presentes todos os técnicos de i.m.  
13. Para além das referidas reuniões, as equipas 
regionais de vendas fazem 5 a 6 reuniões de zona por 
cada ciclo, sendo que o A, não foi convocado desde o 
1. ciclo de 2005/2006 para as reuniões da equipa da 
zona Norte.  
14. A R. não convocou o A. para as reuniões de 
trabalho dos dias: - 27 e 29 de Junho de 2005, em 
que foi feito o balanço do 1. ciclo, com a presença da 
equipa nacional de vendas; - 10 e 11 de Outubro de 
2005, realizada com a presença da equipa nacional de 
vendas, onde foi feito o balanço do 2. ciclo; - 4, 5 e 6 
de Janeiro de 2006, onde foi feito o balanço das 
actividades até final do ano de 2005, exibida uma 
mensagem especial do Presidente da Companhia, com 
almoço de todo o pessoal; - 1, 2 e 3 de Abril de 2006, 
onde foi feito o balanço do 3º ciclo de 2005 e 2006 e 
apresentação do seguinte; - 2 a 7 de Junho de 2006, 
onde foi feito o balanço 2005/2006 com a presença de 
todo o pessoal nacional da companhia e foi dado a 
conhecer os projectos para o ano de 2006/2007.  
15. As funções desempenhadas pelo A. requerem um 
tratamento individual e diferenciado; por ter sido 
atribuída ao A., com carácter de exclusividade, a 
visitação da especialidade de Estomatologia, a sua 
presença apenas era necessária nas reuniões que lhe 
diziam directamente respeito. [2] 
16. Nessas reuniões está presente o chefe nacional de 
vendas da R., passando a efectuar-se reuniões de ciclo 
individuais para a especialidade de Estomatologia de 3 
em 3 meses.  
17. A quantidade de amostras distribuída ao A. — que 
a ré põe à disposição dos profissionais de informação 
médica para promoção e sensibilização dos médicos — 
bem como outro material promocional (brindes, 
esferográficas e brochuras) foi em quantidade inferior 
à que disponibilizou aos restantes delegados: desde 
Outubro de 2005 que a R. não lhe entrega amostras 
de medicamentos em promoção e, a partir de Abril de 
2006, apenas uma vez lhe entregou esferográficas.  
18. O medicamento actualmente promovido pelo A., o 
H………., está no mercado há mais de 2 anos. 
19. O target group do autor é de 100 médicos, sendo 
que, relativamente aos clínicos gerais, a média é de 
250 médicos. 
20. O vencimento do A. sempre foi aumentado pela R. 
até ao ano de 2004.  
21. Nos anos de 2005 e 2006 a ré procedeu ao 
aumento dos vencimentos de alguns dos seus 
funcionários. 
22. No ano de 2005 não foi oferecido ao A. o cabaz de 
Natal.  
23. Em anos anteriores a 2005 a ré não ofereceu 
quaisquer presentes de Natal aos seus trabalhadores, 
apenas tendo oferecido o cabaz de Natal, em 2005, 
aos trabalhadores que apresentassem resultados 
susceptíveis de serem premiados; a partir de 2005, a 
política da ré de atribuição de presentes foi a de o 
fazer em função do desempenho profissional dos seus 
trabalhadores.  
24. Em 15.JAN.07 a ré exigiu ao A. a entrega da 
viatura automóvel de matrícula ..-..-XL, propriedade 
da ré e que lhe estava distribuída, alegando se 
encontrar o A. de baixa médica e, assim, dele não 
necessitar para trabalhar.  
25. O referido veículo estava confiado ao A. para seu 
uso profissional e pessoal, como sucede com todos os 
delegados de i.m. ao serviço da ré, sendo da 
responsabilidade do respectivo utilizador as despesas 
com combustível e portagens aquando do uso pessoal 
do referido veículo.  
26. O A., em virtude dos factos referidos nos pontos 
3., 4., 9., 14., 17., 22. e 24. sofreu e sofre de 
angústia, stress, dores de cabeça, irritação, 
indisposição geral e insónias, o que tem perturbado a 
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sua paz interior, ambiente social e familiar, tornando-o 
irascível, designadamente com amigos, familiares, 
cônjuge e filhos, que o A. só suporta com esforço, 
aconselhamento e medicação.  
27. Encontra-se o A. de baixa médica desde finais de 
Dezembro de 2006, com direito ao correspondente 
subsídio atribuído pela Segurança Social.  
28. Enviou o A. para a sede da empresa que detém as 
quotas da R. pelo menos duas comunicações, 
alegando que se passavam situações ilegais, 
vexatórias, abusivas e discriminatórias na ré, 
resultando delas a instaurações de um inquérito, 
conduzido por executivos da D………., que 
propositadamente se deslocaram a Portugal na 
segunda quinzena da Abril de 2006. [3] 
29. Tal inquérito concluiu pela inexistência de qualquer 
fundamento nas queixas apresentadas pelo autor, 
tendo esse inquérito acarretado despesas de 
deslocação dos referidos dois elementos da empresa 
estrangeira, cujos custos irão ser imputados à ré, bem 
como a deslocação de vários funcionários da ré à sua 
sede, para a sua inquirição, os quais, nesse dia, não 
puderam efectuar o seu trabalho habitual.  
30. As acusações que o A. faz à R. são comentadas no 
meio do sector de actividade da ré, e, por isso, alguns 
médicos, para além de exprimirem a sua antipatia 
para com a ré e colaboradores desta, não se 
mostraram receptivos a recebê-los.  
31. A ré tem actividade no mercado nacional desde 
1967 (sob outra designação), passando a designar-se 
I………. desde 1994 e, em 2005, C………., sendo uma 
empresa considerada na indústria farmacêutica e 
fazendo parte de um grupo internacional.  
 
3. O Direito  
De acordo com o preceituado nos artigos 684, n.º 3 e 
art. 690, n.º s 1 e 3, do Código de Processo Civil[4], 
aplicáveis ex vi do art. 1, n.º 2, alínea a) e art. 87 do 
Código de Processo do Trabalho, é pelas conclusões 
que se afere o objecto do recurso, não sendo lícito ao 
tribunal ad quem conhecer de matérias nelas não 
incluídas, salvo as de conhecimento oficioso. 
 
Questão prévia  
Deduziu a ré recurso subordinado (fls. 476 a 482). 
Como é sabido, decaindo o autor e o réu, a ambos é 
permitido recorrer. Só que, como referem Lebre de 
Freitas e Armindo Ribeiro Mendes, “Código de 
Processo Civil Anotado”, 3.º Volume, Coimbra, pág. 27 
“Há duas possibilidades de interposição de recurso 
nestes casos: ou ambas as partes interpõem recursos 
independentes, no prazo do art. 685, tendo cada uma 
delas autonomia, embora sejam processados em 
conjunto; ou apenas uma interpõe recurso principal e 
a outra, notificada da sua admissão, decide também 
interpor recurso, o qual fica dependente do primeiro, 
na medida em que só é conhecido pelo tribunal ad 
quem se ele tomar conhecimentos do recurso 
principal.” 
No presente caso, a ré interpôs também recurso de 
apelação (principal) da sentença recorrida, fls. 388 a 
394. Ora, visando o recurso subordinado, como se 
deixou antevisto, permitir a uma das partes vencidas 
que não recorreu, vir a interpor recurso, quando toma 
conhecimento da interposição do recurso da outra 
parte, não pode, como é lógico, quem recorreu a título 
principal interpor também recurso a título 
subordinado, pois isso desvirtuaria a finalidade deste 
recurso. Como refere Amâncio Ferreira, “Manual dos 
Recursos em Processo Civil”, Almedina, pág. 88, são 
razões de igualdade das partes e de justiça processual 
que justificam a assunção de que a renuncia ao 
recurso ou mesmo a aceitação expressa ou tácita da 
decisão não obstam à interposição de recurso 
subordinado, salvo declaração expressa em sentido 
contrário. Cfr. Também os Acórdãos do STJ de 
5.10.2003 e da Relação do Porto de 25.06.2007, docs. 

SJ200310050025922 e RP200706250713886, 
www.dgsi.pt.  
Desta feita, não se admite o recurso subordinado de 
apelação deduzido pela ré.  
 
As questões que a ré e o autor colocam à apreciação 
deste tribunal nos respectivos recursos são as 
seguintes: 
 
A) Recurso de apelação da ré  
Existência de danos patrimoniais e não patrimoniais 
causados pelo autor  
 
B) Recurso de apelação do autor 
1. Impugnação da matéria de facto  
2 Se o autor foi alvo de discriminação por parte da ré.  
 
3. A Da existência de danos patrimoniais e não 
patrimoniais causados pelo autor  
Pretende a ré que a conduta do autor ao fazer 
comunicações para a sede da empresa que detém as 
quotas do ré, que se veio a concluir em inquérito 
realizado que eram infundadas, lhe causaram danos 
patrimoniais e não patrimoniais.  
A presente matéria foi devida e fundamentadamente 
abordada na sentença recorrida a qual fez correcta 
aplicação da lei aos factos, para a mesma se 
remetendo – art. 713, n.º 5. A título de complemento 
dir-se-á somente que, se é verdade, se apurou que o 
autor endereçou para a empresa que detém as quotas 
da ré pelo menos duas comunicações, invocando a 
prática pela ré de um conjunto de irregularidades e de 
situações discriminatórias, situação essa, para além de 
outras cartas anónimas, que estiveram na origem da 
instauração de um inquérito conduzido na ré por 
executivos da D………., que se deslocaram a Portugal 
na segunda quinzena da Abril de 2006, e onde se 
concluiu pela inexistência de qualquer fundamento nas 
queixas apresentadas pelo autor, isso não significa, 
sem mais, que a conduta do autor reúna os elemento 
da obrigação de indemnizar (art. 483, do Código Civil). 
Com efeito, não resulta da factualidade apurada que o 
autor tivesse tido a intenção de difamar a ré, como 
parece pretender esta, quando emitiu aquelas 
comunicações, para além de que, o facto de se não 
terem apurado no inquérito interno levado a cabo na 
ré os factos referidos pelo autor, isso não quer dizer 
que os mesmos se não tenham passado – o que 
implica a não verificação do requisito da ilicitude. 
Acresce ainda, como resulta, claramente do teor de 
fls. 326 a 333, que a dita investigação levada a cabo 
na ré não teve na sua origem apenas as denúncias 
feitas pelo autor, tendo também assentado em cartas 
anónimas que foram dirigidas àquela empresa - o que 
significa que se não pode concluir em termos seguros 
pela existência do nexo de causalidade entre a 
conduta do autor e os alegados danos sofridos pela ré. 
Improcedem, deste modo, as conclusões de recurso.  
 
3. B. 1 Da impugnação da matéria de facto  
Pretende o autor a modificação da decisão da matéria 
de facto. Sustenta que devem ser alteradas as 
respostas dadas aos quesitos 2, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 
22, 31, 32, 36 e 38.  
De acordo com o art. 712, n.º 1, “A decisão do 
tribunal de 1.ª instância sobre matéria de facto pode 
ser alterada pela Relação: 
a) Se do processo constarem todos os elementos de 
prova que serviram de base á decisão sobre os pontos 
da matéria de facto em causa, ou tendo ocorrido 
gravação dos depoimentos prestados, tiver sido 
impugnada, nos termos do art. 690.º -A, a decisão 
com base neles proferida”.  
 
No presente caso a prova foi gravada, importando, 
assim, ponderar se se mostram verificados os 
requisitos a que alude o citado art. 690-A. Estabelece 
este normativo que: 
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“1. Quando se impugne a decisão proferida sobre a 
matéria de facto, deve o recorrente obrigatoriamente 
especificar, sob pena de rejeição:  
a) Quais os concretos pontos de facto que considera 
incorrectamente julgados;  
b) Quais os concretos meios probatórios, constantes 
do processo ou de registo ou gravação nele realizada, 
que impunham decisão sobre os pontos da matéria de 
facto impugnados diversa da recorrida.  
2 - No caso previsto na alínea b) do número anterior, 
quando os meios probatórios invocados como 
fundamento do erro na apreciação das provas tenham 
sido gravados, incumbe ainda ao recorrente, sob pena 
de rejeição do recurso, indicar os depoimentos em que 
se funda, por referência ao assinalado na acta, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 522.º-C”[5].  
Por sua vez, dispõe o n.º 2 do art. 522 -C do mesmo 
diploma, o seguinte: 
“2 - Quando haja lugar a registo áudio ou vídeo, deve 
ser assinalado na acta o início e o termo da gravação 
de cada depoimento, informação ou esclarecimento” 
[6].  
O autor deu cumprimento aos citados normativos, pois 
não só indicou os pontos que considera 
incorrectamente julgados, como referiu os 
depoimentos (as respectivas passagens) em que funda 
a sua discordância, com indicação do assinalado na 
acta com a menção do número de voltas, início e 
termo das cassetes.  
Vejamos, então, se é de modificar a matéria de facto, 
nos termos propugnados pelo mesmo autor. Este 
pretende que se dêm como provados os quesitos 2, 8, 
9, 11 e 13.  
No quesito 2 perguntava-se: “Tendo o autor sido dado 
como testemunha em processo judicial que F………. 
instaurara contra a ré e que não foi concluído?”  
Este quesito recebeu a resposta de “Não Provado”.  
Quanto a esta matéria assiste razão ao autor. Com 
efeito, após ter sido ouvida a prova testemunhal 
produzida a este respeito, e tendo em conta a versão 
corrigida deste quesito constante de fls. 176, pode 
com segurança concluir-se que a resposta a dar deve 
ser afirmativa, pois as testemunhas ouvidas a esse 
propósito – J………., K………. e o Director Comercial da 
ré, a testemunha L………. - o afirmaram em termos 
claros e seguros. As duas primeiras realçando esse 
facto e a circunstância de o autor não ter aplaudido a 
nomeação do substituto de F………., como tendo estado 
na origem do tratamento discriminatório de que o 
autor passou a ser alvo. A terceira testemunha, que 
no seu longo depoimento, embora não se lembrasse 
de o autor não ter aplaudido aquela substituição, 
confirmou, sem qualquer hesitação ou reserva, que o 
autor foi indicado no âmbito do sobredito processo 
judicial que veio a terminar por acordo entre as 
partes. Assim, a resposta ao quesito 2, passa agora a 
ser a de Provado, ou seja que “O autor foi dado como 
testemunha em processo judicial que F……… instaurou 
contra a ré e que terminou por acordo entre as 
partes”. 
Insurge-se o autor contra as respostas (de não 
provado) dadas aos quesitos 8 e 9. Aí se perguntava 
se o autor teve “dificuldade e retracção no exercício da 
sua actividade” e” humilhação no ambiente de 
trabalho”.  
Os quesitos em causa, que surgem na sequência dos 
quesitos 6 e 7, assumem carácter conclusivo, pelo que 
nos termos do art. 646, n.º 4, se consideram não 
escritos.  
Pretende também o autor a alteração da resposta ao 
quesito 11 (onde se consignou que “a retirada das 
especialidades de dermatologia e urologia teve na sua 
base a atribuição de um novo projecto”), ao que 
entendemos, no sentido de ser considerado como não 
provado. Não lhe assiste razão. Do conjunto da prova 
testemunhal ouvida a esse propósito, em particular do 
depoimento do aludido L………., retira-se que a ré 
implementou esse novo projecto que se 

consubstanciou na dinamização da venda de um 
produto farmacêutico de nome H………, (antibiótico de 
estomatologia), que estava a ter grande aceitação por 
parte dos médicos estomatologistas que o 
prescreveram em muitos casos.  
Deve manter-se, pois, a redacção dada ao citado 
quesito 11 pelo tribunal a quo com o esclarecimento 
de que “tal projecto se consubstanciou na dinamização 
da venda de um produto farmacêutico de nome 
H………, (antibiótico de estomatologia), que estava a 
ter grande aceitação por parte dos médicos 
estomatologistas que o prescreveram em muitos 
casos”.  
Refere o autor que o quesito 13 deveria ter tido 
resposta diferente no sentido de que até finais de 
2004, não ter ocorrido alteração no que respeita ao 
sistema de visitação. A resposta dada ao quesito é, 
porém, coerente com a prova produzida, pois várias 
testemunhas se referiram a essa redistribuição de 
especialidades pelos vários técnico de informação, em 
particular L………. e M………., que realçaram o carácter 
normal dessa situação, na área de venda e informação 
médica, sem que resultasse apurado que até finais de 
2004 essa redistribuição não tivesse de todo ocorrido. 
Deve, por isso, manter-se a resposta dada em 
primeira instância ao quesito 13.  
Pretende ainda o autor a alteração das repostas aos 
quesitos 19 e 21. Quanto ao primeiro, no sentido de 
constar que anteriormente a 2004 a estomatologia era 
tratada por 10 DIM a quem eram atribuídos a clínica 
geral e a estomatologia, o que continuou a ocorrer 
depois dessa altura, a partir da qual o autor ficou 
encarregue de visitar apenas 100 profissionais de 
estomatologia, insurgindo-se ainda contra a resposta 
dada ao quesito 21, onde se consignou que “as 
funções desempenhadas pelo autor requerem um 
tratamento individual e diferenciado”, e ainda a título 
de esclarecimento “que por ter sido atribuído ao autor 
com carácter de exclusividade a visitação da 
especialidade de estomatologia a sua presença apenas 
era necessária nas reuniões que lhe diziam respeito”.  
Da análise conjugada de toda a prova produzida a 
propósito desta matéria pode concluir-se que, 
efectivamente, ao autor foram retiradas as 
especialidades com que antes trabalhava (urologia e 
dermatologia) e passou o mesmo a trabalhar, apenas 
(em exclusivo), com a especialidade de estomatologia. 
Mas a especialidade de estomatologia era trabalhada 
também por outros colegas do autor que faziam a 
clínica geral. Essa situação foi explicitada com clareza 
e conhecimento pelas testemunhas K………. (que é 
delegado de informação médica na ré) e por F………. 
(que foi trabalhadora na ré, com responsabilidades na 
área em causa como chefe de sector) e também por 
N………. (que desempenhou funções de delegado de 
informação médica na ré). E não foi claramente 
desmentida pelas testemunhas da ré.  
Quanto ao quesito 21 as testemunhas que se 
pronunciaram sobre essa matéria, com particular 
destaque para K………. (que referiu que o “autor não 
precisava de reuniões à porta fechada”), F………. e 
J………. (que foi também d.i.m na ré), foram firmes no 
sentido de que a atribuição ao autor da especialidade 
de estomatologia não implicava a necessidade de 
tratamento diferenciado, que, aliás, os outros DIM 
dessa especialidade não tinham. Ainda quanto a esta 
mesma matéria os depoimentos de L………. e das 
demais testemunhas da ré que sobre a mesma 
falaram, com destaque para o chefe directo do autor, 
G………., não lograram minimamente convencer porque 
razão esse tratamento individual e indiferenciado era 
necessário para o autor. Falaram do projecto do 
H………., que, curiosamente, já estava no mercado há 
venda há mais de 2 anos, e da grande “saída” que 
esse medicamento tinha junto dos médicos, que o 
teriam prescrito já em cerca de 1.200 casos, mas não 
concretizaram o que tinha de verdadeiramente 
particular, diferente ou especial, essa venda a fazer 
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pelo autor, que implicasse um tratamento especifico 
como o que lhe foi dado. Tanto mais, como também 
resultou dos depoimentos prestados a esse título, que 
outros DIM também faziam a especialidade de 
estomatologia e quanto a esses não constou que 
tivessem recebido esse tratamento. 
Para além disso, tão pouco é crível, segundo as regras 
da experiência e da vida, que a situação do autor - um 
vendedor com mais de 30 anos de experiência, alvo de 
distinções por parte da ré (um dos seus melhores e 
mais especializados vendedores, nas palavras de 
várias testemunhas) - com a atribuição a si de uma só 
especialidade, implicasse para o mesmo um 
tratamento individual e indiferenciado, como foi 
consignado pelo tribunal a quo. Deve, pois, ser 
alterada em conformidade a resposta ao quesitos 19. 
E ser dado apenas parcialmente como provado o 
quesito 21, em harmonia aliás, com o teor do quesito 
20 dado como provado. 
Deste modo, passa agora aí a ler-se o seguinte:  
“19. Provado apenas que na área Norte, a ré tem um 
d.i.m. afecto aos denominados Transplantes (também 
afecto à zona Centro); 2 d.i.m. afectos às 
especialidades de Dermatologia, Urologia e 
Ginecologia e cerca de 10 d.i.m. a quem são atribuídas 
a Clínica Geral; e a especialidade de Estomatologia (o 
autor e aos 10 d.i.m de clínica geral). 
“21. Provado apenas que a presença do autor era 
necessária nas reuniões que lhe diziam directamente 
respeito.”  
Já a resposta ao quesito 22 se deve manter por ter 
resultado dos depoimentos de M………. e de O……….., 
não contrariada pelos demais depoimentos.  
Também não concorda o autor com a resposta (de 
provado), dada ao quesito 31, pretendendo que a 
mesma deveria ser que o autor enviou à empresa que 
detém a ré cartas com o conteúdo de fls. 254 a 258, 
263 a 264. Afigura-se-nos ter o mesmo razão quanto 
a este ponto. Na verdade, o que se apurou, foi que o 
autor enviou essas cartas. Se o conteúdo das mesmas 
revela situações ilegais, vexatórias, abusivas e 
discriminatórias na ré, é algo que se retirará da leitura 
e interpretação dessas cartas. A resposta ao quesito 
31, passará, pois, a ter a seguinte: Provado que “o 
autor enviou para a sede da empresa que detém as 
quotas da ré, pelo menos as comunicações com os 
dizeres de fls. 254 a 258, 263 a 264.”  
Quanto ao quesito 32, o autor entende que face ao 
teor do relatório do dito inquérito, fls. 326 a 331, onde 
se refere que várias cartas foram enviadas, algumas 
delas assinadas pelo autor, deve a resposta a tal 
quesito ser alterada, no sentido de que não foram as 
suas cartas que deram origem ao inquérito. Tem 
parcial razão o autor. De facto, lendo o relatório 
daquele inquérito, verifica-se que aí se refere que 
“várias cartas foram enviadas aos dirigentes 
superiores da APEL e API nos últimos meses, 
expressando uma série de graves alegações sobre 
comportamentos condenáveis na empresa afiliada e 
sobre a capacidade de gestão do Director Geral. 
Algumas cartas eram assinadas por … Sr. S………., 
outras eram anónimas.” Assim, a resposta ao quesito 
32, deverá passar a ter a seguinte redacção: “Do 
envio das referidas comunicações do autor e de outras 
cartas anónimas, resultou a instauração de um 
inquérito conduzido por executivos da D………., que 
propositadamente se deslocaram a Portugal na 
segunda quinzena de Abril de 2006.” 
Contra a resposta de Provado ao quesito 36, se 
insurge igualmente o autor. Aí consta, na sequencia da 
resposta dada ao quesito anterior, que esse inquérito 
implicou a deslocação de vários funcionários da ré à 
sua sede, para sua inquirição, “os quais, nesse dia, 
não puderam efectuar o seu trabalho habitual”, deve, 
porém, manter-se, pois ela resulta das testemunhas 
inquiridas a esse respeito (L………. e M……….) e das 
próprias regras da experiência.  

E também a resposta ao quesito 38[7] é de manter, 
por resultar da prova no seu conjunto e em particular 
dos depoimentos de P………. e Q………. .  
Em face do exposto, e nos termos sobreditos, 
procedem parcialmente as conclusões de recurso, no 
que se refere à matéria da impugnação da matéria de 
facto.  
 
3. B. 2. Da discriminação do autor 
Pretende o autor que os factos praticados contra si 
constituem actos discriminatórios que, pela causa e 
sucessão cronológica tem de ser interpretados como 
integrantes de um plano previamente pensado para 
levar o Recorrente à saída da empresa são, de per si, 
e em conjunto discriminatórios e devem ser 
classificados de assédio moral. 
Vejamos, então, se a ré como seu comportamento 
praticou actos discriminatórios na pessoa do autor, e, 
em concreto, assédio moral.  
Regem a propósito os seguintes normativos legais: 
 
Artigo 22 
Direito à igualdade no acesso ao emprego e no 
trabalho 
1. Todos os trabalhadores têm direito à igualdade de 
oportunidades e de tratamento no que se refere ao 
acesso ao emprego, à formação e promoção 
profissionais e às condições de trabalho. 
2. Nenhum trabalhador ou candidato a emprego pode 
ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 
qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, 
nomeadamente, de ascendência idade, sexo, 
orientação sexual, estado civil, situação familiar, 
património genético, capacidade de trabalho reduzida, 
deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem 
étnica, religião convicções religiosas ou ideológicas e 
filiação sindical.  
 
Artigo 23 
Proibição de discriminação 
 
1 — O empregador não pode praticar qualquer 
discriminação, directa ou indirecta, baseada, 
nomeadamente, na ascendência, idade, sexo, 
orientação sexual, estado civil, situação familiar, 
património genético, capacidade de trabalho reduzida, 
deficiência ou doença crónica, nacionalidade, origem 
étnica, religião, convicções políticas ou ideológicas e 
filiação sindical. 
 
Artigo 24 
Assédio 
2 — Entende-se por assédio todo o comportamento 
indesejado relacionado com um dos factores indicados 
no nº 1 do artigo anterior, praticado aquando do 
acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho 
ou formação profissional, com o objectivo ou o efeito 
de afectar a dignidade da pessoa ou criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 
desestabilizador. 
 
Aritgo 26 
Obrigação de Indemnização  
 
Sem prejuízo do disposto no Livro II, à prática de 
qualquer acto discriminatório lesivo de um trabalhador 
ou candidato a emprego confere-lhe o direito a uma 
indemnização, por danos patrimoniais e não 
patrimoniais, nos termos gerais.  
 
Artigo 32 
Conceitos 
2 — Considera-se: 
a) Discriminação directa sempre que, em razão de um 
dos factores indicados no referido preceito legal (Art.º 
23, n.º 1 do CT), uma pessoa seja sujeita a 
tratamento menos favorável do que aquele que é, 
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tenha sido ou venha a ser dado a outra pessoa em 
situação comparável. 
 
Através destes normativos consagra o Código do 
Trabalho e seu Regulamento, o essencial do regime 
vigente sobre igualdade e não discriminação, no que 
concerne ao acesso ao emprego, à formação e 
promoção profissionais e às condições de trabalho. E 
passou-se a prever, expressamente, o direito à 
indemnização como decorrência de acto 
discriminatório.  
Com estes normativos estreitamente se liga o artigo 
13 da nossa Constituição, que trata do princípio da 
igualdade. No que se refere ao princípio da igualdade, 
está em causa no art. 22, “a afirmação pela positiva 
desse princípio na relação de trabalho e a proclamação 
quer de um ideal de igualdade formal assente na 
asserção clássica segundo a qual “todos os cidadãos 
têm a mesma dignidade social e são iguais perante a 
lei, quer da igualdade em sentido material, emergente 
do Estado Social de Direito conducente ao conceito de 
igualdade de oportunidades, enquanto projecto de 
igualdade real.” Cfr. Pedro Romano Martinez e Outros, 
“Código do Trabalho Anotado”, Almedina, pág. 108.  
A igualdade está também inserida no plano do art. 23, 
mas desta vez através da proclamação negativa das 
diversas modalidades de discriminação. O conceito de 
discriminação envolve um juízo de desvalorização e de 
censura relativamente a certas práticas que se 
traduzem num tratamento de desvantagem conferido 
a trabalhadores ou a candidatos a emprego em função 
de determinadas situações. Na sequência do que vem 
sendo entendido no campo da igualdade, o que está 
em causa, o que é proibido, não é tratamento 
diferente em si mesmo, mas antes a irrazoabilidade da 
diferenciação e a ausência de motivos que a 
justifiquem. [8] 
O assédio moral, também conhecido por mobbing, 
está contido no art. 24, é considerado pelo legislador 
como uma das formas de discriminação, e pode 
concretizar-se não apenas quando se apura que era 
objectivo do empregador afectar a dignidade do 
trabalhador, como também nos casos em que não 
tendo sido esse o desiderato, o efeito obtido seja o de 
afectar a dignidade da pessoa ou criar um ambiente 
intimidativo, hostil, degradante, humilhante e 
desestabilizador, como expressamente refere a parte 
final do citado artigo.  
Depois de vários estudos de cariz psicológico e 
sociológico, que foram desenvolvidos sobretudo na 
Suécia e nos EUA, onde se constatou a existência, em 
larga escala, do fenómeno do assédio no local de 
trabalho - que consiste essencialmente em humilhar, 
vexar ou desprezar o trabalhador a fim de o afastar do 
mundo do trabalho, cientes da gravidade dessa 
realidade e das suas consequências - alguns países 
têm vindo a consagrar legislação sobre essa matéria. 
A União Europeia, revelando estar atenta a essa 
realidade emitiu, a propósito, a Resolução A5-
0283/2001, do Conselho, onde, para além do mais, 
chama a atenção para as consequências devastadoras 
do assédio moral, quer para o trabalhador quer para 
sua família, que frequentemente necessitam de 
assistência médica e terapêutica, e que induz aqueles 
a ausentarem-se do trabalho ou a demitirem-se; e 
sublinha que as medidas de luta contra o assédio 
moral no trabalho devem ser consideradas como um 
elemento importante dos esforços destinados a 
melhorar a qualidade do emprego e as relações sociais 
no local de trabalho, que contribuem também para 
lutar contra a exclusão social. 
Como tem sido assinalado pela doutrina, as fórmulas 
mais frequentes de mobbing consistem na 
marginalização do trabalhador, no esvaziamento das 
suas funções, desautorização, ataques à sua reputação 
e assédio sexual.  
No caso em apreço, o autor afirma que foi alvo de 
assédio moral por parte da ré, na sequência de o 

mesmo numa reunião da ré, não ter aplaudido a 
substituição de uma colega de trabalho por outro 
colega, como chefe de sector.  
Afigura-se-nos que o autor tem razão. [9]  
Com efeito, se é certo que compete ao empregador 
determinar, dirigir e orientar a actividade do 
trabalhador que se lhe encontra subordinado, que 
trabalha sob as ordens, direcção e fiscalização do 
empregador (art. 10 do Código do Trabalho), não deve 
olvidar-se que o poder de direcção de que goza o 
empregador não pode significar a violação dos direitos 
fundamentais de que goza o trabalhador enquanto 
cidadão. A doutrina constitucional e a laboral, vêm 
realçando a este propósito que, se é certo o 
trabalhador goza, como se disse, dos direito[10]), não 
é menos certo que a liberdade de empresa também 
encontra consagração constitucional, colocando-se, 
assim, a questão em termos de delimitação de direitos 
– impondo-se a ponderação dos interesses em 
presença, devendo procurar-se a concordância prática 
dos interesses envolvidos através do princípio da 
proporcionalidade, na sua dimensão de necessidade, 
adequação e proibição do excesso. Cfr., 
designadamente, José João Abrantes, “Estudos sobre o 
Código do Trabalho”, pág. 159 e seguintes.  
A liberdade da empresa, base dos poderes patronais, 
também está prevista da na nossa lei fundamental e 
por isso se entende que o exercício pelo trabalhador 
dos seus direitos fundamentais não pode afectar a 
finalidade da empresa nem gerar a inexecução do 
contrato.  
No caso vertente, ficou provado que em reunião 
havida em Outubro de 2004, o autor não aplaudiu a 
nomeação do novo chefe da equipa sul — E………. — 
em substituição da D. F……….. Importa, todavia, não 
esquecer que o aplaudir ou não uma situação como a 
referida, se insere no âmbito do direito de liberdade de 
expressão previsto no art. 37, da nossa Constituição 
(e onde se consagra que todos têm direito de exprimir 
e divulgar livremente o seu pensamento pela palavra, 
pela imagem ou por qualquer outro meio … (n.º 1), 
não se tendo apurado que essa situação se tenha 
traduzido em qualquer violação dos interesses da 
empresa ou em inexecução contratual. Só que, a partir 
daquela altura, a situação profissional do autor mudou 
profundamente, e para pior, como melhor se verá de 
seguida.  
Não somente a ré retirou o autor das vendas das 
especialidades que fazia há anos (dermatologia e 
urologia), como o colocou na área de estomatologia, e 
limitado a cem médicos. Essa especialidade, era, 
porém, também desenvolvida por outros colegas de 
informação médica que estavam encarregues da 
clínica geral e que tinham um maior número de 
médicos. Embora seja, à partida, legítimo à ré alterar 
as áreas de actuação dos seus trabalhadores, o que 
até aconteceu algumas vezes, sobretudo a partir de 
2004, não pode deixar de considerar-se que esta 
alteração para o autor significou, na prática, uma 
diminuição do âmbito e dimensão do seu trabalho. 
Como se viu, não só ficou reduzido e uma 
especialidade, como a um leque reduzido de médicos, 
o que significou menos possibilidades de vendas. E 
essa alteração foi acompanhada de um processo de 
isolamento e de discriminação do autor relativamente 
aos seus outros colegas, também vendedores.  
Apurou-se, com efeito, que a ré a coberto da ter 
atribuído ao autor um novo projecto (que no essencial 
se traduziu a venda do medicamento H………. na área 
da estomatologia), deixou de o convocar para as 
reuniões de trabalho onde iam todos os trabalhadores, 
e passaram a ocorrer reuniões de ciclo de três em três 
meses, mas apenas entre o chefe nacional de vendas 
e o autor.  
Não será difícil de constatar, que não convocar o autor 
para as reuniões gerais, onde vão todos os 
trabalhadores (ponto 11 dos factos provados) e reunir 
com ele de três em três meses, apenas com um dos 
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responsáveis do sector, é votar o trabalhador ao 
ostracismo e à solidão dentro do espaço complexo que 
é a realidade empresarial. O trabalhador deixa, em 
grande parte, de poder sentir o pulsar da empresa 
para a qual trabalha, de conhecer a sua estratégia, os 
seus desafios, as suas necessidades. E também de 
percepcionar qual a melhor postura a adoptar para 
melhorar, se for o caso, a sua perfomance. E ainda, de 
poder trocar impressões sobre o mercado e as suas 
novidades, as vendas e as suas oscilações, bem como, 
naquele âmbito, de contactar e conviver com os seus 
colegas. Sentir-se-á irremediavelmente só, excluído e 
marginalizado do seu universo laboral.  
Para além disso, no caso do autor, mesmo as reuniões 
que passou a manter com o chefe de equipa - e onde 
se compreende que apenas participem os 
trabalhadores a que essas reuniões digam respeito - 
passaram a ocorrer sem a presença dos demais 
colegas (de clínica geral) também vendedores de 
estomatologia. O que, naturalmente, também 
contribui para o isolar e não lhe proporcionar toda a 
informação relevante sobre essa área de acção.  
Desde aquela altura (Outubro de 2004), em que não 
aplaudiu a indicação do novo chefe, o autor deixou de 
poder participar nas 11 reuniões que a ré levou a cabo 
e para as quais não o convocou.  
Acresce ainda que a ré no que concerne à nova área 
de vendas afecta ao autor, estomatologia, apenas lhe 
entregou amostras e material promocional em número 
inferior ao dos seus colegas. Admitindo a limitação 
legal invocada pela ré (mas não concretamente 
referida), no que concerne às amostras do produto em 
questão, sempre se justificaria um reforço do material 
promocional atribuído ao autor para o “compensar” 
daquela alegada limitação quanto ao número de 
amostras do dito produto, sabido que é constituir o 
material promocional na área das vendas a um 
importante “instrumento” de trabalho.  
Na linha do que vimos referindo, a ré retirou ainda ao 
autor o computador que lhe estava distribuído. E, se é 
verdade o fez também quanto aos demais 
trabalhadores de informação médica, o que é certo é 
que esse aparelho não foi devolvido ao autor, pois o 
mesmo passou a reportar com os serviços da ré à 
“moda antiga”, através do preenchimento de 
impressos a remeter directamente ao chefe de equipa. 
Sendo de todos conhecido o importante papel que o 
computador e a informática desempenham hoje em 
dia, em qualquer actividade profissional, tanto mais 
numa área altamente concorrencial como é a venda 
médica – claramente se vê como a retirada desse 
aparelho e das possibilidades oferecidas pelo mesmo, 
se traduz numa acentuada degradação das condições 
de trabalho do autor.  
A tudo isto soma-se ainda o facto de ao autor não ter 
sido atribuído o cabaz de Natal, sem que se tivesse 
demonstrado que os resultados do autor eram 
insusceptíveis de ser premiados, já que se apurou que 
em 2005 o entregou aos trabalhadores que 
apresentaram resultados que justificaram essa 
entrega. E ainda a circunstância de não ter sido 
aumentado, quando sempre o fora até 2004, sem que 
igualmente se tivesse apurado diferente situação do 
autor relativamente à dos que o foram. 
A situação profissional do autor desde 2004 pode, 
pois, qualificar-se como de esvaziamento do seu 
âmbito funcional, marginalização e tratamento 
desigual e injustificado relativamente aos seus colegas 
de informação médica. O que não pode deixar de 
considerar-se que afectou a sua dignidade e lhe criou 
um ambiente de trabalho, intimidativo, hostil, 
degradante, humilhante ou desestabilizador – 
característicos do referido assédio moral.  
O autor, em virtude dos descritos factos 
(discriminatórios) de que foi alvo sofreu e sofre de 
angústia, stress, dores de cabeça, irritação, 
indisposição geral e insónias, o que tem perturbado a 
sua paz interior, ambiente social e familiar, tornando-o 

irascível, designadamente com amigos, familiares, 
cônjuge e filhos, que o mesmo só suporta com 
esforço, aconselhamento e medicação. O que, 
ponderando a culpa e a ilicitude da conduta da ré, o 
tempo em que já dura a situação, antiguidade do 
autor na empresa e a situação económica da ré, 
implica dever o mesmo ser ressarcido a titulo de 
danos não patrimoniais - os mesmos pela sua 
gravidade merecem a tutela do direito (art. 496, do 
Código Civil e citado art. 26 do Código Civil) - a titulo 
de indemnização em 25.000.00 euros. [11] 
Procedem, pois, as conclusões de recurso.  
 
4. Decisão  
Em face do exposto nega-se provimento ao recurso de 
apelação da ré confirmando-se a sentença recorrida 
nessa parte.  
Concede-se provimento parcial ao recurso de apelação 
do autor, revogando-se a sentença recorrida, pelo que 
se condena a ré a abster-se de relativamente ao autor 
praticar novos factos discriminatórios ou a persistir 
nos já ocorridos, dando ao autor o mesmo tratamento 
que dá aos demais trabalhadores de informação 
médica, bem como a restituir-lhe o computador.  
Condena-se a ré a pagar ao autor, a título de 
indemnização por danos não patrimoniais, a quantia 
de euros 25.000 (vinte e cinco mil).  
Não se aprecia, nos termos supra expostos, o recurso 
subordinado da ré.  
Custas da apelação da ré por esta. 
Custas da apelação do autor, por este e pela ré na 
proporção do decaimento. 
 
