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1ª Secção Cível - 2ª Secção Judicial de Processos 
 
3462 
Acidente de viação, indemnização, perda 
da capacidade de ganho. 
Sumário 
Provando-se que as actividades da pesca 
exigem força, resistência e destreza, tendo 
sido atribuída ao lesado uma incapacidade 
de 100% para o exercício da profissão de 
pescador, é de considerar a idade de 55 
anos o limite de vida activa para efeito de 
cálculo de indemnização por perda de 
capacidade de ganho. 

Apelação nº 2177/02 – 2ª Secção 
Data – 14/01/2003 
Armindo Costa 

 
 
3463 
Falência, apreensão, cláusula de 
exclusão, massa falida, exclusão de 
responsabilidade. 
Legislação 
CPEREF98 ART128 N1 C ART175 N1 
ART147 N1 
CCIV66 ART603 N1 
CPC95 ART822 
Sumário 
Embora os bens tenham sido deixados à 
apelada por sua mãe, com a cláusula de 
exclusão de responsabilidade por dívidas da 
beneficiária anteriores ao testamento, tais 
bens podem e devem ser apreendidos no 
processo de falência entretanto decretada, 
pois eles responderão pelas dívidas 
reclamadas que sejam posteriores ao 
testamento. 

Apelação nº 1254/01 – 2ª Secção 
Data – 14/01/2003 
Emídio Costa 

 
 
3464 
Falência, embargos, prazos, contagem 
dos prazos, inconstitucionalidade 
material. 
Legislação 
CPEREF98 ART10 N1 ART14 N1 
ART129 N2 
CPC95 ART144 N1 
CONST97 ART18 N2 ART13 N1 N2 
Sumário 
Os artigos 10 nº 1 e 14 nº 1 do Código dos  

 
Processos Especiais de Recuperação de 
Empresas e de Falência de 1998 – Decreto-
Lei nº 315/98, de 20 de Outubro – não estão 
feridos de inconstitucionalidade material. 

Agravo nº 926/01 – 2ª Secção 
Data – 14/01/2003 
Henrique Araújo 

 
 
3465 
Arrendamento para comércio ou 
indústria, arrendatário, morte, 
comunicação, falta, contrato, prestação, 
cessação. 
Legislação 
RAU90 ART112 N2 N3 
Sumário 
No contrato de arrendamento para comércio 
ou indústria o não cumprimento, pelos 
herdeiros do arrendatário ao falecido, do 
dever de comunicação ao senhorio referido 
no artigo 112 nº 2 do Regime do 
Arrendamento Urbano, não faz cessar o 
contrato; ele continua em vigor, mantendo 
os herdeiros o lugar de arrendatário de 
acordo com as regras legais da sucessão. 

Apelação nº 885/01 – 2ª Secção 
Data – 14/01/2003 
Rapazote Fernandes 

 
 
3466 
Contrato de empreitada, subempreitada, 
incumprimento parcial, dono da obra, 
direitos. 
Legislação 
CCIV66 ART1213 ART1221 ART1222 
ART1223 ART793 ART802 N1 
Sumário 
I – Nos termos do artigo 213 do Código 
Civil são aplicáveis à subempreitada as 
disposições legais da empreitada. 
II – Os direitos do empreiteiro são 
exercidos pela ordem seguinte: a) 
eliminação dos defeitos; b) nova construção 
sendo impossível a eliminação dos defeitos; 
c) redução do preço ou resolução do 
contrato, não ocorrendo nenhuma das duas 
outras situações (e neste último caso, se os 
defeitos tornarem a obra inadequada ao fim 
a que se destina). 
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III – O artigo 1221 não confere ao dono da 
obra o direito de, por si ou por intermédio 
de terceiro, eliminar os defeitos ou 
reconstruir a obra à custa do empreiteiro. 
IV – A lei supõe uma condenação prévia do 
empreiteiro, na sequência da qual o dono da 
obra pode exigir a eliminação dos defeitos 
ou nova construção por terceiro à custa do 
devedor e a indemnização pelos danos 
sofridos. 
V – Fazendo parte do contrato de 
subempreitada a descofragem e limpeza da 
obra, que o subempreiteiro se recusou a 
fazer, há um incumprimento parcial do 
contrato que dá direito ao empreiteiro ser 
indemnizado da quantia que despendeu com 
a sua realização. 