Porto, 2009.02.02 
Albertina das Dores Nunes Aveiro Pereira 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto Mayor de 
Carvalho 
Luís Dias André da Silva 
 
_________________ 
[1] Com redacção alterada como se verá infra. 
[2] Alterado como se verá infra. 
[3] Alterado como se verá infra. 
[4] Serão deste diploma todas as referências 
normativas sem menção de origem.  
[5] Redacção introduzida pelo DL 183/2000, de 10.08 
[6] Redacção introduzida pelo diploma referido na nota 
anterior. 
[7] O autor refere-se por manifesto lapso ao quesito 7, 
quando é certo pelo que refere se reporta ao quesito 
38. 
[8] Pedro Romano Martinez e Outros, “Ob. Cit.”, 
Almedina, pág. 110. 
[9] Com excepção da retirada do veículo que estava 
confiado ao autor para seu uso profissional e pessoal, 
sendo da sua responsabilidade as despesas com 
combustível e portagens aquando do uso pessoal 
desse veículo, o que inculca que o uso não profissional 
era residual e apenas tolerado pela ré, e que, por isso, 
estando o autor de baixa, configura-se como razoável 
que a ré deste o tenha retirado.  
[10] Vd. art. 59, da CRP  
[11] Quanto à invocada contra-ordenação, o 
apuramento de tal matéria insere-se no âmbito do 
processo de contra-ordenação. 
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Sumário nº 6613 
 
 
 
Procº nº 6555/08 -4ª Secção  
TT VC (Proc. nº …./05.01) 
Relator: Paula Leal de Carvalho (Reg. 194) 
Adjuntos: Des. André da Silva 
Des. Machado da Silva (Reg. 1113) 
 
 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
 
I. Relatório: 
 
B………., com mandatário judicial constituído e litigando 
com o benefício de apoio judiciário na modalidade de 
dispensa de pagamento de taxas de justiça e 
encargos, por si e em representação das suas filhas 
menores C………. e D………., intentou contra as RR, 
E………., S.A., F………., S.A., G………., S.A., H………., S.A., 
e I………., S.A., a presente acção declarativa de 
condenação, com processo especial emergente de 
acidente de trabalho, pedindo a condenação destas a 
pagar-lhe:  
- à A. B………. da pensão anual e vitalícia de €4.830,93, 
com inicio no dia 12/11/05, e €2.248,20 a título de 
subsídio por morte; 
- às AA. C………. e D………., as pensões anuais de 
€3.220,62, para cada uma; 
- a quantia de €4.496,40 para cada uma a título de 
subsídio por morte; 
- a quantia de €5,40 a titulo de despesas de 
transporte. 
Alegam, para tanto e em síntese, que: as AA. C………. e 
D………. são filhas J……….; a A. B………. é mãe daquelas 
e vivia em união de facto com o referido J……….; este 
desempenhava a sua actividade profissional para a 
“K………., S.A:” quando foi vitima de acidente mortal; a 
K………., S.A. havia transferido para as RR. 
seguradoras a totalidade da sua responsabilidade por 
acidente de trabalho ocorrido com aquele seu 
trabalhador; as RR. seguradoras recusam-se a pagar-
lhe as prestações a que tem direito. 
 
Citadas, a R. “E………., S.A.” contestou, alegando, em 
síntese, que: a A. B………. não tem direito às 
prestações que peticiona pois que, mesmo que vivesse 
em união de facto com o sinistrado, o certo é que era 
casada com terceiro, não se encontrando tal 
casamento dissolvido à data do óbito do sinistrado. 
A esta contestação aderiram as RR. “I………., S.A.” e 
“G………., S.A.” sendo que a R. “F………., S.A.” 
apresentou contestação com os mesmos argumentos.  
 
Foi proferido despacho saneador, fixados os factos 
assentes e organizada a base instrutória, de que foi 
apresentada reclamação, parcialmente deferida. 
 
Realizada a audiência de discussão e julgamento e 
decidida a matéria de facto, sem reclamações, foi 
proferida sentença condenando as RR. seguradoras, 
na proporção da respectiva responsabilidade, a 
pagarem: 
- à A. B………. a pensão anual e vitalícia de €4.830,93, 
com início em 12/11/2005, a qual sofre as seguintes 
actualizações: em 2006 para €4.942,04; em 2007 
para €5.070,53; e em 2008 para €5.192,23; 
- a pagar às AA. filhas a pensão anual e temporária de 
€6.441,24, com início em 12/11/2005, a qual sofre as 
seguintes actualizações: em 2006 para €6.589,39; em 
2007 para €6.760,71; em 2008 para €6.922,97; 
- a pagar às AA. o montante de €4.496,40, a título de 
subsídio por morte; 

- a pagar, sobre todas as referidas quantias, juros de 
mora, desde as datas indicadas, à taxa legal. 
 
Inconformadas, as RR. E………, S.A. e H………., S.A. 
apelaram da referida sentença, formulando, a final da 
suas alegações, as seguintes conclusões: 
 
“1. Ao contrário do que se refere na Douta Sentença 
em crise, o Art. 2020º inclui, entre os seus requisitos, 
os previstos no Art. 2009° do mesmo diploma, ou 
seja, o interessado tem que alegar e provar que não 
pode obter alimentos de qualquer das pessoas 
referidas nas várias alíneas de tal preceito. 
2, A Apelada não alegou sequer, já não o podendo 
fazer, pois que passou a fase de convite ao 
aperfeiçoamento do seu articulado, não tendo também 
provado, que não pode obter alimentos de seu marido, 
3. Logo, não sequer estão reunidos os pressupostos 
legais do Art. 2020° do Cód. Civil, pelo que, ao decidir 
que a A, é beneficiário do sinistrado nestes autos 
violou tal preceito legal, assim como os Arts. 2009° e 
342° Cód. Civil, 
4. Por outro lado, ainda que tal prova tivesse sido 
feita, sempre a decisão a proferir nos autos deveria 
ser no sentido de improcedência do pedido da 
Apelada, por não lhe poder ser reconhecida a 
qualidade de beneficiaria legal do sinistrado para 
efeitos da alínea a) do n° 1 do Art. 20° da LAT e do 
Art. 49° n° 2 do respectivo regulamento. 
5. Para decidir de modo diverso o Mmo. Juiz “a quo” 
afastou a aplicabilidade ao caso em apreço do Art. 2° 
da Lei 7/2001, que expressamente exclui das pessoas 
a quem se deve reconhecer os benefícios da união de 
facto - entre os quais, a protecção aos beneficiários 
com o direito a prestações por morte do sinistrado em 
acidente de trabalho – Art. 3° f) – os que se 
encontrem em situação de casamento anterior não 
dissolvido sem que esteja declarada a separação 
judicial de pessoas e bens. 
4° A Apelada encontrava-se casada por casamento 
anterior ao acidente dos autos sem que houvesse até 
tal data sido declarada a sua separação de pessoas e 
bens do seu marido. 5° Não pode, por isso, ser 
reconhecida como beneficiária do sinistrado. 
6° A interpretação da Lei 7/2001 feita na sentença em 
crise, com vista a afastar a sua aplicabilidade, é ilegal 
desde logo porque vai contra o texto expresso da lei, 
não tendo o mínimo de correspondência verbal com o 
mesmo – Art. 9° n° 2 do Cód. Civil. 
7° Para além disso, ficciona a Sentença em crise, 
violando as expressas instruções que o n° 3 do Art. 9° 
do Cód. Civil dá ao intérprete da lei, que o legislador 
não se soube exprimir de forma adequada, dizendo 
mais do que aquilo que queria. 
80 Ademais, a interpretação da lei efectuada na 
sentença em crise quebra toda a lógica e unidade do 
ordenamento jurídico, violando o n° 1 do Art. 9° do 
mesmo preceito. 
9° Na verdade, só a interpretação efectuada pelas 
Apelantes, no sentido de que a Lei 7/2001 se aplica 
aos acidentes de trabalho e, como tal, ao caso sub 
judice, respeita os valores essenciais de ordem 
pública, que subjazem ao seu Art. 2°. 
100 E tanto é assim, que as pessoas que ficam 
excluídas da protecção dada aos unidos de facto são 
exactamente as mesmas, e pelas mesmas razões, 
relativamente às quais a lei – Arts. 1601 e 1602 Cód. 
Civil – estabeleceu impedimentos dirimentes ao seu 
casamento.  
110 Chocaria o mais elementar bom senso reconhecer 
à Apelada, caso fosse mãe ou avó do sinistrado e com 
o mesmo convivesse em condições análogas às dos 
cônjuges, reconhecer-lhe a qualidade de sua 
beneficiária para efeitos de receber as prestações 
previstas na LAT.  
120 Assim como chocaria se o sinistrado fosse menor 
de 16 anos ou padecesse de anomalia psíquica. 
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130 Assim como choca que alguém que ainda está 
vinculado a deveres conjugais e, contra-
respectivamente, goza de direitos que só aos cônjuges 
a lei reconhece – como ser herdeiro legitimário ou 
beneficiário do marido enquanto sinistrado nos termos 
da LAT – gozasse simultaneamente deste último 
direito por força de uma situação pessoal frontalmente 
contrária à sua situação de casado. 
140 Aceitar tal situação, para além de pressupor uma 
interpretação da lei absolutamente ilegal, implica 
quebrar toda a unidade do sistema jurídico, 
qualificando como irrelevantes para reconhecimento 
dos benefícios legais às situações de união de facto 
situações de tal modo verberadas pela ordem jurídica 
que a mesma as qualifica como impedimentos 
dirimentes ao casamento. 
160 Para além do exposto, esquece a Douta Sentença 
em crise, violando o Art. 7° do Cód. Civil que a Lei 
7/2001 é uma lei posterior e especial relativamente à 
LAT e ao RLAT pelo que, sempre seria de aplicação 
preferencial e/ou teria revogado tudo quanto nestes 
últimos diplomas se referisse à matéria que veio 
expressamente legislar – a protecção das situações de 
união de facto. 
150 A Sentença em crise, violou, por isso, os Arts. 2° 
da Lei 7/2001, 200 nº 1 a) da LAt, 490 n° 2 do RLAT, 
7° e 9° n° 1, 2 e 3, 342°, 20090 e 20200 do Cód. 
Civil, pelo que deve ser substituída por outra que 
declare que a Apelada não é, efectivamente, titular da 
condição de beneficiária legal do sinistrado enquanto 
vítima de acidente de trabalho. 
Nestes termos, nos mais de Direito e sempre com o 
mui Douto suprimento de V. Exas., deve a Douta 
Sentença ser substituída por outra que altere a 
decisão proferida, absolvendo por isso as Apelantes 
dos pedidos contra si formulados pela Apelada (…)” 
 
A Recorrida contra-alegou, pugnando pelo não 
provimento do recurso (fls. 428 a 441). 
 
As RR. F………., S.A. e G………., S.A. vieram aderir ao 
recurso das demais RR. (fls. 448 e 459) 
 
O Exmº Sr. Procurador Geral Adjunto emitiu douto 
parecer no sentido da confirmação da decisão 
recorrida, sobre o qual as partes, notificadas, não se 
pronunciaram. 
 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

* 
II. Matéria de facto provada na 1ª instância: 
 
1 - A A. B………., nascida a 30/10/60, e J………., falecido 
a 11/11/05, tinham como filhos as AA. C………., 
nascida a 5/6/95, e D………., nascida a 9/11/02. 
2 – J………. desempenhava a sua actividade de oficial 
de obra sob as ordens, direcção e fiscalização de 
“K………., S.A.”, auferindo a retribuição anual de 
€16.103,10.  
3 - No dia 11/11/2005, cerca das 15,05 horas, quando 
no exercício da sua actividade procedia à montagem 
de sinalização de corte da via, um camião embateu na 
viatura de apoio, sendo esta projectada contra o 
J………., provocando-lhe directa e necessariamente a 
morte, ocorrida nesse mesmo dia. 
4 - A “K………, S.A.” havia transferido para as RR. 
seguradoras – E………., S.A. (55%), F………., S.A. 
(16%), H………., S.A. (12%), I………., S.A. (12%) e 
G………., S.A. (5%) -- a sua responsabilidade civil 
decorrente de acidente de trabalho verificado com o 
J………., através de contrato de seguro titulado pela 
apólice nº. ……./0, e pelo salário anual referido em 2). 
5 - A A. B………. contraiu casamento católico com 
L………. no dia 29/9/84, o qual veio a ser dissolvido, 
por divórcio, em 21/11/06, determinando-se na 
sentença que os efeitos patrimoniais do divórcio 
retroagiam ao ano de 1996. 

6 - Há mais de 15 anos que a A. vivia com o falecido, 
e até à data da sua morte, na mesma habitação, 
partilhando a mesma cama, relacionando-se afectiva e 
sexualmente, tomando refeições em conjunto, 
passeando juntos e tendo o mesmo círculo de amigos. 
7 - Cada um contribuía com o que auferia para a 
aquisição de todos os bens alimentares, móveis, 
electrodomésticos e outros existentes na habitação. 

* 
III. Do Direito: 
 
1. Como é sabido, nos termos do disposto nos artºs 
684º nº 3 e 690º nºs 1 e 3 do CPC, aplicáveis ex vi do 
disposto nos artºs 1º nº 2 al. a) e 87º do CPT, mas 
sem prejuízo das questões de conhecimento oficioso, 
as conclusões formuladas pelo recorrente delimitam o 
objecto do recurso.  
E, daí que, no caso, a questão a apreciar consista em 
saber se a A. B………. (não) é beneficiária legal para 
efeitos de reparação do acidente de trabalho que 
vitimou mortalmente o sinistrado J………., com vivia em 
situação de união de facto. 
E, sustentando que tal direito não lhe assiste, alegam 
as Recorrentes, em síntese, que: 
a) Não se provou que a A. carecesse de alimentos e, 
em caso afirmativo, que os não podia obter das 
pessoas referidas nas als. a) a d), do nº 1, do art. 
2009º, do Cód. Civil; 
b) Na altura do acidente de trabalho a A. ainda se 
encontrava casada. 
 
Começando pela segunda ordem de razões, a questão 
coloca-se porque a A., aquando do acidente de 
trabalho que vitimou J………., ainda era casada com 
terceiro, já que dissolução do casamento apenas 
ocorreu por divórcio decretado por sentença proferida 
e transitada em julgado em data posterior à do 
acidente.  
Sobre questão idêntica já se pronunciou o Supremo 
Tribunal de Justiça, no seu recente Acórdão de 
05.11.08 (in www.dgsi.pt, Processo nº 08S2063), o 
qual sufragamos e que passamos a transcrever: 
“(…) 
Como decorre das conclusões formuladas pela 
recorrente, o objecto do recurso restringe-se, pois, às 
seguintes questões: 
- Saber se o facto da autora ser casada, à data do 
acidente e morte do sinistrado, é impeditivo do seu 
direito à pensão e ao subsídio por morte; 
- E, na hipótese negativa, saber se a autora tinha de 
alegar e provar que não pôde obter alimentos das 
pessoas referidas nas alíneas a) a d) do art.º 2009.º 
do Código Civil. 
3.1 Do estado de casada da autora 
No que toca a esta questão, a recorrente alegou, em 
resumo, o seguinte: 
- a união de facto, analisada à luz do ordenamento 
jurídico português, pressupõe, em relação a cada um 
dos sujeitos da relação, que os mesmos sejam não 
casados durante pelo menos dois anos, o mesmo é 
dizer que nenhum sujeito com o estado civil de casado 
poderá integrar uma união de facto, decorrendo esse 
impedimento, não tanto da Lei n.º 7/2001, de 11/5, 
mas essencialmente das normas jurídicas consagradas 
no C.C. quanto às relações jurídicas familiares; 
- é certo que as pessoas têm livre arbítrio e podem 
decidir em consciência se pretendem contrair 
casamento ou não; 
- esse direito de opção constitui um direito 
fundamental de qualquer pessoa humana, expressão 
do seu direito à liberdade e autodeterminação; 
- o que não podem é, uma vez casados, arrogar-se o 
exercício de direitos incompatíveis com esse estado 
civil, pois, admitir esse cenário equivaleria a admitir 
uma bigamia encapotada; 
- tanto o art.º 20.º, n.º 1, al. a), da LAT, como o art.º 
2020.º do C.C. não podem ser interpretados à 
margem do ordenamento jurídico português, 
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especialmente no que concerne às normas reguladoras 
das relações jurídicas familiares; 
- ao definir as normas jurídicas consagradas nesses 
artigos, o legislador sabia de antemão quais os 
deveres a que os cônjuges estão reciprocamente 
vinculados e sabia quais os mecanismos legais de que 
os cônjuges podem, em determinadas circunstâncias 
devidamente previstas, lançar mão para os fazer 
cessar; 
- numa perspectiva sistemática, o legislador não podia 
deixar de ignorar que uma pessoa casada não pode 
integrar uma “União de Facto”, de tal forma que 
reforçou essa perspectiva na elaboração da Lei n.º 
7/2001, à semelhança do que havia feito na Lei n.º 
135/99, de 28/8. 
Vejamos se a argumentação da recorrente merece 
acolhimento, começando por chamar à colação os 
normativos legais aplicáveis ao caso sub judice. 
Nos termos do art.º 1.º da LAT (Lei n.º 100/97, de 
13/9) “[o]s trabalhadores e seus familiares têm direito 
à reparação dos danos emergentes de acidente de 
trabalho e doenças profissionais, nos termos previstos 
na presente lei e demais legislação regulamentar”. 
O direito à reparação compreende, nos termos que 
vierem a ser regulamentados, prestações em espécie e 
em dinheiro, incluindo estas, nomeadamente, as 
pensões aos familiares do sinistrado e o subsídio por 
morte (art.º 10.º, n.º 1, al. b) da LAT). 
No que toca às pensões, o art.º 20.º, n.º 1, al. a), da 
LAT estipula o seguinte: 
“1. Se do acidente resultar a morte, as pensões anuais 
serão as seguintes: 
a) Ao cônjuge ou a pessoa em união de facto: 30% da 
retribuição do sinistrado até perfazer a idade de 
reforma por velhice e 40% a partir daquela idade ou 
no caso de doença física ou mental que afecte 
sensivelmente a sua capacidade de trabalho;” 
E, no que concerne ao subsídio por morte, o art.º 
22.º, n.º 1, da LAT determina: 
“1. O subsídio por morte será igual a 12 vezes a 
remuneração mínima mensal garantida mais elevada, 
sendo atribuído: 
a) Metade ao cônjuge ou pessoa em união de facto e 
metade aos filhos que tiverem direito a pensão nos 
termos da alínea c) do artigo 20.º; 
b) Por inteiro ao cônjuge ou pessoa em união de facto, 
ou aos filhos previstos na alínea anterior, não 
sobrevindo, em simultâneo, cônjuge ou pessoa em 
união de facto.” 
A Lei n.º 100/97 (LAT) é omissa acerca do que se 
deve entender por união de facto, mas, segundo o 
disposto no art.º 49.º, n.º 2 do seu diploma 
regulamentar, o Decreto-Lei n.º 143/99, de 30 de 
Abril, “[p]ara efeitos do disposto no artigo 20.º da lei, 
são consideradas uniões de facto as que preencham os 
requisitos do artigo 2020.º do Código Civil”. 
Por sua vez, o art.º 2020.º do C. C., cuja epígrafe é 
“União de facto”, insere-se no Capítulo II (Disposições 
especiais) do Título V (Dos alimentos) do Livro IV (Do 
direito da família) e refere-se ao direito a alimentos 
nas situações de união de facto. 
Nos termos do seu n.º 1, “[a]quele que, no momento 
da morte de pessoa não casada ou separada 
judicialmente de pessoas e bens, vivia com ela há 
mais de dois anos em condições análogas às dos 
cônjuges, tem direito a exigir alimentos da herança do 
falecido, se os não puder obter nos termos das alíneas 
a) a d) do artigo 2009.º”. 
Face ao elemento literal do referido normativo, poderia 
pensar-se que o facto de o membro sobrevivo da 
união de facto ser casado não constituía impedimento 
ao direito de obter alimentos da herança do membro 
falecido, uma vez que o normativo em questão não 
contém qualquer referência ao estado civil da pessoa 
sobreviva.  
Na verdade, no que toca ao estado civil dos membros 
da união de facto, o n.º 1 do art.º 2020.º limita-se a 
exigir que a pessoa falecida não seja casada, ou que, 

sendo casada, se encontre judicialmente separada de 
pessoas e bens. 
Todavia, quer o art.º 20.º, n.º 1, al. a), da LAT, quer o 
art.º 2020.º do C.C. não podem ser interpretados à 
margem do ordenamento jurídico português, 
especialmente no que concerne às normas reguladoras 
das relações jurídicas familiares. 
Com efeito, estando as pessoas casadas 
reciprocamente obrigadas aos deveres de respeito, 
fidelidade, coabitação, cooperação e assistência (art.º 
1672.º do C.C.), não faria sentido que o legislador 
desse cobertura legal a situações que se traduzissem 
em violação daqueles deveres. E compreende-se que 
assim seja, pois, como bem salienta a recorrente, as 
pessoas casadas não podem arrogar-se o exercício de 
direitos incompatíveis com esse estado civil. Tal 
atentaria, manifestamente, contra a unidade do 
sistema jurídico (neste sentido vide Pires de Lima e 
Antunes Varela, in Código Civil Anotado, vol. V, p. 
626) 
Como diz a recorrente, numa perspectiva sistemática, 
o legislador não podia ignorar que uma pessoa casada 
não pode integrar uma “União de Facto”, de tal forma 
que reforçou essa perspectiva na elaboração da Lei n.º 
7/2001, de 11 de Maio, à semelhança do que havia 
feito na Lei n.º 135/99, de 28/8. 
De facto, as referidas Leis vieram adoptar medidas de 
protecção das uniões de facto e o que 
verdadeiramente as distingue é o facto da Lei n.º 
135/99 só abarcou as uniões de facto de pessoas de 
sexo diferente, enquanto que a Lei n.º 7/2001, que a 
revogou, também estendeu o seu campo de protecção 
às uniões de facto independentemente do sexo. 
Todavia, quer numa quer na outra, o casamento 
anterior não dissolvido constitui um facto impeditivo 
dos efeitos jurídicos delas decorrentes, salvo se tiver 
sido decretada a separação judicial de pessoas e bens 
(vide art.º 2.º, alínea c), das referidas leis), sendo que 
um dos efeitos jurídicos nelas previstos era 
precisamente a “[p]restação por morte resultante de 
acidente de trabalho ou doença profissional, nos 
termos da lei” – art.º 3.º, alínea f) –. 
E nem se diga que as Leis n.º 135/99 e n.º 7/2001 
assumiram um cariz inovatório, relativamente ao art.º 
2020.º do C.C., no que toca à caracterização da união 
de facto, pois, como é sabido, aquelas leis vieram 
alargar substancialmente a protecção que até aí era 
conferida às uniões de facto, não fazendo, por isso, 
sentido que o legislador tivesse querido restringir o 
conceito das uniões de facto. Nesse aspecto, o 
legislador limitou-se a dar forma ao entendimento que 
já estava subjacente ao art.º 2020.º do C.C.. 
Concluindo, diremos, tal como foi afirmado no acórdão 
deste Supremo Tribunal, de 26 de Junho de 2007, 
(publicado na base de dados jurídico-documentais do 
ITIJ, Processo 07A2003), que como a união de facto 
incide, nuclearmente, nas áreas sociais e patrimoniais 
do casamento – nunca nos deveres de vinculação 
pessoal – o art.º 2020 do Código Civil e as Lei n.ºs 
135/99 e 7/2001, excluem a separação judicial de 
pessoas e bens dos factos impeditivos do 
reconhecimento legal da união de facto, mas tal não 
acontece quando existe casamento válido, não 
dissolvido e sem que esteja decretada separação 
judicial de pessoas e bens, pois só assim se evitam 
conflitos de interesses e direito conflituantes entre 
casamento e união de facto. 
E, sendo assim, a autora não tem direito à pensão 
nem ao subsídio por morte que nas instâncias lhe 
foram reconhecidos, o que implica, só por si, a 
procedência do recurso, ficando prejudicado, por isso, 
o conhecimento da segunda questão suscitada no 
recurso, qual seja a de saber se a autora tinha de 
alegar e provar que não pôde obter alimentos das 
pessoas referidas nas alíneas a) a d) do art.º 2009.º 
do Código Civil. (…)”. 
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Para além da argumentação aduzida pela Recorrida e 
a que o transcrito acórdão dá resposta, alega ainda 
aquela que os efeitos patrimoniais do divórcio foram 
retroagidos a data anterior à do acidente de trabalho, 
o que, salvo melhor opinião, não procede. 
Como decorre das considerações tecidas no referido 
aresto, a incompatibilidade entre a tutela legal da 
união de facto e o casamento não radica, apenas, nos 
efeitos patrimoniais deste, mas, também, na 
incompatibilidade decorrente dos efeitos não 
patrimoniais do casamento, legalmente consagrados 
(art.º 1672.º do C.C.) e da consequente harmonia e 
unidade do sistema jurídico, não fazendo sentido a lei 
impor determinados deveres por virtude do casamento 
mas, simultaneamente, conferir (outros) efeitos 
jurídicos, designadamente direitos, decorrentes de 
situação violadora daqueles deveres.  
Por outro lado, isso mesmo resulta das Leis 135/99 e 
7/2001 (art. 2º, al. c)) ao dispor que o casamento 
anterior não dissolvido, salvo se tiver sido decretada 
separação judicial de pessoas e bens, impede os 
efeitos da união de facto. Ou seja, daí decorre que a 
simples separação judicial de bens (cfr. art. 1767º do 
Cód. Civil) não tem a virtualidade de afastar o 
impedimento decorrente do casamento, sendo 
necessário, também, que haja sido decretada a 
separação judicial de pessoas (cfr. arts. 1794º e segs 
do Cód. Civil). Se, com tal impedimento aos efeitos da 
união de facto, apenas se pretendessem salvaguardar 
os efeitos patrimoniais do casamento, então bastaria a 
simples separação judicial de bens para conferir tal 
tutela, não fazendo sentido que se exigisse, também, 
a separação judicial de pessoas. Ora, não é essa a 
letra (expressa) da lei.  
Ora, no caso, não decorre da matéria de facto, nem 
isso foi alegado, que, à data do acidente de trabalho, 
houvesse sido decretada a separação judicial de 
pessoas e bens, parecendo-nos que a retroacção dos 
efeitos patrimoniais do divórcio a data anterior não 
afasta o impedimento decorrente do casamento 
anterior da A.  
Por outro lado, nos termos do art. 1789º do Cód. Civil, 
os efeitos patrimoniais do divórcio só podem ser 
opostos a terceiros a partir da data do registo da 
sentença. E, como decorre da certidão de fls. 187 a 
191, emitida pelo .º Juízo do Tribunal Judicial de Ponte 
de Lima, relativa ao processo de divórcio mencionado 
no nº 5 dos factos provados, tal processo correu 
termos com o nº …/2006, tendo a sentença a decretar 
o divórcio sido proferida aos 21.11.06 e transitado em 
julgado aos 04.12.2006. Não podendo, naturalmente, 
o registo ter data anterior, constata-se que ele apenas 
ocorreu em data posterior à do acidente de trabalho 
que vitimou o sinistrado (11.11.2005), não sendo a 
retroactividade dos efeitos patrimoniais do divórcio 
oponíveis às RR. 
 
Diz ainda a Recorrida que a interpretação sufragada 
pela Recorrente, impedindo-lhe a reparação do 
acidente de trabalho, com as consequências 
patrimoniais daí decorrentes, se reflecte no 
rendimento disponível, afectando os filhos e, por 
consequência, determinando situação discriminatória 
entre os filhos de pais casados e os de pais em 
situação de união de facto. 
O princípio da igualdade, na vertente da proibição da 
discriminação, tem consagração no art. 13º da CRP, a 
qual, no art. 36º, nº 4, dispõe também que “Os filhos 
nascidos fora do casamento não podem, por esse 
motivo, ser objecto de qualquer discriminação e a lei 
ou as repartições públicas não podem usar 
designações discriminatórias relativas à filiação”. 
É pois, indiscutível que os filhos nascidos dentro ou 
fora do casamento não podem, por esse facto, ser 
objecto de tratamento discriminatório. 
E também não duvidamos que a não atribuição da 
reparação por acidente de trabalho mortal à pessoa 
que se encontre em situação de união de facto se 

reflectirá, em maior ou menor grau, no orçamento do 
agregado familiar. 
Não nos parece, contudo, que a interpretação 
conjugada dos arts. 20º, nº1, al. a) da Lei 100/97, 
49º, nº 2, do DL 143/99, 2020º do Cód. Civil e 2º, al. 
c) da Lei 7/2001 (e preceito idêntico da Lei 135/99, 
que lhe antecedeu) consubstancie violação do citado 
princípio constitucional. 
Com efeito, a reparação devida por acidente de 
trabalho mortal aos filhos do sinistrado está prevista 
na lei, a qual, independentemente de serem, ou não, 
nascidos dentro do casamento, lhes confere idêntico 
tratamento (art. 20º, nº 1, al. c), da Lei 100/97), 
sendo esta a reparação que atende aos seus 
interesses. 
Por sua vez, o citado preceito, no seu nº 1, al. a), 
confere o direito à reparação ao cônjuge ou à pessoa 
em união de facto, sendo que a previsão desta norma 
tem por objecto a reparação e tutela dos interesses 
daqueles e não dos filhos. Aliás, tal preceito não faz 
depender a existência, ou medida, do direito da 
existência de filhos e/ou da necessidade de tutela dos 
interesses deste. Conquanto a não atribuição da 
pensão se repercuta, ou possa repercutir, não apenas 
no orçamento do cônjuge ou da pessoa que vivia com 
o sinistrado, mas também, no orçamento que, não 
fosse o acidente, estaria, ou poderia estar, disponível 
também em proveito dos filhos, a verdade é que tal 
constitui um efeito mediato, reflexo, das citadas 
normas. No entanto, não é esse o interesse, imediato, 
que é tutelado e está subjacente ao direito à 
reparação prevista no art. 20º, nº 1, al. a), da LAT. 
Acresce que a norma contida no art. 2º, al. c), da Lei 
7/2001, encontra justificação material, assentando no 
respeito e protecção dos efeitos jurídicos do 
casamento (livremente contraído e mantido). 
Por outro lado, entendimento diferente levaria a que a 
pessoa casada (e não judicialmente separada de 
pessoas e bens), mas em situação de união de facto, 
ficasse simultaneamente abrangida pela reparação 
que, porventura, fosse devida no âmbito dessas duas 
situações, o que não é, manifestamente, o propósito 
da lei infortunístico-laboral. 
 
Face à procedência das conclusões do recurso quanto 
à questão acima apreciada, fica prejudicado o 
conhecimento da demais argumentação suscitada 
pelas Recorrentes, mais não restando do que conceder 
provimento ao recurso das RR. E………., S.A. e H………., 
S.A. e que aproveita às demais co-RR, que aliás e 
também a ele aderiram (art. 683º, nºs 1 e 2, al a), do 
CPC). 

* 
IV. Decisão 
 
Em face do exposto, acorda-se em conceder 
provimento ao recurso e, em consequência, revogar a 
sentença recorrida, na parte impugnada, absolvendo-
se as RR, E………., S.A., F………., S.A., G………., S.A., 
H………., S.A., e I………., S.A., dos pedidos contra elas 
formulado pela A., B………. . 
 
Custas pela Recorrida, sem prejuízo do benefício de 
apoio judiciário de que goza. 
 
Porto, 09.02.2009 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto Mayor de 
Carvalho 
Luís Dias André da Silva 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
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Reg. N.º 569 
Proc. N.º 7589/08-4.ª 
 
 

Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
 
Nestes autos emergentes de acidente de trabalho, 
com processo especial, em que figura, apenas na 
parte que ora interessa, como beneficiária legal 
B.......... e como entidade responsável C..........., 
entretanto falecido, está em causa um acidente que 
vitimou mortalmente o sinistrado D………., filho da 
referida beneficiária, em 1967-04-15. 
Proferida sentença homologatória em 1969-04-10, foi 
o empregador referido condenado a pagar – apenas no 
que ao recurso concerne – à referida beneficiária legal 
a pensão e demais quantias legais, sendo certo que tal 
decisão transitou em julgado. 
Tendo falecido o empregador em 2005-11-04, foram 
notificadas as duas filhas deste para procederem ao 
pagamento dos duodécimos em dívida da pensão 
daquela beneficiária, tendo elas requerido o 
pagamento da respectiva quantia em duas prestações 
e, posteriormente, em três prestações, o que foi 
deferido. 
As filhas do empregador cumpriram o programa 
prestacional deferido. 
Procedeu-se a novas actualizações da pensão da 
beneficiária legal. 
Junta certidão do assento de nascimento do 
empregador, o Tribunal a quo ordenou, deferindo 
promoção nesse sentido, que o FAT[1] procedesse ao 
pagamento da pensão referida com fundamento em 
que, tendo aquele falecido, se verifica a incapacidade 
económica da entidade responsável para proceder ao 
pagamento dos duodécimos da mesma pensão – 
despacho de fls. 335-6. 
Inconformado com o decidido, veio o FAT interpor 
recurso de agravo, pedindo a revogação do despacho, 
tendo formulado a final as seguintes conclusões: 
 
1. O falecimento da entidade responsável, não 
significa incapacidade económica da mesma para 
efeito de pagamento das pensões emergentes de 
acidente de trabalho. 
2. Existindo nos autos caução para garantia do 
pagamento das pensões, constituída através de um 
ónus de afectação do prédio sito na Rua ………., …/…, 
………., Porto, registado sob o n° 6956 no Registo 
Predial do Porto, deve ser esta accionada, antes de se 
efectuar a transferência de responsabilidades para o 
Fundo de Acidentes de Trabalho. 
3. Existindo caução prestada pela entidade 
responsável e não tendo sido executados os bens da 
herança, a situação dos autos não se enquadra nas 
disposições legais (artigo 39° da Lei n.° 100/97 e art.º 
1, n.º 1, al. a) do D.L. n.º 142/99) que tipificam as 
competências do FAT, não sendo, pois, este Fundo 
responsável pelo pagamento de qualquer quantia à 
beneficiária do sinistrado D………. . 
O Sr. Procurador da República, no Tribunal a quo, 
apresentou a sua contra-alegação, pedindo a 
confirmação da decisão impugnada. 
 
Cumpre decidir. 
Estão provados os factos constantes do relatório que 
antecede. 
O Direito. 
Sendo pelas conclusões do recurso que se delimita o 
respectivo objecto[2], como decorre das disposições 
conjugadas dos Art.ºs 684.º, n.º 3 e 690.º, n.º 1, 
ambos do Cód. Proc. Civil, ex vi do disposto no Art.º 
87.º, n.º 1 do Cód. Proc. do Trabalho, a única questão 

a decidir neste recurso de agravo consiste em saber se 
se deve revogar o despacho que deferiu o pedido de 
notificação do FAT para proceder ao pagamento da 
pensão da beneficiária legal referida. 
Vejamos[3]. 
O FAT foi criado pelo Decreto-Lei n.º 142/99, de 30 de 
Abril, na sequência do disposto no Art.º 39.º da Lei n.º 
100/97, de 13/9, com a competência de Garantir o 
pagamento das prestações que forem devidas por 
acidentes de trabalho sempre que, por motivo de 
incapacidade económica objectivamente caracterizada 
em processo judicial de falência ou processo 
equivalente, ou processo de recuperação de empresa, 
ou por motivo de ausência, desaparecimento ou 
impossibilidade de identificação, não possam ser pagas 
pela entidade responsável, como se vê do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do seu Art.º 1.º. 
Explicita-se no respectivo proémio que 
No exercício desta competência o FAT substitui o 
Fundo de Garantia e Actualização de Pensões [FGAP], 
previsto na Base XLV da Lei n.º 2127, de 3 de Agosto 
de 1965, destinado a assegurar o pagamento das 
prestações por incapacidade permanente ou morte em 
caso de acidente de trabalho, da responsabilidade de 
entidades insolventes. 
Este Fundo de Garantia e Actualização de Pensões 
[FGAP] encontrava-se ultimamente regulamentado no 
Anexo à Portaria n.º 642/83, de 1 de Junho[4], onde 
se estatuía o seguinte: 
ARTIGO 4.º 
Entidades insolventes 
1 – A Caixa Nacional, na qualidade de gestora do 
Fundo de Garantia, fica autorizada a, por ordem do 
respectivo tribunal, assegurar o pagamento de 
prestações resultantes de acidentes de trabalho 
sempre que, em execução judicial da entidade 
responsável, verifique a impossibilidade de pagamento 
das correspondentes pensões por insuficiência de 
meios e enquanto se verificar essa impossibilidade. 
ARTIGO 5.º 
Situações equiparadas à insolvência 
A Caixa Nacional pagará, mediante despacho do 
Ministro dos Assuntos Sociais, pelo Fundo de garantia 
as pensões de incapacidade permanente devidas por 
acidente de trabalho, em situações em que se 
verifique ausência, desaparecimento ou 
impossibilidade de identificação das entidades 
responsáveis. 
Acontece que tal Fundo de Garantia e Actualização de 
Pensões [FGAP] foi originariamente regulamentado 
pela Portaria n.º 427/77, de 14 de Julho, em cujo 
ponto 1. se dispunha: 
A Caixa Nacional de Seguros de Doenças Profissionais, 
na qualidade de gestora do Fundo de Garantia e 
Actualização de Pensões [FGAP], fica autorizada a, por 
ordem do respectivo tribunal, assegurar o pagamento 
de prestações resultantes de acidentes de trabalho ou 
doenças profissionais sempre que, em execução 
judicial da entidade responsável, se verifique a 
impossibilidade de pagamento das correspondentes 
prestações por insuficiência de meios e enquanto se 
verificar essa impossibilidade. 
Desta sucessão de normas, constata-se que o FGAP 
era chamado a pagar as prestações derivadas de 
acidentes de trabalho quando se verificasse a 
existência da impossibilidade de efectuar esse 
pagamento pela entidade responsável, primeiro 
apenas com fundamento em insuficiência de meios e, 
depois, com fundamento em insuficiência de meios ou 
em ausência, desaparecimento ou impossibilidade de 
identificação da entidade responsável. Tratando-se de 
impossibilidade de pagamento com fundamento em 
insuficiência de meios, eram ainda pressupostos da 
obrigação de pagar a cargo do FGAP, que a 
impossibilidade de pagamento fosse constatada em 
execução judicial e que o respectivo Tribunal 
emanasse a ordem de pagamento. Porém, se a 
impossibilidade de pagamento derivasse de ausência, 
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desaparecimento ou impossibilidade de identificação 
da entidade responsável, a obrigação de pagar as 
pensões a cargo do FGAP dependia apenas da prolação 
de despacho, em tal sentido, do Ministro dos Assuntos 
Sociais. Agora, relativamente ao FAT, a 
impossibilidade de pagamento por motivo de 
incapacidade económica tem de ser verificada em 
processo judicial de falência ou processo equivalente, 
ou processo de recuperação de empresa, não se 
referindo expressamente a execução judicial. Porém, 
se a impossibilidade de pagamento derivar de 
ausência, desaparecimento ou impossibilidade de 
identificação da entidade responsável, nada se refere, 
inclusive o despacho ministerial que era pressuposto 
procedimental da anterior lei. De qualquer modo, seja 
qual for a hipótese do motivo gerador da incapacidade 
de pagamento da entidade responsável, parece claro 
que a obrigação de pagamento, a cargo do FAT, só se 
efectiva depois da prolação de despacho em tal 
sentido proferido pelo Tribunal respectivo. 
In casu, tendo o empregador falecido, cremos que não 
se verifica a segunda hipótese da norma constante da 
alínea a) do n.º 1 do Art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 
142/99, de 30 de Abril: ausência, desaparecimento ou 
impossibilidade de identificação da entidade 
responsável, pois não se identificam tais conceitos 
com o de morte. Verificando-se a primeira hipótese, a 
impossibilidade de pagamento por motivo de 
incapacidade económica tem de ser caracterizada 
objectivamente em processo judicial de falência ou 
equivalente ou de recuperação de empresa. Pensamos 
que, face à nossa tradição legislativa e de prática 
judiciária[5], o processo equivalente é a execução 
pois, para além do mais, a falência é uma execução, 
só que universal do – todo – património do devedor e 
com vista ao pagamento dos – todos – credores.  
Assim, não tendo a entidade empregadora pago 
espontaneamente as prestações derivadas de acidente 
de trabalho, importa contra ela deduzir execução, só 
depois se podendo saber se existe impossibilidade de 
pagamento com fundamento em incapacidade 
económica. Comprovando-se no processo respectivo – 
execução judicial, como se dizia nas Portarias referidas 
– a impossibilidade de pagamento, total ou parcial, só 
depois estão reunidos os pressupostos para que o 
Tribunal possa ordenar ao FAT que proceda ao 
pagamento[6]. 
Em síntese, não tendo sido instaurada execução, não 
estão reunidos todos os pressupostos para que ao FAT 
pudesse ter sido ordenado o pagamento das 
prestações devidas pela entidade empregadora à 
referida beneficiária legal, uma vez que não se 
encontra objectivamente caracterizada em processo 
judicial equivalente ao processo de falência, a 
impossibilidade de pagamento por motivo de 
incapacidade económica da entidade devedora, pelo 
que o despacho recorrido deve ser revogado, assim 
procedendo as conclusões do recurso interposto pelo 
referido Fundo. 
 