Apelação nº 1504/01 – 2ª Secção 
Data – 14/01/2003 
Rapazote Fernandes 

 
 
3467 
Empreitada, desistência, dono da obra, 
requisitos, efeitos. 
Legislação 
CCIV66 ART1229 
Sumário 
Em contrato de empreitada, a desistência 
desta, pelo dono da obra, reconduz-se a um 
poder discricionário, que não carece de 
justificação nem de aviso prévio, embora 
faça recair sobre ele a obrigação de 
indemnizar o empreiteiro pelas despesas e 
trabalhos realizados, bem como pelo 
proveito que ele poderia retirar da obra. 

Apelação nº 2548/02 – 2ª Secção 
Data – 21/01/2003 
Fernando Beça 

 
 
3468 
Compra e venda, coisa defeituosa, bem 
imóvel, denúncia, indemnização, 
caducidade da acção. 
Legislação 
CCIV66 ART917 ART916 
Sumário 
I – A acção destinada a exigir a reparação 
de defeitos de coisa imóvel vendida está 
sujeita a caducidade, nos termos previstos 
no artigo 917 do Código Civil. 
II – Esta solução, defendida no acórdão 
para uniformização de jurisprudência do 

Supremo Tribunal de Justiça de 4 de 
Dezembro de 1996, mantém-se depois das 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 
267/94, de 25 de Outubro. 

Apelação nº 1236/01 – 2ª Secção 
Data – 21/01/2003 
Fernando Samões 

 
 
3469 
Simulação, prova testemunhal, 
admissibilidade. 
Legislação 
CCIV66 ART394 N2 
Sumário 
A inadmissibilidade de prova testemunhal 
para prova da simulação invocada pelos 
simuladores em relação a negócio que 
conste de documento escrito, prevista no 
artigo 394 nº 2 do Código Civil, não 
impede o recurso àquele meio de prova 
quando existir um princípio de prova da 
simulação, constante de documento escrito, 
designadamente para completar as ilações 
resultantes desse documento. 

Apelação nº 1207/01 – 2ª Secção 
Data – 21/01/2003 
Henrique Araújo 

 
 
3470 
Propriedade horizontal, fracção 
autónoma, prédio confinante. 
Legislação 
CCIV66 ART1422-A N1 ART1425 N1 
ART1415 ART1416 ART1419 
Sumário 
O artigo 1422-A nº 1 do Código Civil 
permite a um condómino fazer a junção, 
numa só, de duas ou mais fracções do 
“mesmo edifício”, mas não a junção de 
fracções de edifícios diferentes embora 
contíguos. 

Apelação nº 2672/02 – 2ª Secção 
Data – 21/01/2003 
Lemos Jorge 

 
 
3471 
Águas particulares, preocupação. 
Legislação 
CCIV66 ART1386 N1 D 
Sumário 
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Provado que determinada mina poça e rego 
foram construídos pelos antecessores – e, 
depois dos autores – utilizaram a mina, a 
poça e o rego, repararam-nos e limparam-
nos, o que tudo aconteceu há mais de 150 
anos, à vista de toda a gente, dia após dia, 
sem estorvo de ninguém, com ânimo de 
quem utiliza coisa sua e não lesa direito de 
outrem, é de concluir que os antecessores 
dos autores adquiriram a água da mina 
(originariamente situada em terreno baldio) 
por “preocupação”, antes de 21 de Março 
de 1868, pelo que tal água é particular e 
propriedade dos autores apelantes. 

Agravo Apelação nº 2703/02 – 2ª 
Secção 
Data – 21/01/2003 
Lemos Jorge 

 
 
3472 
Estabelecimento comercial, penhora, 
formalidades. 
Legislação 
CPC95 ART862-A N1 
Sumário 
A penhora de estabelecimento comercial só 
se considera como realizada depois de 
lavrado o auto previsto no artigo 862-A nº 1 
do Código de Processo Civil. 

Agravo nº 1125/02 – 2ª Secção 
Data – 21/01/2003 
Lemos Jorge 

 
 
3473 
Execução, título executivo, letra, 
fotocópia, indeferimento liminar. 
Legislação 
CPC95 ART811-A N1 A ART476 
ART234-A N1 
Sumário 
Em processo executivo, objecto de 
indeferimento liminar (por não ter sido 
apresentado título executivo mas apenas 
mera fotocópia dele), pode aceitar-se ao 
abrigo do disposto no artigo 476 do Código 
de Processo Civil, o mesmo requerimento, 
agora acompanhado do título original. 

Agravo nº 2252/02 – 2ª Secção 
Data – 21/01/2003 
Mário Cruz 

 
 

3474 
Letra, reforma de letra, pagamento, 
relações mediatas. 
Legislação 
LULL ART17 
Sumário 
I – A letra de reforma é aquela que substitui 
outra de igual montante e contra as mesmas 
assinaturas, sem ter havido um pagamento 
em numerário, tudo se passando como se o 
devedor pagasse a primeira letra (letra 
reformada) e se obrigasse em seguida a uma 
prestação idêntica. 
II – Se a letra primitiva já tinha sido paga, 
não pode ser exigido o pagamento da nova 
letra, mesmo que o Banco desconhecesse 
tal pagamento e as partes, se encontrem no 
domínio das chamadas relações imediatas. 

Apelação nº 483/01 – 2ª Secção 
Data – 21/01/2003 
Rapazote Fernandes 

 
 
3475 
Arrendamento urbano, depósito da 
renda, conta bancária, senhorio, efeitos. 
Legislação 
CCIV66 ART1039 ART1041 
RAU90 ART22 ART23 
Sumário 
I – O depósito da renda em conta bancária 
do senhorio, com o acordo deste, tem o 
mesmo valor que o pagamento a ele 
directamente feito. 
II – Porém, se tal depósito for feito sem o 
acordo do senhorio, contra o estipulado no 
contrato de arrendamento e numa altura em 
que o arrendatário se encontrava em mora, 
ele não tem efeito liberatório nem faz cessar 
essa mora. 

Apelação nº 851/01 – 2ª Secção 
Data – 21/01/2003 
Rapazote Fernandes 

 
 
3476 
Execução, venda judicial, preferência. 
Legislação 
CPC95 ART892 N2 
Sumário 
A falta de notificação dos preferentes na 
venda judicial, devidamente identificados, 
constitui omissão de formalidade e de acto 
prescrito na lei, o que é susceptível de 
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influir no exame ou na decisão da causa, 
uma vez que se pretende que seja definido 
na execução tudo o que diga respeito à 
possível preferência. 

Agravo nº 2716/02 – 2ª Secção 
Data – 28/01/2003 
Cândido de Lemos 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3477 
Execução para prestação de facto, título 
executivo, demolição para reconstrução 
de prédio, sentença. 
Legislação 
CPC95 ART45 ART46 
L 2088 de 03/01/1957 ART15 
Sumário 
Não é título executivo, para efeito de 
prestação de facto positivo (construção do 
prédio) a sentença que decreta a resolução 
do contrato de arrendamento com 
fundamento na ampliação da capacidade 
locativa do mesmo. 

Agravo nº 3362/02 – 2ª Secção 
Data – 28/01/2003 
Cândido Lemos 

 
 
3478 
Sigilo bancário, acesso ao direito. 
Legislação 
CPC95 ART535 N1 
CCIV66 ART335 
Sumário 
O direito de acesso à justiça prevalece sobre 
o direito de sigilo bancário na justa medida 
da satisfação do interesse da descoberta da 
verdade. 

Agravo nº 548/01 – 2ª Secção 
Data – 28/01/2003 
Henrique Araújo 

 
 
3479 
Acção executiva, embargos de executado, 
compensação de dívida, excepção 
dilatória, excepçãp peremptória. 
Legislação 
CPC95 ART813 N1 ART474 ART753 N1 
Sumário 
I – A autora (agravante) não pode opor à ré 
(agravada), por compensação, o crédito que 

alega ter sobre esta e com vista a obstar à 
excepção do crédito desta dado a execução. 
II – A situação descrita em I não conduz à 
absolvição da ré da instância, por 
ocorrência de excepção dilatória inominada, 
mas à absolvição do pedido (artigo 753 nº 1 
do Código de Processo Civil). 