Decisão. 
Termos em que se acorda em conceder provimento ao 
agravo deduzido pelo FAT, assim revogando o 
despacho recorrido. 
Sem custas, dada a legal isenção. 
 
Porto, 2009-02-09 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
Albertina das Dores Nunes Aveiro Pereira 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto Mayor de 
Carvalho 
 
___________________ 
[1] Abreviatura de Fundo de Acidentes de Trabalho. 
[2] Cfr. Alberto dos Reis, in Código de Processo Civil 
Anotado, volume V, reimpressão, 1981, págs. 308 a 
310 e o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 

1986-07-25, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 
359, págs. 522 a 531. 
[3] Seguir-se-á, de muito perto, o Acórdão desta 
Relação do Porto de 2008-01-07, inédito, ao que se 
supõe. 
[4] Aprova o Regulamento da Caixa Nacional de 
Seguros de Doenças Profissionais. 
[5] Como são disso exemplo os relatórios dos 
seguintes arestos: 
- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 2003-11-
26, in Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do 
Supremo Tribunal de Justiça, Ano XI-2003, Tomo III, 
pág. 280; 
- Acórdão da Relação do Porto de 2001-09-17, in 
Colectânea de Jurisprudência, Ano XXVI-2001, Tomo 
IV, pág. 251; 
- Acórdão da Relação de Évora de 2002-10-01, in 
Colectânea de Jurisprudência, Ano XXVII-2002, Tomo 
IV, pág. 259 e 
- Acórdão da Relação de Coimbra de 2004-01-15, in 
Colectânea de Jurisprudência, Ano XXIX-2004, Tomo I, 
pág. 53. 
[6] Como adrede refere Pedro Romano Martinez, o FAT 
goza do benefício da excussão, pois só responde 
depois de se ter esgotado totalmente o património do 
devedor, qualificando a obrigação de tal entidade 
como de subsidiariedade forte. Cfr. Seguro de 
Acidentes de Trabalho, A Responsabilidade Subsidiária 
do Segurador em Caso de Actuação Culposa do 
Empregador, in Prontuário de Direito do Trabalho, CEJ, 
74/75, págs. 81 e segs., nomeadamente, págs. 95 e 
96. 
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Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
I 
Por apenso à execução que B…………. moveu a 
C………….. Lda., veio D………….. deduzir embargos de 
terceiro pedindo o levantamento da penhora sobre o 
veículo automóvel de marca Volkswagen, de matrícula 
..-..-OP.  
Alega o embargante ser proprietário do veículo 
penhorado dado o ter comprado à embargada 
sociedade em Julho de 2006 e desde essa data se 
encontra na posse do mesmo. 
Recebidos os embargos, o embargado/exequente veio 
contestar pugnando pela improcedência dos mesmos. 
Na audiência preliminar foi proferido despacho 
saneador, consignada a matéria assente e elaborada a 
base instrutória. 
Procedeu-se a julgamento com gravação da prova, 
respondeu-se aos quesitos e foi proferida sentença a 
julgar os embargos improcedentes. 
O embargante veio recorrer pedindo a revogação da 
sentença e concluindo nos seguintes termos: 
1. Deu-se como não provados os factos constantes dos 
quesitos 4º e 9º e que o apelante tem por 
incorrectamente julgados, atento o depoimento 
prestado pelas testemunhas E…………. e F……………. 
2. A fls. 11 a 12 verso e 132 dos autos de embargos, 
está junto fotocópia certificada do requerimento de 
registo modelo 5 e do requerimento de extinção de 
registo modelo 6 da DGRN, ambos com 
reconhecimento da assinatura do G………….., datada de 
7.9.2007, e referentes ao veículo de matrícula ..-..-OP 
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e certidão actualizada à data em vigor do registo 
automóvel. 
3. As testemunhas depuseram de forma séria, 
objectiva e imparcial. 
4. È facto notório e da experiência comum que o 
homem médio, como o é o embargante, quando faz a 
compra de um veículo automóvel pretende adquiri-lo 
sem quaisquer ónus ou encargos. 
5. A decisão do Tribunal a quo está em contradição 
com a prova testemunhal gravada e com a prova 
documental junta ao articulado de embargos de 
terceiro e na audiência de julgamento, que foram mal 
valoradas, não tendo as provas produzidas sido 
consideradas no seu conjunto. 
6. Deve dar-se a matéria constante do quesito 4º 
como provado e deve dar-se o quesito 9º como 
provado restritivamente, ou seja, provado apenas que 
a partir da data de 7.9.2007 o G…………. emitiu e 
entregou ao embargante os documentos referentes à 
extinção da reserva de propriedade no registo 
automóvel. 
7. O apelante/embargante em 31.7.2006 comprou 
sem ónus e encargos à executada o referido veículo 
em data anterior à penhora (tendo esta sido registada 
em 8.5.2007), adquirindo de boa fé, a título oneroso e 
de quem era à data o verdadeiro dono e possuidor, 
pagou o preço, desconhecendo até à data de 2.1.2008 
a existência de qualquer acção executiva ou penhora. 
8. Não é pelo registo que se determina quem é o 
verdadeiro proprietário de um veículo automóvel. O 
registo automóvel não dá direitos, pois o mesmo tem 
fins essencialmente identificativos para efeitos de 
circulação rodoviária, daí a sua obrigatoriedade – 
arts.1º, 5º nº1 al.a) e nº2, 29º do DL 54/75 de 12.2 e 
85º nºs.1 e 2 al.a) do C. de Estrada. 
9. O registo automóvel não tem eficácia constitutiva e 
a sua presunção é iuris tantum. 
10. O contrato de compra e venda de veículo 
automóvel não está sujeito a formalidade especial, 
sendo válido mesmo quando celebrado por forma 
verbal, transferindo-se a propriedade por mero efeito 
do contrato, nos termos do art.408º nº1, 874º e 
879ºal.a) do C. Civil. 
11. O apelante/embargante é terceiro para efeitos de 
registo de penhora, pois adquiriu de boa fé sobre o 
mesmo veículo de um transmitente comum, a 
executada, sendo que o embargante foi o primeiro a 
adquirir, sendo-lhe inoponível os efeitos do registo da 
penhora. 
12. A penhora recai sobre coisa alheia, que é do 
embargante, uma vez que a executada à data desta 
não era proprietária e possuidora do veículo, tratando-
se de um acto ferido de nulidade, nos termos dos 
arts.892º e 289 do C. Civil, sendo ineficaz 
relativamente ao embargante proprietário. 
13. Deve aplicar-se ao caso concreto o disposto no nº3 
do art.291º do C.Civil. 
14. Pelo menos desde Julho de 2006 que o 
embargante tem vindo a usar o veículo automóvel e 
dado que os actos de posse do embargante são 
anteriores à data do registo da penhora e há mais de 
um ano e um dia, a presunção do registo a favor do 
executado e exequente cede perante a presunção de 
titularidade por via da posse – arts. 
1252º,1259º,1260º e 1268º nº1 do C. Civil. 
15. A posse do embargante é titulada, presumida de 
boa fé, porque adquiriu validamente por um contrato 
de compra e venda que pode ser verbal, tendo o 
Tribunal a quo alterado o ónus da prova ao impor ao 
embargante a prova que cabia ao embargado, 
decidindo mesmo em contradição com a prova 
produzida. 
16. Está errada a interpretação jurídica e a aplicação 
ao caso do disposto no art.819º do C.Civil. 
17. No caso concreto, por acto voluntário da 
executada e em data anterior à penhora, procedeu à 
venda do veículo, pelo que não pode a execução 
prosseguir já que os actos de disposição e oneração 

dos bens, com data anterior ao registo da penhora 
prevalecem sobre esta – art. 819º do C. Civil, a 
contrario) e são inoponíveis ao adquirente. 
18. A penhora do veículo, tal como consta dos autos 
de execução, é nula, não constando do auto de 
penhora o valor do bem penhorado e procedeu o 
exequente ao registo definitivo da penhora sem 
previamente ter cancelado a reserva. 
19. O Tribunal a quo violou o disposto nas citadas 
disposições legais. 
O embargado veio contra alegar pugnando pela 
manutenção da decisão recorrida. 
O Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto desta Relação 
emitiu parecer no sentido de o recurso não merecer 
provimento. 
Admitido o recurso e corridos os vistos cumpre decidir. 

*** 
II 

Matéria dada como provada pelo Tribunal a quo. 
1. Dá-se por reproduzido para todos os efeitos legais, 
o teor e conteúdo do auto de penhora, datado de 
8.5.2007, junto a fls. 75 e seguintes dos autos de 
execução nº…../05.4TTPNF-A. 
2. Dá-se por reproduzido o teor e conteúdo da nota de 
registo da nota de penhora constante de fls.78 dos 
autos de execução nº…../05.4TTPNF-A. 
3. O embargante teve conhecimento em 2.1.2008, que 
nos autos de execução apensos foi penhorado em 
8.5.2007 o veículo automóvel de marca Volkswagen, 
de matrícula ..-..-OP. 
4. O embargante só teve conhecimento da penhora na 
data referida no número anterior em virtude de nessa 
data se ter dirigido à Conservatória com vista a 
registar a aquisição. 
5. No ano de 2006, o embargante marido comprou ao 
executado pelo preço de € 6.235,00 o veículo supra 
identificado. 
6. O executado entregou em 31.7.2006 ao 
embargante o requerimento para efeitos de registo de 
propriedade. 
7. Para pagamento do preço do veículo o embargante 
em Julho de 2006 entregou o veículo automóvel de 
marca Mitsubishi L200, ligeiro de mercadorias, de cor 
branco, até então propriedade do embargante, 
permutando-o. 
8. Com data de 15.9.2006 entregou um cheque no 
valor de € 4.500,00, assim pagando o restante valor. 
9. Desde a data da compra que o embargante tem a 
posse do veículo, usando-o e usufruindo do mesmo, 
continuadamente, à vista de todas as pessoas e sem 
oposição de quem quer que seja. 
10. Sendo nesse veículo que o embargante se faz 
deslocar, com amigos e familiares, na sua vida 
quotidiana e utiliza-o no transporte de trabalhadores, 
alfaias e produtos agrícolas. 
11. È o embargante que zela pela sua conservação e 
condições de funcionamento, pagando as despesas das 
oficinas de automóvel, pagando o consumo de 
combustível, o seguro de responsabilidade automóvel 
e procedendo às inspecções e fiscalizações 
necessárias. 

*** 
III 

Questões a apreciar. 
1. Da alteração da decisão sobre a matéria de facto. 
2. Da procedência dos embargos. 

*** 
IV 

Da alteração da decisão sobre a matéria de facto – as 
respostas aos quesitos 4 e 9. 
O apelante defende que o quesito 4 deve ser dado 
como provado e o quesito 9 deve ser dado como 
provado, mas restritamente (que a partir de 7.9.2007 
o G…………. emitiu e entregou ao embargante os 
documentos referentes à extinção da reserva de 
propriedade no registo automóvel). E fundamenta o 
apelante a sua pretensão no depoimentos das 
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testemunhas E………….. e F…………. e nos documentos 
juntos a fls.11,12 e 132 dos autos. Vejamos então. 
No quesito 4 pergunta-se: “Na altura, o vendedor, 
obrigou-se a transmitir o veículo sem qualquer ónus 
ou encargo?”. No quesito 9 pergunta-se: “Só em 
Setembro de 2006 é que o embargado pagou o preço 
restante do veículo, porque só nessa data o executado 
desenvolveu as diligências necessárias à extinção da 
reserva de propriedade, tendo sido entregue em 
Dezembro de 2007 ao embargante pelo G……….. S.A., 
os documentos referentes à transmissão e extinção da 
reserva de propriedade?”. O Tribunal a quo respondeu 
aos quesitos 4 e 9: não provados. 
Após audição de toda a prova gravada podemos 
afirmar que a pretensão do apelante não procede. 
Na verdade, e no que respeita ao quesito 4, foi ouvida 
a testemunha F……….. e H…………. A primeira 
testemunha apenas referiu que disseram que o carro 
estava livre de penhoras. A segunda testemunha nada 
disse à matéria do quesito. 
Quanto ao quesito 9 a testemunha E…………… apenas 
referiu que fez o favor ao embargante, ligando para o 
G……….., a pedir o cancelamento da reserva de 
propriedade e que tal aconteceu nos primeiros dias de 
Setembro de 2007, mas não sabia se os documentos 
foram ou não enviados ao embargante. 
O acabado de referir é manifestamente insuficiente 
para se dar como provada a matéria dos referidos 
quesitos. 
Por outro lado, os documentos de fls. 11, 12 e 132 dos 
autos, por si só, não podem conduzir à pretensão do 
apelante em ver o quesito 9 dado como provado ainda 
que restritamente: os documentos de fls. 11 e 12 são 
fotocópias de um requerimento de registo (modelo 
nº5) de transmissão de posição de reservante e de um 
requerimento de extinção de registo (modelo nº6), 
ambos com a mesma data (7.9.2007), e referentes ao 
veículo penhorado e objecto dos presentes embargos; 
o documento de fls.132 dos autos é uma certidão do 
Registo Automóvel referente ao mesmo veículo com 
indicação dos encargos em vigor na data de 
29.4.2008. 
Acresce que da audição dos depoimentos gravados e 
análise dos documentos juntos aos autos não resulta, 
de modo algum, que o Tribunal a quo tenha 
respondido aos quesitos 4 e 9 em clara contradição 
com a prova produzida (a testemunhal e documental). 
Por isso, e pelos fundamentos expostos considera-se 
assente a matéria constante do § II do presente 
acórdão. 

* * * 
V 

Da procedência dos embargos de terceiro. 
O recorrente/embargante defende que através de 
contrato de compra e venda realizado em Julho de 
2006 com a executada, o mesmo encontra-se desde 
aquela data na posse do veículo penhorado e como tal 
a penhora, com data de registo posterior à referida 
venda, não lhe é oponível. 
Na sentença recorrida concluiu-se que sendo o registo 
automóvel obrigatório – art. 5º nº1 al.a) e nº2 do DL 
54/75 de 12.2 -, a compra do veículo por parte do 
embargante à executada é ineficaz em relação ao 
exequente/embargado atento o disposto nos arts.819º 
do C. Civil, 5º nº1 do C.R. Predial e acórdão 
Uniformizador de Jurisprudência do STJ nº3/99 de 
18.5.99. Que dizer? 
Nos termos do disposto no art. 5ºnº1al.a) e al.h) do 
DL 54/75 de 24.12 estão sujeitos a registo o direito de 
propriedade e a penhora de veículos automóveis. 
Por sua vez o art. 1º nº1 do citado DL (na redacção 
dada pelo DL 178-A/2005 de 20.10) prescreve que “O 
registo de veículos tem essencialmente por fim dar 
publicidade à situação jurídica dos veículos a motor e 
respectivos reboques, tendo em vista a segurança do 
comércio jurídico”.  
Finalmente, dispõe o art. 29º do DL 54/75 que “São 
aplicáveis, com as necessárias adaptações, ao registo 

de automóveis as disposições relativas ao registo 
predial, mas apenas na medida indispensável ao 
suprimento das lacunas da regulamentação própria e 
compatível com a natureza de veículos automóveis e 
das disposições contidas neste diploma e no respectivo 
regulamento”. 
Tendo em conta a matéria dada como provada – nºs.5 
a 11 do § II do presente acórdão – e o disposto nos 
arts. 408º nº1, 874º e 879ºal.a), todos do C. Civil, 
podemos concluir que o embargante quando comprou 
o veículo, no ano de 2006, à embargada, adquiriu o 
respectivo direito de propriedade, já que o contrato de 
compra e venda de veículo automóvel não está sujeito 
a qualquer formalidade especial e a declaração de 
venda é apenas necessária para efeitos de inscrição no 
registo. 
Tendo o registo da penhora do veículo ocorrido em 
8.5.2007 (tal facto é referido na sentença e não 
directamente na factualidade dada como provada), 
nesta data, a viatura já não se encontrava no 
património da executada/vendedora, não sendo, 
assim, aplicável ao caso o disposto no art. 819º do C. 
Civil. 
Com efeito, os actos de disposição que o executado 
pratique após a penhora são ineficazes em relação ao 
credor/exequente, mas assim já não é se os actos de 
disposição ocorreram antes da realização da penhora e 
do seu registo, como é o caso dos autos. 
E neste particular considera-se pertinente citar o 
acórdão unificador de Jurisprudência nº3/99, do STJ., 
publicado no DR nº159/99 I-A série de 10.7.99, por 
precisamente a situação nele tratada ser idêntica à 
dos presentes autos: (…) “Situação diferente é a 
resultante do confronto do direito real de garantia 
resultante da penhora registada quando o imóvel 
penhorado já havia sido alienado, mas sem o 
subsequente registo. Aqui, o direito real de 
propriedade, obtido por efeito próprio da celebração 
da competente escritura pública, confronta-se com um 
direito de crédito, embora sob a protecção de um 
direito real (somente de garantia). Nesta situação, 
mesmo que o credor esteja originariamente de boa fé, 
isto é, ignorante de que o bem já tinha saído da esfera 
jurídica do devedor, manter a viabilidade executiva, 
quando, por via de embargos de terceiro, se denuncia 
a veracidade da situação, seria colocar o Estado, por 
via do aparelho judicial, a, deliberadamente, ratificar 
algo que vai necessariamente desembocar numa 
situação intrinsecamente ilícita, que se aproxima de 
subsunção criminal, ao menos se for o próprio 
executado a indicar os bens à penhora, Assim, poderia 
servir-se a lex, mas não seguramente o jus.” (…) “São 
ineficazes, sem prejuízo das regras do registo, e em 
relação ao exequente, os actos de disposição ou de 
oneração dos bens penhorados. Dos bens penhorados, 
mas pertencentes ao devedor.” 
E as considerações acabadas de referir assentam no 
pressuposto de que o registo predial (e também o 
registo automóvel) não tem natureza constitutiva. È o 
que decorre do disposto no art.7º do C.R. Predial. 
Assim, e em conclusão, podemos afirmar que tendo o 
embargante feito a prova a) da aquisição da viatura à 
embargada; b) da prática de actos correspondentes ao 
direito de propriedade; c) e que a aquisição e a prática 
dos actos ocorreram antes do registo da penhora, 
procedem os embargos, na medida em que o veículo 
em causa não era propriedade da executada na data 
em que o registo da sua penhora se efectivou. 
Por isso, procede a apelação. 
*** 
Termos em que se julga a apelação procedente, se 
revoga a sentença recorrida e se substitui pelo 
presente acórdão, e em consequência se julga os 
embargos procedentes, ordenando-se o levantamento 
da penhora sobre o veículo automóvel de marca 
Volkswagen, matrícula ..-..-OP e o consequente 
cancelamento do registo. 

* * * 
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Custas dos embargos e da apelação a cargos dos 
embargados/apelados. 

* * * 
Porto, 09.02.2009 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
Albertina das Dores N. Aveiro Pereira 
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Procº nº 7879/08.4 Recurso Social  
TT SMF (Proc. nº …/08) 
Relator: Paula Leal de Carvalho (Reg. nº 219) 
Adjunto: Des. Machado da Silva 
 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
 
I. Relatório: 
 
Não se conformando com a decisão da Autoridade 
para as Condições do Trabalho que lhe aplicou a coima 
de €864,00 pela prática, imputada a título de 
negligência, da contra-ordenação grave, prevista e 
punida pela conjugação dos arts 355º, nº 1, e 488º, 
nº 2, todos da Lei 35/2004, de 29.07[1] e 620º, nº 3, 
al. b), do Código do Trabalho, a arguida B………., Ldª 
recorreu para o Tribunal do Trabalho. 
 
Realizada a audiência de julgamento, foi proferida 
sentença julgando improcedente o recurso e mantendo 
a condenação da arguida na coima de €864,00. 
 
Inconformada, a arguida interpôs recurso para esta 
Relação, pretendendo a sua absolvição ou a redução 
da coima aplicada, tendo formulado, a final das suas 
alegações, as seguintes conclusões: 
“1 - Perante o disposto no artigo 13.° dos Estatutos da 
Comissão de Trabalhadores publicados no BTE, 1ª 
Série; n.°27, 22/07/2005, para esta se obrigar são 
necessárias as assinaturas de dois dos seus membros 
em efectividade de funções. 
2 - Dos autos não resultou provado que a Comissão de 
Trabalhadores nas respectivas convocatórias dirigidas 
à gerência da arguida tenha cumprido tal exigência 
legal. 
3 - Contrariamente ao entendido na sentença, o ónus 
da prova não recai sobre a arguida; mas, sim, sobre a 
AUTORIDADE PARA AS CONDIÇÕES DO TRABALHO e o 
M.° P.º, competindo à M.ma juíza a quo a 
determinação do âmbito da prova a produzir. 
4 - Na convocatória datada de 10 de Outubro e 2005, 
dirigida à gerência da arguida, a Comissão de 
Trabalhadores pretendeu que aquela agendasse uma 
Assembleia Geral para dar uma explicação a todos os 
trabalhadores. 
5 – Por sua vez, na convocatória de 21 de Novembro 
de 2005, a Comissão de Trabalhadores repetiu a 
mesma pretensão ilegal de os trabalhadores serem 
informados da situação da empresa em Reunião Geral 
de Trabalhadores. 
6 - E, a 6 de Outubro de 2006, voltou a repetir os 
anteriores propósitos ao convocar uma Assembleia 
Geral para o dia 14.10.2006 onde participariam todos 
trabalhadores e a gerência da arguida. 
7 – Acresce que, só por si, as próprias assinaturas dos 
trabalhadores, não membros da Comissão de 
Trabalhadores, nas convocatórias aqui em apreço, 
indiciam claramente a vontade de que a gerência 

"prestasse contas" perante todos os trabalhadores 
num manifesto desconhecimento da lei que não pode 
ser imputado à arguida. 
8 - Perante os factos supra referidos, todos eles 
provados na sentença em crise, não se poderá concluir 
que fosse claro e perceptível a qualquer homem médio 
(neste caso um cidadão francês a residir em França) 
que a Comissão de Trabalhadores pretendia obter uma 
reunião com a gerência da empresa em privado (artigo 
355.° da Lei n.° 35 / 2004 de 29 de Julho em cuja 
alegada violação se fundamentou a condenação) 
9 - Se tivesse aquele propósito de reunir em privado 
não teria repetidamente expressado a vontade de que 
a gerência reunisse com a presença de todos os 
trabalhadores em Assembleia Geral ou em Reunião 
Geral de Trabalhadores . 
10 - Como a gerência da arguida não tem o dever nem 
o direito de participar em Assembleias Gerais ou em 
Reuniões Gerais de Trabalhadores, nunca compareceu 
para a realização de tais actos; motivo pelo qual não 
violou o disposto no artigo 355.° da Lei n.° 35 / 2004 
de 29 de Julho. 
11- A sentença aqui em apreço também violou o 
disposto no artigo 32.° da C.R.P ; artigo 72.° do Dec. 
Lei n.° 433/82 de 27.10 ex vi artigo 615.° do Código 
do Trabalho e artigo 127.° do C.P.P . 
Termos em que o presente recurso deverá ser julgado 
procedente e em consequência revogar-se a sentença 
em crise com a absolvição da arguida na condenação 
do pagamento da coima e da taxa de justiça;(…)”. 
 
O Exmº Magistrado do Ministério Público junto do 
Tribunal a quo contra-alegou, pugnando pelo não 
provimento do recurso. 
 
Nesta Relação, o Exmº Srº Procurador Geral Adjunto 
emitiu douto parecer do sentido do não provimento do 
recurso, ao qual a Recorrente, notificada, não 
respondeu. 
 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

* 
II. Matéria de Facto Provada na 1ª Instância: 
1. A Comissão de Trabalhadores da empresa 
recorrente encontra-se constituída, estando os seus 
estatutos publicados no Boletim de Trabalho e 
Emprego nº 27, 1ª Série, de 22 de Julho de 2005.  
2. Em 08 de Janeiro de 2007, foi requerida aos 
serviços da Inspecção-Geral do Trabalho, por parte da 
Comissão de Trabalhadores da arguida, uma 
intervenção na mesma, na sede e estabelecimento da 
empresa, sito na Rua ………., ………., Santa Maria da 
Feira, por incumprimento reiterado do direito de 
reunião periódica com o órgão de gestão. 
3. No dia 10 de Outubro de 2005, a Comissão de 
Trabalhadores da empresa arguida remeteu à gerência 
da mesma uma comunicação, solicitando a marcação 
de uma Assembleia-geral, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre assuntos de interesse dos 
trabalhadores e da empresa. (documento de fls. 10, 
que se dá por reproduzido). 
4. A 21 de Novembro de 2005, a Comissão de 
Trabalhadores da arguida remeteu nova comunicação 
à arguida alegando o seu direito a reunir 
periodicamente com a gerência e solicitando a 
marcação de reunião geral com os trabalhadores. 
(documento de fls. 11 a 15, que se dá por 
reproduzido).  
5. A 06 de Outubro de 2006, a Comissão de 
Trabalhadores afixou uma convocatória de uma 
Assembleia-geral a realizar a 14 de Outubro de 2006, 
para todos os trabalhadores e para a gerência da 
empresa. (documento de fls. 17, que se dá por 
reproduzido). 
6. Na sequência do pedido de intervenção referido em 
2., foram efectuadas, nos dias 27 e 29 de Março de 
2007, visitas da Inspecção Geral do Trabalho à sede 
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da arguida, tendo sido contactados os trabalhadores 
de escritório e oficina e o chefe de tráfego. 
7. O Chefe de tráfego, C………., é quem representa, de 
facto, a gerência na falta desta. 
8. Não é legal representante da empresa e não tinha 
instruções para a representar nas reuniões. 
9. A arguida, notificada para proceder à apresentação 
de diversos documentos referentes a trabalhadores, 
deu cumprimento à notificação.  
10. No decurso da visita da inspecção foi referido ao 
chefe de tráfego, estando este em contacto telefónico 
com gerência, que deveria esclarecer que a arguida 
está legalmente obrigada a reunir periodicamente com 
a Comissão de Trabalhadores.  
11. Foi informado que, na sequência do pedido de 
intervenção da Comissão de Trabalhadores, seria 
efectuada nova convocatória para reunião com a 
Comissão.  
12. Em 30 de Março de 2007 por carta onde consta 
identificada como remetente a Comissão de 
Trabalhadores enviada à arguida, via correio 
registado, foi esta convocada para reunião com a 
comissão de trabalhadores, sendo disponibilizadas 
duas datas para a sua realização.  
13. Nos dias 23 e 27 de Abril de 2007 a Comissão de 
Trabalhadores esteve presente nas instalações da 
empresa, não se tendo apresentado qualquer 
representante da arguida, nem justificado a sua falta.  
14. A arguida apresenta um volume de negócios de € 
2.218.469,56 conforme dados constantes do Mapa de 
quadro de Pessoal de 2006.  
15. À recorrente não é conhecida a prática de 
quaisquer outros ilícitos contra-ordenacionais.  
16. A recorrente não retirou benefício económico da 
prática da contra-ordenação. 
17. A recorrente teve conhecimento dos factos 
descritos em 3., 4., 5. e 10. a 12. 

* 
III. O Direito. 
 
1. De acordo com as conclusões formuladas pela 
recorrente, a única questão em apreço consiste em 
saber se a arguida cometeu a contra-ordenação que 
lhe foi imputada (violação do disposto no art. 355º, nº 
1, do RCT). 
 
2. O recurso, para a Relação, da decisão da 1ª 
instância proferida em sede de impugnação judicial da 
decisão administrativa que aplique coima é restrito a 
matéria de direito (art. 75º, nº 1, do DL 433/82). 
Por outro lado, no caso, não se verifica nenhum dos 
vícios de julgamento da matéria de facto a que se 
reporta o art. 410º, nº 2, do CPP, a qual, assim, se 
tem como assente. 
 
3. Desde já se dirá que da matéria de facto provada 
decorre, tal como entendido nas decisões 
administrativa e judicial (1ª instância), que a arguida 
violou o disposto no art. 355º, nº 1, do RCT. 
Mas vejamos. 
 
3.1. Na decisão recorrida, refere-se, no que ora 
importa, o seguinte: 
“Em causa nos presentes autos está a violação do 
disposto no art. 355º/1 da Lei nº 35/2004, de 29 de 
Julho, que regulamenta o Código do Trabalho. 
Estabelece o citado normativo que “A comissão de 
trabalhadores tem o direito de reunir periodicamente 
com o órgão de gestão da empresa para discussão e 
análise dos assuntos relacionados com o exercício dos 
seus direitos, devendo realizar-se, pelo menos, uma 
reunião em cada mês.”. 
A violação do disposto no citado normativo constitui 
contra ordenação grave nos termos do disposto no art. 
488º/2 da Lei nº 35/2004, de 29 de Julho. 
Como resulta dos autos, a Comissão de Trabalhadores 
da empresa ora recorrente encontra-se devidamente 
constituída, estando os seus estatutos publicados no 

Boletim de Trabalho e Emprego nº 27, 1ª Série, de 22 
de Julho de 2005.  
Analisemos, face aos factos provados, se tal contra-
ordenação foi praticada. 
Resulta dos autos que: 
- no dia 10 de Outubro de 2005, a Comissão de 
Trabalhadores da empresa arguida remeteu à gerência 
da mesma uma comunicação, solicitando a marcação 
de uma Assembleia-geral, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre assuntos de interesse dos 
trabalhadores e da empresa; 
- a 21 de Novembro de 2005, a Comissão de 
Trabalhadores da arguida remeteu nova comunicação 
à arguida alegando o seu direito a reunir 
periodicamente com a gerência e solicitando a 
marcação de reunião geral com os trabalhadores; 
- a 06 de Outubro de 2006, a Comissão de 
Trabalhadores afixou uma convocatória de uma 
Assembleia-geral a realizar a 14 de Outubro de 2006, 
para todos os trabalhadores e para a gerência da 
empresa; 
- no decurso da visita da inspecção foi referido ao 
chefe de tráfego, estando este em contacto telefónico 
com gerência, que deveria esclarecer que a arguida 
está legalmente obrigada a reunir periodicamente com 
a Comissão de Trabalhadores; 
- foi informado que, na sequência do pedido de 
intervenção da Comissão de Trabalhadores, seria 
efectuada nova convocatória para reunião com a 
Comissão; 
- em 30 de Março de 2007 por carta onde consta 
identificada como remetente a Comissão de 
Trabalhadores enviada à arguida, via correio 
registado, foi esta convocada para reunião com a 
comissão de trabalhadores, sendo disponibilizadas 
duas datas para a sua realização; 
- nos dias 23 e 27 de Abril de 2007 a Comissão de 
Trabalhadores esteve presente nas instalações da 
empresa, não se tendo apresentado qualquer 
representante da arguida, nem justificado a sua falta.  
A recorrente vem no recurso interposto alegar, 
sumariamente, que nas convocatórias em causa a 
comissão de trabalhadores não deu cumprimento ao 
estatuído no art. 13º dos seus Estatutos; que o art. 
355º/1 da Lei nº 35/2004 de 29 de Julho apenas 
prevê reuniões periódicas das comissões de 
trabalhadores com o órgão de gestão da empresa e 
que não prevê a obrigatoriedade de reuniões da 
gerência com os trabalhadores em Assembleia Geral, 
pretensão ilegal e expressamente referida nas 
convocatórias a que se referem os documentos 
datados de 10.10.2005, 21.11.2005 e 06.10.2006. e 
que as reuniões deveriam ocorrer em privado. 
Conclui pela nulidade das convocações. 
Apreciemos: 
É facto que o art. 13º dos Estatutos da Comissão de 
Trabalhadores da recorrente exige, para obrigação da 
mesma, a assinatura de dois dos seus membros em 
efectividade de funções. 
É também facto que o direito de reunião em causa é o 
direito de reunião, em privado, de comissão de 
trabalhadores com órgão de gestão da empresa. 
No entanto, é também facto que de todas as 
convocatórias descritas nos factos provados resulta 
claramente a intenção da comissão de trabalhadores 
em reunir com a gerência da recorrente, bem como é 
também claro que, pelo menos, desde Outubro de 
2005 a Janeiro de 2007 não existiu qualquer reunião 
entre a comissão de trabalhadores e a gerência da 
recorrente, sendo irrelevante a residência do legal 
representante uma vez que o facto relevante é a sede 
da recorrente. 
Por outro lado, se é certo que da comunicação de 
10.10.2005 e de 06.10.206 consta referência a 
“assembleia-geral” também é certo que das 
comunicações de 21.11.2005 e 29.03.2007 consta a 
referência a reunião. 
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Destes documentos, não obstante a incorrecção 
terminológica aí constante, é claro e perceptível a 
qualquer homem médio que a comissão de 
trabalhadores pretende obter reunião com a gerência 
da empresa, sendo do conhecimento desta esse direito 
a reunião. 
Por outro lado, se é certo que a recorrente não está 
obrigada a reunir em assembleia-geral ou em reuniões 
gerais de trabalhadores, em nenhum documento dos 
autos resulta que tivesse disponibilidade para reunir 
em privado com a comissão de trabalhadores e que o 
tivesse feito. 
Quanto ao facto de a recorrente não aceitar que as 
convocatórias sejam subscritas por membros da 
comissão de trabalhadores ou trabalhadores ou por 
ambos, também não colhe uma vez que se trata da 
Comissão de Trabalhadores da recorrente sendo certo 
que a mesma tem conhecimento dos seus membros 
nos termos do disposto no art. 338º da Lei nº 
35/2004, de 29 de Julho. 
O facto de convocatórias se encontrarem assinadas 
por membros da comissão de trabalhadores e 
trabalhadores não determina a sua nulidade uma vez 
que o excesso de forma não determina a invalidade do 
acto. 
Já quanto ao facto de nenhum dos outorgantes das 
convocatórias ser membro da comissão de 
trabalhadores é manifesto que era ao recorrente que 
incumbia o ónus da prova. 
Assim face ao teor dos factos provados impõe-se 
concluir que a comissão de trabalhadores pretendia 
pelos menos desde Outubro de 2005 reunião com o 
órgão de gestão da recorrente, que tal facto era do 
conhecimento da recorrente e que esta não reuniu 
com a comissão de trabalhadores. 
Nestes termos, conclui-se que a recorrente incorreu na 
prática da contra-ordenação pela qual foi condenada – 
art. 355º/1 da Lei 35/2004, de 29 de Julho.”. 
 
Estamos de acordo com as considerações tecidas na 
sentença recorrida, acima transcritas, que dão cabal 
resposta à argumentação aduzida no presente recurso, 
que aliás é essencialmente idêntica à motivação da 
impugnação judicial da decisão administrativa. 
 
3.2. Apenas se entende ser de tecer algumas 
considerações adicionais.  
Constitui direito dos trabalhadores, com consagração 
constitucional, a criação de comissões de 
trabalhadores para defesa dos seus interesses e 
intervenção democrática na vida da empresa, 
assistindo-lhes, para além do mais, o direito de 
receber todas as informações necessárias ao exercício 
da sua actividade e o exercício do controlo de gestão 
nas empresas (art. 54º, nºs 1 e 5, als. a) e b), da 
CRP). 
O direito à informação e à consulta por parte dos 
trabalhadores radica, também, no direito comunitário 
– cfr. Directiva nº 2002/14/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11.03 – transposta para o 
direito nacional (cfr. arts. 2º, al. r), da Lei 99/2003, de 
27.08, que aprovou o CT e 2º, al. r), da Lei 35/04, de 
29.07, que regulamenta o CT). 
Assim, dispõe a lei ordinária que é direito dos 
trabalhadores criarem em cada empresa uma 
comissão de trabalhadores para defesa dos seus 
interesses e para o exercício dos direitos previstos na 
Constituição (art. 461º, nº 1, do CT) e que as 
comissões de trabalhadores têm os direitos que lhes 
são conferidos na Constituição, regulamentados em 
legislação especial (art. 466º, nº 1, do CT). 
Tais direitos foram regulamentados pelo RCT, em cujo 
art. 355º, nº 1, o que ao caso interessa, se dispõe 
que: a comissão de trabalhadores tem o direito de 
reunir periodicamente com o órgão de gestão da 
empresa para discussão e análise dos assuntos 
relacionados com o exercício dos seus direitos, 
devendo realizar-se, pelo menos, uma reunião em 

cada mês (art. 355º, nº 1). E o art. 488º, nº 2, do 
RCT que constitui contra-ordenação grave a violação 
do dispsoto nos arts. 355º e 356º desse Regulamento.  
Por sua vez, dos arts. 338º e 341º do RCT decorre que 
a eleição dos membros da comissão de trabalhadores 
é publicitada nos termos neles previstos e comunicada 
ao orgão de gestão da empresa. 
 