Agravo nº 2624/02 – 2ª Secção 
Data – 28/01/2003 
Lemos Jorge 

 
 
3480 
União de facto, alimentos. 
Legislação 
CCIV66 ART2020 N1 
Sumário 
I – O direito às prestações por morte, no 
caso das uniões de facto, depende da 
necessidade de alimentos daquele(a) que 
vivia com o beneficiário da Segurança 
Social. 
II – O entendimento referido em I não viola 
o disposto nas normas dos artigos 13 e 63 
da Constituição da República. 

Apelação nº 2229/02 – 2ª Secção 
Data – 28/01/2003 
Teresa Montenegro 

 
 
3481 
Suspensão da instância, remessa à conta, 
custas, falta de pagamento, interrupção 
da instância. 
Legislação 
CPC95 ART144 N1 ART153 ART283 N2 
ART285 ART291 
CCJ62 ART122 N2 ART117 N1 
Sumário 
I – Apesar de no despacho que ordenou a 
suspensão da instância, não ter sido fixado 
prazo para a realização do registo da acção 
ou de duração da suspensão, a remessa dos 
autos à conta nos termos do artigo 122 nº 2 
do Código das Custas Judiciais de 1962, 
deve ocorrer oficiosamente devido a 
paragem do processo por inércia do autor 
em promover aquele registo. 
II – A falta de pagamento das custas 
contadas impedia o autor de praticar 
qualquer acto no processo (no caso 
apresentação de articulado superveniente, 
junção de certidão de registo da acção e de 
cópia da sentença proferida em processo de 
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execução fiscal); esse impedimento, porém, 
cessava logo que pagas as custas de que era 
devedor. 
III – Não tendo o processo estado parado 
durante mais de um ano por negligência das 
partes em promover os seus termos ou os de 
algum incidente do qual dependa o seu 
andamento, não podia decretar-se a 
interrupção da instância. 

Agravo nº 1639/01 – 2ª Secção 
Data – 04/02/2003 
Fernando Samões 

 
 
3482 
Execução, suspensão, título executivo, 
letra, assinatura, reconhecimento 
notarial, falta, embargos de executado, 
falsidade. 
Legislação 
CPC95 ART818 N2 
CCIV66 ART374 N1 N2 
Sumário 
Fundando-se a execução em letra de câmbio 
com assinatura não reconhecida e alegando 
o embargante a sua não genuinidade, se ele 
juntar cópia do bilhete de identidade 
possibilitando a comparação de ambas as 
assinaturas deve o juiz suspender nos 
termos do artigo 818 nº 2 do Código de 
Processo Civil. 

Agravo nº 1054/02 – 2ª Secção 
Data – 04/02/2003 
Rapazote Fernandes 

 
 
3483 
Arrendamento para comércio ou 
indústria, comunicabilidade, embargos 
de terceiro. 
Legislação 
RAU90 ART83 
CCIV66 ART1724 B ART1732 ART1733 
CPC95 ART351 
Sumário 
I – Nos regimes de comunhão de adquiridos 
e comunhão geral de bens, o direito ao 
arrendamento para comércio ou indústria 
comunica-se ao cônjuge do arrendatário. 
II – Em arrendamento para fim comercial, 
celebrado apenas por um dos cônjuges, 
casado em regime de comunhão de 
adquiridos, aquele que não interveio no 
contrato tem a qualidade de terceiro. 

III – Assim, ocorrendo despejo do locado, o 
cônjuge que não foi parte no contrato pode 
deduzir embargos de terceiro à execução do 
mandado de despejo, por a entrega do 
locado violar o direito ao arrendamento de 
que tal cônjuge é contitular, em virtude 
daquele regime de bens. 

Agravo nº 617/02 – 2ª Secção 
Data – 25/02/2003 
Marques de Castilho 

 
 
3484 
Tribunal Comum, Tribunal Competente, 
Tribunal Administrativo. 
Sumário 
É competente o Tribunal Comum para 
julgamento de acção cível em que se pede 
indemnização ao Estado por acidente de 
viação com carro-patrulha da P.S.P.. 

Agravo nº 2522/03 – 2ª Secção 
Data – 03/06/2003 
Fernando Samões 

 
 
3485 
Contrato-promessa, incumprimento, 
mora. 
Sumário 
I – Se o comportamento do promitente 
vendedor for no sentido de não cumprir o 
contrato, deixa de interessar a interpelação 
para cumprimento. 
II – Só o incumprimento definitivo do 
contrato dá à parte inocente o direito à 
resolução. 
III – A restituição do sinal em dobro só 
ocorre no caso de incumprimento. 

Apelação nº 1934/03 – 2ª Secção 
Data – 17/06/2003 
Fernando Samões 

 
 
3486 
Contrato de arrendamento, fiador, 
responsabilidade, exceptio plurium, 
licença de utilização. 
Sumário 
I – O fiador do contrato de arrendamento só 
pode discutir o incumprimento do contrato 
na estrita medida em que isso se reflicta na 
relação de fiança, impondo-lhe o 
pagamento dos valores afiançados. 
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II – A falta de licença de utilização do 
locado não torna o contrato de 
arrendamento nulo. 
III – É admissível o uso de excepção de não 
cumprimento do contrato em caso de 
prestação continuada, como seja o caso do 
contrato de locação. 

Apelação nº 2444/03 – 2ª Secção 
Data – 17/06/2003 
Fernando Samões 

 
 
3487 
Advogado, responsabilidade civil, 
contrato de mandato, solicitador. 
Sumário 
Celebrado contrato de mandato com 
solicitador com a finalidade de aquisição de 
um imóvel e sendo necessária a celebração 
de um contrato promessa de compra e 
venda, ao mandatário incumbe assegurar-se 
da dominialidade do imóvel sob pena de 
responsabilidade civil profissional pelos 
prejuízos que a sua conduta provocar. 

Apelação nº 2013/03 – 2ª Secção 
Data – 17/06/2003 
Henrique Araújo 

 
 
3488 
Transporte marítimo, transitário, 
responsabilidade. 
Sumário 
O limite da responsabilidade da 
transportadora (artigo 31 do Decreto-Lei nº 
352/86 de 21 de Outubro e o artigo 1 nº 1 
do Decreto-Lei nº 37748 de 1 de Fevereiro 
de 1950) não existirá se quando a natureza e 
o valor das mercadorias tiverem sido 
declaradas pelo carregador antes do seu 
embarque e tal declaração tiver sido 
inserida no conhecimento. 

Apelação nº 964/03 – 2ª Secção 
Data – 17/06/2003 
Luís Antas de Barros 

 
 
3489 
Transporte aéreo, indemnização. 
Sumário 
No transporte aéreo cabe ao transportado, 
para ter direito a indemnização não sujeita 
aos limites a que se refere o artigo 22 da 
Convenção de Varsóvia de 12 de Outubro 

de 1929, o ónus de alegação e prova de 
factos que integrem actuação dolosa ou 
negligência grosseira da transportadora. 

Apelação nº 620/03 – 2ª Secção 
Data – 03/07/2003 
Alziro Cardoso 

 
 
3490 
Contrato-promessa, usucapião, posse. 
Sumário 
Os intervenientes em contrato-promessa 
não podem adquirir por usucapião, a não ser 
que se prove o exercício de actos de posse 
de facto na convicção do exercício do 
direito de propriedade com as demais 
características. 

Apelação nº 2806/03 – 2ª Secção 
Data – 10/07/2003 
Henrique Araújo 

 
 
3491 
Citação, terceiro, contestação, prazo. 
Sumário 
Tendo a citação sido efectuada na pessoa de 
terceiro que assina a carta, o prazo para 
contestar inicia-se na data em que este 
terceiro assina, suspendendo-se desde essa 
data até que nova notificação comunique ao 
citando os elementos essenciais à sal 
defesa. 

Agravo nº 3169/03 – 2ª Secção 
Data – 07/10/2003 
Mário Cruz 

 
 
3492 
Providência cautelar, indeferimento 
liminar, ALD. 
Sumário 
Para ser decretada providência cautelar de 
apreensão de veículo objecto de contrato de 
aluguer de longa duração não basta alegar o 
prejuízo consistente na circulação e 
desgaste normal do veículo. 