3.3. No caso em apreço, da matéria de facto provada 
decorre que a comissão de trabalhadores, por mais de 
que uma vez, solicitou reuniões com a gerência da 
empresa, fazendo referência, em algumas delas 
(10.10.05, 21.11.05 e 06.10.06), a “reunião geral” 
com os trabalhadores.  
É certo que o direito consagrado no art. 355º, nº 1, 
não comporta o dever, por parte do orgão de gestão 
da empresa, de comparecer a “reuniões gerais de 
trabalhadores”, não tendo, consequentemente, a 
comissão de trabalhadores o direito de “convocar” o 
orgão de gestão da empresa para tal tipo de reuniões. 
No entanto, das referidas “convocatórias”, mormente 
da de 21.11.05, em que se faz expressa referência ao 
“direito de reunião periódica com a comissão de 
trabalhadores”, decorre inequivocamente que esta 
pretendia reunir com o orgão de gestão da empresa. 
E, na de 30.03.2007, tal é também inequívoco, tendo 
aliás decorrido na sequência de prévia conversa 
telefónica com a gerência (cfr. nºs 10 e 11 dos factos 
provados). 
A arguida não só não compareceu, como não 
apresentou qualquer justificação. E, se dúvidas ou 
objecções tivesse quer quanto à regularidade da 
convocatória, quer quanto ao dever de comparência a 
uma “reunião geral de trabalhadores” e não a uma 
“reunião com a comissão de trabalhadores”, a verdade 
é que também nem solicitou qualquer esclarecimento, 
nem apresentou qualquer objecção aquando do 
recebimento das convocatórias, nem se disponibilizou 
para qualquer reunião com a comissão de 
trabalhadores, o que bem poderia, e deveria, fazer (o 
que nem tão pouco alegou e, muito menos, se 
provou). Embora não aceitando reunir-se em “reunião 
geral com os trabalhadores”, bastar-lhe-ia 
disponibilizar-se (o que era seu dever) para se reunir 
com a comissão de trabalhadores, seja na data por 
esta indicada, seja em qualquer outra por sugestão 
sua (da gerência).E a verdade é que, não só no 
período de Outubro de 2005 a Janeiro de 2007 (data 
em que a Comissão de Trabalhadores requereu à IGT 
intervenção inspectiva desta), como entre esta data e 
27 de Abril de 2007 (2ª data indicada pela comissão 
de trabalhadores na convocatória de Março de 2007), 
a arguida não reuniu com a referida comissão, nem 
consta dos autos que, por qualquer forma, se tivesse 
disponibilizado para o efeito, tanto mais dispondo o 
art. 355º, nº 1, que essas reuniões devem realizar-se, 
pelo menos, mensalmente. 
Acrescente-se que da matéria de facto provada 
decorre que as “convocatórias” foram remetidas pela 
comissão de trabalhadores, sendo que delas não 
resulta a assumpção de qualquer obrigação que, nos 
termos do art. 13 dos respectivos Estatutos, carecesse 
da assinatura de dois dos seus membros. De qualquer 
modo, tal não constituía, como se disse, impedimento 
a que a arguida, se dúvidas tivesse, solicitasse os 
esclarecimentos que tivesse por pertinentes e se 
disponibilizasse para as reuniões que, legalmente, 
tinha a obrigação de efectuar; o mesmo se diga 
relativamente à circunstância de alguns desses 
pedidos, abaixo dos dizeres “Comissão de 
Trabalhadores”, estarem também assinados por vários 
trabalhadores, sendo que, como se refere na 
sentença, o excesso de forma não invalida o acto.  
Por fim, a circunstância de a “gerência” estar cometida 
a cidadão francês, que reside em França, não dispensa 
a obrigação de cumprimento, pela arguida, que tem 
sede e estabelecimento em Portugal, da legislação 
nacional. E, por outro lado, quer na comunicação 
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telefónica referida nos nºs 10 e 11 os factos provados, 
quer na comunicação de 30.03.07 (nº 12 ds factos 
provados) faz-se referência ao cumprimento do 
disposto no art. 355º do RCT. 
 
Improcedem, assim, as conclusões do recurso. 

* 
IV. Decisão: 
 
Em face do exposto, acorda-se, em conferência, em 
rejeitar o recurso, confirmando-se a decisão recorrida. 
 
Custas pela Recorrente, fixando-se em 5 UC a taxa de 
justiça devida. 
 
Porto, 16.02.2009 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto Mayor de 
Carvalho 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
 
_______________________ 
[1] De ora em diante apenas designada por RCT 
(Regulamento do Código do Trabalho). 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6621 
 
 
Reg. nº 1318. 
Proc. nº 7189/08-4ª Sec. 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação 

do Porto: 
 
1. B………. intentou a presente acção, com processo 
comum, contra C………., SA., pedindo: 
1- A caducidade do direito de aplicar a sanção 
disciplinar. 
2- A excepção de caducidade do procedimento 
disciplinar e a prescrição da infracção disciplinar. 
3- A excepção da nulidade do processo disciplinar. 
4- Em consequência, declarada a nulidade do processo 
disciplinar e/ou ilícito o despedimento do A., ser a R. 
condenada a reintegrá-lo ou a indemnizá-lo, conforme 
opção final, e: 
a) Pagar todas as retribuições em dinheiro e em 
espécie, desde o despedimento até a reintegração ou 
indemnização do A.. 
b) Pagar ao A. a quantia de € 2.695,14, relativo ao 
proporcional do tempo em que esteve ao serviço, a 
título de créditos laborais vencidos e não pagos 
relativos ao ano de 2006, como referido nos artigos 
231.° e ss. da petição inicial. 
c) Pagar ao A. uma indemnização por danos 
patrimoniais no valor de € 325.000. 
d) Pagar ao A. uma indemnização por danos não 
patrimoniais a ser fixada em execução de sentença, 
mas nunca inferior a € 75.000. 
e) Pagar juros de mora sobre a retribuição desde o 
vencimento e do mais desde a data da citação. 
f) Pagar uma sanção pecuniária compulsória de € 
1.000 por cada dia de não cumprimento da sentença. 
Alegou, em síntese: 
A R. não lhe pagou créditos salariais no montante 
peticionado, após o ter despedido ilicitamente. 
Verifica-se a caducidade do direito de aplicar a sançao 
disciplinar. 
A excepção de caducidade do procedimento disciplinar 
e a prescrição da infracção disciplinar. 
A excepção da nulidade do processo disciplinar, pois 
não existiu justa causa para o seu despedimento. 
O procedimento disciplinar e despedimento causaram-
lhe diabetes e sofrimento que consubstanciam danos 

não patrimoniais, pelos quais se pretende ver 
ressarcido. 

+++ 
A R. contestou, alegando em síntese: 
Não ocorrem as excepções invocadas pelo A., nem a 
nulidade do processo disciplinar. 
O A. praticou os factos constantes da nota de culpa, os 
quais são graves e justificaram o seu despedimento. 

+++ 
Foi proferido despacho saneador, de que não houve 
recurso, e seleccionada a matéria de facto assente e 
controvertida, através de consenso com as partes e 
oferecida a prova. 

+++ 
Posteriormente, por acordo das partes, foram aditados 
novos quesitos e dado como assente um facto. 
 
Foi designado dia para a audiência de julgamento, 
através de acordo com os mandatários das partes, a 
qual se realizou, com gravação da prova, em várias 
sessões. 

+++ 
Durante a audiência de julgamento as partes 
acordaram em dar como provados os quesitos 73° a 
81°, inclusive, e 132° a 139°, inclusive, e rectificar a 
redacção do quesito 65°. 
No início das alegações, o A. optou pela indemnização 
de antiguidade em detrimento da reintegração. 

+++ 
Posteriormente, foi proferida sentença, nos seguintes 
termos: 
«1- Declarar procedente a excepção da caducidade do 
procedimento disciplinar relativamente aos atrasos no 
envio as seguradoras das participações dos sinistros, à 
questão da cobrança de trinta cêntimos pelas bebidas 
de cafetaria do CAM de Aveiro bolos rei e à aquisição 
de guardas de segurança; 
2 - Declarar ilícito o despedimento do A.; 
3- Condenar a R. a pagar ao A. uma indemnização de 
antiguidade correspondente ao tempo decorrido desde 
01 de Junho de 2000 até à data do trânsito em julgado 
da decisão final, tendo por referência o salário 
correspondente a 35 dias, liquidando-se o valor da 
indemnização de antiguidade até esta data em € 
25.352,40, sendo a restante, desde esta data até à 
data do trânsito em julgado da decisão, a liquidar em 
fase de execução de sentença. 
4- Condenar a R. a pagar ao A. as retribuições que 
este deixou de auferir desde os trinta dias anteriores à 
data da propositura da acção até ao trânsito em 
julgado da decisão, que até esta data se liquidam em 
€ 89.414,19, deduzindo-se as importâncias que o A. 
tenha comprovadamente obtido com a cessação do 
contrato e que não receberia se não fosse o 
despedimento e o montante do subsídio de 
desemprego que o A. eventualmente tenha auferido, a 
liquidar em fase de execução de sentença, acrescidas 
dos juros de mora, a taxa legal anual, actualmente de 
4%, desde as datas em que as prestações deveriam 
ter sido postas a disposição do A., incidindo sobre a 
diferença que se vier a liquidar, em fase de execução 
de sentença, a favor da A., até pagamento 
5- Condenar a R. a pagar ao A. a quantia de € 40.000, 
a título de danos não patrimoniais, acrescida dos 
juros, à taxa legal, actualmente de 4% ao ano, desde 
o dia de hoje até pagamento. 
6- Condenar a R. a pagar ao A. a quantia de € 
2.695,14, proporcional ao tempo de trabalho prestado 
no ano da cessação do contrato de trabalho, acrescida 
dos juros de mora a partir da data da citação, à taxa 
legal de 4% ao ano até pagamento. 
7- Condenar a R. a pagar a sanção pecuniária 
compulsória correspondente a juros à taxa de 5% ao 
ano, a partir da data do trânsito em julgado da 
sentença de condenação, que acrescerão aos juros de 
mora se estes também forem devidos. 
8- Absolver a R. do pedido quanto ao mais». 

+++ 
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Inconformada com esta decisão, dela recorreu a Ré, 
formulando as seguintes conclusões: 
1. Vem o presente recurso interposto da douta 
sentença de fls. que julgou a acção parcialmente 
procedente, tendo: (1) julgado procedente a excepção 
da caducidade do procedimento disciplinar 
relativamente aos atrasos no envio às seguradoras das 
participações dos sinistros; a cobrança de 30 cêntimos 
pelas bebidas de cafetaria, os bolos rei e as guardas 
de segurança, (2) declarado ilícito o despedimento 
com as legais consequências (3) condenado a R a 
pagar € 40.000 a título de danos não patrimoniais (4) 
condenado a R a pagar € 2.695,14 a título de créditos 
laborais vencidos. 
2. O conflito disciplinar que levou ao despedimento do 
A, tem características que o tornam, numa perspectiva 
da análise da respectiva censurabilidade, num caso 
complexo por ter envolvido o A e o seu directo 
superior hierárquico, Eng. D………., com quem 
mantinha uma relação de amizade extra profissional, 
que também veio a ser despedido com justa causa, 
sendo a principal linha de censura disciplinar imputada 
ao A assente, precisamente, em comportamentos e 
factos relativamente aos quais o seu directo superior 
hierárquico não é alheio, seja quanto ao respectivo 
conhecimento (ou ao dever de os conhecer...) seja em 
co-responsabilização real! 
3. O Eng. D………. tem interesse directo (directíssimo!) 
e imediato em ver provados os factos que sustentam a 
tese de defesa do A e não provados os factos alegados 
pela R, pois que em grande parte reproduzem o teor 
dos constantes no seu processo disciplinar que esteve 
na origem do seu despedimento cuja impugnação está 
pendente no Tribunal de Trabalho do Porto a aguardar 
julgamento. 
4. O depoimento do Eng. D………., no dia 11 de Março 
de 2008, reconduziu-se a figura de depoimento de 
parte em sentido substancial (que não já formal...), 
sem qualquer tipo de limitação e permitindo-se 
abranger matéria favorável a parte (violando 
substancialmente, que não formalmente, as regas da 
eficácia do depoimento de parte), pois, neste domínio, 
os interesses do A e do Eng. D………. confundem-se 
manifestamente. 
5. A douta decisão em crise, seja na resposta que deu 
a matéria de facto (em que hipervalorizou o 
depoimento do Eng. D………., descurando, em absoluto, 
o total interesse que este tem no conflito) seja na 
geometria da análise dos factos, optou por uma 
solução que, sendo o caminho mais fácil, não nos 
parece acertada e é, manifestamente injusta, como se 
passará a demonstrar. 
IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
- Dos segmentos de facto que se considera 
incorrectamente julgados relacionados com os atrasos 
imputáveis ao A relacionados com a participação de 
sinistros: 
6. O Tribunal deu uma resposta restritiva aos quesitos 
67), 69), 82), 86), 87), 93), sendo que os meios 
probatórios impõem outra decisão de facto. 
- Dos segmentos de facto relacionados com a 
caducidade do procedimento disciplinar relativos à 
questão dos sinistros que se considera 
incorrectamente julgados: 
7. O Tribunal deu por provado os quesitos 4), 5), 6) 
10) 11) 12) 46) 47) e 58, todos alegados pelo A., 
sendo que as respostas dadas a estes quesitos se 
devem dar como não escritas, por serem conclusivas, 
ou manifestamente contraditórias com as respostas 
dadas aos quesitos 66°, 86° e 87°. 
- Dos segmentos de facto que se considera 
incorrectamente julgados relacionados com o Sr. 
E……….: 
8. O tribunal deu resposta restritiva ao quesito 111°, 
quando os meios probatórios produzidos impunham 
uma resposta positiva integral. 

- Dos segmentos de facto que se considera 
incorrectamente julgados relacionados com a Ordem 
de Serviço: 
9. O tribunal deu resposta restritiva aos quesitos 130° 
e 131º, quando os meios probatórios produzidos 
impunham uma resposta positiva integral. 
- Dos segmentos de facto que se considera 
incorrectamente julgados relacionados com o prémio 
anual e a remuneração do A 
10. O Tribunal considerou integralmente provados os 
quesitos nºs 165 e 167 e parcialmente provado o 
quesito 166°, quando os meios probatórios produzidos 
deviam ter conduzido a uma resposta restritiva aos 
mesmos quesitos. 
- Dos segmentos de facto que se considera 
incorrectamente julgados relacionados a performance 
profissional do A 
11. O Tribunal considerou integralmente provados os 
quesitos nºs 181, 182 e 187, quando a resposta devia 
ser negativa. 
- Dos segmentos de facto que se considera 
incorrectamente julgados relacionados com a 
diligências probatórias: 
12. O Tribunal considerou integralmente provado o 
quesito nº 1, quando a resposta, face aos meios 
probatórios produzidos, devia ser negativa, ou, em 
alternativa, restritiva. 
- Dos segmentos de facto que se considera 
incorrectamente julgados relacionados com as, 
bebidas de cafetaria: 
13. O Tribunal considerou integralmente provado o 
quesito nº 8, quando a resposta, face aos meios 
probatórios produzidos, devia ser negativa. 
14. A decisão em crise, com base nos factos que 
considerou provados, no capítulo a) A caducidade do 
procedimento disciplinar, afasta, numa assentada, o 
conhecimento da relevância dos comportamentos mais 
censuráveis ao A. 
14.1 O seguinte excerto da sentença (fls. 806 dos 
autos) é significativo da confusão que a resposta a 
matéria de facto, na forma como foi elaborada, veio 
imprimir a decisão tomada: 
"Assim verifica-se que em relação aos factos atinentes 
aos atrasos nas participações de sinistros, bebidas de 
cafetaria e aquisição de guardas de segurança a R 
sabia dos mesmos pelo menos desde 11 de Maio de 
2005". 
14.2 Ou seja, o Tribunal acabou por considerar o dia 
11 de Maio (dia em que o Dr. F………. apenas recebe 
um e-mail sobre ausência de recebimento de 
indemnizações das seguradoras...), que vem 
mencionado no controverso quesito 12, como o 
momento para o conhecimento genérico dos factos 
(que factos???) e contar a partir daí o prazo das 
caducidades! 
14.3 Em face da resposta que se espera venha ser 
dada pelo Tribuna ad quem à matéria do questionário 
impugnada, sobretudo a relativa à caducidade do 
procedimento disciplinar, ficará necessariamente 
prejudicada a conclusão da caducidade do 
procedimento disciplinar nos moldes alegados na 
decisão em crise. 
- Da justa causa do despedimento 
15. O Tribunal a quo, em folha e meia (fls. 808 e 809 
dos autos) pronuncia-se no sentido da improcedência 
da justa causa do despedimento, tendo neste seu juízo 
apenas ponderado os factos relacionados com a 
compra dos pneus e as vicissitudes ocorridas com o 
Sr. E………., pois relativamente a todos os restantes 
núcleos de factos considerou que já houvera caducado 
o direito para exercer o poder disciplinar. 
15.1 Relativamente às vicissitudes relacionadas com o 
Sr. E………. e a análise que as mesmas mereceram por 
parte do Tribunal constata-se que a decisão em crise 
aderiu, integralmente, a explicação do A, (copiada 
aliás da dada pelo Eng. D………. ...). 
15.2 Omitindo, desde logo, que o aspecto censurável 
na conduta do A se traduz na intenção, mais do que 
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na forma, como o A, por sua livre iniciativa, instruiu o 
processo que levaria a substituição do Encarregado, 
Sr. E………., na Empresa e posteriormente conduziu a 
sua permanência nesta. 
15.3 Ora, o encadeado de factos e legitimas leituras 
que suportam, com base em critérios de experiência 
comum e bom senso, é indiciador de um 
comportamento censurável por parte do A, como 
acima se referiu, relativamente ao qual a decisão em 
crise não dedicou uma única linha de análise crítica. 
15.4 Apesar de a alteração informática não ser um 
tema pré-identificado no excerto da decisão em crise, 
acaba por lhe ser feita a seguinte e breve referência: 
Quanto à alteração informática decidida pelo A., 
também não vemos que a mesma tenha a gravidade 
de, só por si, levar ao seu despedimento. O A. actuou 
no sentido de tentar melhorar o sistema. 
15.5 Uma vez mais o Tribunal, ajudado com a 
resposta que deu ao quesito 93° evita a análise da 
censurabilidade que está ínsita ao comportamento do 
A, de que a alteração informática serviu apenas com 
elemento de enquadramento. 
15.6 Na verdade o que releva nesta matéria é a 
ausência de um seu comportamento que a lealdade 
para com o seu companheiro da área informática 
imporia e que se traduziria em, publicamente, isentá-
lo da situação de suspeito de responsabilidades pelos 
atrasos nas participações dos sinistros, através da 
clarificação de que os mesmos (em Maio de 2005 
ainda não tinham sido recebidas nenhumas 
indemnizações relativas a sinistros de 2004...) eram 
estruturais, por motivos internos do CAM de Aveiro de 
diversa ordem, e jamais poderiam ficar a dever-se a 2 
semanas de problemas de natureza informática. 
- Das consequências da ilicitude 
16. Neste capítulo, admitindo por mera cautela de 
patrocínio de que o despedimento era ilícito, merece 
censura, desde logo, a determinação do valor do 
salário, na parte em que o Tribunal considera que o A 
tinha direito a € 1.500 mensais a título de carro, 
seguros e telemóvel. 
Cálculo da indemnização por antiguidade 
17. O tribunal fixou em 35 dias o critério de 
indemnização por antiguidade, considerando que o 
grau de ilicitude foi acima da média não tendo, porém, 
explicitado tal conclusão. 
17.1 Admitindo, por mera cautela de patrocínio, que a 
intensidade do comportamento do A não constitui 
justa causa de despedimento (necessariamente por 
não se conseguir alterar a matéria dos quesitos 
impugnados), ainda assim não se poderá deixar de se 
concluir que o A teve um comportamento censurável 
do ponto de visa disciplinar, pelo que, nesse cenário 
hipotético, entende a R que referencia não poderá ir 
além dois 15 dias de salário e não já os 35 dias. 
- Do prémio 
18.1 O tribunal considerou que o A tinha direito a € 
2.695,14 a título de prémio não pago, partindo do 
princípio de que tal atribuição é automática, 
18.2 Em face do exposto e não tendo o Tribunal 
quaisquer elementos sobre o desempenho e mérito do 
A, certificados pela R, jamais poderia ter condenado a 
R no pagamento de € 2.695,14, a título de prémio 
relativo ao ano da cessação do contrato. 
- Danos não patrimoniais 
19. O tribunal condenou a R no pagamento ao A de 
uma verba de € 40.000 a título de compensação por 
danos não patrimoniais, ou seja, um valor 
correspondente a quase o dobro da indemnização por 
antiguidade fixada! 
19.1 A forma com este valor é determinado não deixa, 
mais uma vez, de impressionar pela ausência de 
equilíbrio e razoabilidade: Esta factualidade configura, 
objectivamente, um dano grave que merece ser 
reparado (fls. 814 dos autos). 
19.2 Na economia da decisão em crise, no caso de se 
provar a existência de justa causa, sendo o 
despedimento lícito, a R não poderá ser assacada 

qualquer responsabilidade por eventuais danos não 
patrimoniais causados ao A. 
19.3 Assim, admitindo que o despedimento é 
considerado ilícito, será necessário apurar em que 
medida a R, no processo conducente ao mesmo, se 
excedeu ao ponto de ser responsabilizada no 
pagamento de uma compensação de € 40.000 (!): 
19.4 Ora a limitou-se a exercer um direito legal que 
lhe assiste ao mover um processo disciplinar a um seu 
colaborador, tendo concluído na fase final desse 
processo (como hoje, aliás...) que existem motivos 
que justificam o despedimento do A, sendo que caberá 
ultimamente aos Tribunais decidir se assim é ou não. 
19.5 Partir desta circunstancialismo para concluir por 
uma indemnização de € 40.000, face ao que foi o 
comportamento da R, ao valor do salário do A e a sua 
antiguidade na Empresa, é manifestamente uma 
solução pouco equitativa, para não dizer arbitrária, 
iníqua e injusto, violadora, de forma flagrante, do 
disposto no art. 496° nºs 1 e 3 do Código Civil. 
- Da justa causa do despedimento 
20. O que se pede e espera é que o Tribuna ad quem, 
acolhendo as alterações decorrentes da impugnação 
da matéria de facto, no termos constantes do Cap. 2 
destas alegações, ou pelo menos parte substancial das 
mesmas, volte a apreciar os factos, tal como a R. os 
alegou na nota de culpa (com excepção dos que não 
se provaram) e conclua pela procedência da justa 
causa do despedimento do A. 
20.1 A R, por uma questão de economia processual dá 
aqui por reproduzidos os núcleos de censurabilidade 
dos diversos comportamentos do A e que foram sendo 
objecto de análise e apreciação detalhada no capítulo 
2, mormente os relativos a forma como o A, em 
conluio com o Eng. D………., encobriu as suas 
responsabilidades nos atrasos das participações dos 
sinistros e as transferiu, directa ou indirectamente, 
para colegas, pois esse será o aspecto mais grave da 
sua conduta. 
Em síntese sempre se dirá: 
20.2 O A (1) ao ter veiculado a Empresa informações 
incorrectas e incompletas sobre a conduta do Sr. 
E………., fosse ao acusá-lo, injustamente, de ser 
responsável pelos atrasos nas participações dos 
sinistros com vista a branquear o seu (o A) grau de 
envolvimento neste processo, fosse ao omitir as 
verdadeiras causas que determinaram o recuo no 
processo de desvinculação daquele (2) ao não ter 
clarificado, podendo-o ter feito, junto dos colegas, a 
inexistência de responsabilidade do IOS e, assim, do 
responsável do departamento informático, Dr. G………., 
relativamente aos atrasos estruturais nas 
participações dos sinistros do CAM de Aveiro, violou o 
dever de respeitar e tratar com probidade os 
companheiros de trabalho, previsto na alínea a), do 
n.º 1, do artigo 121°, do Código do Trabalho. 
20.3 O A violou ainda o dever de respeitar e tratar 
com probidade os companheiros de trabalho ao ter 
suprimido, por livre iniciativa e sem para tal estar 
autorizado pela Comissão Executiva, durante mais de 
um ano, o acesso dos seus colegas de CAM ao 
benefício atribuído pela Empresa de disponibilizar, no 
local de trabalho, bebidas gratuitas e ao ter utilizado, 
indevidamente, o dinheiro destes seus colegas fosse 
para oferecer cafés a entidades terceiras, fosse para 
adquirir Bolos Rei cuja distribuição dependeria dos 
critérios por si definidos. 
20.4 O A, ao ter procedido a aprovação da maior parte 
dos processos de sinistros relativos a 2003 e 2004 
apenas em data posterior a Março de 2005, com um 
hiato de tempo médio superior a 10 meses entre tal 
aprovação e a conclusão de instrução por parte do 
Encarregado, violou de forma grosseira o dever de 
realizar o trabalho com zelo e diligencia e de cumprir 
as ordens e instruções do empregador em tudo o que 
respeite a execução e disciplina do trabalho previstos 
na alíneas c) e d), do n.º 1, do artigo 121.°, do Código 
do Trabalho. Tal dever resulta ainda violado (1) 
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através do seu comportamento relativo ao processo de 
afastamento do Sr. E………., no qual pesaram aspectos 
relacionados com interesses pessoais do A e não já o 
interesse da Empresa. 
20.5 A conduta do A, atendendo ao (1) grau de 
confiança que a Empresa nele depositava (exercia 
funções de chefia numa estrutura isolada 
geograficamente); (2) a circunstância de o seu local 
de trabalho ser distante do local onde está sedeada a 
Comissão Executiva; (3) a circunstância de parte dos 
factos de que vem acusado terem decorrido de um 
conluio com o seu directo superior hierárquico, com o 
qual mantinha uma relação de amizade, Eng. D………., 
que também foi despedido em parte pela intervenção 
nos mesmos factos, e (4) a gravidade objectiva da 
mesma, será susceptível, só por si, de gerar lesão 
irreversível no vínculo de confiança, vínculo este 
essencial a subsistência da relação de trabalho. 
20.6 A conduta do A, pela elevada culpabilidade 
revelada e extrema gravidade, abala, de forma 
irreversível, a confiança subjacente ao contrato de 
trabalho, colocando legitimamente em dúvida a 
idoneidade da sua conduta futura, tornando, assim, 
prática e imediatamente impossível a subsistência do 
vínculo laboral, constituindo justa causa de 
despedimento, face ao disposto no n.º 1 e nas alíneas 
a), b) e d) do nº 3 do art. 396° do Código do Trabalho 
pelo que deverá ser revogada a decisão ora em crise e 
substituída por outra que reconheça a validade do 
despedimento do A, assim se fazendo a costumada 
justiça. 
20.7 Ao ter decido como decidiu a Sentença em crise 
violou o disposto no n.º 1 e nas alíneas a), b) e d) do 
nº 3 do art. 396° e o art. 436°, ambos do Código do 
Trabalho; os arts. 496°, 356°/1 e 358°/1 do Código 
Civil bem como o art. 655º do Código de Processo 
Civil. 

+++ 
Contra-alegou o A., pedindo a confirmação do decidido 
na parte impugnada, mais pedindo a alteração do 
decidido em alguns segmentos. 

+++ 
Nesta Relação, o Ex.mo Sr. Procurador Geral Adjunto 
emitiu o seu douto parecer no sentido do não 
provimento do recurso, ao qual respondeu a Ré, 

+++ 
2. Factos provados (na 1ª instância): 
I- Da especificação 
a) O A. foi trabalhador da R. desde 1 de Junho de 
2000, data em que assinou um contrato de trabalho. 
b) Em 22 de Fevereiro de 2006, a Comissão Executiva, 
constando deste despacho assinaturas ilegíveis, 
proferiu um "Despacho de Instauração de processo 
disciplinar" contra o aqui A., decidindo que, (...) "por 
se entender ser inconveniente a presença do 
trabalhador no seu posto de trabalho durante as 
diligencias de apuramento dos factos, desde já se 
determina, nos termos do disposto no n.° 3 do art. 
371.° do Código do Trabalho, a sua suspensão 
imediata sem perda de retribuição."(...), e nomeia 
como instrutores o Dr. H………. e o Dr. I……….., ilustres 
advogados. 
c) O "Despacho de Instauração de Processo 
Disciplinar", por comunicação interna, foi dada a 
conhecer ao aqui A., nessa mesma data, tendo o 
mesmo escrito no original a menção "Recebi", seguido 
de uma rubrica e da data e hora do recebimento, a 
saber, 2006/2/22 e 20 horas e 45 minutos. 
d) Em 27 de Abril de 2006, o aqui A. enviou carta 
registada para a R., solicitando que a mesma se 
dignasse informar se pretendiam que o A. se 
apresentasse ao serviço. 
e) Certo é que a R. nada disse, apesar de instada para 
o fazer. 
f) Em 03 de Julho de 2006, foi o aqui A. notificado da 
nota de culpa, onde se explicitava a matéria que a R. 
considerou passível de processo disciplinar. 

g) Acresce ainda que a nota de culpa, vem assinada 
pela Comissão Executiva do CA da R., com assinaturas 
ilegíveis e em papel timbrado da J………. . 
h) Os factos constantes da nota de culpa, encontram-
se estruturados pelos seguintes capítulos: 
1. Das bebidas de cafetaria; 
2. Da participação dos sinistros as seguradoras; 
3. Da situação relacionada com o Sr. E………. e dos 
factos por este revelados; 
4. Da negociação centralizada das aquisições de 
material para os CAM..  
5. Da aquisição de pneus. 
i) Em 19 de Julho de 2006, via E-mail, por sugestão do 
Ilustre Instrutor do processo disciplinar, foi enviada 
resposta a nota de culpa com os seus anexos e na 
mesma data, enviada em a mesma, suporte de papel, 
para a sede da R. 
j) Em 21 de Julho de 2006, o Ilustre Instrutor proferiu 
despacho relativamente as diligencias de prova do A., 
requeridas na resposta a nota de culpa e designou a 
data para audição das testemunhas como sendo os 
dias 31 de Julho de 2006 pelas 15 horas, ou não sendo 
possível a data de 2 de Agosto de 2006 pelas 15 
horas. 
k) Em 25 de Julho de 2006, o A., informou o Ilustre 
Instrutor do processo que seria impossível fazer 
comparecer as testemunhas arroladas, por as mesmas 
nessas datas se encontrarem em período de gozo de 
férias. 
l) Em 31 de Julho de 2006, o Ilustre Instrutor vem 
designar o dia 18 de Agosto pelas 9.15 horas como 
nova data para a inquirição das testemunhas 
arroladas, bem como vem pronunciar-se sobre os 
demais meios de prova documentais que haviam sido 
RR. para junção ao processo disciplinar. 
m) Em 18 de Agosto de 2006, foram ouvidas todas as 
testemunhas arroladas pelo A., e entregue a Mail Box 
do mesmo, ao seu mandatário, conforme se havia 
solicitado. 
n) A data da carta, que informa o A. da decisão final, 
tem data de 15 de Setembro de 2006. 
o) Em 17/10/2006 o A. recebeu a decisão de 
despedimento. 
p) A Empresa está inserida no grupo 
Accionista/Empresarial J………. que é composto por 4 
empresas concessionárias que tem por objecto a 
concepção, projecto, construção, financiamento, 
exploração e conservação de auto-estradas 
(K……….,SA; L………., SA; M………., SA; N………., SA;), 
sendo que cada uma destas detém, maioritariamente, 
uma empresa operadora, com as quais foram 
celebrados Contratos de Operação e Manutenção das 
concessões respectivas, para a prestação de serviços 
de Operação e Manutenção das auto-estradas que 
constituem objecto da concessão, nomeadamente, 
Serviços de Assistência Técnica e Consultadoria, 
Serviços de Operação das Auto-Estradas das 
Concessões, Serviços de Manutenção das Auto-
Estradas das Concessões, Serviços de Monitorização e 
Controlo Ambiental, Serviços de Fiscalização do 
Funcionamento das Áreas de Serviço integradas nas 
Concessões.  
Assim: 
- A K………., SA, detém a O………., SA; 
- A L………., SA, detém a P………., SA; 
- M………., SA, detém a Q……….; 
- N………., SA, detém a S………. , SA. 
q) O Grupo Empresarial J………. caracteriza-se por ter 
accionistas comuns, sendo as Comissões Executivas 
das 8 empresas compostas pelos mesmos titulares, e 
assentar a sua actividade em serviços partilhados 
entre as diversas empresas, seja ao nível das 
concessionárias, seja ao nível das operadoras. 
r) Na data da admissão o A. reportava directamente 
ao Eng. D………. que exercia as funções de DOM nas 
três operadoras do Grupo, situação que se manteve 
até 2002. 
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s) Entre 2002 e 30 de Setembro de 2004 o A. reportou 
ao Eng. T………. que passou a exercer as funções de 
DOM nas operadoras da M………., SA e S………., SA. 
t) A partir de Setembro de 2004 o A. voltou a reportar 
directamente, em termos hierárquicos e funcionais, ao 
Eng. D………., que passou a exercer as funções de DOM 
em todas as operadoras do Grupo. 
u) O A. mantém um relacionamento de amizade, extra 
profissional, com o seu colega e superior hierárquico 
Eng. D………., tendo sido este quem propôs a sua 
admissão na Empresa. 
v) Estão implementados nas 4 Operadoras do Grupo 
J………. procedimentos comuns relativos à gestão dos 
sinistros através dos quais se obtém a 
documentação/informação necessária para participar 
às companhias seguradoras os acidentes ocorridos nas 
vias sob concessão, com vista ao reembolso dos danos 
causados por tais acidentes. 
w) A Empresa atribui gratuitamente a todos os seus 
colaboradores bebidas de cafetaria dispondo, para o 
efeito, de máquinas nos diversos locais de trabalho 
(sede e nos CAM). 
x) O Autor auferia, à data do seu despedimento, o 
salário base mensal de € 3.051,10 (três mil e 
cinquenta e um euros e dez cêntimos). 
y) A acrescer ao seu salário base auferia, ainda: 
- Subsídio de refeição, no valor de € 7,85/dia, € 
172,70/mês (cento e setenta e dois euros e setenta 
cêntimos); 
- Isenção de horário de trabalho, no valor de € 762,78 
(setecentos e sessenta e dois euros e setenta e oito 
cêntimos); 
z) Em 30 de Janeiro de 2007, nasceu o U………., filho 
do A.. 
II - Por acordo das partes 
1- Relativamente às empresas operadoras e apesar de 
no organograma de cada empresa também constar 
uma Direcção de Operação e Manutenção (DOM), o 
cargo de Director é exercido pelo mesmo titular, pelo 
que, em termos práticos, ao nível da gestão corrente, 
se poderá falar de uma DOM comum as 4 Empresas. 
2- Ao Director de Operação e Manutenção estão 
atribuídas, entre outras, as seguintes 
actividades/tarefas/responsabilidades: 
- Coordenar, gerir e controlar a Direcção de Operação 
e Manutenção; 
- Assegurar o cumprimento das obrigações assumidas 
no Contrato de Operação e Manutenção assinado com 
a Concessionária, garantindo os serviços de 
assistência técnica, de Operação, de Manutenção, 
entre outros, de acordo com o previsto no referido 
contrato; 
- Propor e desenvolver projectos de beneficiação, 
reparação e manutenção: 
- Elaborar e definir projectos de desenvolvimento 
tecnológico de forma a aumentar a rentabilidade e 
reduzir custos de exploração; 
- Proceder à gestão de contratos; 
- Analisar os indicadores de forma a optimizar a 
gestão da área de exploração; 
- Promover a realização de estudos dos níveis de 
serviço e custo associados. 
3- Ao Director de Operação e Manutenção reportam 
directamente os Chefes dos , Centros de Assistência e 
Manutenção (CAM) de cada uma das empresas 
operadoras. 
4- Aos Chefes dos Centros de Assistência e 
Manutenção estão atribuídas, entre outras, as 
seguintes actividades/ tarefas/responsabilidades: 
- Coordenar, gerir e controlar os Serviços do Centro de 
Assistência e Manutenção; 
- Coordenar os contactos com entidades externas, no 
âmbito dos 
- Serviços do Centro de Assistência e Manutenção; 
- Coordenar e fiscalizar obras de beneficiação; 
- Participação na elaboração e acompanhamento do 
Orçamento Anual referente aos Serviços do CAM; 
- Planear e coordenar trabalhos de manutenção;  