Agravo nº 3615/03 – 2ª Secção 
Data – 14/10/2003 
Henrique Araújo 

 
 
3493 
Contrato de edição, requisitos. 
Sumário 
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I – O contrato de edição deve observar a 
forma escrita onde tem de constar, pelo 
menos, o preço de venda ao público de cada 
exemplar, sendo seus elementos 
constitutivos a autorização concedida pelo 
autor a outrem para reproduzir a obra sua, 
ficando este obrigado a proceder à 
reprodução, distribuição e venda por sua 
conta e risco. 
II – O contrato de edição não implica a 
transmissão do direito de publicar a obra, 
mas apenas a concessão para reproduzir e 
comercializar. 

Apelação nº 4487/03 – 2ª Secção 
Data – 21/10/2003 
Fernando Samões 

 
 
3494 
Venda de coisa alheia, ineficácia, redução 
do negócio. 
Sumário 
I – A venda do comproprietário de imóvel 
de quota superior à que lhe pertence é 
ineficaz em relação aos restantes 
comproprietários e não apenas nula. 
II – Mas o vício só afecta a parte que 
excede o seu direito conforme a vontade 
conjectural ou hipotética das partes. 

Apelação nº 3829/03 – 2ª Secção 
Data – 28/10/2003 
Durval Morais 

 
 
3495 
Apoio judiciário, Ordem dos Advogados. 
Sumário 
I – A interrupção do prazo processual a que 
se refere o nº 4 do artigo 25 da Lei nº 30-
E/00 não é aplicável quando o benefício de 
apoio judiciário revista a modalidade de 
“pagamento de honorários a patrono 
escolhido pelo requerente”. 
II – São coisas distintas a “nomeação de 
patrono” e “pagamento de honorários ao 
seu patrono por ele escolhido”. 
III – A interrupção referida só se aplica à 
hipótese de “nomeação de patrono”. 

Agravo nº 3365/03 – 2ª Secção 
Data – 30/10/2003 
Alziro Cardoso 

 
 
 

3496 
Contrato de agência. 
Sumário 
I – O contrato de agência é desde Julho de 
1986 um contrato típico ou nominado 
(Decreto-Lei nº 178/86 de 3 de Julho). 
II – No essencial , a incumbência do agente 
promover, por conta da parte principal, a 
celebração de contrato, actuando com total 
autonomia, durante um período de tempo 
prolongado e recebendo remuneração 
determinada pela sua actuação. 
III – A indemnização da clientela é feita 
segundo os critérios da equidade. 
IV – As indemnizações arbitradas e 
qualificadas vencem juros desde a sentença; 
quanto à parte não liquidada vencerá juros 
só após a sua liquidação. 

Apelação nº 215/02 – 2ª Secção 
Data – 04/11/2003 
Alberto Sobrinho 

 
 
3497 
Propriedade horizontal, usucapião, 
constituto possessório. 
Sumário 
I – A posse do anterior e único proprietário, 
o construtor, após a constituição da 
respectiva propriedade horizontal, 
relativamente a cada uma das fracções 
autónomas transaccionadas e respectivos 
espaços comuns, transmitiu-se por mero 
efeito do contrato, sem necessidade de 
entrega da coisa. 
II – O regime legal instituído na 
propriedade horizontal e o seu título 
constitutivo operam a modificação do 
estatuto real a que o imóvel se encontrava 
sujeito, extinguindo-se o direito de 
propriedade normal e constituindo, em sua 
substituição, um direito real novo. 
III – Não se pode somar, assim, a posse do 
contrato anterior à constituição de 
propriedade horizontal com a nova posse 
posterior àquela data. 

Apelação nº 923/02 – 2ª Secção 
Data – 04/11/2003 
Marques de Castilho 
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3498 
Tribunal arbitral, nulidade. 
Sumário 
I – Numa decisão arbitral é obrigatória a 
análise crítica dos meios de prova, não 
bastando a indicação dos meios de prova e 
da matéria provada. 
II – Tal omissão provoca a anulação de 
arbitragem, conforme o artigo 23 nº 3 da 
Lei nº 31/86 de 29 de Agosto. 