- Proceder à gestão de facturas; 
- Fiscalizar obras de construção, no âmbito dos 
Equipamentos de Exploração. 
5- Os lanços de auto-estrada atribuídos ao Grupo 
Empresarial J………. abrangem cerca de 500 Km de 
rede viária, cuja construção estará terminada até ao 
final de 2006. 
6- Assim, e utilizando uma terminologia própria das 
Concessões Rodoviárias, atribuídas por um período de 
30 anos, como é o caso do Grupo J………., este já 
entrou na denominada "Fase da Operação e 
Manutenção", que é a última e mais duradoura (cerca 
de duas décadas) das três fases da vida das 
concessões (a "Fase do Arranque", que durou entre 6 
meses e 1 ano, seguiu-se a "Fase da Construção", 
entre 4 e 5 anos, que por sua vez deu lugar a "Fase da 
Operação e Manutenção"). 
7- Os procedimentos referidos na al. v), consistem no 
seguinte: os processos de sinistros são abertos e 
instruídos pelo Encarregado do CAM que recolhe a 
informação relevante (ofícios das forças de autoridade, 
levantamento dos danos, orçamentos das reparações 
etc); depois de instruídos os processos são sujeitos a 
aprovação do Chefe de CAM, após o que o serviço 
administrativo procede ao respectivo envio as 
Seguradoras. 
8- No primeiro trimestre de 2004 foi implementado 
nas 4 Operadoras do Grupo J………. um sistema 
informático denominado "IOS - Incidentes Ocorrências 
e Sinistros", com o objectivo de criar uma base 
informática comum que permitisse agilizar a gestão de 
sinistros , e acompanhar a respectiva evolução em 
cada fase do processo. 
Compete a cada um dos CAM, na pessoa do Chefe de 
CAM, implementar e acompanhar a gestão dos 
processos de sinistros, competindo, por sua vez, ao 
DOM, a supervisão global desta actividade dos 4 CAM. 
9- Até final de 2002, o A., restantes Chefes de CAM e 
o Adjunto de Chefe de CAM do Grande Porto, 
individualmente, faziam a consulta do mercado, 
escolhiam e propunham ao Eng. D………. e ao Eng. 
T………., o fornecedor que entendiam para a aquisição 
de todo o material para o seu CAM. 
10- No início de 2003 foi implementado um sistema 
integrado de gestão (SAP) e foi definido internamente 
quais os produtos e/ou materiais que deveriam ser 
adquiridos pelos CAM e os que deveriam ser 
adquiridos pelo Serviço Administrativo da Direcção 
Administrativa e Financeira, que integrava o Centro de 
Serviços Partilhados. 
11- A partir de 2003 a negociação das grandes 
aquisições de material para todos os CAM (ex.: 
guardas de segurança, fardamento, delineadores, 
desengordurantes, etc.), passaram a estar 
centralizadas num Chefe de CAM, indicado pelos 
Directores de Operação e Manutenção. 
12- O Chefe de CAM indicado pelos Directores de 
Operação e Manutenção fazia a consulta do mercado, 
escolhia e propunha aos Directores de Operação e 
Manutenção o fornecedor que entendia para a 
aquisição de um determinado material para todos os 
CAM, com o objectivo de conseguir preços mais 
vantajosos para as Empresas do Grupo. 
13- Antes de fazer ou de remeter a Informação 
Interna as Comissões Executivas das Empresas, o 
DOM, normalmente, dá a conhecer aos restantes 
Chefes de CAM, verbalmente ou por escrito, as 
condições de aquisição propostas pelo Chefe de CAM 
encarregado de efectuar a negociação das condições 
da aquisição. 
14- Os restantes Chefes de CAM podem propor ao 
DOM fornecedores alternativos para a aquisição 
daquele material, sendo este livre de acolher os 
fornecedores alternativos por aqueles propostos. 
15- Após as Comissões Executivas das Empresas 
aprovarem as condições de aquisição propostas pelo 
DOM, na sequência da proposta de condições de 
aquisição efectuada pelo Chefe de CAM encarregado 
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de efectuar a sua negociação, as várias Empresas , do 
Grupo J………., adquirem ao fornecedor indicado o 
material, de acordo com aquelas condições.  
16- A negociação das condições de aquisição de 
guardas de segurança e material de apoio a respectiva 
montagem (prumos, parafusos, amortecedores) em 
2003 e 2005, por indicação dos DOM, esteve, e 
continua a estar, centralizada no A.. 
III – Do questionário 
1) A ré deu por concluídas as diligências probatórias 
em 18/08/06. 
2) Após o dia 18/08/06 não foi realizada pela ré 
qualquer diligência de prova. 
3) F………., Administrador e membro da Comissão 
Executiva, tomou conhecimento dos mesmos a partir 
do dia 11 de Maio de 2005. 
4) Eng. V………., Administrador e membro da Comissão 
Executiva, igualmente sabia de toda a questão e dos 
factos que originaram os mesmos. 
5) A comissão executiva sabia igualmente dos factos 
que originaram os atrasos. 
6) Quanto à questão das bebidas de cafetaria, na 
altura o seu chefe directo e Director de Operação e 
Manutenção, o Eng. T………. e o Eng. V………., deram 
instruções para a tomada desta medida pelo autor 
desde o início. 
7) A aquisição das guardas de segurança foi aprovada 
pela comissão executiva. 
8) A falta de participação de sinistros que é imputada 
ao autor refere-se a factos de 2003 e 2004 - (artigos 
24° e 25° da Nota de Culpa). 
9) Os factos referidos anteriormente foram conhecidos 
por parte de todos os intervenientes no processo, da 
secretaria, da Comissão Executiva, da área financeira, 
pelo menos desde 2004, logo após o seu lançamento 
no sistema IOS, o que ocorria a medida que os 
acidentes aconteciam. 
10) Na pior das hipóteses o conhecimento poderá ter 
ocorrido em 11 de Maio de 2005. 
11) Assim, o Centro de Assistência e Manutenção 
(CAM) de Aveiro, do qual o A. era responsável, teve 
sob sua responsabilidade, entre 2001 e 2005, um 
conjunto de tarefas adicionais que, adicionadas as 
fragilidades já demonstradas nos seus outros sectores, 
comprometeram o seu bom desempenho, sendo que 
todas elas foram do conhecimento da Comissão 
Executiva. 
12) Em 2001/2002, Coordenação, gestão e fiscalização 
da empreitada de beneficiação/Reforço do pavimento 
no IC1- Miramar/Maceda e no IP5 - Albergaria/Angeja. 
13) Em 2001/2002, Coordenação, gestão e fiscalização 
da empreitada de canal técnico de telecomunicações 
no IC1- Miramar/Maceda e no IP5 - 
Albergaria/Esgueira. 
14) Em 2002/2004, Coordenação, gestão e fiscalização 
da empreitada de beneficiação/Reforço do pavimento 
no IP5- Albergaria (A1)/Aveiro(Barra). 
15) Em 2002/2004, Coordenação, gestão e fiscalização 
da empreitada de canal técnico de telecomunicações 
no IP5- Esgueira/Aveiro(Barra) e IC 1 -
Valadares/Coimbrões. 
16) Em 2004, participou nas reuniões de preparação 
do Euro 2004 e posteriormente na segurança dos 
eventos relacionada com os acessos pelo IP5 ao 
Estádio de ………. e aos acessos de evacuação de 
emergência. 
17) Em 2004, deu apoio ao fornecedor do sistema de 
telemática rodoviária (BA……….), quer na 
implementação de todos os contadores, a instalação 
de pórticos para instalação de PMV's e a localização de 
câmaras nos sublanços em exploração. 
18) Em 2004, deu apoio ao fornecedor do sistema de 
comunicação em Fibra Óptica (AZ……….), apoio a 
sinalização e sua coordenação, na execução dos 
trabalhos de colocação de fibra. Face a situação de 
ruptura que estes eventos criaram na estrutura do 
CAM, foi proposto pela DOM a Comissão Executiva, a 
entrega de parte dos trabalhos de sinalização a 

empresa AQ………. . Esta proposta foi aceite pela 
Comissão Executiva. 
19) Em 2004, o trabalhador arguido viu a sua 
responsabilidade de supervisão do Centro de Controlo 
e Gestão de Tráfego acrescida (de cerca de 40 Km 
para 270 Km), na medida em que o Centro de 
Controlo e Gestão de Tráfego de Viseu foi transferido 
para Aveiro, na sequencia da decisão estratégica 
tomada pela Administração. 
20) A este propósito foi ainda responsável, já em 
2005, pela coordenação da transferência do CAM, das 
instalações provisórias para as definitivas. 
21) O CAM, como anteriormente referido, teve de dar 
apoio a preparação e criação de condições para a 
abertura de todos os lanços da A17, A29 e A44, na 
óptica da exploração. 
22) O CAM viu o seu volume de tráfego, de acidentes 
e de reclamações aumentado em cerca de 100%. 
23) O trabalhador arguido, na sequência das rescisões 
dos contratos dos colaboradores anteriormente afectos 
ao Centro de Controlo e Gestão de Tráfego de Viseu, 
participou ainda, em parceria com os Recursos 
Humanos, no processo de recrutamento e selecção dos 
colaboradores, bem como foi responsável pela sua 
formação. 
24) O autor viu reduzida a sua equipa administrativa 
de 3 (três) funcionárias, para 1 (uma) única 
funcionária (uma funcionária despedida, outra em 
licença de parto a partir de 22 de Janeiro de 2004 e a 
terceira com licença de parto a partir de meados de 
Setembro do mesmo ano). 
25) Que teve ainda de partilhar com a Direcção de 
Operação e Manutenção das concessões da M……….., 
SA e das N………., SA, na altura sediada em Aveiro. 
26) E embora tenha sido frequentemente, em reuniões 
de trabalho com os seus superiores hierárquicos e com 
a Comissão Executiva, relatada e explicada a situação 
e as implicações que tal situação necessariamente 
acarretaria. 
27) O apoio de secretariado do CAM, viu-se reduzido 
de três elementos para dois no início de Fevereiro de 
2004. 
28) Das duas colaboradores restantes era prevista a 
saída de uma delas em Julho de 2004, o que veio a 
ser postecipado, sob proposta da Dr.ª W………., pelo 
facto de que a única colaboradora que iria ficar na 
empresa estar grávida e consequentemente se ir 
ausentar da empresa em licença de maternidade. 
29) No decurso de 2004, a colaboradora X………., 
esteve ausente do seu posto de trabalho pelos 
seguintes motivos pessoais: 3 períodos de baixa de 
várias semanas, licença de casamento, férias, licença 
de maternidade e redução do horário de trabalho para 
amamentação. 
30) No decurso de 2004, além do período de férias, a 
colaboradora Y………. iniciou a licença de maternidade 
(em Setembro) e a redução de horário para 
aleitamento já em 2005. 
31) O CAM viu a sua produtividade diminuída neste 
sector, não pela competência das colaboradoras que 
lhe estavam afectas, mas pelas contingências referidas 
nas respostas aos quesitos 30°, 31° e 32°, e essa 
diminuição foi reconhecida pelos Recursos Humanos e 
pela Comissão Executiva. 
32) Na posse destes dados o autor em articulação e 
por intermédio do seu superior hierárquico, por 
repetidas vezes, procurou sensibilizar quer a sua 
colega Dr.ª W………., quer a Comissão Executiva e 
fazendo-o verbalmente, e por escrito através de 
proposta apresentada a Comissão Executiva em sede 
de PEO e novamente no final de 2005 quando, com a 
aprovação da Comissão Executiva, iniciou a DRH, em 
colaboração com a DOM, a realização de um estudo 
com vista à determinação das reais necessidades. 
33) O apoio administrativo do CAM de Aveiro esteve 
sempre deficitário desde 2004 até Fevereiro de 2006 e 
essa situação era do conhecimento da chefia directa 
do aqui autor e da Comissão Executiva. 
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34) Até Setembro de 2004 a DOM da M………., SA e 
S………, SA estava sediada no CAM de Aveiro. Por tal 
facto os recursos administrativos do CAM - que como 
se demonstrou já eram reduzidos, foram ainda 
partilhados por forma a apoiar a Direcção. 
35) E apesar de todas estas contingências, nada foi 
decidido pela Comissão Executiva relativamente a este 
assunto, mesmo após o autor ter enviado o E-mail em 
26 de Outubro de 2004, para a Directora de Recursos 
Humanos, Dr.ª W………. e para o seu superior 
hierárquico Eng. D………., a informar que face à baixa 
médica da única administrativa que se encontrava 
naquela altura ao serviço, ficava agora sem qualquer 
funcionário administrativo na Secretaria do CAM. 
36) Desde Janeiro de 2003, conforme o constante na 
Informação Interna do Assessor da Comissão 
Executiva responsável pela Gestão de Risco nº 
24/2002, de 2002.12.13, a gestão dos procedimentos 
cujo tratamento competia apenas à estrutura da 
Operação e Manutenção, passou a ter a 
intervenção/participação dos Serviços de Tesouraria, 
do Centro de Serviços Partilhados (CSP) e da 
Assessoria da Comissão Executiva para a Gestão de 
Risco. 
37) A melhoria dos processos associados a este tema, 
foi conseguida com a participação de todos os 
interessados. 
38) Os restantes trabalhadores envolvidos no 
desenvolvimento do software de Incidências, 
Ocorrências e Sinistros, denominado IOS, e 
destinatários do e-mail remetido pelo Dr. G………. 
(Director de Sistemas de Informação - DSI), exerciam 
a data as seguintes funções na R.: 
Z………. – à data Assessor da Comissão Executiva para 
o Centro de Serviços Partilhados (CSP); 
AB………. – Assessor da Comissão Executiva para a 
Gestão de Risco; 
D………. – Director de Operação e Manutenção da 
O……… e da L……….., SA; 
T………. - a data de 2003, Director de S………, SA e 
M………., SA; 
AD………. – Chefe de CAM da O………., SA; 
AE………. – Chefe de CAM da P………., SA; 
AF………. – Chefe de CAM da S………., SA; 
AG……….. – Chefe de CAM da S………., SA (CAM 
avançado da Guarda); 
AH………. – Colaboradora afecta aos serviços de 
Tesouraria; 
AI………. – Eng. de Sistemas integrado na DSI; 
AJ………. – à data Director Financeiro da Concessão 
Norte – K………., SA;  
AK………. – à data Director Financeiro da Concessão da 
S………., SA; 
AL……….. – à data responsável pela Área Financeira da 
concessão da M………., SA 
AM………. – à data responsável pela Área Financeira da 
concessão L………., SA; 
AN………. – Chefe de Serviço de Contabilidade; 
E o aqui A. na qualidade de Chefe de CAM da M………., 
SA.  
39) Neste programa informático (IOS) encontra-se 
disponível toda a informação associada a cada sinistro, 
desde a sua ocorrência e, os procedimentos e 
responsabilidades de todos os funcionários 
competentes em cada fase do processo, são os 
definidos no já identificado documento. 
40) Nesta matéria, a informação relativa aos sinistros 
é partilhada entre a DOM (CAM's), a Assessoria da 
Comissão Executiva para a Gestão de Risco e para o 
CSP, os Serviços de Tesouraria do Centro de Serviços 
Partilhados (CSP) e as Direcções Administrativas e 
Financeiras. 
41) Desde o início deste novo procedimento, foi desde 
logo imperioso recuperar o histórico de 2003, 
conforme o demonstrado no E-mail de AL………., 
enviado com conhecimento para o aqui autor, bem 
como para todos os restantes envolvidos, de 2 de 
Outubro de 2003. 

42) Já em 30 de Setembro de 2003, a Dr.ª AN………., 
alertava e afirmava que: "Em anexo envio ficheiro com 
os recebimentos das indemnizações conciliadas com a 
contabilidade até 15/Set. Como se pode verificar, os 
recebimentos dizem respeito aos sinistros verificados 
em anos anteriores, apenas 3 correspondem ao ano de 
2003." 
43) Os problemas relacionados com o atraso de 
processos de sinistro relativos ao ano de 2003 eram já 
conhecidos, da ré, nomeadamente o Centro de 
Serviços Partilhados e as Direcções Administrativas e 
Financeiras - Pelouro do Dr. F………., Administrador e 
ainda membro da Comissão Executiva. 
44) O mesmo sucedendo relativamente aos processos 
de sinistros referentes a 2004.  
45) Problemas estes anteriores à implementação do 
novo software IOS, no primeiro trimestre de 2004. 
46) Apesar de todas as condições e condicionantes de 
trabalho já explanadas supra, dos 100 processos 
aprovados pelo aqui autor, em 2005, relativos a 2003, 
78 (78%) foram despachados para envio as 
seguradoras em datas anteriores ao dia 11 de Maio de 
2005. 
47) Dos 148 processos aprovados pelo aqui autor, em 
2005, relativos a 2004, 143 (97%) foram despachados 
para envio as seguradoras em datas anteriores ao dia 
11 de Maio de 2005. 
48) Em data anterior ao Administrador Dr. F………., 
relembra-se membro da Comissão Executiva, ter 
solicitado esclarecimentos ao superior hierárquico do 
aqui autor, Eng. D………., o que fez por E-mail de 11 de 
Maio de 2005. (cf. declarações do Eng. D………. no 
Processo Disciplinar). 
49) No 4° trimestre de 2004, verificou-se a abertura 
ao tráfego dos sublanços da A44 - Valadares 
Norte/Madalena, EN 109/Valadares Norte, ER 1-18/EN 
109 (Novembro de 2004), tendo sido necessário 
proceder ao integral levantamento de não 
conformidades construtivas do sublanço, para efeitos 
de anexação ao Auto de Recepção Provisória, 
contactos com as entidades interessadas 
(nomeadamente GNR, Bombeiros, Protecção Civil), 
reestruturação da operacionalidade das equipes do 
CAM tendo em vista a nova extensão a explorar, apoio 
a Direcção de Sistemas nos ensaios "in situ" do 
sistema de telemática, apoio aos fornecedores do 
Sistema de Telemática (BA……….) e aos fornecedores 
do sistema de comunicações sobre fibra óptica 
(AZ………) para a execução de todos os trabalhos, 
verificação funcional do Sistema de Telemática 
Rodoviária, entre outros. 
50) Abertura ao tráfego dos sublanços da A29 - IP 
1/Hospital, Hospital/Canelas, Canelas ER 1.18, ER 
1.18/Miramar (Novembro de 2004), tendo sido 
necessário proceder ao integral levantamento de não 
conformidades construtivas do sublanço, para efeitos 
de anexação ao Auto de Recepção Provisória, 
contactos com as entidades interessadas 
(nomeadamente GNR, Bombeiros, Protecção Civil), 
reestruturação da operacionalidade das equipas do 
CAM tendo em vista a nova extensão a explorar, apoio 
a Direcção de Sistemas nos ensaios "in situ" do 
sistema de telemática, apoio aos fornecedores do 
Sistema de Telemática (BA……….) e aos fornecedores 
do sistema de comunicações sobre fibra óptica 
(AZ……….) para a execução de todos os trabalhos, 
verificação funcional do Sistema de Telemática 
Rodoviária, entre outros; 
51) Ultrapassado aquele período, o autor executou 
todos os procedimentos necessários para terminar 
com os atrasos existentes nos processos dos sinistros. 
52) Até porque corria já o início do ano de 2005 e 
tinha regressado - da licença de parto - uma das suas 
subordinadas da área administrativa, embora 
continuasse em horário reduzido, decorrente dos 
períodos de amamentação. 
53) Funcionária essa, que de imediato logo foi 
exclusivamente encarregue de despachar os processos 
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referentes aos sinistros que se encontravam em fase 
de serem enviadas para as seguradoras. 
54) Sendo que no entanto, o superior hierárquico do 
aqui A., via e-mail, comunicou ao Administrador Dr. 
F………, que, das acções entretanto implementadas, 
seria previsível que no prazo de 15 dias a situação 
estaria regularizada, com todos os processos enviados 
para as seguradoras. 
55) Acresce ainda que toda esta problemática foi 
discutida entre o superior hierárquico do autor e o 
Administrador do Pelouro (Eng. V……….) e foram 
prestados esclarecimentos à Comissão Executiva sobre 
esta matéria, nesse mesmo primeiro semestre de 
2005. 
56) E conforme foi comunicado ao aqui autor, o seu 
superior hierárquico, efectuou e/ou participou nas 
seguintes diligências com vista à 
identificação/resolução dos problemas identificados, 
tendo o Administrador do pelouro e igualmente 
membro da Comissão Executiva, Administrador, Eng. 
V………., tido conhecimento das mesmas, a saber. 
57) Manteve, em 2005, reuniões com todos os 
Comandos da GNR-BT cuja área de influencia abrange 
as quatro concessões pelas quais é responsável, 
tendo-se conseguido encontrar procedimentos 
tendentes a uma redução substancial dos prazos de 
obtenção das certidões de autos de ocorrência. 
58) Efectuou uma reunião no CAM de Aveiro, com a 
presença dos Chefes de CAM de Aveiro e Viseu, 
encarregados e Operadores do Centro de Controlo e 
Gestão de Tráfego de Aveiro e Viseu. Deste fórum 
resultou a identificação de vários procedimentos 
passíveis de melhoria, e sobre os quais foram tomadas 
decisões no sentido da sua alteração. 
59) A data identificada nos quadros presentes no 
aditamento à Nota de Culpa, corresponde ao 
"Orçamento Enc." e não à data de conclusão da 
instrução dos processos pelo encarregado como aí se 
refere. 
60) Por outro lado, sendo certo que a data de 
aprovação dos processos pelo aqui autor e Chefe de 
CAM marca o final desta fase do processo, permitindo 
que sejam enviadas as seguradoras, certo é também 
que a data de envio do encarregado para o autor 
Chefe de CAM, não determina que os processos 
estejam em condições de ser enviados.  
61) Como acontecia por variadas vezes, o autor, no 
acto de verificação e controlo, detectou, por exemplo 
situações de insuficiência de informação, falta de 
documentos, anomalias com as imagens dos danos 
recolhidas, lapsos de cálculo, entre outros, que 
determinam a devolução do processo ao encarregado 
para complemento e/ou correcção. Tal facto originava 
que o autor procedesse a novo despacho do processo 
em causa e, consequentemente, uma maior 
morosidade do processo. 
62) Estando a grande maioria dos processos em 
condições de emissão de carta para as seguradoras, e 
na sequência do levantamento do problema por parte 
do Administrador Dr. F……… - problema de que teve 
conhecimento pelo seu superior hierárquico - o autor 
limitou-se a estabelecer prioridades no trabalho do seu 
apoio administrativo, com vista ao cumprimento do 
prazo estabelecido pela sua chefia. 
63) A funcionária administrativa deu prioridade aos 
processos que já haviam sido despachados pelo autor. 
64) Interessa esclarecer que o pedido solicitado à DSI 
foi apenas colocar na última célula no fim da coluna do 
valor dos sinistros, o somatório da referida coluna, e 
que o Excel, como é do conhecimento geral, processa 
esta instrução instantaneamente sem qualquer 
implicação de lentidão na folha em causa. 
65) Havia partilha de recursos pelas oito empresas do 
grupo, como consta da matéria dada como assente 
pelas partes contida nos quesitos 73° a 81°, inclusive. 
66) Foi enviado um e-mail de 11 de Maio de 2005 do 
Dr. AL………., responsável pela área 

AdministrativaF………., como consta de fls. 501 do 
processo disciplinar. 
67) Nesse mesmo dia, o Dr. F………., através de e-mail 
enviado às 18.00h, solicitou ao Eng. D………. que se 
pronunciasse sobre essa situação. 
68) No dia 12 de Maio o Eng. D………. enviou um e-mail 
ao Dr. F………. com o seguinte teor: 
Globalmente o processo associado a gestão de 
acidentes, em qualquer uma das concessões está a ser 
revisto, na medida em que a eficiência está aquém 
daquilo que julgo ser possível. 
Estou a estudar o problema, para apresentação de 
uma proposta de alteração. 
No caso particular da M………., SA há de facto uma 
performance deficiente, fundamentalmente devidos a 
falta de recursos na secretaria (desde as baixas de 
parto, férias e períodos de aleitação - menos duas 
horas de trabalho diárias - das duas AO……….) mas 
também a atrasos da GNR e do Encarregado. 
Esta situação está identificada, e tem vindo a merecer 
especial atenção. A título de, ponto de situação posso 
aduzir que no prazo de 15 dias estarão enviados para 
as seguradoras todos os processos. 
69) O Eng. D.……… não voltou a enviar ao Dr. F………. 
nenhum outro e-mail sobre este assunto, nem 
apresentou ou propôs qualquer alteração, por escrito 
ou verbalmente. 
70) O que já consta da resposta ao quesito 65º e que 
no âmbito das diligências instrutórias relativas ao 
processo disciplinar, relativamente a acidentes 
ocorridos na Concessão M………., SA em 2003 dos 
quais resultaram danos (nem todos os acidentes 
geram danos na Concessão), foram analisados 178 a 
seguir indicados:  
Com efeito: 
 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
 
71) O que já consta da resposta ao quesito 65° e que 
relativamente a acidentes com danos ocorridos na 
Concessão M………., SA em 2004, foram analisados 149 
processos a seguir indicados: 
 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
 
72) No dia 11 de Maio de 2005, a Sra. Y………., que 
exerce as funções de apoio administrativo no CAM de 
Aveiro, recebeu um telefonema, ao final do dia, do 
autor comunicando-lhe que desse máxima prioridade 
as participações dos sinistros as seguradoras. 
73) No dia 18 de Maio de 2005, o autor deu instruções 
à Direcção de Sistemas de Informação do Grupo para 
se introduzir na aplicação do IOS afecta ao CAM de 
Aveiro uma nova função com vista a obter os 
somatórios dos valores dos orçamentos, o que gerou 
uma lentidão no sistema. Esta situação durou cerca de 
duas semanas após as quais foi retomada a versão 
anterior. 
74) No dia 24 de Maio de 2005, o Eng. D……… 
deslocou-se o CAM de Aveiro, ao início da manha, e 
abordou a Sra. Y……… sobre o andamento das 
participações as seguradoras, tendo esta respondido 
que os trabalhos estavam a avançar mas que iria ser 
humanamente impossível cumprir com o prazo de 27 
de Maio não só pela lentidão do sistema IOS, pois a 
passagem do estado "aceite" para "pronto para 
comunicar a seguradora" estava lento, como, 
sobretudo, pelo volume de trabalho que abrangia 
centenas de acidentes relativos aos anos de 2005, 
2004 e 2003. 
75) O Eng. D………. mostrou particular perplexidade ao 
tomar conhecimento de que existia um grande número 
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de processo de 2003 por comunicar as seguradoras, 
tendo perguntado a Sra. Y………. a razão de ser de tal 
situação, ao que esta lhe disse que tais processos só 
tinham chegado a sua secretária com a aprovação do 
autor algumas semanas antes e que seria melhor 
perguntar ao autor a razão de ser de tal situação. 
76) O Eng. D………., cerca de uma semana e meia 
depois, contactou telefonicamente a Sra. Y………. 
indagando-a sobre o estado dos trabalhos e a questão 
da lentidão do IOS. 
77) No início de Junho de 2005, a lentidão no 
processamento dos formulários por via informática 
associada a uma deficiente performance do IOS no 
CAM de Aveiro acabou por ser apontada, em troca de 
e-mails entre o Dr. AL………., Eng. D………, o Dr. 
AB………, o Dr. Z………. e o autor, como a causa dos 
atrasos das participações as seguradoras no CAM de 
Aveiro, o que não foi aceite pelo Dr. G………, e o autor, 
que conhecia as verdadeiras causas de tais atrasos. 
78) No dia 8 de Abril de 2005, o autor enviou um e-
mail ao Eng. D………. com o seguinte teor: 
Ass: Processo de recrutamento e selecção 
Caro D………., 
Em virtude do desempenho do actual Encarregado e 
das situações criadas que colocaram em causa o nome 
da nossa organização em geral e da Operadora e do 
CAM em particular, serve o presente para solicitar o 
urgente início de processo de recrutamento e selecção 
de novo colaborador para esta função. 
Alerto que a data de conversão em contrato sem 
termo é 16-6-2005, e que face ao panorama actual da 
Concessão e do CAM, relativa ao elevado número de 
ocorrências/sinistros/trabalhos, as novas 
competências do Centro e a escassez de meios desde 
a abertura dos novos lanços, a não existência de 
Encarregado provocará um abalo em todo o normal 
funcionamento do CAM (quer do ponto de vista de 
trabalhos externos, quer do ponto de vista 
administrativo), pelo que a sua desvinculação só 
poderá ser concretizada caso já tenha sido efectuada a 
contratação de um novo colaborador. 
79) O autor não fez acompanhar este seu e-mail com 
qualquer outra informação. 
80) No dia 10 de Abril de 2005, o Eng. D………. enviou 
um e-mail a Dra. W………., com conhecimento ao Eng. 
V………, que tinha em anexo o e-mail do autor de 8 de 
Abril, com o seguinte teor: 
"Boa Tarde W……….., 
Fruto de um desempenho aquém do necessário, 
conforme decorre de mail em anexo, os serviços deste 
colaborador não deverão ser renovados. No entanto, 
face às limitações aqui expressas, solicito a máxima 
celeridade na abertura e desenvolvimento do processo 
de recrutamento e selecção de um novo colaborador. " 
81) A DRH iniciou um processo de recrutamento, 
tendo publicado um anúncio no AP………., na edição de 
24 de Abril de 2005, com vista à selecção e 
contratação de um profissional para tais funções. 
82) O Sr. E………. leu esse anúncio e confrontou o 
autor sobre a sua situação, tendo-lhe este confirmado 
que Empresa não iria renovar o seu contrato a termo, 
o que levou a que Sr. E………. tivesse indagado o autor 
sobre as razões de tal decisão. 
83) Perante uma ausência de resposta do autor sobre 
as razões de tal decisão da Empresa, o Sr. E………. 
contactou directamente o Eng. D……… tendo-lhe 
solicitado a realização de uma reunião sobre o 
assunto. 
84) Após várias insistências do Sr. E………., no dia 24 
de Maio de 2005, ao final da manha, este reuniu nas 
instalações do CAM de Aveiro com o autor e com o 
Eng. D………. . 
85) Nessa reunião, o autor justificou a decisão da 
Empresa com base no mau desempenho do Sr. E……… 
tendo referenciado três situações concretas desse mau 
desempenho: 
- Depósito de lixos da Concessão no Estaleiro da 
AQ………..; 

- Basculamento incorrecto no IPS no dia 17 de 
Novembro de 2004 e que teria originado alguns 
acidentes; 
- Ravinamento deficiente no IP 5 e que teria levado a 
uma participação do IEP. 
86) O Sr. E………. respondeu às três acusações do 
seguinte modo: 
- Quanto à primeira acusação o autor não só tinha 
perfeito conhecimento da situação como a mesma 
tinha sido combinado entre os dois e o Eng. AS………., 
da AQ………..; 
- Quanto à segunda acusação, o deficiente 
basculamento ficou a dever-se a carência de 
sinalização tendo sido necessário recorrer aos meios 
de sinalização da AQ……….., carência essa que até já 
tinha originado um pedido por e-mail de aquisição de 
meios de sinalização, em 2 de Julho de 2003, e ao 
qual o autor não tinha sequer respondido; 
- Quanto à terceira acusação foi dito que, mal foram 
detectados os danos na vedação, os mesmos foram 
reparados e que aguardava do autor, desde o dia 26 
de Janeiro de 2005, uma resposta a um seu e-mail 
sobre as soluções técnicas para reparar o 
ravinamento, não tendo até então recebido qualquer 
resposta. 
87) Após a apresentação da sua defesa o Sr. E………. 
perguntou ao autor se existiam outros motivos que 
tivessem levado a Empresa a decidir pela não 
renovação do contrato, tendo este dito que não. 
88) De seguida, o Sr. E………., dirigindo-se ao Eng. 
D……….., perguntou-lhe se a decisão da Empresa era 
irreversível, tendo este respondido afirmativamente. 
89) Ao que o Sr. E………., dirigindo-se novamente ao 
Eng. D………, lhe disse que iria relatar algumas 
situações relacionadas com o desempenho do autor e 
que ele desconheceria. 
90) De seguida, o Sr. E………. perguntou ao Eng. 
D………. se sabia que o autor vinha ao CAM em média 
2/3 dias por semana, que quando vinha chegava 
normalmente pelas 11h, saía para almoçar por volta 
das 13h e voltava entre as 15h e 16h. 
91) O Eng. D………. perguntou ao Sr. E………. se tinha a 
certeza do que estava a dizer pois tal era muito grave, 
ao que o Sr. E………. lhe respondeu que bastaria 
perguntar a qualquer um dos funcionários do CAM, 
sem ser na presença do autor, qual era a frequência 
do autor na empresa e que todos confirmariam o que 
acabava de dizer. 
92) Em seguida, o Sr. E………. perguntou ao Eng. 
D………. se sabia que a quase totalidade dos acidentes 
ocorridos na concessão desde 2003 estavam por 
comunicar as Seguradoras, por falta de despacho do 
autor que, por diversas vezes, foi abordado por si para 
dar andamento aos sinistros. 
93) A finalizar, o Eng. D………. perguntou ao Sr. E………. 
se já tinha em vista alguma ocupação, ao que o Sr. 
E………. lhe disse que achava que tinha sido uma 
"sacanice" a forma como tinha sido tratado, mais 
tendo dito "não se preocupem comigo, preocupem-se 
convosco que isto não vai ficar assim". 
94) No dia seguinte, 25/05/2005, ocorreu uma 
conversa entre o autor e Sr. E………. . 
95) Já depois da reunião com o Sr. E………., o Eng. 
D………. falou com a Dra. W………. e disse-lhe para fazer 
cessar o processo de recrutamento pois o Sr. E………. 
iria ficar na empresa, mas com o esclarecimento de 
que tal ocorreu porque ainda não havia um substituto 
para o lugar. 
96) A Dra. W……… demonstrou estranheza nesta 
singular inversão de posição, dado o estado do 
processo ao abrigo do qual até já tinha sido emitida e 
enviada para o CAM carta da Comissão Executiva a 
denunciar o contrato, tendo solicitado ao Eng. D………. 
que formalizasse essa sua posição. 
97) Assim, o Eng. D………., as 18h05 do dia 25 de 
Maio, fez forward de um e-mail do autor enviado às 
16h26 desse mesmo dia, propondo que não fosse 
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rescindido o contrato com o Sr. E………., tendo ainda 
inserido o seguinte texto: 
No seguimento da conversa havida, de acordo com a 
exposição apresentada pelo VM e face a ausência de 
garantias de identificação de um candidato (pelas 
dificuldades históricas impostas pelo mercado 
Aveirense), proponho a sua aprovação. 
98) O e-mail do autor acima referido, tem o seguinte 
teor:  
"D………., 
Não obstante o desempenho do Sr. E………. e as 
situações delicadas criadas ao longo do período que 
colabora connosco uma vez o processo de 
recrutamento e selecção de novo colaborador para 
esta função não teve qualquer efeito prático, já que 
até esta data não foi identificado qualquer candidato 
para a função em causa, sou de opinião que não 
deverá ser rescindido contrato de trabalho entre a 
operadora C………., SA e o Sr. E………., em virtude dos 
problemas que esta situação acarretará, face ao 
panorama actual da Concessão e do CAM, relativa ao 
elevado numero de ocorrências/sinistros/trabalhos, as 
novas competências do Centro e a escassez de meios 
desde a abertura dos novos lanços, pelo que a não 
existência de Encarregado provocaria um abalo em 
todo o normal funcionamento do CAM (quer do ponto 
de vista de trabalhos externos, quer do ponto de vista 
administrativo). 
Face ao exposto proponho que não seja rescindido 
contrato de trabalho entre a C………., SA e o Sr. 
E……….". 
99) Em meados de 2004, a Sra. Y………. recebeu 
instruções do autor para contactar a empresa que 
fornece as máquinas com vista a programá-la por 
forma a só fornecer bebidas contra o pagamento de 30 
cêntimos, o que esta fez. 
100) Assim, a partir de meados de 2004, os 
colaboradores do CAM Aveiro passaram a ter que 
pagar as bebidas de cafetaria, situação que se 
manteve até Agosto de 2005, data em que o CAM de 
Aveiro se mudou para as novas instalações tendo 
então o autor dado instruções para que as bebidas 
fossem novamente gratuitas. 
101) Esta situação levou a que alguns colaboradores 
deixassem de consumir bebidas de cafetaria na 
Empresa. 
102) Durante o período em que as bebidas foram 
pagas, o autor deu instruções à Sra. Y………. para que 
a receita resultante do fornecimento das bebidas, 
arrecadada para o efeito numa caixa, ficasse à guarda 
desta, bem como da colega X………., na sua ausência. 
103) Nesse mesmo período era comum o autor dar 
instruções à Sra. Y………. que obtivesse cafés e outras 
bebidas da máquina utilizando o dinheiro à sua 
guarda, com vista a oferecer bebidas a pessoas 
externas a Empresa e a alguns colaboradores do 
Grupo, sobretudo quadros superiores, no âmbito de 
reuniões de trabalho. 
104) Ocasionalmente, o autor solicitava à Sra. Y………. 
que lhe levasse cafés, dando instruções para que os 
mesmos fossem obtidos através do dinheiro da receita 
à guarda desta. 
105) No dia do Jantar de Natal de 2004 do CAM, antes 
de o jantar se iniciar, o autor compareceu no 
restaurante onde o mesmo iria decorrer, tendo 
entregue Bolos Rei a cerca de 2 dezenas de 
colaboradores aí presentes, tendo-se ausentado. 
106) No dia 15 de Dezembro de 2005, o autor 
perguntou à Sra. Y………. quanto dinheiro havia na 
caixa das bebidas, ao que esta lhe respondeu que 
havia trezentos e tal euros. 
107) O autor deu-lhe instruções para que lhe 
entregasse o dinheiro em caixa com vista a comprar 
Bolos Rei para entrega ao pessoal, o que a Sra. Y………. 
fez. Ficou na caixa algum dinheiro que ainda hoje lá 
permanece. O autor não entregou posteriormente 
nenhum documento comprovativo do valor da 
aquisição dos Bolos Rei.  

108) Foram entregues Bolos Rei a cerca de duas 
dezenas de trabalhadores, com esclarecimento que os 
administradores e directores também receberam Bolo-
rei. 
109) No dia 4 de Janeiro de 2004, a Comissão 
Executiva da Empresa fez distribuir uma comunicação 
interna proibindo iniciativas autónomas relacionadas 
com prática na área das políticas de recursos 
humanos. 
110) Assim, em 2003 o autor efectuou a negociação 
das condições de uma grande aquisição de guardas de 
segurança à Empresa AT………. . (cerca de 15.000,00 
metros), por um preço inferior ao inicialmente por si 
proposto aos DOM, na sequência da proposta de 
fornecedor alternativo apresentada pelo Chefe do CAM 
da O………., SA, Eng. AD………. . 
111) Em 2005 o autor voltou a efectuar a negociação 
das guardas de segurança, tendo elaborado uma 
proposta de aquisição que teve o parecer favorável do 
Eng. D………. .  
112) Porém, da comparação de preços entretanto 
efectuada detectou-se que o valor unitário das 
guardas de segurança, para uma quantidade de 
fornecimento ligeiramente superior (1700 un. em 2003 
e 1950 un. em 2005), aumentou em menos de 2 anos, 
cerca de 42% (de e 24,64 por unidade, factura de 
Dezembro de 2003, para e 34,92, factura de Setembro 
de 2005). 
113) As três empresas a quem foram pedidas 
cotações, em 2003 e 2005, são as mesmas (AT………; 
AU………. e AV……….) e não só apresentam valores com 
variações mínimas entre si nos dois momentos, como 
todas acompanham este aumento de cerca de 42% do 
preço por unidade de guarda de segurança, com 
esclarecimento de que as três referidas empresas são 
as únicas em Portugal a vender aquele produto. 
114) As guardas de segurança são um equipamento 
essencial à operação e manutenção das redes viárias 
sob concessão. 
115) O autor tinha em si delegada a tarefa de negociar 
e adquirir guardas de segurança. 
116) O autor negociou e adquiriu em 2005, 34 pneus 
– 195/65R16 –, da marca Michelin, para viaturas de 
serviço de apoio ao CAM da M………., SA. 
117) O preço unitário destes pneus foi de € 110,25, 
como resulta, e a título meramente exemplificativo, 
das facturas nº 2205, com data de 21 de Setembro de 
2005, e nº 1627, de 21 Dezembro de 2005, cada uma 
relativa a 4 pneus.  
118) Porém, também em 2005, a Chefe do CAM das 
Operadora das N………., SA, Eng. AF………., adquiriu, 27 
pneus – 195/65R16, da marca Kleber, ao preço 
unitário de € 75,00, para viaturas de serviço de apoio 
a este CAM, com esclarecimento de que o piso e 
orografia do terreno não são iguais ao do CAM de 
Aveiro. 
119) Os quatro pneus – 195/65R16 –, da marca 
Michelin, adquiridos em 21.09.2005, ao preço unitário 
de € 110,25, para viatura matrícula ..-AH-.. e 
substituídos em 21.12.2005, fizeram 75.930 kms. 
120) Do mesmo modo, entre 07.02.2005 e 
22.06.2005, a viatura ..-..-VG afecta ao CAM da 
Operadora das N………., SA equipada com os quatro 
pneus – 195/65R16, da marca Kleber, ao preço 
unitário de € 75,00, percorreu 75.560 km. 
121) A Comissão Executiva da ré, já depois de ter 
tomada a decisão de despedimento do autor, decidiu 
que iria tentar obter através de uma via amigável a 
solução para o conflito. 
122) Para o efeito, foi designado o Administrador da 
ré, Eng. V………., Administrador responsável pela área 
do autor, para estabelecer contacto com este, o que 
fez, tendo-lhe comunicado que a decisão de 
despedimento já tinha sido tomada mas que a 
Empresa estaria na disposição de chegar a uma 
solução consensual e que, caso a mesma fosse aceite, 
a decisão de despedimento não chegaria sequer a sair 
Empresa. 
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123) O autor demorou algum tempo a responder à 
proposta da Empresa, até que, no dia 4 de Outubro de 
2006, comunicou ao Eng. V………. que não aceitava a 
solução que a ré lhe apresentara para solucionar o 
conflito. 
124) Neste enquadramento, nesse mesmo dia 4 de 
Outubro, a Empresa pôs no correio a comunicação 
com a decisão do despedimento (fls. 1069 do pd).  
125) Relativamente ao dia 6 de Outubro a ré obteve 
um registo dos CTT certificando que o autor não 
recepcionou a correspondência que foi dirigida à sua 
morada, não tendo sido possível proceder à respectiva 
entrega (fls. 1070 do pd).  
126) O autor apenas no dia 17 de Outubro se dirigiu 
aos correios para levantar a carta da ré que lhe 
comunicava a decisão do despedimento (fls. 1071 do 
pd). 
127) A ré obriga-se com a assinatura de dois 
administradores. 
128) Até 2005 o autor estava catalogado como 
sensível a glicose e a partir desta data foi-lhe 
diagnosticada diabetes tipo II. 
129) O autor fazia, por vezes, um horário de trabalho 
superior a 12 horas diárias, incluindo aos fins-de-
semana e que o stress pode agravar a doença referida 
na resposta ao quesito anterior. 
130) O autor passava muitas horas de trabalho 
contínuo sem comer e que tal pode causar uma 
reacção descontrolada do pâncreas. 
131) Tudo na expectativa de garantir os melhores 
resultados para a aqui ré. 
132) Desde a admissão do autor em 2000, a ré, todos 
os anos, pagou um prémio anual e ou com progressão 
salarial de carreira. Os montantes dos prémios anuais 
eram iguais a um salário e eram normalmente pagos 
em Março ou Abril do ano seguinte. 
133) O autor auferia o prémio anual de desempenho, 
que desde 2000 até 2006 se manteve ininterrupto no 
valor de um salário. 
134) Bem como auferia ainda de retribuição 
complementar, mensal e ininterrupta, o que se 
discrimina: 
- Seguro de Vida, Seguros de Acidentes Pessoais, 
Seguro de Saúde AW………., no valor de Eur. 500,00 
(quinhentos euros) mensais; 
- Automóvel, combustível e portagens, para uso total 
(profissional e pessoal), que se contabiliza em Eur. 
900,00 (novecentos euros) mensais; 
- Telemóvel e chamadas, para uso total, que se 
contabiliza em Eur. 100,00 (cem euros) mensais. 
135) A atribuição do prémio é decidida em função dos 
resultados anuais da empresa e do mérito e 
desempenho do autor, à semelhança do que sucede 
relativamente aos restantes colaboradores. 
136) O autor contraiu a doença, no decurso dos anos 
em que trabalhou para a ré sem qualquer horário – 24 
horas em permanente disponibilidade, incluindo fins de 
semana e em stress constante. 
137) O diagnóstico de diabetes tipo II, já referida no 
quesito 161°, pode ter sido agravada pelo ritmo de 
vida profissional que era obrigado pela ré a manter. 
138) Na decorrência do processo disciplinar, o estado 
de saúde do autor sofreu agravamento. 
139) As diversas análises realizadas pelo autor nesse 
período temporal mostram uma degradação da sua 
situação clínica. 
140) Este tipo de doença afecta e limita diariamente o 
autor quer a nível físico, quer a nível psíquico. 
141) Provoca ainda uma diminuição na esperança 
média de vida dos doentes, que pode alcançar os 10 
(dez) anos de vida, para além das demais patologias 
associadas a esta grave enfermidade. 
142) A esta doença estão associadas despesas 
médicas e medicamentos, que até ao despedimento 
eram suportadas pelo seguro de saúde AW………. . 
143) Que fazia parte do salário do autor. 
144) Mas que pelo despedimento, ficaram 
integralmente a ser suportados pelo autor. 

145) O autor perante toda esta situação, encontra-se 
num estado de tristeza. 
146) Retirando-lhe alegria de viver e fazendo-se 
afastar dos seus familiares e amigos, quer com 
vergonha de todos estes factos de que foi acusado. 
147) Quer ainda porque sabe que a sua imagem 
profissional está a ser afectada por toda esta situação. 
148) Quer ainda pela sua imagem pública de homem 
sério e trabalhador íntegro ser igualmente afectada. 
149) O autor encontra-se ainda sem emprego e recebe 
subsídio de desemprego. 
150) Acrescido da sua nova responsabilidade como 
pai, bem como com as novas despesas. 
151) E porque sempre trabalhou com determinação e 
seriedade pessoal e profissional, o autor está 
mergulhado num profundo desânimo e revolta, 
sentimentos provocados exclusivamente pela ré. 

+++ 
Fixação da matéria de facto: 
Nas suas alegações, e conclusões, a recorrente 
pretende a alteração da decisão da matéria de facto, 
considerando que foram incorrectamente julgados pelo 
Tribunal a quo os concretos pontos de facto constantes 
dos quesitos 1º, 4º, 5º, 6º, 8º, 10º, 11º, 12º, 46º, 
47º, 67º, 69º, 82º, 86º, 87º, 93º, 111º, 130º, 131º, 
165º, 166º, 167º, 177º, 181º, 182º e 187º. 
Para tanto, fundamenta a recorrente essa pretensão 
nos depoimentos indicados, conjugados com o teor 
dos documentos juntos e por si também indicados. 
E, na verdade, a audiência de julgamento decorreu 
com gravação dos depoimentos prestados, estando 
estes, assim, acessíveis, nos termos e para os efeitos 
do art. 712º, nº 1, al. a), do CPC. 
Inexistindo, assim, quaisquer obstáculos formais à 
modificação da decisão da matéria de facto, vejamos 
se a sua pretensão pode proceder no plano 
substantivo. 
Recordemos apenas que esta Relação, ao reapreciar a 
prova, não pode ir ao ponto de tornar letra morta o 
princípio fundamental da livre apreciação das provas 
por parte do tribunal de 1ª instância (cf. art. 655º, nº 
1, do CPC), a menos que este tribunal tenha incorrido 
em erro na apreciação do valor probatório dos 
concretos meios de prova. 

+++ 
Vejamos, seguindo a ordem adoptada pela recorrente: 
A- Quesitos 67º, 69º, 82º, 86º, 87º e 93º: 
- 67º:  
Quanto a este quesito 67º, o tribunal deu uma 
resposta restritiva, nos termos constantes do ponto nº 
61 supra transcrito, considerando não provado que 
33% e 39% dos processos enviados pelo Encarregado 
do CAM ao A., relativos, respectivamente, a sinistros 
de 2004 e 2003, sofressem dos problemas aí 
referidos. 
Sustenta a recorrente que o quesito devia ser dado 
integralmente como provado. 
Para tanto, invoca, como meios de prova: 
a) Depoimento em audiência do Eng. D………. (fls. 790 
do autos) – CD 1, relativo ao dia 11.3.2008; 
b) Confissão do A., expressa na nota de culpa, nos 
termos dos arts. 356°/1 e 358°/1 do Código Civil. 
Da audição atenta de tal depoimento, sendo a 
testemunha superior hierárquico do A., bem como do 
depoimento também relevante nessa matéria, 
prestado pela testemunha Y………., administrativa do 
CAM em apreço, – CD 1 relativo ao dia 27.2.2008 –, 
ambos referindo que o número de sinistros é mais 
elevado do que aqueles que se apresentam na 
listagem fornecida pela R., conjugado com o facto de 
não ser legítimo invocar uma alegada confissão do A., 
no processo disciplinar, o Tribunal a quo, não mais 
poderia fazer do que responder restritivamente ao 
quesito em questão. 

+++ 
- 69º: 
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Quanto a este quesito 69º, o tribunal deu uma 
resposta restritiva, nos termos constantes do ponto nº 
63 supra transcrito. 
Sustenta a recorrente que o Tribunal deveria ter dado 
a seguinte resposta: 
"A funcionária administrativa deu prioridade aos 
processos que ainda não constavam do IOS e que já 
haviam sido despachados pelo autor." 
Para tanto, invoca os seguintes meios de prova: 
a) Depoimentos em audiência: 
Y……… (CD 1, relativo ao dia 27.2.2008, contagem - 
01:47:11 a 03:10:19) e Eng. D………., superior 
hierárquico do A. (CD 1 relativo ao dia 11.3.2008, 
contagem - 01:47:11 a 03:10:19); 
b) Depoimento prestado e assinado pela Y………. no dia 
18 de Abril de 2006, no âmbito do processo disciplinar 
(fls. 539 e anteriores do PD junto aos autos). 
Da audição atenta de tais depoimentos resulta que a 
resposta foi a correcta, pois as mesmas testemunhas, 
especialmente a citada administrativa referiu, de 
forma clara, que "a prioridade era ... era colocar as 
cartas no correio" (entenda-se, as cartas para as 
seguradoras, relativas aos processos despachados pelo 
A.), mais se repetindo não ser legítimo invocar uma 
alegado depoimento prestado no âmbito do processo 
disciplinar. 

+++ 
- 82º: 
Nesta parte, o tribunal apenas deu como provado o 
constante do ponto nº 66, sustentando a recorrente 
que o tribunal deveria ter considerado o mesmo 
provado na sua integralidade, ou seja, que 
"relativamente à M………., SA (empresa do A) ainda 
não tinha sido recebido nenhuma indemnização das 
seguradoras relativamente a acidentes ocorridos no 
ano de 2004, contrariamente às restantes 
operadoras", e de que "o Dr. F………. tomou 
conhecimento desse facto nesse dia". 
Para tanto, invoca os seguintes meios de prova: 
a) Depoimento em audiência: Dra. W………. (CD 2 
relativo ao dia 28.2.2008); 
b) O teor dos e-mails juntos ao processo disciplinar 
(fls. 500 a 506 do pd); 
c) A confissão do A. no art. 72° da pi. 
Da audição atenta de tal depoimento, bem como dos 
depoimentos também relevantes nessa matéria, 
prestados pelas testemunhas Eng. D………., superior 
hierárquico do A. (CD 1 relativo ao dia 11.3.2008) e 
Eng. T………., também superior hierárquico do A., que 
precedeu aquele no cargo de director de operação e 
manutenção, (CD relativo ao dia 13.03.2008), 
entendemos que a resposta dada corresponde a tais 
elementos probatórios, nomeadamente dos citados 
D………. e T………., esclarecendo os termos em que se 
processou a gestão dos sinistros no CAM e o seu 
acompanhamento quer pelos intervenientes directos, o 
A. e seus subordinados, quer pelos seus superiores 
imediatos e mesmo pela Comissão executiva da Ré. 
Por outro lado, inexiste a alegada confissão do A., no 
art. 72º da pi, e os e-mails referidos não permitem 
concluir que, à data de 11.05.2005, a Ré não tivesse 
recebido qualquer indemnização das seguradoras, 
relativamente a acidentes ocorridos em 2004. 

+++ 
- 86º e 87º: 
Estes quesitos tiveram as respostas constantes dos 
pontos nºs 70 e 71 supra transcritos, reclamando a 
recorrente que as respostas deviam ser as seguintes: 
86) "No âmbito das diligências instrutórias relativas ao 
processo disciplinar, relativamente a acidentes 
ocorridos na Concessão M………, SA em 2003 dos quais 
resultaram danos (nem todos os acidentes geram 
danos na concessão) foram analisados 178 processos 
em que 61 % dos mesmos tinha as seguintes 
características: 
Entre a data da conclusão da instrução dos processos 
pelo Encarregado do CAM e a data da aprovação pelo 
A decorreram em média um período de 373 dias;  

Destes 178 processo, 100 foram aprovados pelo A 
apenas em 2005. 
O valor total destes processos é de 122. 674,79. 
Com efeito: (segue-se um quadro que aqui se dá por 
reproduzido) 
87) "Relativamente a acidentes ocorridos na 
Concessão M………., SA em 2004 foram analisados 149 
processos em que 67% dos mesmos tinha as 
seguintes características:  
Entre a data da conclusão da instrução dos processos 
pelo Encarregado do CAM e a data da aprovação pelo 
A decorreram em média um período de 261 dias; 
Dos 149 processos, 148 foram aprovados pelo Chefe 
de CAM apenas em 2005. 
O valor total destes processos é de 113.433, 28. 
Com efeito: (segue-se um quadro explicativo que aqui 
se dá por reproduzido). 
Para tanto, indica os seguintes meios de prova: 
a) A confissão do A. sobre a percentagem dos 
processos que não sofreu de anomalias, já atrás 
referida, bem como a aceitação do A de que os Mapas 
reflectem os factos que reproduzem (arts. 91° a 93° 
da pi do A). 
b) Os documentos juntos a fls. 3 a 449 do processo 
disciplinar, que não foram impugnados pelo A. e que 
fazem prova dos factos que reproduzem: participações 
dos sinistros e data de aprovação. 
c) O Depoimento da citada Y………. (CD 1 relativo ao 
dia 27.02.2008, contagem - 03:18:41 a 03:51:42). 
Da audição atenta de tal depoimento, bem como dos 
depoimentos também relevantes nessa matéria, 
prestados pelas testemunhas Eng. D………., superior 
hierárquico do A. (CD 1 relativo ao dia 11.3.2008) e 
Eng. T………., também superior hierárquico do A., que 
precedeu aquele no cargo de director de operação e 
manutenção, (CD relativo ao dia 13.03.2008), 
entendemos que a resposta dada corresponde a tais 
elementos probatórios, nomeadamente dos citados 
D………. e T………., esclarecendo os termos em que se 
processou a gestão dos sinistros no CAM e o seu 
acompanhamento quer pelos intervenientes directos, o 
A. e seus subordinados, quer pelos seus superiores 
imediatos. 
Acresce que além de o A. não confessar a reclamada 
percentagem, também os documentos invocados pela 
recorrente foram impugnados, não especificamente, 
mas como parte da defesa produzida pelo Autor. 

+++ 
- 93º: 
Este quesito mereceu a resposta constante do ponto 
nº 77, reclamando a recorrente que devia ser provado 
na sua integralidade, ou seja, que devia ser 
consignado que o A. nada fez, junto dos seus colegas, 
no sentido de exonerar de responsabilidade o Dr. 
G………. e a área de Informática das acusações de 
atrasos das participações às seguradoras. 
Para tanto, indica os seguintes meios probatórios: 
a) O depoimento do Dr. G………. (CD 2 relativo ao dia 
28.02.2008, contagem - 03:51:50 a 04:07:26) 
responsável informático; 
b) O depoimento do Eng. D………., (CD 1 relativo ao dia 
11.03.2008, contagem - 00:00:50 a 04:58:54); 
c) Os e-mails, a fls. 500 a 505 do PD; 
Da audição atenta destes depoimentos, bem como dos 
depoimentos também relevantes nessa matéria, 
prestados pelas testemunhas Y………. e Eng. T………., já 
citados, entendemos que a resposta dada corresponde 
a tais elementos probatórios, esclarecendo aquelas 
testemunhas os termos em que se processou a gestão 
dos sinistros no CAM e o seu acompanhamento quer 
pelos intervenientes directos, o A. e seus 
subordinados, quer pelos seus superiores imediatos. 

+++ 
B- Quesitos 4º, 5º, 6º, 10º, 11º, 12º, 46º, 47º e 58º. 
Estes quesitos mereceram, respectivamente, as 
respostas constantes dos pontos nºs 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
43, 44 e 55, supra transcritos, reclamando a 
recorrente que os mesmos sejam considerados não 
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provados, não só por obscuros, quanto ao seu alcance, 
mas também por falta de suporte probatório. 
Para tanto, invoca os seguintes meios de prova: 
a) Depoimentos em audiência: 
Y………. (CD 1, relativo ao dia 27.2.2008, contagem - 
01:47:11 a 03:10:19) e Eng. D………., superior 
hierárquico do A. (CD 1 relativo ao dia 11.3.2008, 
contagem - 01:47:11 a 03:10:19). 
Ora, da audição atenta destes depoimentos bem como 
do depoimento da testemunha Eng. T………. (CD, 
relativo à audiência do dia 13.03.2008), sendo esta 
testemunha filho do administrador da Ré, Eng. V………., 
por elas foi explicado, de forma clara, toda a 
conjuntura em que se processou a actividade do CAM 
de Aveiro e a complexidade dos factos que originaram 
os atrasos na expedição das participações dos 
sinistros. 
Explicaram ainda que a complexidade dos factos que 
originaram os atrasos na expedição das participações 
dos sinistros era do conhecimento dos superiores 
hierárquicos do A. e do conhecimento da Comissão 
Executiva da R. pelo que nada há a apontar às 
respostas dadas aos quesitos. 
Por outro lado, tais respostas, como bem refere o 
recorrido, têm por base um complexo de factos 
interdependentes e ligados por uma lógica e objectivo 
comum, a prova da caducidade, ou melhor dizendo, da 
prescrição do procedimento disciplinar, no tocante ao 
conhecimento pela Comissão Executiva da recorrente 
dos factos que tinham a ver com os atrasos na 
expedição às seguradoras das participações dos 
sinistros de 2003 e 2004, e que dentro dessa lógica 
funcionam como um todo e se tornam perceptíveis. 
Assim, a resposta a tais quesitos operou-se dentro 
dessa lógica factual, e, nesse contexto, são 
completamente compreensíveis, e em nada 
contraditórios com as respostas dadas aos restantes 
factos, nomeadamente constantes dos pontos de facto 
nºs 11 a 35, 47 a 59 supra transcritos. 
No entanto, no tocante ao quesito nº 11, 
correspondente ao ponto nº 10 supra transcrito, 
entendemos que não só é conclusivo, como se trata de 
um facto hipotético, pelo que, nos termos do art. 
646º, nº 4 do CPC, se elimina da decisão. 

+++ 
C- Quesito 111º:  
O tribunal deu a seguinte resposta restritiva ao quesito 
111°: 
"No dia seguinte, 25/05/2005, ocorreu uma conversa 
entre o autor e o Sr. E………".  
Este quesito tinha o seguinte teor: 
«No dia seguinte, 25 de Maio de 2005, o A. chamou o 
Sr. E………. à saída de reuniões e pediu-lhe desculpa 
pelo sucedido no dia anterior mais lhe tendo dito que 
ele "tinha argumentos para tudo" e "vamos esquecer o 
passado e vamos levar o barco para a frente", ao que 
o Sr. E………. lhe disse que "estava ali para trabalhar e 
que era um profissional?». 
Entende a recorrente que este quesito devia ser 
considerado integralmente provado. 
Para tanto, indica os seguintes meios probatórios: 
a) Depoimento de E………, encarregado do CAM de 
Aveiro (CD 2 relativo ao dia 28.02.2008, contagem - 
01:14:20 a 02:33:37) e do Eng. D………. (CD 1 relativo 
ao dia 11.03.2008, contagem - 00:00:05 a 04:58:54). 
Da audição atenta destes depoimentos, resulta, no 
essencial, que essa conversa se processou na 
sequência de quer o A. quer o seu superior 
hierárquico, o Eng. D………., terem entendido que, 
atenta a situação preocupante, em termos de recursos 
humanos, em que se encontrava o CAM de Aveiro e o 
facto de, à data da conversa, inexistirem ainda 
candidatos para substituir o encarregado, o Sr. 
E………., os interesses do CAM justificavam a 
manutenção daquele encarregado e se pusesse termo 
ao processo de recrutamento de novo encarregado. 
Assim, dessa audição resulta a seguinte alteração ao 
quesito 111º: 

«No dia seguinte, 25 de Maio de 2005, ocorreu uma 
conversa entre o autor e o Sr. E………., na qual o A. 
disse "vamos esquecer o passado e vamos levar o 
barco para a frente", ao que o Sr. E………. lhe disse que 
"estava ali para trabalhar e que era um profissional». 

+++ 
D- Quesitos 130 e 131º. 
O quesito nº 130 tinha o seguinte teor: 
No dia 4 de Janeiro de 2004, a Comissão Executiva da 
Empresa fez distribuir uma comunicação interna 
proibindo iniciativas autónomas relacionadas com 
práticas na área das políticas de recursos humanos, 
como era o caso da prática de "ofertas" de Bolos Rei. 
O tribunal deu a seguinte resposta restritiva, 
constante do ponto nº 109 supra transcrito: 
No dia 4 de Janeiro de 2004, a Comissão Executiva da 
Empresa fez distribuir uma comunicação interna 
proibindo iniciativas autónomas relacionadas com 
práticas na área das políticas de recursos humanos. 
Por outro lado, o quesito 131° tinha o seguinte teor: 
O A. teve conhecimento desta Comunicação Interna?  
O Tribunal considerou não provado este facto. 
Pretende a recorrente que os factos, constantes dos 
quesitos, devem ser integralmente dados como 
provados. 
Para tanto, indica os seguintes meios probatórios: 
a) Depoimentos: 
Dra. W………. (CD 2 relativo ao dia 28.02.2008, 
contagem - 00:03:27 a 00:59:55), Eng. D………. (CD 1 
relativo ao dia 11.03.2008, contagem - 00:00:05 a 
04:58:54) e Eng. T………. (CD 1 relativo ao dia 
13.03.2008, contagem - 00:00:05 a 01:36:02). 
b) Confissão do A (arts. 356/1 e 358/1 do Código 
Civil). 
Desde logo, inexiste qualquer confissão, como resulta 
do alegado no art. 168º da petição, onde o A. apenas 
refere que “a referida comunicação nunca foi 
entendida pelo aqui Autor como tendo o alcance que a 
aqui Ré lhe dá neste momento”. 
Por outro lado, da audição atenta dos citados 
depoimentos, não é possível concluir que a 
comunicação em causa abrangesse as práticas do CAM 
em matéria de bolo-rei nem que tal comunicação fosse 
do conhecimento do A., sendo referido pelos citados 
superiores do A. que a comunicação, visando 
disciplinar práticas ligadas a algumas contratações 
pelo CAM, foi apenas dirigida para os mesmos 
superiores hierárquicos. 
Assim, e nesta parte, mantém-se a decisão. 

+++ 
D- Quesitos 165º, 166º e 167º. 
Os quesitos 165°, 166º e 167º tinham a seguinte 
formulação: 
165) Desde a admissão do Autor em 2000, a R., todos 
os anos pagou um prémio anual e ou com progressão 
salarial de carreira. Os montantes dos prémios anuais 
eram iguais a um salário e eram normalmente pagos 
em Março ou Abril do ano seguinte? 
166) O autor auferia o prémio anual de desempenho, 
que desde 2000 até 2006 se manteve ininterrupto no 
valor de um salário. 
167) Bem como auferia ainda de retribuição 
complementar, mensal e ininterrupta, o que se 
discrimina: 
- Seguro de Vida, Seguros de Acidentes Pessoais, 
Seguro de Saúde AW………., no valor de Eur 500,00 
(quinhentos euros) mensais; 
- Automóvel, combustível e portagens, para uso total 
(profissional e pessoal), que se contabiliza em Eur. 
900,00 (novecentos euros) mensais; 
- Telemóvel e chamadas, para uso total, que se 
contabiliza em Eur. 100,00 (cem euros) mensais? 
O Tribunal considerou integralmente provados os 
quesitos nºs 165 e 167 e parcialmente provado o 
quesito nº 166 – cf. pontos nºs 132, 133 e 134 supra 
transcritos. 
Sustenta a recorrente que deverá ser dada uma 
resposta restritiva conjunta aos quesitos nºs 165 e 
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166, com a seguinte formulação: "O A recebeu alguns 
prémios anuais de desempenho", enquanto o nº 167 
deve ser considerado não provado, ou, em alternativa, 
provados os valores que indica. 
Para tanto, indica os seguintes meios probatórios: 
a) Depoimentos 
Eng. D………. (CD 1 relativo ao dia 11.03.2008, 
contagem - 00:00:05 a 04:58:54) e Eng. T………. (CD 
1 relativo ao dia 13.03.2008, contagem - 00:00:05 a 
01:36:02).  
b) Documentos de fls. 532-680. 
Destes depoimentos, decorre com segurança que, a Ré 
sempre pagou ao A. um prémio de desempenho, no 
mínimo correspondente a um salário, pelo que se 
mantém a resposta dada aos quesitos 165º e 166º. 
No tocante ao quesito 167º, deve salientar-se que a 
recorrente não questiona a natureza retributiva das 
prestações em causa, mas apenas o montante 
considerado provado.  
Dos depoimentos supra resultou uma manifesta 
imprecisão sobre os valores em causa, pelo que não 
pode aceitar-se a resposta dada. 
A tal propósito, a R. juntou aos autos, a pedido do A., 
para prova do quesito 167º, 146 documentos e que 
suportam os custos anuais e mensais (ano de 2005 e 
os 10 meses do ano de 2006 em que o A esteve ao 
serviço) tidos com o A., relativamente ao automóvel 
que utilizava para fins profissionais e pessoais 
(contrato de leasing, combustível, portagens, 
lavagens), comunicações móveis e seguros (acidentes 
pessoais, seguro de vida e de saúde).  
Tais documentos, devidamente notificados ao A., não 
foram por ele impugnados. 
Da sua análise, reflectida no mapa síntese – doc. de 
fls. 534 – infere-se que o valor mensal médio 
suportado pela Ré com os custos com tais 
equipamentos e seguros, em 2005-2006, era o 
seguinte: € 749,25, com a viatura; € 62,77, de 
telemóvel e € 72,48, de seguros. 
Assim o quesito 167º, correspondente ao ponto nº 134 
supra, passa a ter a seguinte redacção: 
“Auferia ainda o A. da Ré, mensal e ininterruptamente, 
o que se discrimina: 
- Seguro de Vida, Seguros de Acidentes Pessoais, 
Seguro de Saúde AW………., que, em 2005-2006, 
representavam um valor médio mensal suportado pela 
R. de € 72,48; 
- Automóvel, combustível e portagens, para uso total 
(profissional e pessoal), que se contabilizava em € 
749,25 mensais de média, valor suportado pela Ré, 
em 2005-2006; 
- Telemóvel e chamadas, para uso total, que se 
contabilizava em € 62,77 mensais de média, valor 
suportado pela Ré, em 2005-2006». 

+++ 
E- Quesitos nºs 181°, 182° e 187° (correspondentes 
aos pontos de facto nºs 147, 148 e 151 supra). 
Estes quesitos tinham a seguinte redacção: 
181) Quer ainda porque sabe que a sua imagem 
profissional está a ser afectada por toda esta situação. 
182) Quer ainda pela sua imagem pública de homem 
sério e trabalhador íntegro ser igualmente afectada. 
187) E porque sempre trabalhou com determinação e 
seriedade pessoal e profissional, o A., está 
mergulhado num profundo desânimo e revolta, 
sentimentos provocados exclusivamente pela R. 
O Tribunal considerou integralmente provados estes 
quesitos nºs 181°, 182° e 187°, sustentando a 
recorrente que a resposta devia ser negativa. 
Para tanto, indica os seguintes meios probatórios: 
a) Depoimentos 
Eng. D………. (CD 1 relativo ao dia 11.03.2008, 
contagem - 00:00:05 a 04:58:54), AX………. (CD 1 
relativo ao dia 11.03.2008, contagem - 04:58:54 a 
05:07:55) e Eng. T………. (CD 1 relativo ao dia 
13.03.2008, contagem - 00:00:05 a 01:36:02). 
Da audição atenta destes depoimentos retira-se, tal 
como a 1ª instância, que, em consequência do seu 

despedimento, a imagem de competência, brio 
profissional e integridade do A., ficou muito abalada 
nos meios profissionais e empresariais, onde o A. 
prestava a sua actividade. 
Em consequência mantém-se a decisão de facto nessa 
parte. 

+++ 
F- Quesitos nºs 1 e 8 (correspondentes aos pontos nºs 
1 e 6 supra transcritos). 
O Tribunal considerou integralmente provados estes 
quesitos, sustentando a recorrente que a resposta 
devia ser negativa. 
Para tanto, indica os seguintes meios probatórios: 
a) Processo disciplinar; 
a) Depoimento do Eng. T………. (CD 1 relativo ao dia 
13.03.2008, contagem - 00:00:05 a 01:36:02). 
b) Depoimento no processo disciplinar 
Ora analisando o processo disciplinar (1016 a 1014 do 
PD) constata-se que as diligências probatórias 
terminaram no dia 18 de Agosto de 2006, pelo que 
outra não podia ser a resposta ao quesito 1º. 
No tocante ao quesito 8º, a resposta dada deve ser 
corrigida em função do depoimento da testemunha 
(sendo irrelevante, como prova, o seu depoimento 
constante do processo disciplinar), como superior 
hierárquico do A., e filho do administrador Eng. 
V………., o qual referiu que a medida tomada foi 
acordada entre a testemunha e o A., tendo a 
testemunha comunicado a medida ao seu pai. 
Assim o quesito 8º passa a ter a seguinte redacção: 
«Quanto à questão das bebidas de cafetaria, a medida 
foi tomada, de acordo com o então chefe directo do A., 
o Director de Operação e Manutenção, Eng. T………., 
que deu conhecimento da mesma ao Eng. V……….». 

+++ 
Assim, aceita-se a decisão de facto da 1ª instância, 
com as alterações supra referidas. 

+++ 
3. Do mérito. 
Nesta sede, a recorrente suscita as seguintes 
questões: 
- prescrição do processo disciplinar; 
- justa causa de despedimento; 
- efeitos da ilicitude do despedimento. 

+++ 
Por seu lado, o A., nos termos do art. 684º-A, nº 1, do 
CPC, requereu, nas contra-alegações, a apreciação da 
questão atinente à caducidade do direito de aplicar a 
decisão. 

+++ 
3.1. Prescrição do procedimento disciplinar. 
Uma nota prévia, desde logo, para referir que, como 
resulta dos arts., conjugados, 372º, 411º, nº 4, e 
430º, nº 1, do CT, vigente à data dos factos, (e de 
que serão todos os artigos citandos sempre que outra 
origem legal não seja indicada), a natureza dos prazos 
aí previstos determina a sua qualificação como 
prescrição, e não como caducidade, como 
erradamente sucedeu com a sentença e a alegação 
das partes – cf., neste sentido, Código do Trabalho 
Anotado, Pedro Romano Martinez e outros, Almedina, 
5ª edição, anotação ao art. 372º, pag. 650. 
Pretende a recorrente que deve ser revogada a 
sentença recorrida, na parte em que julgou verificada 
a caducidade, leia-se, prescrição, do processo 
disciplinar, em relação aos factos atinentes aos atrasos 
nas participações de sinistros, bebidas de cafetaria e 
aquisição de guardas de segurança. 
Vejamos. 
Dispõe o art. 372º, nº 1, que o procedimento 
disciplinar deve exercer-se nos sessenta dias 
subsequentes àquele em que o empregador, ou o 
superior hierárquico com competência disciplinar, teve 
conhecimento da infracção.  
Para tanto, ficou apurada a seguinte matéria de facto: 
- Em 22 de Fevereiro de 2006, a Comissão Executiva, 
constando deste despacho assinaturas ilegíveis, 
proferiu um "Despacho de Instauração de processo 
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disciplinar" contra o aqui A., decidindo que, (...) "por 
se entender ser inconveniente a presença do 
trabalhador no seu posto de trabalho durante as 
diligencias de apuramento dos factos, desde já se 
determina, nos termos do disposto no n.° 3 do art. 
371.° do Código do Trabalho, a sua suspensão 
imediata sem perda de retribuição."(...), e nomeia 
como instrutores o Dr. H………. e o Dr. I………., ilustres 
advogados. 
- O "Despacho de Instauração de Processo 
Disciplinar", por comunicação interna, foi dada a 
conhecer ao aqui A., nessa mesma data, tendo o 
mesmo escrito no original a menção "Recebi", seguido 
de uma rubrica e da data e hora do recebimento, a 
saber, 2006/2/22 e 20 horas e 45 minutos. 
- Em 03 de Julho de 2007 o A. foi notificado pela R. da 
nota de culpa, à qual respondeu em 19 de Julho do 
mesmo ano; 
- Os factos constantes da nota de culpa, encontram-se 
estruturados pelos seguintes capítulos: 
1.º - Das bebidas de cafetaria. 2.º - Da participação 
dos sinistros às seguradoras. 3.º - Da situação 
relacionada com o Sr. E………. e dos factos por este 
revelados. 4.º - Da negociação centralizada das 
aquisições de material para os CAM. 5.º - Da aquisição 
de pneus. 
- A data da decisão de despedimento é de 15 de 
Setembro de 2006, tendo-a o A. recebido em 17 de 
Outubro de 2006; 
- Quanto aos factos relativos à participação de 
sinistros, o Dr. F………., Administrador e membro da 
Comissão Executiva, tomou conhecimento dos 
mesmos a partir do dia 11 de Maio de 2005 e o Eng. 
V………., Administrador e membro da Comissão 
Executiva, igualmente sabia de toda a questão e dos 
factos que originaram os mesmos.  
- A comissão executiva sabia igualmente dos factos 
que originaram os atrasos.  
- A falta de participação de sinistros que é imputada 
ao autor refere-se a factos de 2003 e 2004. 
- Os factos referidos anteriormente foram conhecidos 
por parte de todos os intervenientes no processo, da 
secretaria, da Comissão Executiva, da área financeira, 
pelo menos desde 2004, logo após o seu lançamento 
no sistema IOS, o que ocorria à medida que os 
acidentes aconteciam. 
- Quanto à questão das bebidas de cafetaria, a medida 
foi tomada, de acordo com o então chefe directo do A., 
o Director de Operação e Manutenção, Eng. T……….., 
que deu conhecimento da mesma ao Eng. V………..  
- A aquisição das guardas de segurança foi aprovada 
pela comissão executiva.  
Assim, em relação aos factos atinentes aos atrasos 
nas participações de sinistros, imputados ao A., 
verifica-se que a R. sabia dos mesmos pelo menos 
desde 11 de Maio de 2005. 
Como o procedimento disciplinar só se iniciou em 22 
de Fevereiro de 2006, verifica-se o decurso de mais de 
sessenta dias entre a data do conhecimento de tais 
factos e a data de instauração do processo disciplinar, 
pelo que, nessa parte, se verifica a prescrição do 
procedimento disciplinar – cf. citado art. 372º, nº 1. 
Já no tocante aos alegados ilícitos disciplinares, 
ligados às bebidas de cafetaria e guardas de 
segurança, os factos apurados não demonstram qual a 
data em que a R. tomou conhecimento dos, e só esse 
elemento era relevante para a verificação da 
prescrição do procedimento disciplinar, dado que o 
prazo se inicia no dia em que o empregador, ou o 
superior hierárquico com competência disciplinar, teve 
conhecimento da infracção. 
Assim sendo, e nessa parte, impõe-se a revogação do 
decidido. 

+++ 
3.2. Caducidade do direito de aplicar a decisão. 
Sustenta o A. a caducidade do direito de aplicar a 
decisão, invocando o art. 415º, nº 1, sendo que a 
decisão recorrida considerou inexistir tal caducidade, 

por as diligências instrutórias terem terminado em 18 
de Agosto de 2006, sendo a data da decisão de 
despedimento de 15 de Setembro de 2006. 
Importa, antes do mais, conhecer as normas 
aplicáveis ao processo disciplinar de despedimento. 
Os arts. 414º e 415º estabelecem o seguinte: 
«Artigo 414.º 
(Instrução) 
1 – O empregador, por si ou através de instrutor que 
tenha nomeado, procede às diligências probatórias 
requeridas na resposta à nota de culpa, a menos que 
as considere patentemente dilatórias ou impertinentes, 
devendo, nesse caso, alegá-lo fundamentadamente 
por escrito. 
2 – O empregador não é obrigado a proceder à 
audição de mais de três testemunhas por cada facto 
descrito na nota de culpa, nem mais de dez no total, 
cabendo ao trabalhador assegurar a respectiva 
comparência para o efeito. 
3 – Concluídas as diligências probatórias, o processo é 
apresentado, por cópia integral, à comissão de 
trabalhadores e, no caso do n.º 3 do artigo 411.º, à 
associação sindical respectiva, que podem, no prazo 
de cinco dias úteis, fazer juntar ao processo o seu 
parecer fundamentado. 
«Artigo 415.º 
(Decisão) 
1 – Decorrido o prazo referido no n.º 3 do artigo 
anterior, o empregador dispõe de 30 dias para proferir 
a decisão, sob pena de caducidade do direito de 
aplicar a sanção. 
2 – A decisão deve ser fundamentada e constar de 
documento escrito. 
3 – Na decisão são ponderadas as circunstâncias do 
caso, a adequação do despedimento à culpabilidade do 
trabalhador, bem como os pareceres que tenham sido 
juntos nos termos do n.º 3 do artigo anterior, não 
podendo ser invocados factos não constantes da nota 
de culpa, nem referidos na defesa escrita do 
trabalhador, salvo se atenuarem ou diminuírem a 
responsabilidade. 
4 – A decisão fundamentada é comunicada, por cópia 
ou transcrição, ao trabalhador e à comissão de 
trabalhadores, bem como, no caso do n.º 3 do artigo 
411.º, à associação sindical.» 
Ns termos dos normativos citados, não havendo lugar 
à emissão de parecer das estruturas representativas 
do trabalhador, o empregador deve proferir decisão 
final sobre o despedimento, no prazo de trinta dias, 
contado a partir da ultimação das diligências 
probatórias, sob pena de caducidade do direito de 
aplicar a sanção. 
No caso, provou-se que, «as diligências instrutórias 
terminaram em 18 de Agosto de 2006, a data da 
decisão de despedimento é de 15 de Setembro de 
2006 e, enviada pela R., em 04.10.2006, chegou ao 
conhecimento do A. em 17 de Outubro do mesmo 
ano». 
Assim, tendo a última diligência probatória ocorrido, 
em 18 de Agosto de 2006, e tendo a Ré enviado ao A., 
por correio, a sua decisão apenas em 04.10.2006, 
recebida por aquele em 17.10.2006, verifica-se a 
caducidade do direito de aplicar a sanção, 
independentemente da data em que aquela decisão 
chegou, efectivamente, ao conhecimento do 
trabalhador, em 04.10, como alega a Ré, ou 17.10, 
como sustenta o Autor. 
Para tanto, sufragamos a solução encontrada no 
acórdão desta Relação, de 19.12.2005, in 
www.dgsi.pt, também transcrito no Código do 
Trabalho Anotado, Três Anos de Jurisprudência 
Comentada, Livraria Petrony, pags. 439-442, (onde tal 
solução foi criticada por Pedro Pardal Goulão), também 
entendemos, com respeito por diferente 
entendimento, que, sendo o despedimento um negócio 
jurídico integrado por uma declaração receptícia, isto 
é, cuja eficácia depende da recepção pelo destinatário, 
conforme dispõe o nº 1 do art. 224º do CC (neste 
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sentido, Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, 12.ª 
edição, Almedina, Coimbra, 2004, p. 581), o nº 1 do 
art. 415º deve ser interpretado no sentido de que o 
trabalhador deve ter conhecimento da decisão final 
antes de decorrido o prazo aí previsto. 
Concluindo: 
Verifica-se a caducidade do direito de aplicar a 
decisão, pelo que o despedimento promovido pela Ré 
é ilícito, nos termos dos arts. 415º, nº 1, e 430º, nº 1. 

+++ 
Sendo o despedimento ilícito, resulta prejudicada a 
apreciação da justa causa do despedimento, invocada 
pela recorrente, em sede do presente recurso – cf. art. 
660º, nº 2, do CPC. 

+++ 
3.3. Efeitos da ilicitude do despedimento. 
Nesta parte, a recorrente também questiona os efeitos 
da ilicitude reconhecidos na sentença, começando 
pelas retribuições intercalares. 
- retribuições intercalares: 
Na petição, o A. formulou o pedido de pagamento das 
retribuições que deixou de auferir desde o 
despedimento até ao trânsito em julgado da decisão 
do tribunal, pedido contemplado no art. 437º, nºs 1 e 
4. 
A presente acção foi proposta, em 07.03.2007, 
portanto, muito para além dos 30 dias subsequentes 
ao despedimento. 
Assim sendo, o A. tem direito às retribuições que 
deixou de auferir desde 05.02.2007 (os 30 dias 
anteriores à data da propositura da presente acção) 
até à data do trânsito da decisão.  
Uma nota prévia para sublinhar que, no cálculo das 
retribuições intercalares, a sentença recorrida não 
incluiu as prestações auferidas pelo A., a título de 
subsídio de alimentação, de € 172,70 mensais, e o 
prémio de desempenho auferido pelo A., pelo que, 
nessa parte, não tendo o A. impugnado tal decisão, 
tais prestações não serão consideradas. 
Para tal cálculo, deve, assim, ser atendido não só o 
valor da retribuição de base [€ 3.051,10] como o valor 
do subsídio de isenção de horário de trabalho de € 
762,78 e as prestações em espécie, auferidas pelo A., 
sendo que estas são quantificáveis em dinheiro, 
conforme resposta ao quesito 167, correspondente ao 
ponto nº 134 supra transcrito. 
E, como resulta das alegações da recorrente, esta não 
questiona a natureza retributiva de tais prestações em 
espécie, mas apenas o montante, a tal título, 
considerado na sentença.  
Com efeito, declarada a ilicitude do despedimento, 
tudo se passa como se a relação de trabalho nunca 
tivesse sido interrompida e se tivesse mantido.  
Assim sendo, o trabalhador tem direito a ser 
ressarcido dos prejuízos sofridos com o despedimento, 
prejuízos esses que abarcam, antes de mais, o valor 
de todas as prestações que teria auferido se não 
tivesse sido despedido.  
É esse o sentido e alcance do disposto no art. 437º, nº 
1, tal como já era entendido pela jurisprudência em 
sede da disposição correspondente da al. a) do nº 1 do 
art. 13.º da LCCT – cf. acórdão desta Relação, de 
15.03.2004, in www.dgsi.pt. 
Ainda, no mesmo sentido, o acórdão do STJ, de 15-
02-2006, in www.dgsi.pt, ao afirmar que «no cálculo 
do montante das retribuições intercalares devidas 
desde o despedimento até à sentença – art. 13°, n.º 1 
a) da LCCT – deve atender-se à remuneração base e a 
todas as outras prestações regulares e periódicas que 
o trabalhador receberia, não fora o incumprimento 
contratual por parte da entidade empregadora, nelas 
se incluindo o subsídio de alimentação». 
O termo “retribuições” aí utilizado abarca todas as 
prestações e não apenas aquelas que são uma 
contrapartida directa da prestação de trabalho.  
No mesmo sentido aponta, aliás, o art. 249º: 
“1. Só se considera retribuição aquilo a que, nos 
termos do contrato, das normas que o regem ou dos 

usos, o trabalhador tem direito como contrapartida do 
seu trabalho. 
2. Na contrapartida do trabalho inclui-se a retribuição 
base e todas as outras prestações regulares e 
periódicas feitas, directa ou indirectamente, em 
dinheiro ou espécie. 
3. Até prova em contrário, presume-se constituir 
retribuição toda e qualquer prestação da entidade 
patronal ao trabalhador”. 
Dito isto, regressemos às concretas prestações em 
espécie. 
A tal título resultou apurado – ponto de facto nº 134 
supra transcrito – que: 
«Auferia ainda o A. da Ré, mensal e 
ininterruptamente: 
- Seguro de Vida, Seguros de Acidentes Pessoais, 
Seguro de Saúde AW………., que, em 2005-2006, 
representavam um valor médio mensal suportado pela 
R. de € 72,48; 
- Automóvel, combustível e portagens, para uso total 
(profissional e pessoal), que se contabilizava em € 
749,25 mensais de média, valor suportado pela Ré, 
em 2005-2006; 
- Telemóvel e chamadas, para uso total, que se 
contabilizava em € 62,77 mensais de média, valor 
suportado pela Ré, em 2005-2006». 
No caso da viatura (encargos com a mesma e 
combustível) e do telemóvel, e sendo estes 
equipamentos também ferramentas de trabalho, 
conforme apurado, entendemos que a sentença não 
devia ter equiparado a retribuição o custo total em que 
os mesmos se traduziam para a empresa, antes devia 
ter apenas considerado como retribuição o factor 
inerente à vantagem patrimonial que o A. auferia com 
os mesmos. 
Assim, na ausência de regras contratuais aplicáveis ao 
caso, não sendo conhecida a prática da empresa e/ou 
usos do sector ou locais – cf. art. 265º – partindo de 
um critério de razoabilidade e equidade, com base nas 
regras da experiência, tendo o ano civil 365 dias, 
considerando que uma semana tem 7 dias, em que 2 
são de descanso e 5 de trabalho, teremos 88 dias/ano 
de descanso semanal, acrescidos de 22 dias úteis de 
férias (art. 213º, nº 1) e de 13 feriados obrigatórios 
(art. 208º, nº 1) perfazendo um total de 123 dias/ano 
de descanso, pelo que considera-se razoável concluir 
que apenas será efectiva vantagem patrimonial do A. 
o valor equivalente a 33,69% do custo que tais 
equipamentos e benefícios representam para a 
Empresa.  
Ou seja:  
€ 252,42, de viatura;  
€ 21,15, de telemóvel. 
Assim sendo, tendo em consideração o exposto, temos 
de concluir que não só o valor da retribuição de base € 
3.051,10 como o valor do subsídio de isenção de 
horário de trabalho, de € 762,78, mas também as 
citadas prestações de € 252,42, de uso da viatura, € 
21,15, de telemóvel, e € 72,48, de seguros, devem 
incluir o cálculo das retribuições mensais intercalares, 
num total mensal de € 4.159,93.  
Assim, a título de retribuições intercalares, desde 
05.02.2007 até à presente data (09.03.2009), já 
englobando as remunerações devidas por férias e 
subsídios de férias, vencidos em 2007, 2008 e 2009, e 
de subsídios de Natal vencidos de 2007 e 2008, tem o 
A. direito à quantia global de € 118.420,31, sem 
prejuízo do montante eventualmente devido até à data 
do trânsito em julgado desta decisão e das deduções 
(subsídio de desemprego e aliunde perceptum) 
ordenadas na sentença recorrida e que não foram 
impugnadas. 

+++ 
- Indemnização de antiguidade: 
O art. 439º estabelece: 
«1- Em substituição da reintegração pode o 
trabalhador optar por uma indemnização, cabendo ao 
tribunal fixar o montante, entre 15 e 45 dias de 
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retribuição base e diuturnidades por cada ano 
completo ou fracção de antiguidade, atendendo ao 
valor da retribuição e ao grau de ilicitude decorrente 
do disposto no artigo 429º. 
2- Para efeitos do número anterior, o tribunal deve 
atender a todo o tempo decorrido desde a data do 
despedimento até ao trânsito em julgado da decisão 
judicial. 
3- A indemnização prevista no nº 1 não pode ser 
inferior a três meses de retribuição base e 
diuturnidades». 
Por sua vez, o art. 430º, nº 1, estabelece: 
«O despedimento por facto imputável ao trabalhador é 
ainda ilícito se tiverem decorridos os prazos de 
prescrição estabelecidos no art. 372º …». 
Como bem nota Maria do Rosário Palma Ramalho, 
Direito do Trabalho, Parte II, Almedina, pag. 854, “a 
remissão do art. 439º, nº 1, para o art. 429º do CT 
não é compreensível, porque esta última norma 
apenas enuncia as causas de ilicitude, mas nada 
permite concluir sobre o grau dessa ilicitude”. 
Por outro lado, salienta ainda a mesma autora, “o 
critério do valor da retribuição também não permite 
concluir se a base da indemnização a ter em conta 
deve ser mais ampla ou mais estreita, consoante o 
trabalhador tenha auferido uma retribuição mais 
elevada ou menos elevada”, por isso concluindo que o 
tribunal tem uma grande latitude na determinação do 
quantum da indemnização. 
Vejamos o caso em apreço.  
Por um lado, conforme resultou dos factos provados 
supra transcritos, o despedimento foi promovido com 
prévio procedimento disciplinar e a sua ilicitude 
emerge da não observância do prazo para a prolação 
da decisão final. 
Por outro lado, a retribuição base auferida pelo 
recorrido, na data do despedimento, era de € 
3.051,10, ou seja, de valor consideravelmente 
elevado, 800% acima do salário mínimo nacional 
vigente na época (€ 385,90, ex vi do DL nº 238 / 
2005), permite-nos concluir que, até à data do 
trânsito em julgado desta decisão, essa retribuição 
sempre estará muito acima do salário mínimo nacional 
vigente no momento. 
Ponderando os factos expostos, e os critérios 
referidos, entendemos ser razoável fixar a 
indemnização, atendendo a 30 dias de retribuição. 
Para o cômputo de tal indemnização, atento o disposto 
no art. 439º, nºs 1 e 3, deverá ser tida em 
consideração, por um lado, a antiguidade do 
recorrente, com referência a 01.06.2000 – cf. ponto 
nº 1 – e a citada retribuição. 
Assim, auferindo o A. um salário base de € 3.051,10, 
nesta data se considerando 9 anos de antiguidade, a 
indemnização será de € 27.459,9, sem prejuízo do 
montante eventualmente devido até à data do trânsito 
em julgado deste decisão. 

+++ 
- Prémio de desempenho: 
Nesta parte, a fundamentação da sentença é do 
seguinte teor: 
«O A. pede ainda a condenação da R. a pagar-lhe a 
quantia de € 2 695,14, a título de remuneração anual 
de 2006, em proporção ao tempo em que esteve ao 
serviço. 
Está provado que desde a admissão do autor em 
2000, a ré, todos os anos pagou um prémio anual e ou 
com progressão salarial de carreira. Os montantes dos 
prémios anuais eram iguais a um salário e eram 
normalmente pagos em Março ou Abril do ano 
seguinte.  
O autor auferia o prémio anual de desempenho, que 
desde 2000 até 2006 se manteve ininterrupto no valor 
de um salário.  
Tendo em conta esta factualidade, o A. tem direito ao 
pagamento deste prémio, no montante de € 2.695,14, 
proporcional ao tempo de trabalho prestado no ano da 
cessação do contrato de trabalho». 

Concorda-se com esta fundamentação, por traduzir 
uma correcta aplicação do direito aos factos apurados, 
na linha aliás das soluções que esta Relação vem 
sufragando, quando chamada a pronunciar-se sobre 
tais prestações – cf. o recente acórdão de 09.02.2009, 
proferido no processo nº 7553/08, da 4ª Secção (em 
que intervieram os mesmos relator e adjuntos). 
Por inteiramente aplicável ao caso, aí se deixou dito o 
seguinte: 
«Sendo certo que nos termos do art. 261º, nº 1, do 
CT, as gratificações, por regra, não se consideram 
retribuição, também é certo que nos termos dos nºs 2 
e 3 do mesmo artigo, têm natureza retributiva “as 
gratificações que sejam devidas por força do contrato 
ou das normas que o regem, ainda que a sua 
atribuição esteja condicionada aos bons serviços do 
trabalhador, ou aquelas que, pela sua importância e 
carácter regular e permanente, devam, segundo os 
usos, considerar-se como elemento integrante da 
retribuição” – nº 2 –, bem como “as prestações 
relacionadas com os resultados obtidos pela empresa 
quando, quer no respectivo título atributivo quer pela 
sua atribuição regular e permanente, revistam 
carácter estável, independentemente da variabilidade 
do seu montante” – citado nº 3. 
Face ao factualismo apurado, também entendemos 
que as atribuições patrimoniais em causa são de 
subsumir à previsão da 2ª parte do nº 2 do acima 
transcrito art. 261º e, em consequência, integram a 
retribuição anual do sinistrado, dado o seu conteúdo, 
objectivos, regularidade e permanência.  
A cadência anual do seu pagamento bem como os 
respectivos valores, assumindo um peso significativo 
susceptível de influenciar em larga medida o 
orçamento familiar do A., ora recorrido, são suficientes 
para, justificar a convicção por parte deste de inclusão 
no seu vencimento, considerando a respectiva 
regularidade e periodicidade, isto é, para que a A. 
tenha passado a contar com os respectivos valores.  
E, como também referido na sentença recorrida, o 
facto de ambas as atribuições dependerem do 
cumprimento de determinados objectivos, também 
individuais, anualmente pré-determinados pela 
recorrente, não infirma esta conclusão na medida em 
que o carácter regular e periódico do seu pagamento, 
segundo os usos da empresa, que se retira da 
factualidade apurada é, por si só, apto a conferir-lhes 
a aludida natureza retributiva. 
No mesmo sentido, Júlio Gomes, Direito do Trabalho, 
vol. I, quando escreve, a págs. 772:  
“ (...) Relativamente às gratificações a que o 
trabalhador tem direito, mesmo que condicional, 
compreende-se que integrem a retribuição. Com 
efeito, se o objectivo a que estão condicionadas foi 
atingido tais gratificações serão obrigatórias. Na parte 
final do n.º 2 do artigo 261.º contempla-se um 
fenómeno muito frequente na prática: uma entidade 
patronal que, num certo momento criou um prémio, 
com natureza excepcional (por exemplo, um prémio 
de fim de ano, em função do desempenho do 
trabalhador) acaba por repetir esse prémio de tal 
modo que gera nos trabalhadores a expectativa 
razoável, face ao uso criado, de que tal prémio se 
manterá. Neste caso a lei permite que a 
obrigatoriedade resulte do uso e das expectativas por 
ele geradas. E permite-o mesmo quando, sendo o 
prémio dependente dos resultados da empresa, a 
existência do prémio se revele uma constante, ainda 
que o seu montante possa variar, como resulta do n.º 
3 do preceito”. 
Por isso não podiam tais atribuições deixar de integrar 
a retribuição anual do recorrido…». 
Improcedem, pois, as conclusões do recurso, nesta 
parte. 

+++ 
- Danos não patrimoniais: 
Nesta parte, a sentença recorrida tem a seguinte 
fundamentação: 
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«Nos termos do art. 436º, nº 1, al. a), do CT o A. tem 
direito a ser indemnizado também pelos danos não 
patrimoniais sofridos. 
O art. 496º, nºs 1 e 3, do Código Civil determina que 
na fixação da indemnização deve atender-se aos 
danos não patrimoniais que, pela sua gravidade, 
mereçam a tutela do direito, sendo o seu montante 
fixado equitativamente pelo tribunal, tendo em 
atenção, em qualquer caso, as circunstâncias do art. 
494.º do mesmo diploma legal. 
Como referem os Profs. P. Lima e A. Varela, in C.C. 
Anot., anotação ao art. 496º, a gravidade do dano há-
de medir-se por um padrão objectivo e não à luz de 
factores subjectivos. Os simples incómodos ou 
contrariedades não justificam a indemnização por 
danos patrimoniais. 
No caso concreto está assente que:  
- O autor contraiu a doença, no decurso dos anos em 
que trabalhou para a ré sem qualquer horário - 24 
horas em permanente disponibilidade, incluindo fins de 
semana e em stress constante.  
- O diagnóstico de diabetes tipo II, já referida no 
quesito 161.º, pode ter sido agravada pelo ritmo de 
vida profissional que era obrigado pela ré a manter.  
- Na decorrência do processo disciplinar, o estado de 
saúde do autor sofreu agravamento.  
- As diversas análises realizadas pelo autor nesse 
período temporal mostram uma degradação da sua 
situação clínica.  
- Este tipo de doença afecta e limita diariamente o 
autor quer a nível físico, quer a nível psíquico.  
- Provoca ainda uma diminuição na esperança média 
de vida dos doentes, que pode alcançar os 10 (dez) 
anos de vida, para além das demais patologias 
associadas a esta grave enfermidade.  
- A esta doença estão associadas despesas médicas e 
medicamentos, que até ao despedimento eram 
suportadas pelo seguro de saúde AW………. .  
- Que fazia parte do salário do autor.  
- Mas que pelo despedimento, ficaram integralmente a 
ser suportados pelo autor.  
- O autor perante toda esta situação, encontra-se num 
estado de tristeza.  
- Retirando-lhe alegria de viver e fazendo-se afastar 
dos seus familiares e amigos, quer com vergonha de 
todos estes factos de que foi acusado.  
- Quer ainda porque sabe que a sua imagem 
profissional está a ser afectada por toda esta situação.  
- Quer ainda pela sua imagem pública de homem sério 
e trabalhador íntegro ser igualmente afectada.  
- O autor encontra-se ainda sem emprego e recebe 
subsídio de desemprego.  
- Acrescido da sua nova responsabilidade como pai, 
bem como com as novas despesas. 
- E porque sempre trabalhou com determinação e 
seriedade pessoal e profissional, o autor está 
mergulhado num profundo desânimo e revolta, 
sentimentos provocados exclusivamente pela ré. 
Esta factualidade configura objectivamente um dano 
grave que merece ser reparado. Tendo em conta o 
circunstancialismo acabado de referir, afigura-se-nos 
proporcional ao dano sofrido pelo A. a atribuição de 
uma compensação a título de danos não patrimoniais 
no montante de € 40.000 (quarenta mil), já 
considerada a inflação até esta data». 
Da mencionada matéria de facto, é possível extrair, 
como a 1ª instância, que o despedimento ilícito 
promovido pela recorrente foi uma das causas para o 
agravamento da situação física e psíquica do Autor. 
Extrai-se também da mesma matéria de facto que, em 
consequência da conduta ilícita da recorrente (o 
despedimento do Autor), e subsequente desemprego 
deste, este se encontra num estado de tristeza e 
profundo desânimo, afastando-o dos seus amigos e 
familiares. 
Legítimo é, pois, concluir, como a sentença, que se 
está perante a existência de danos cuja gravidade 
merecem a tutela do direito. 

Tendo em conta esses danos, e que o Autor auferia 
uma retribuição global mensal de superior a € 4.000, 
sendo, ainda, legítimo presumir, na ausência de 
elementos concretos, que a situação da recorrente é 
boa, atenta estar inserida no grupo 
Accionista/Empresarial J………. que é composto por 4 
empresas concessionárias que tem por objecto a 
concepção, projecto, construção, financiamento, 
exploração e conservação de auto-estradas – cf. supra 
transcrita alínea p) dos factos provados –, julga-se 
mais adequado fixar o montante indemnizatório, a 
título de danos não patrimoniais, em € 5.000,00, 
assim procedendo, em parte, a pretensão da 
recorrente. 

+++ 
4. Atento o exposto, e decidindo: 
Acorda-se em conceder parcial provimento ao recurso, 
e alterando a sentença, condena-se a Ré nos 
seguintes pagamentos ao Autor: 
- € 118.420,31, a título de retribuições vencidas desde 
05.02.2007 até este momento (09.03.2009), sem 
prejuízo do que se vencer até à data do trânsito em 
julgado desta decisão; 
- € 27.459,9, de indemnização de antiguidade, sem 
prejuízo do montante eventualmente devido até à data 
do trânsito em julgado deste decisão; 
- € 5.000,00, de indemnização por danos não 
patrimoniais. 
No demais, se confirma a sentença recorrida. 

+++ 
Custas, em ambas as instâncias, por ambas as partes, 
na proporção do seu decaimento, que se fixa em 1/5 e 
4/5, respectivamente, por Autor e Ré, sem prejuízo do 
apoio judiciário concedido. 

+++ 
 
Porto, 09.03.09 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
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Portaria n.º 2/2009. D.R. n.º 1, Série I de 2009-01-02 
Altera e republica a Portaria n.º 434/2008, de 18 de Junho, que define a estrutura dos comandos territoriais de polícia e 
aprova as respectivas subunidades.  
 
Portaria n.º 3/2009. D.R. n.º 1, Série I de 2009-01-02 
Regulamenta a marcação prévia da data da realização dos procedimentos de constituição imediata de sociedades em 
que o capital seja total ou parcialmente realizado mediante entradas em bens diferentes de dinheiro sujeitos a registo, 
nos termos do artigo 4.º-A do Decreto-Lei n.º 111/2005, de 8 de Julho.  
Portaria n.º 4/2009. D.R. n.º 1, Série I de 2009-01-02 
Aprova os modelos do cartão da empresa e do cartão de pessoa colectiva, regulamenta o respectivo pedido de emissão 
por via electrónica e altera o Regulamento do Registo Comercial. 
 
Lei n.º 1/2009. D.R. n.º 2, Série I de 2009-01-05 
Estabelece o regime jurídico das Autoridades Metropolitanas de Transportes de Lisboa e do Porto  
 
Decreto-Lei n.º 1/2009. D.R. n.º 2, Série I de 2009-01-05 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 315/2007, de 18 de Setembro, que estabelece as competências, 
composição e funcionamento do Conselho Nacional do Desporto.  
 
Decreto Regulamentar n.º 1-A/2009. D.R. n.º 2, Suplemento, Série I de 2009-01-05 
Estabelece um regime transitório de avaliação de desempenho do pessoal a que se refere o Estatuto da Carreira dos 
Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 
28 de Abril.  
 
Decreto Regulamentar n.º 1-B/2009. D.R. n.º 2, Suplemento, Série I de 2009-01-05 
Fixa o suplemento remuneratório a atribuir pelo exercício de cargos de direcção em escolas ou agrupamentos de 
escolas, bem como prevê a atribuição de um prémio de desempenho pelo exercício de cargos ou funções de director, 
subdirector e adjunto de agrupamento de escolas ou escola não agrupada.  
 
Decreto-Lei n.º 8/2009. D.R. n.º 4, Série I de 2009-01-07 
Altera o Código Comercial, aprovado pela Carta de Lei de 28 de Junho de 1888, no sentido de incluir os créditos 
garantidos por hipotecas e penhores sobre navios na escala de graduação de dívidas  
 
Decreto-Lei n.º 9/2009. D.R. n.º 6, Série I de 2009-01-09 
Estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da actividade dos guardas dos recursos florestais.  
 
Lei n.º 2/2009. D.R. n.º 7, Série I de 2009-01-12 
Aprova a terceira revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores.  
 
Decreto-Lei n.º 10/2009. D.R. n.º 7, Série I de 2009-01-12 
Estabelece o regime jurídico do seguro desportivo obrigatório.  
 
Decreto-Lei n.º 13/2009. D.R. n.º 7, Série I de 2009-01-12 
Estabelece as condições e os requisitos para que os estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde, 
públicos e privados, independentemente da sua natureza jurídica, dispensem medicamentos para tratamento no 
período pós-operatório de situações de cirurgia de ambulatório.  
 
Lei n.º 3/2009. D.R. n.º 8, Série I de 2009-01-13 
Regula os efeitos jurídicos dos períodos de prestação de serviço militar de antigos combatentes para efeitos de 
atribuição dos benefícios previstos nas Leis n.os 9/2002, de 11 de Fevereiro, e 21/2004, de 5 de Junho.  
 
Decreto-Lei n.º 14/2009. D.R. n.º 9, Série I de 2009-01-14 
Estabelece actos praticados pelos governadores civis e pelos governos civis pelos quais são cobradas taxas e o 
respectivo regime e procede à primeira alteração à Lei n.º 28/2006, de 4 de Julho.  
 
Decreto-Lei n.º 19/2009. D.R. n.º 10, Série I de 2009-01-15 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2007/34/CE, da Comissão, de 14 de Junho, relativa ao nível 
sonoro admissível e ao dispositivo de escape dos veículos a motor, estabelecendo disposições aplicáveis à homologação 
CE de um modelo de automóvel no que respeita ao nível sonoro, bem como relativas à homologação CE de dispositivos 
silenciosos enquanto unidades técnicas.  
 

                                                           
1 - A recolha desta legislação e jurisprudência publicada em Diário da República (que quase reproduzimos na íntegra)   
é extraída da Página  da Internet do Juiz de Direito de Círculo  Joel Timóteo Ramos Pereira (webmaster da Página do 
Tribunal da Relação do Porto) ,que autoriza aqui a respectiva reprodução. 



Legislação e Jurisprudência 
Boletim nº 33 

 194

Lei Orgânica n.º 1/2009. D.R. n.º 12, Série I de 2009-01-19 
Primeira alteração à Lei Orgânica n.º 1/2006, de 13 de Fevereiro, Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região 
Autónoma da Madeira.  
 
Decreto-Lei n.º 21/2009. D.R. n.º 12, Série I de 2009-01-19 
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 42/2008, de 27 de Agosto, estabelece o regime jurídico de 
instalação e de modificação dos estabelecimentos de comércio a retalho e dos conjuntos comerciais.  
 
Portaria n.º 54/2009. D.R. n.º 14, Série I de 2009-01-21 
Aprova o novo modelo de impresso da declaração de aquisição e ou alienação de valores mobiliários, a que se refere o 
artigo 138.º do Código do IRS, e respectivas instruções de preenchimento.  
 
Portaria n.º 62/2009. D.R. n.º 15, Série I de 2009-01-22 
Aprova os modelos de termos de aceitação da nomeação e de termo de posse.  
 
Portaria n.º 64/2009. D.R. n.º 15, Série I de 2009-01-22 
Estabelece o regime de credenciação de entidades para a emissão de pareceres, realização de vistorias e de inspecções 
das condições de segurança contra incêndios em edifícios (SCIE).  
 
Portaria n.º 90/2009. D.R. n.º 16, Série I de 2009-01-23 
Altera a Portaria n.º 3-B/2007, de 2 de Janeiro, que regula o procedimento de pagamento às farmácias da 
comparticipação do Estado no preço de venda ao público dos medicamentos.  
 
Decreto-Lei n.º 25/2009. D.R. n.º 17, Série I de 2009-01-26 
Procede à reorganização judiciária das comarcas piloto do Alentejo Litoral, Baixo Vouga e Grande Lisboa-Noroeste, 
dando concretização ao disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 171.º da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto (Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais - LOFTJ).  
 
Decreto Regulamentar n.º 2/2009. D.R. n.º 18, Série I de 2009-01-27 
Procede à segunda alteração do Decreto Regulamentar n.º 8/99, de 9 de Junho, que organiza o sistema de registo dos 
órgãos de comunicação social.  
 
Decreto-Lei n.º 28/2009. D.R. n.º 19, Série I de 2009-01-28 
Procede à regulamentação, com carácter experimental e provisório, da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto (Lei de 
Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais - LOFTJ).  
 
Portaria n.º 92/2009. D.R. n.º 19, Série I de 2009-01-28 
Estabelece as regras de determinação do vencimento de exercício dos conservadores, notários e oficiais dos registos e 
do notariado.  
 
Portaria n.º 93/2009. D.R. n.º 19, Série I de 2009-01-28 
Altera e republica o Regulamento do Euromilhões, aprovado pela Portaria n.º 1267/2004, de 1 de Outubro.  
 
Portaria n.º 94/2009. D.R. n.º 19, Série I de 2009-01-28 
Aprova a tabela do custo dos actos relativos aos procedimentos de registo de medicamentos homeopáticos sujeitos a 
registo simplificado e de medicamentos tradicionais à base de plantas, bem como dos exames laboratoriais e dos 
demais actos e serviços prestados pelo INFARMED, e revoga a Portaria n.º 693/97, de 14 de Agosto.  
 
Lei n.º 4/2009. D.R. n.º 20, Série I de 2009-01-29 
Define a protecção social dos trabalhadores que exercem funções públicas.  
 
Lei n.º 5/2009. D.R. n.º 20, Série I de 2009-01-29 
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 503/75, de 13 de Setembro, que aprova o Estatuto de Controlador do 
Tráfego Aéreo, fixando o limite superior de idade para o exercício de funções operacionais pelos controladores de 
tráfego aéreo em 57 anos.  
 
Lei n.º 6/2009. D.R. n.º 20, Série I de 2009-01-29 
Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
Abril, relativa à licença comunitária de controlador de tráfego aéreo.  
 
Portaria n.º 96/2009. D.R. n.º 20, Série I de 2009-01-29 
Mantém em vigor o Regulamento Geral do Serviço da Guarda Nacional Republicana, aprovado pela Portaria n.º 722/85, 
de 25 de Setembro.  
 
Portaria n.º 118-A/2009. D.R. n.º 20, Suplemento, Série I de 2009-01-29 
Aprova o Regulamento de Enquadramento e Apoio às Organizações de Produtores Florestais.  
 
Portaria n.º 126/2009. D.R. n.º 21, Série I de 2009-01-30 
Cria o Programa Qualificação-Emprego.  
 
Portaria n.º 127/2009. D.R. n.º 21, Série I de 2009-01-30 
Cria e regula o funcionamento dos gabinetes de inserção profissional.  
 
Portaria n.º 128/2009. D.R. n.º 21, Série I de 2009-01-30 
Regula as medidas «Contrato emprego-inserção» e «Contrato emprego-inserção+».  
 
Portaria n.º 129/2009. D.R. n.º 21, Série I de 2009-01-30 
Regulamenta o Programa Estágios Profissionais.  
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Portaria n.º 131/2009. D.R. n.º 21, Série I de 2009-01-30 
Regulamenta o programa de Estágios Qualificação-Emprego. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FIXAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 
 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 1/2009. D.R. n.º 11, Série I de 2009-01-16 
Em processo de contra-ordenação, é de 10 dias quer o prazo de interposição de recurso para a Relação quer o de 
apresentação da respectiva resposta, nos termos dos artigos 74.º, n.os 1 e 4, e 41.º do Regime Geral de Contra-
Ordenações (RGCO). 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 632/2008. D.R. n.º 6, Série I de 2009-01-09 
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da norma contida na alínea a) do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Trabalho, 
na revisão aprovada pelo Decreto n.º 255/X da Assembleia da República, quando aplicada aos trabalhadores que 
exercem trabalho indiferenciado.  
 
Acórdão n.º 597/2008. D.R. n.º 17, Série II de 2009-01-26 
Julga inconstitucional a norma do artigo 26.º, n.º 12, do Código das Expropriações, quando interpretada no sentido de 
que, para efeitos da sua aplicação, a aptidão edificativa do terreno expropriado não tem de aferir-se pelos elementos 
objectivos definidos no artigo 25.º, n.º 2, do mesmo Código.  
 
Acórdão n.º 595/2008. D.R. n.º 17, Série II de 2009-01-26 
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 86.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 5/2006, de 23 de Fevereiro 
(Regime Jurídico das Armas e Munições).  
 
Acórdão n.º 594/2008. D.R. n.º 17, Série II de 2009-01-26 
Não conhece do recurso na parte relativa à inconstitucionalidade de interpretação dos artigos 4.º do Código do 
Procedimento Administrativo e 33.º do Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro; não julga inconstitucional a 
interpretação dos artigos 100.º e 133.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo, no sentido de não ser a 
audiência prévia elemento essencial do acto administrativo, gerando a sua falta a nulidade deste acto; e não julga 
inconstitucional a interpretação dos artigos 123.º, n.º 1, alínea d), 124.º, n.º 1, alínea a), e 133.º, n.os 1 e 2, alínea 
d), do Código do Procedimento Administrativo, no sentido de não ser a fundamentação dos actos administrativos que 
afectem direitos e interesses legalmente protegidos elemento essencial desses actos e direito fundamental dos 
cidadãos, cuja violação determina a nulidade de tais actos.  
 
Acórdão n.º 593/2008. D.R. n.º 17, Série II de 2009-01-26 
Não conhece do objecto do recurso na parte referente à norma que resulta da interpretação do artigo 17.º, n.º 1, alínea 
c), do regime jurídico da concorrência, aprovado pela Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, e do artigo 42.º, n.º 1, do 
regime geral das contra-ordenações e coimas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro; não conhece 
do objecto do recurso na parte referente à norma que resulta da interpretação do artigo 17.º, n.os 1 e 2, do mesmo 
diploma; não julga inconstitucional a norma que resulta da interpretação do artigo 17.º, n.os 1 e 2, da citada Lei n.º 
18/2003, no sentido de conferir competência ao Ministério Público para autorizar buscas à sede e domicílio profissional 
de pessoas colectivas.  
 
Acórdão n.º 556/2008. D.R. n.º 13, Série II de 2009-01-20 
Julga inconstitucional a norma do artigo 30.º, n.º 2, do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, na 
interpretação segundo a qual deve ser desentranhada a oposição que não se mostra acompanhada de informação sobre 
a identidade dos maiores credores do requerido, sem que a este seja facultada a oportunidade de suprir tal deficiência. 
Julga prejudicada a apreciação da constitucionalidade da norma contida no n.º 5 do artigo 30.º do Código da 
Insolvência e da Recuperação de Empresas.  
 
Acórdão n.º 570/2008. D.R. n.º 9, Série II de 2009-01-14 
Não julga inconstitucional a norma da alínea a) do n.º 2 do artigo 186.º do Código da Insolvência e da Recuperação de 
Empresas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004, de 18 de Março. Julga inconstitucional a norma do artigo 189.º, n.º 
2, alínea b), do mesmo diploma.  
 
Acórdão n.º 572/2008. D.R. n.º 7, Série II de 2009-01-12 
Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 598.º, n.º 2, e 599.º, n.os 3 e 4, do Código do Trabalho.  
 
Acórdão n.º 569/2008. D.R. n.º 7, Série II de 2009-01-12 
Não julga inconstitucional o artigo 107.º, n.º 1, alínea a), do Regime do Arrendamento Urbano. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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MINISTÉRIO PÚBLICO - PARECERES  
 
Parecer n.º 63/2008. D.R. n.º 4, Série II de 2009-01-07 
Protocolos celebrados no âmbito da prevenção e redução de danos do consumo de drogas   
 
Parecer n.º 62/2007. D.R. n.º 8, Série II de 2009-01-13 
Reclassificação profissional para a carreira técnica superior, nos termos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, 
de funcionários da justiça que exercem cargos dirigentes em unidades orgânicas da Direcção-Geral da Administração da 
Justiça e que adquiriram habilitações académicas adequadas.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OUTROS ACTOS E DIPLOMAS  
 
Deliberação (extracto) n.º 17/2009. D.R. n.º 3, Série II de 2009-01-06 
Ministério Público - Procuradoria-Geral da República - Conselho Superior do Ministério Público 
Renovações de comissões de serviço de magistrados do Ministério Público   
 
Despacho (extracto) n.º 421/2009. D.R. n.º 4, Série II de 2009-01-07 
Conselho Superior da Magistratura 
Prorrogação da Comissão de Serviço como Inspector Judicial do Dr. João José Martins de Sousa.  
 
Despacho (extracto) n.º 422/2009. D.R. n.º 4, Série II de 2009-01-07 
Conselho Superior da Magistratura 
Aposentação/jubilação do juiz de direito Dr. Victor Manuel Cerdeira Cravo.  
 
Despacho (extracto) n.º 583/2009. D.R. n.º 5, Série II de 2009-01-08 
Ministério Público - Procuradoria-Geral da República - Conselho Superior do Ministério Público 
Aposentação/jubilação do procurador-geral-adjunto licenciado Carlos Alberto Batista da Silva  
 
Despacho n.º 481/2009. D.R. n.º 5, Série II de 2009-01-08 
Ministério da Justiça - Centro de Estudos Judiciários 
Publicação dos júris para as provas escritas de acesso ao CEJ para o I Curso Normal para Juízes nos Tribunais 
Administrativos e Fiscais.  
 
Norma Regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal n.º 16/2008-R. D.R. n.º 5, Série II de 2009-01-
08 
Instituto de Seguros de Portugal 
Aprova a Parte Uniforme das Condições Gerais e das Condições Especiais Uniformes da Apólice de Seguro Obrigatório 
de Incêndio.  
 
Portaria n.º 27/2009. D.R. n.º 6, Série II de 2009-01-09 
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Justiça 
Portaria sobre extensão de encargos que autoriza as entidades adjudicantes a assumir os encargos orçamentais 
decorrentes da contratação de serviços móveis terrestres.  
 
Norma Regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal n.º 20/2008-R. D.R. n.º 10, Série II de 2009-01-
15 
Instituto de Seguros de Portugal  
Aprova a Parte Uniforme das Condições Gerais da Apólice de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Caçador  
 
Norma Regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal n.º 21/2008-R. D.R. n.º 10, Série II de 2009-01-
15 
Instituto de Seguros de Portugal  
Regula o pagamento de taxas incidentes sobre a actividade seguradora e dos fundos de pensões  
 
Norma Regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal n.º 1/2009-R. D.R. n.º 16, Série II de 2009-01-
23 
Instituto de Seguros de Portugal  
Aprova a parte uniforme das condições gerais, e das condições especiais, da apólice de seguro obrigatório de acidentes 
de trabalho para trabalhadores por conta de outrem.  
 
Aviso n.º 2331/2009. D.R. n.º 17, Série II de 2009-01-26  
Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais  
Abertura de concurso para o provimento de dois lugares de juiz na Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal 
Central Administrativo Sul e de um lugar de juiz na Secção de Contencioso Administrativo do Tribunal Central 
Administrativo Norte  
 
Despacho n.º 3571/2009. D.R. n.º 19, Série II de 2009-01-28   
Conselho Superior da Magistratura  
Nomeação do Exmo. Juiz de Direito Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira como adjunto do Gabinete do Vice-Presidente e de 
Apoio aos membros do Conselho Superior da Magistratura.  
 
Deliberação (extracto) n.º 336/2009. D.R. n.º 20, Série II de 2009-01-29  
Conselho Superior da Magistratura 
Nomeação do Dr. Álvaro da Cunha Gomes Rodrigues como juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
RECTIFICAÇÕES  
 
Declaração de Rectificação n.º 2/2009. D.R. n.º 12, Série I de 2009-01-19 
Rectifica o Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro, do Ministério da Justiça, que no uso da autorização 
legislativa concedida pela Lei n.º 18/2008, de 21 de Abril, altera, no que respeita à acção executiva, o Código de 
Processo Civil, os Estatutos da Câmara dos Solicitadores e da Ordem dos Advogados e o registo informático das 
execuções, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 226, de 20 de Novembro de 2008.  
 
Declaração de Rectificação n.º 5/2009. D.R. n.º 19, Série I de 2009-01-28 
Rectifica o Decreto Regulamentar n.º 1-B/2009, de 5 de Janeiro, do Ministério da Educação, que fixa o suplemento 
remuneratório a atribuir pelo exercício de cargos de direcção em escolas ou agrupamentos de escolas, bem como prevê 
a atribuição de um prémio de desempenho pelo exercício de cargos ou funções de director, subdirector e adjunto de 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 2, suplemento, de 5 
de Janeiro de 2009.  
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Fevereiro 
 
 
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2009. D.R. n.º 23, Série I de 2009-02-03 
Autoriza a realização da despesa com a aquisição de serviços de fraccionamento de plasma humano recolhido nos 
estabelecimentos de saúde em Portugal.  
 
Portaria n.º 138/2009. D.R. n.º 23, Série I de 2009-02-03 
Define as condições de atribuição do «passe escolar 4_18@escola.tp 4_18@escola.tpEste endereço de e-mail está 
protegido contra spam bots, pelo que o JavaScript terá de estar activado para que possa visualizar o endereço de email 
Este endereço de email está protegido contra spam bots, pelo que o Javascript terá de estar activado para poder 
visualizar o endereço de email »  
 
Decreto Regulamentar n.º 3/2009. D.R. n.º 23, Série I de 2009-02-03 
Regulamenta o artigo 1.º da Lei n.º 19/2008, de 21 de Abril, que tem por objecto a criação no âmbito do Ministério da 
Justiça de uma base de dados de procurações.  
 
Decreto-Lei n.º 30/2009. D.R. n.º 23, Série I de 2009-02-03 
Estabelece o regime jurídico aplicável ao reconhecimento, pelo Estado Português, do ensino ministrado com currículo e 
programas portugueses em estabelecimentos de ensino de iniciativa privada situados fora do território nacional.  
 
Decreto-Lei n.º 35/2009. D.R. n.º 27, Série I de 2009-02-09 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2005, de 6 de Janeiro, que cria o sistema de incentivos do Estado à 
comunicação social.  
 
Portaria n.º 157/2009. D.R. n.º 28, Série I de 2009-02-10 
Aprova o Regulamento do Conselho Nacional da Publicidade de Medicamentos e revoga a Portaria n.º 257/2006, de 10 
de Março.  
 
Decreto-Lei n.º 41/2009. D.R. n.º 29, Série I de 2009-02-11 
Revoga o Decreto-Lei n.º 4/90, de 3 de Janeiro, que estabelece as características gerais a que devem obedecer os 
bolos e cremes de pastelaria.  
 
Lei n.º 7/2009. D.R. n.º 30, Série I de 2009-02-12 
Aprova a revisão do Código do Trabalho  
 
Decreto-Lei n.º 42/2009. D.R. n.º 30, Série I de 2009-02-12 
Estabelece as competências das unidades da Polícia Judiciária e o regime remuneratório dos seus dirigentes.  
 
Decreto-Lei n.º 45/2009. D.R. n.º 31, Série I de 2009-02-13 
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 203/2004, de 18 de Agosto, que define o regime jurídico da formação 
médica, após a licenciatura em Medicina, com vista à especialização, e estabelece os princípios gerais a que deve 
obedecer o respectivo processo.  
 
Portaria n.º 166/2009. D.R. n.º 32, Série I de 2009-02-16 
Actualiza as pensões de acidentes de trabalho para 2009  
 
Portaria n.º 167/2009. D.R. n.º 32, Série I de 2009-02-16 
Aprova os modelos e meios de identificação das autoridades de polícia criminal e pessoal de investigação criminal, bem 
como dos restantes funcionários da Polícia Judiciária, e revoga a Portaria n.º 1042/2001, de 28 de Agosto  
 
Portaria n.º 171/2009. D.R. n.º 33, Série I de 2009-02-17 
Estabelece a agregação de vários juízos do Tribunal de Comarca do Alentejo Litoral e do Tribunal de Comarca do Baixo 
Vouga.  
 
Lei n.º 8/2009. D.R. n.º 34, Série I de 2009-02-18 
Cria o regime jurídico dos conselhos municipais de juventude  
 
Decreto-Lei n.º 46/2009. D.R. n.º 36, Série I de 2009-02-20 
Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos 
instrumentos de gestão territorial  
 
Portaria n.º 191/2009. D.R. n.º 36, Série I de 2009-02-20 
Regulamenta os procedimentos de transferência de gestão das zonas de caça nacionais para as autarquias locais  
 
Portaria n.º 222/2009. D.R. n.º 40, Série I de 2009-02-26 
Adapta o Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública (SIADAP 2) aos dirigentes 
intermédios do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e o Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da 
Administração Pública (SIADAP 3) aos trabalhadores que prestem serviço no CEJ.  
 
Decreto-Lei n.º 49/2009. D.R. n.º 40, Série I de 2009-02-26 
Estabelece mecanismos de promoção de biocombustíveis nos transportes rodoviários.  
 
Decreto-Lei n.º 50/2009. D.R. n.º 41, Série I de 2009-02-27 
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 328/99, de 18 de Agosto, que aprova o sistema retributivo aplicável 
aos militares dos quadros permanentes (QP) e em regime de contrato (RC) das Forças Armadas  
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Decreto-Lei n.º 51/2009. D.R. n.º 41, Série I de 2009-02-27 
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro, que reviu o regime jurídico do concurso 
para selecção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, bem 
como da educação especial, e que revogou o Decreto-Lei n.º 35/2003, de 27 de Fevereiro.   
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2009. D.R. n.º 31, Série I de 2009-02-13 
«Os factos previstos pelo artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 197/2002, de 25 de Setembro, apenas são puníveis quando 
praticados com dolo»  
 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 3/2009. D.R. n.º 33, Série I de 2009-02-17 
Não há lugar, em processo tutelar educativo, ao desconto do tempo de permanência do menor em centro educativo, 
quando, sujeito a tal medida cautelar, vem, posteriormente, a ser-lhe aplicada a medida tutelar de internamento.  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO   
 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 1/2009. D.R. n.º 24, Série I de 2009-02-04 
Uniformiza a jurisprudência no sentido de a notificação prevista no artigo 48.º, n.º 5, do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos efectuada imediatamente após o trânsito em julgado sujeitar os notificados ao efeito de 
extinção da instância se não utilizarem alguma das vias que as diversas alíneas do preceito lhes facultam, ainda que a 
decisão notificada seja de incompetência dos tribunais administrativos e tenha sido interposto recurso para o tribunal 
dos conflitos, que, entretanto, decidiu atribuir a competência àqueles tribunais. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 26/2009. D.R. n.º 31, Série I de 2009-02-13 
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade das normas contidas nos artigos 1.º e 2.º do decreto legislativo regional, 
aprovado na sessão plenária de 16 de Dezembro de 2008, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, 
intitulado «Alteração à Lei Orgânica da Assembleia Legislativa.  
 
Acórdão n.º 13/2009. D.R. n.º 33, Série II de 2009-02-17  
Não conhece do recurso por falta de idoneidade do seu objecto por não corresponder à interpretação normativa que 
serviu de critério material de decisão no caso concreto.  
 
Acórdão n.º 14/2009. D.R. n.º 33, Série II de 2009-02-17  
Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 68.º, alínea a), do Regulamento do Plano Director Municipal de 
São Pedro do Sul, na interpretação segundo a qual a utilização de uma casa de habitação, existente em área incluída na 
Reserva Ecológica Nacional, como casa de hóspedes, consubstancia uma alteração de uso para efeito de proibição de 
realização de obras de reconstrução e ampliação.  
 
Acórdão n.º 15/2009. D.R. n.º 33, Série II de 2009-02-17   
Não julga inconstitucional a interpretação normativa segundo a qual a pensão de aposentação atribuída pelo artigo 1.º 
do Decreto-Lei n.º 362/78, de 28 de Novembro, só pode ser concedida a quem tenha efectuado durante o período 
mínimo de serviço (cinco anos) os correspondentes descontos para efeito de aposentação, não sendo possível a 
regularização retroactiva desses descontos ao abrigo do disposto no Estatuto da Aposentação  
 
Acórdão n.º 31/2009. D.R. n.º 33, Série II de 2009-02-17   
Não toma conhecimento, por inutilidade superveniente, do pedido de declaração de inconstitucionalidade, com força 
obrigatória geral, da norma constante do n.º 9 do artigo 8.º da Portaria n.º 431/2006, de 3 de Maio (taxas pela 
concessão de zonas de caça).  
 
Acórdão n.º 612/2008. D.R. n.º 41, Série II de 2009-02-27  
Não julga inconstitucional a norma do n.º 2 da base xxii da Lei n.º 2127, de 3 de Agosto de 1965 (bases do regime 
jurídico dos acidentes de trabalho e doenças profissionais).  
 
Acórdão n.º 50/2009. D.R. n.º 41, Série II de 2009-02-27  
Não julga inconstitucional a norma do n.º 1 do artigo 120.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, 
em conjugação com o n.º 1 do artigo 12.º do Código Civil, quando interpretada no sentido de que o regime de 
resolução de actos prejudiciais à massa aí previsto é aplicável aos contratos onerosos celebrados pelo insolvente em 
data anterior à entrada em vigor daquele Código. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
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OUTROS  
 
Despacho n.º 4373/2009. D.R. n.º 24, Série II de 2009-02-04   
Conselho Superior da Magistratura 
Nomeação como adjunta do gabinete de apoio ao vice-presidente e aos membros do Conselho Superior da Magistratura 
da licenciada Mafalda Visitação Barahona Chaveiro.  
 
Deliberação n.º 388/2009. D.R. n.º 24, Série II de 2009-02-04   
Ordem dos Advogados  
Deliberação do conselho geral da Ordem dos Advogados, aprovada em sessão plenária de 7 de Novembro de 2008, que 
altera o ponto 3.10 da tabela de emolumentos e preços.  
 
Despacho n.º 4874/2009. D.R. n.º 28, Série II de 2009-02-10   
Conselho Superior da Magistratura 
Nomeação como secretária do Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente do CSM, da licenciada Dr.ª Alcinda Romão Marinho 
Pinto da Cruz.  
 
Aviso n.º 3474/2009. D.R. n.º 29, Série II de 2009-02-11   
Supremo Tribunal de Justiça  
Lista de antiguidade do pessoal do quadro do Supremo Tribunal de Justiça, com referência a 31 de Dezembro de 2008   
 
Despacho normativo n.º 8/2009. D.R. n.º 30, Série II de 2009-02-12  
Ministério da Justiça  
Gabinete do Ministro Aprova o Regulamento de Colocações do Pessoal da Policia Judiciária  
 
Despacho n.º 5154/2009. D.R. n.º 30, Série II de 2009-02-12   
Tribunal Constitucional  
Nomeação da juíza de direito Marta Cação Rodrigues Cavaleira para exercer funções de assessora no Gabinete dos 
Juízes do Tribunal Constitucional   
 
Aviso (extracto) n.º 3763/2009. D.R. n.º 33, Série II de 2009-02-17  
Ministério da Justiça - Direcção-Geral da Administração da Justiça  
Faz-se público que se vai realizar um movimento extraordinário de oficiais de justiça, com vista à instalação das 
comarcas piloto, em 14 de Abril.  
 
Deliberação (extracto) n.º 513/2009. D.R. n.º 34, Série II de 2009-02-18   
Conselho Superior da Magistratura  
Nomeação como Inspector Judicial do Dr. Gabriel Martim dos Anjos Catarino  
 
Despacho (extracto) n.º 6436/2009. D.R. n.º 40, Série II de 2009-02-26  
Conselho Superior da Magistratura  
Aposentação/jubilação do juiz desembargador Dr. José Ferreira Correia de Paiva.  
 
Aviso n.º 4594/2009. D.R. n.º 41, Série II de 2009-02-27  
Conselho Superior da Magistratura 
Concurso para os Tribunais da Relação.  
 
Despacho (extracto) n.º 6546/2009. D.R. n.º 41, Série II de 2009-02-27  
Conselho Superior da Magistratura 
Aposentação/jubilação do Dr. Leonardo Pereira de Queirós.  
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Março 
 
 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 10/2009. D.R. n.º 42, Série I de 2009-03-02 
Promoção do aproveitamento energético da biomassa agrícola  
 
Resolução da Assembleia da República n.º 11/2009. D.R. n.º 42, Série I de 2009-03-02 
Promoção da eficiência energética e da arquitectura bioclimática nos edifícios  
 
Resolução da Assembleia da República n.º 12/2009. D.R. n.º 42, Série I de 2009-03-02 
Promoção dos aproveitamentos hidroeléctricos  
 
Decreto-Lei n.º 52/2009. D.R. n.º 42, Série I de 2009-03-02 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de Novembro, definindo as acções necessárias ao 
recenseamento militar e os mecanismos de articulação entre os organismos do Estado que intervêm no novo modelo de 
recenseamento  
 
Decreto-Lei n.º 54/2009. D.R. n.º 42, Série I de 2009-03-02 
Determina as condições de abrangência do regime geral de segurança social aos trabalhadores que venham a ser 
contratados pelas instituições bancárias.  
 
Decreto-Lei n.º 55/2009. D.R. n.º 42, Série I de 2009-03-02 
Estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da acção social escolar.  
 
Decreto-Lei n.º 56/2009. D.R. n.º 43, Série I de 2009-03-03 
Prorroga, até 31 de Dezembro de 2009, a vigência do Decreto-Lei n.º 28/2006, de 15 de Fevereiro.  
 
Decreto-Lei n.º 59/2009. D.R. n.º 44, Série I de 2009-03-04 
Procede à sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 236/99, de 25 de Junho, que aprova o Estatuto dos Militares das Forças 
Armadas (EMFAR).  
 
Portaria n.º 235/2009. D.R. n.º 44, Série I de 2009-03-04 
Cria o logótipo para os três órgãos do Sistema de Segurança Interna.  
 
Decreto-Lei n.º 60/2009. D.R. n.º 44, Série I de 2009-03-04 
Procede à criação, nos termos da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de 
Alcobaça, Caldas da Rainha, Nazaré e Óbidos, do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Belmonte, Covilhã 
e Fundão, do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Carregal do Sal, Mangualde e Nelas, do Julgado de Paz 
do Concelho de Cascais e do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Oleiros, Mação, Proença-a-Nova, Sertã 
e Vila de Rei.  
 
Decreto-Lei n.º 62/2009. D.R. n.º 48, Série I de 2009-03-10 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 7/2004, de 7 de Janeiro, que transpõe para a ordem jurídica nacional a 
Directiva n.º 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho, relativa a certos aspectos legais dos 
serviços da sociedade de informação, em especial do comércio electrónico, no mercado interno.  
 
Decreto-Lei n.º 63/2009. D.R. n.º 48, Série I de 2009-03-10 
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 175/99, de 21 de Maio, que regula a publicidade a serviços de 
audiotexto, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 177/99, de 21 de Maio, que regula o regime de acesso e de 
exercício da actividade de prestador de serviços de audiotexto, estendendo o regime destes serviços aos serviços de 
valor acrescentado baseados no envio de mensagens  
 
Portaria n.º 261/2009. D.R. n.º 50, Série I de 2009-03-12 
Define os critérios e procedimentos para o reconhecimento, pelo Instituto da Conservação da Natureza e da 
Biodiversidade, I. P. (ICNB, I. P.), de empreendimentos de turismo de natureza.  
 
Portaria n.º 262/2009. D.R. n.º 50, Série I de 2009-03-12 
Altera a Portaria n.º 131/2009, de 30 de Janeiro, que regulamenta o programa de Estágios Qualificação-Emprego.  
 
Portaria n.º 270/2009. D.R. n.º 53, Série I de 2009-03-17 
Fixa os marcadores de ADN a integrar no ficheiro de perfis de ADN constante da base de dados de perfis de ADN para 
fins de identificação civil e criminal.  
 
Declaração de Rectificação n.º 21/2009. D.R. n.º 54, Série I de 2009-03-18 
Rectifica a Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, que aprova a revisão do Código do Trabalho.  
 
Portaria n.º 282/2009. D.R. n.º 55, Série I de 2009-03-19 
Alarga a várias conservatórias a competência para a tramitação do regime especial de constituição imediata de 
associações.  
 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 27/2009. D.R. n.º 56, Série I de 2009-03-20 
Cria o registo central de auxílios de minimis, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
1998/2006, da Comissão, de 15 de Dezembro, relativo à aplicação dos artigos 87.º e 88.º do Tratado da Comunidade 
Europeia aos auxílios de minimis  
 
Decreto-Lei n.º 64/2009. D.R. n.º 56, Série I de 2009-03-20 
Estabelece mecanismos extraordinários de diminuição do valor nominal das acções das sociedades anónimas.  
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Portaria n.º 286/2009. D.R. n.º 56, Série I de 2009-03-20 
Altera a Portaria n.º 219/99, de 29 de Março, que fixa as taxas a cobrar pelos serviços de identificação criminal pela 
prática de actos próprios das suas competências e altera a Portaria n.º 170/2007, de 6 de Fevereiro, que estabelece os 
requisitos da apresentação de requerimentos de certificados do registo criminal e da respectiva transmissão, por via 
electrónica, aos serviços de identificação criminal da Direcção-Geral da Administração da Justiça.  
 
Decreto-Lei n.º 65/2009. D.R. n.º 56, Série I de 2009-03-20 
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 287/2007, de 17 de Agosto, que aprovou o enquadramento nacional 
dos sistemas de incentivos ao investimento das empresas, que define as condições e as regras a observar pelos 
sistemas de incentivos ao investimento nas empresas aplicáveis no território do continente durante o período de 2007 a 
2013, adoptando medidas de flexibilização dos sistemas de incentivos do QREN orientados para as empresas.  
Decreto-Lei n.º 67/2009. D.R. n.º 56, Série I de 2009-03-20 
Estabelece o regime de circulação de veículos novos, na via pública, até obtenção da primeira matrícula nacional, e 
normas específicas para os veículos de ensaio ou de experiência, fabricados em Portugal.  
 
Decreto-Lei n.º 68/2009. D.R. n.º 56, Série I de 2009-03-20 
Estabelece medidas de apoio aos desempregados de longa duração, actualizando o regime jurídico de protecção social 
na eventualidade de desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, no âmbito do sistema previdencial, 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro.  
 
Portaria n.º 289/2009. D.R. n.º 56, Série I de 2009-03-20 
Altera a Portaria n.º 1497/2008, de 19 de Dezembro, que regula as condições de acesso, a organização, a gestão e o 
funcionamento dos cursos de aprendizagem, bem como a avaliação e a certificação das aprendizagens.  
 
Decreto do Presidente da República n.º 21/2009. D.R. n.º 57, Série I de 2009-03-23 
Ratifica o Acordo Que Revê o Acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha Relativo à Constituição de Um 
Mercado Ibérico da Energia Eléctrica, assinado em Braga em 18 de Janeiro de 2008  
 
Portaria n.º 290/2009. D.R. n.º 57, Série I de 2009-03-23 
Terceira alteração à Portaria n.º 132/98, de 4 de Março, que estabelece as condições de atribuição, suspensão e 
redução do suplemento respeitante a compensações de produtividade do trabalho dos funcionários e agentes das 
Direcções-Gerais dos Impostos (DGCI) e da Informática e Apoio aos Serviços Tributários e Aduaneiros (DGITA) e do 
Defensor do Contribuinte, os montantes máximos a atribuir, bem como a percentagem relativa ao ano de 1997.  
 
Portaria n.º 292/2009. D.R. n.º 57, Série I de 2009-03-23 
Estabelece o valor da taxa contributiva aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas, abrangidos pelo 
disposto no artigo 10.º da Lei n.º 4/2009, de 29 de Janeiro.  
 
Decreto do Presidente da República n.º 25/2009. D.R. n.º 58, Série I de 2009-03-24 
Fixa o dia 7 de Junho do corrente ano para a eleição dos deputados ao Parlamento Europeu eleitos em Portugal  
 
Portaria n.º 294/2009. D.R. n.º 58, Série I de 2009-03-24 
Aprova o modelo de cartão de beneficiário do subsistema de saúde e acção social complementar da justiça (SSASCJ)  
 
Portaria n.º 300/2009. D.R. n.º 58, Série I de 2009-03-24 
Aprova o programa de formação do internato médico da área profissional de medicina geral e familiar.  
 
Lei n.º 11/2009. D.R. n.º 59, Série I de 2009-03-25 
Estabelece o regime contra-ordenacional do Regulamento de Segurança de Barragens, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
344/2007, de 15 de Outubro  
 
Portaria n.º 304/2009. D.R. n.º 59, Série I de 2009-03-25 
Estabelece os lugares de direcção superior e intermédia da Polícia Judiciária.  
 
Portaria n.º 307/2009. D.R. n.º 59, Série I de 2009-03-25 
Estabelece o regime do registo de procurações e respectivas extinções e os termos em que se processa a circulação 
electrónica de dados e documentos.  
 
Lei n.º 12/2009. D.R. n.º 60, Série I de 2009-03-26 
Estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, 
armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos e células de origem humana, transpondo para a ordem jurídica 
interna as Directivas n.os 2004/23/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março, 2006/17/CE, da 
Comissão, de 8 de Fevereiro, e 2006/86/CE, da Comissão, de 24 de Outubro.  
 
Resolução da Assembleia da República n.º 21/2009. D.R. n.º 60, Série I de 2009-03-26 
Aprova o regime de presenças e faltas ao Plenário.  
 
Portaria n.º 308-A/2009. D.R. n.º 60, Suplemento, Série I de 2009-03-26 
Define o calendário venatório para 2009-2010.  
 
Portaria n.º 311/2009. D.R. n.º 62, Série I de 2009-03-30 
Determina que a informação constante do Sistema de Informação da Classificação Portuguesa de Actividades 
Económicas (SICAE) é de acesso público e gratuito, através de sítio da Internet mantido pelo Instituto dos Registos e 
do Notariado, I. P.  
 
Portaria n.º 312/2009. D.R. n.º 62, Série I de 2009-03-30 
Regulamenta o regime aplicável ao reconhecimento dos sistemas de apoio a situações de sobreendividamento  
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Portaria n.º 313/2009. D.R. n.º 62, Série I de 2009-03-30 
Regula a criação de uma lista pública de execuções, disponibilizada na Internet, com dados sobre execuções frustadas 
por inexistência de bens penhoráveis  
 
Portaria n.º 331-A/2009. D.R. n.º 62, Suplemento, Série I de 2009-03-30 
Regulamenta os meios electrónicos de identificação do executado e dos seus bens e da citação electrónica de 
instituições públicas, em matéria de acção executiva.  
 
Portaria n.º 331-B/2009. D.R. n.º 62, Suplemento, Série I de 2009-03-30 
Regulamenta vários aspectos das acções executivas cíveis  
 
Decreto-Lei n.º 71/2009. D.R. n.º 63, Série I de 2009-03-31 
Aprova o Regulamento Consular  
 
Decreto-Lei n.º 72/2009. D.R. n.º 63, Série I de 2009-03-31 
Estabelece o regime jurídico de instalação e exploração das áreas de localização empresarial e revoga o Decreto-Lei n.º 
70/2003, de 10 de Abril.  
 
Decreto-Lei n.º 73/2009. D.R. n.º 63, Série I de 2009-03-31 
Aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional e revoga o Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 4/2009. D.R. n.º 55, Série I de 2009-03-19 
Nos termos dos artigos 432.º, n.º 1, alínea b), e 400.º, n.º 1, alínea f), do CPP, na redacção anterior à entrada em 
vigor da Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, é recorrível o acórdão condenatório proferido, em recurso, pela relação, 
após a entrada em vigor da referida lei, em processo por crime a que seja aplicável pena de prisão superior a oito anos, 
que confirme decisão de 1.ª instância anterior àquela data  
 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 5/2009. D.R. n.º 55, Série I de 2009-03-19 
O depositário que faça transitar na via pública um veículo automóvel, apreendido por falta de seguro obrigatório, 
comete, verificados os respectivos elementos constitutivos, o crime de desobediência simples do artigo 348.º, n.º 1, 
alínea b), do Código Penal e não o crime de desobediência qualificada do artigo 22.º, n.os 1 e 2, do Decreto-Lei n.º 
54/75, de 12 de Fevereiro. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO  
 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 2/2009. D.R. n.º 50, Série I de 2009-03-12 
Acórdão do STA de 22 de Janeiro de 2009, no processo n.º 791/08. Uniformiza a jurisprudência no sentido de a 
notificação prevista no artigo 48.º, n.º 5, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos efectuada 
imediatamente após o trânsito em julgado sujeitar os notificados ao efeito de extinção da instância se não utilizarem 
alguma das vias que as diversas alíneas do preceito lhes facultam, ainda que a decisão notificada seja de incompetência 
dos tribunais administrativos e tenha sido interposto recurso para o tribunal dos conflitos que, entretanto, decidiu 
atribuir a competência àqueles tribunais. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
 
Acórdão n.º 72/2009. D.R. n.º 52, Série II de 2009-03-16  
Julga inconstitucional a norma do artigo 63.º do Código de Processo Tributário quando interpretada no sentido de que 
uma declaração que não comunique de forma autónoma e individualizada o acto notificando deve ser configurada como 
notificação.  
 
Acórdão n.º 91/2009. D.R. n.º 52, Série II de 2009-03-16  
Não julga inconstitucional a norma do artigo 203.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, quando interpretada no sentido 
de impedir que a entidade administrativa recorrida argua, em determinadas condições, a falta de patrocínio obrigatório 
a que tenha dado causa, na fase de alegações do recurso contencioso.  
 
Acórdão n.º 92/2009. D.R. n.º 52, Série II de 2009-03-16  
Julga organicamente inconstitucionais as normas dos artigos 1.º, n.º 1, alínea a), 4.º a 11.º e 24.º a 27.º do Decreto-
Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto.  
 
Acórdão n.º 22/2009. D.R. n.º 57, Série II de 2009-03-23  
Não julga inconstitucional a norma do n.º 1 do artigo 6.º do Regime do Arrendamento Urbano interpretado no sentido 
de que o locador goza da faculdade de denúncia relativamente ao arrendamento de prédios rústicos para a prática de 
actividades desportivas.  
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Acórdão n.º 64/2009. D.R. n.º 57, Série II de 2009-03-23  
Não julga inconstitucional o artigo 10.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio, enquanto faz prevalecer sobre 
qualquer penhor o privilégio mobiliário geral de que gozam os créditos da segurança social por contribuições e os 
respectivos juros de mora.  
 
Acórdão n.º 65/2009. D.R. n.º 57, Série II de 2009-03-23  
Não julga inconstitucional a norma do artigo 9.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 287/93, de 20 de Agosto, enquanto prevê a 
competência dos tribunais tributários para as execuções de créditos da Caixa Geral de Depósitos pendentes à data da 
entrada em vigor daquele diploma.  
 
Acórdão n.º 73/2009. D.R. n.º 57, Série II de 2009-03-23  
Não julga inconstitucionais as normas do n.º 2 do artigo 1839.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 1842.º do Código Civil, 
quando conjugadamente interpretadas no sentido de que o ónus da prova dos factos integradores do decurso do prazo 
preclusivo do exercício do direito de acção de impugnação da paternidade compete aos demandados.  
 
Acórdão n.º 74/2009. D.R. n.º 57, Série II de 2009-03-23  
Não julga inconstitucional a norma do n.º 2 do artigo 12.º do Estatuto do Pessoal Docente do Ensino Superior 
Politécnico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de Julho, na interpretação de que os contratos de provimento 
do pessoal docente especialmente contratado do ensino superior politécnico caducam quando não haja acto expresso 
de renovação.  
 
Acórdão n.º 100/2009. D.R. n.º 58, Série II de 2009-03-24  
Pronuncia-se pela ilegalidade do referendo local que a Assembleia Municipal de Mirandela deliberou realizar na sessão 
ordinária de 16 de Fevereiro de 2009. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
OUTROS ACTOS E DIPLOMAS  
 
Despacho (extracto) n.º 6972/2009. D.R. n.º 45, Série II de 2009-03-05  
Conselho Superior da Magistratura  
Aposentação/jubilação do juiz desembargador Dr. António Almeida Semedo   
 
Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2009. D.R. n.º 45, Série II de 2009-03-05  
Banco de Portugal  
O presente aviso altera o Aviso do Banco de Portugal n.º 5/2007, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 27 de 
Abril, e visa proceder a uma melhor explicitação dos elementos sujeitos a requisitos de fundos próprios para cobertura 
de risco de crédito nas instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal.  
 
Aviso n.º 4993/2009. D.R. n.º 46, Série II de 2009-03-06  
Ministério Público - Procuradoria-Geral da República  
Conselho Superior do Ministério Público Movimento extraordinário de magistrados do Ministério Público  
 
Deliberação (extracto) n.º 667/2009. D.R. n.º 48, Série II de 2009-03-10  
Conselho Superior da Magistratura  
Nomeação de juízes militares  
 
Deliberação n.º 730/2009. D.R. n.º 51, Série II de 2009-03-13   
Ministério Público - Procuradoria-Geral da República - Conselho Superior do Ministério Público  
Regulamento de movimentos de magistrados do Ministério Público  
 
Deliberação (extracto) n.º 742/2009. D.R. n.º 53, Série II de 2009-03-17  
Conselho Superior da Magistratura  
Renovação da comissão eventual de serviço do Dr. João Nuno dos Santos Caldeira Jorge como assessor no Supremo 
Tribunal de Justiça  
 
Deliberação (extracto) n.º 743/2009. D.R. n.º 53, Série II de 2009-03-17  
Conselho Superior da Magistratura  
Renovada a comissão de serviço ordinária como inspector judicial ao Dr. José da Cunha Barbosa   
 
Listagem n.º 99/2009. D.R. n.º 53, Série II de 2009-03-17  
Ministério da Justiça - Comissão de Apreciação e Controlo da Actividade dos Administradores da Insolvência  
Lista oficial dos administradores da insolvência   
 
Despacho n.º 7871/2009. D.R. n.º 55, Série II de 2009-03-19  
Ministério da Justiça - Centro de Estudos Judiciários  
Nomeação em comissão de serviço do Procurador da República licenciado Luís Manuel Cunha da Silva Pereira para o 
exercício do cardo de coordenador do Departamento das Relações Internacionais do Centro de Estudos Judiciários  
 
Norma Regulamentar do Instituto de Seguros de Portugal n.º 3/2009-R. D.R. n.º 57, Série II de 2009-03-
23  
Instituto de Seguros de Portugal  
Norma 3/2009-R - Aprova a parte uniforme das condições gerais da apólice de seguro obrigatório de acidentes de 
trabalho para trabalhadores independentes.  
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Despacho (extracto) n.º 8634/2009. D.R. n.º 60, Série II de 2009-03-26  
Conselho Superior da Magistratura 
Aposentação/jubilação do juiz conselheiro do STJ Dr. José Eduardo Reino Pires   
 
Despacho n.º 8794/2009. D.R. n.º 62, Série II de 2009-03-30  
Presidência do Conselho de Ministros e Ministério da Justiça  
Despacho conjunto que nomeia o juiz desembargador António Pedro de Lima Gonçalves inspector-geral dos Serviços de 
Justiça.  
 
Aviso n.º 6974/2009. D.R. n.º 63, Série II de 2009-03-31 
Tribunal da Relação de Lisboa 
Lista de antiguidade dos funcionários das carreiras do regime geral do quadro de pessoal do Tribunal da Relação de 
Lisboa   
 
Aviso n.º 6975/2009. D.R. n.º 63, Série II de 2009-03-31   
Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais  
Composição do júri do concurso para o provimento de lugares de juiz desembargador dos Tribunais Centrais 
Administrativos, Norte e Sul, aberto pelo aviso n.º3727/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 32, de 16 
de Fevereiro de 2009  
 
Despacho n.º 8970/2009. D.R. n.º 63, Série II de 2009-03-31   
Ministério da Justiça - Direcção-Geral da Administração da Justiça 
Delegação de competências nos secretários de justiça.   
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Filipe Cassiano dos Santo 

 

Anotações 
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José Alberto Vieira  
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Teresa Armenta Deu         57 
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Carla Amado Gomes         133 
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Filipe Fraústo da Silva         147 
 
PRÁTICA JUDICIÁRIA 
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Crime de usurpação de funções 
Tâmara Dias          167 
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Patrícia Naré Agostinho         181 
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C. Jiménez Villarejo          209 
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REVISTA PORTUGUESA DE CIÊNCIA CRIMINAL 
 

A REFORMA DO DIREITO PROCESSUAL PENAL PORTUGUÊS NA PERSPECTIVA TEÓRICO-PRÁTICA 
 

ANO 18 – NºS 2 E 3 – ABRIL-SETEMBRO 2008 
 

Programa           183 
 
Abertura 
José de Faria Costa          187 
 
Inquérito: a manutenção do paradigma ou uma reforma encoberta? 
João Conde Correia          189 
 
As revisões do Código de Processo Penal 
(algumas questões de técnica e lógica processuais) 
José Manuel Damião da Cunha        211 
 
A nova face da instrução 
Nuno Brandão          227 
 
A publicidade do processo penal e o segredo de justiça. Um novo paradigma? 
Germano Marques da Silva         257 
 
O consenso no processo penal: Reflexões sobre a suspensão provisória do 
processo e o processo sumaríssimo 
Sónia Fidalgo          277 
 
Reflexões sobre a 15ª alteração ao Código de Processo penal 
- o arguido e o defensor 
Rodrigo Santiago          317 
 
Abertura da audiência para aplicação retroactiva da lei penal mais favorável 
Maria João Antunes          333 
 
Processo penal: reforma ou revisão; as rupturas silenciosas e os fundamentos 
(aparentes) da descontinuidade 
António Henrique Gaspar         347 
 
Sobre a revisão de 2007 do Código de Processo Penal Português 
Jorge de Figueiredo Dias         367 
 
Breves palavras no encerramento das jornadas sobre a reforma do direito 
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A. Santos Justo          387 
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João Manuel da Silva Miguel         391 
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Revista de Legislação e de Jurisprudência 

 

ANO 137º MAIO-JUNHO DE 2008 Nº 3950 

 

Secção de Doutrina 

 

"Bruscamente no verão passado", a reforma do Código de Processo Penal - Observações críticas sobre uma lei que 

podia e devia ter sido diferente. (Cont. do n.e 3949, pág. 239) 

MANUEL DA COSTA ANDRADE            262  

 

O princípio da territorialidade: entre Portugal e o Brasil 

José de FARIA COSTA           285  

 

 

Secção de jurisprudência 

 

S.T.J., Acórdão de 10 de Julho de 2008. (Coligação negocial em fraude à lei, ofensiva dos bom costumes ou simulada: a 

interpretação restritiva do acórdão uniformizador de jurisprudência n." 4/98 do STJ ou o abuso do direito de terceiro contratar 

com o promitente-vendedor) 

CALVÃO DA SILVA            293  
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SCIENTIA IVRIDICA 
 

Tomo LVII – Nº 315 - Julho/Setembro de 2008 

 

Caria Amado Gomes 

- Estado Social e concretização de direitos fundamentais na era tecnológica: algumas verdades inconvenientes 

           409  

 

Alessandra Silveira  

- A responsabilidade do Estado-juiz por violação do Direito da União Europeia à luz da jurisprudência do Tribunal de 

Justiça           427  

 

Guilherme da Fonseca  

- O percurso constitucional da legislação sobre a Colónia 

(um apontamento da narrativajurisprudencial do Tribunal Constitucional    453  

 

Catarina Serra  

- A recente reforma do direito português das sociedades comerciais 

- breves notas          467  

 

Fernando Gravata Morais  

- Mora do devedor nas obrigações pecuniária       483  

 

António A. R. Ribeiro  

- Algumas notas sobre a Justiça: «Eppur si muove»      509  

 

João Bilhim –  

- A construção da função qualidade nos tribunais portugueses: 

uma abordagem à luz da teoria institucional       517  

 

António A. R. Ribeiro e José António Barreto Nunes  

- Crónica do Tribunal da Relação de Guimarães       541  

 

Jorge Manuel Lopes de Sousa  

- Crónica do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (XVII)     563  

 

Vida Jurídica          573  
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SCIENTIA IVRIDRICA 
 

Tomo LVII – Nº 316 – Outubro/Novembro de 2008 
 

 
Túlio Viana 
Crítica da razão comunicativa: o Direito entre o consenso e o conflito     589 
 
André Teixeira dos Santos 
Os “novos” desafios do Direito Penal do século XXI      615 
 
Jorge Bravo 
Fraude Fiscal e branqueamento: prejudicialidade e concurso      643 
 
Luís M. Couto Gonçalves 
A protecção nacional da propriedade industrial (à luz da evolução recente)    671 
 
Renato Gonçalves 
Nótulas sobre a sociedade privada Europeia       693 
 
Inmaculada Garcia Presas 
Dois modelos de implantação da mediação familiar – Portugal e Brasil     711 
 
Lurdes Varregoso Mesquita 
Sanção pecuniária compulsória: meios coercitivos – modelo português    741 
 
António A. R. Ribeiro e José António Barreto Nunes 
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SUB JUDICE 

JUSTIÇA E SOCIEDADE 

 

OUTUBRO/DEZEMBRO 2007 

NOVÍSSIMOS ESTILOS  

 

JURISPRUDÊNCIA 

JOEL TIMÓTEO PEREIRA 

Introdução          7 

 

JOÃO RAMOS DE SOUSA 

Novos Estilos          9  

 

AC. DA RELAÇÃO DO PORTO DE 26 DE JUNHO DE 2003 

Direito da personalidade da sexualidade        31 

 

AC. DO STJ DE 4 DE OUTUBRO DE 2007  

Responsabilidade pelo risco e culpa        39 

 

AC. DO STJ DE 8 DE NOVEMBRO DE 2007 

Responsabilidade pelo risco e força maior       57  

 

AC. DO STJ DE 27 DE NOVEMBRO DE 2007  

Responsabilidade do Estado pela função legislativa      65  

 

AC. DO STJ DE 11 DE OUTUBRO DE 2007  

Execução específica de bem penhorado        77  

 

C. DA RELAÇÃO DE USBOA DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007 

Empreitada e cumprimento defeituoso        87 

 

AC. DA RELAÇÃO DE USBOA DE 1 DE JUNHO DE 2007 

Renda vitalícia, promessa, hipoteca e penhora       93  

 

 

AC. DA RELAÇÃO DE USBOA DE 29 DE JANEIRO DE 2008 

Testamento cerrado, testamento dilacerado       103  

 

AC. DA RELAÇÃO DE USBOA DE 13 DE MARÇO DE 2007 

Pacto de jurisdição e Convenção de Bruxelas       107 
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