Apelação nº 4038/03 – 2ª Secção 
Data – 11/11/2003 
Mário Cruz 

 
 
3499 
Baldios, caducidade. 
Sumário 
O prazo de um ano fixado pelo nº 2 do 
artigo 39 da Lei nº 68/93, na redacção dada 
pela Lei nº 89/97 de 30 de Julho, constitui 
um prazo de caducidade do direito 
conferido ao proprietário de construção 
implantada em terreno baldio de poder 
adquirir a propriedade da parcela de terreno 
onde a construção foi implantada por 
recurso à acessão industrial imobiliária. 

Apelação nº 4910/03 – 2ª Secção 
Data – 18/11/2003 
Alziro Cardoso 

 
 
3500 
Caso julgado, respostas aos quesitos. 
Sumário 
As respostas aos quesitos de uma causa não 
têm força de caso julgado fora do processo, 
mesmo em acção com as mesmas partes e 
mesmo que os factos sejam os mesmos. 

Apelação nº 5367/03 – 2ª Secção 
Data – 18/11/2003 
Cândido de Lemos 

 
3501 
Título executivo, escritura pública. 
Sumário 
A escritura pública de compra e venda de 
imóvel não serve de título executivo para 
execução para entrega de coisa certa, 
devendo o requerimento inicial ser 
liminarmente indeferido. 

Agravo nº 5158/03 – 2ª Secção 
Data – 18/11/2003 
Durval Morais 

3502 
Conta solidária, conta bancária. 
Sumário 
Para haver responsabilidade de todos os 
contitulares de uma conta solidária pelo 
respectivo saldo negativo não basta que se 
apure a existência desse mesmo saldo, 
sendo ainda necessário que o banco 
comprove que tal saldo foi determinado por 
um dos titulares da conta e que os restantes 
contitulares manifestaram, de forma 
expressa ou tácita, o seu assentimento a 
essa actuação ou então, que a constituição 
do saldo negativo corresponda ao 
cumprimento de uma obrigação da 
responsabilidade dos demais contitulares. 

Apelação nº 5393/03 – 2ª Secção 
Data – 25/11/2003 
Emídio Costa 

 
 
3503 
Petição inicial, indeferimento liminar, 
dívida, hospital. 
Sumário 
I – O novo regime de cobrança de dívidas 
hospitalares (Decreto-Lei nº 218/99 de 15 
de Junho) o Hospital apenas necessita de 
alegar na petição inicial o facto gerador da 
responsabilidade pelos encargos e a 
prestação dos cuidados de saúde concretos. 
II – Não tem que alegar o modo concreto 
como ocorre o acidente donde derivaram os 
ferimentos a que prestou os seus cuidados. 

Agravo nº 5606/03 – 2ª Secção 
Data – 25/11/2003 
Fernando Samões 

 
 
3504 
Arrendamento, escritura pública, forma, 
nulidade. 
Sumário 
Um contrato de arrendamento para 
comércio celebrado por escrito particular 
em Setembro de 1990 é apenas anulável a 
pedido do locatário, nos termos do nº 3 do 
artigo 1029 do Código Civil então em 
vigor, não se aplicando o disposto no artigo 
286 do mesmo diploma. 

Apelação nº 4057/03 – 2ª Secção 
Data – 25/11/2003 
Luís Antas de Barros 
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3505 
Recuperação de empresa, reestruturação 
de empresa. 
Sumário 
I – No processo especial de recuperação de 
empresa o credor privilegiado que não 
renunciou à garantia real e que não deu o 
seu acordo à adopção de medida de 
recuperação aprovada, não fica vinculado a 
essa medida. 
II – Ainda que a medida de recuperação 
seja ineficaz relativamente a tal credor, este 
terá de atacar a homologação da mesma sob 
pena de se formar caso julgado e ser 
sancionada uma medida ilegal. 

Agravo nº 990/02 – 2ª Secção 
Data – 02/12/2003 
Alberto Sobrinho 

 
 
3506 
Arrendamento, indústria doméstica. 
Sumário 
I – É permitido ao arrendatário o exercício 
de indústria doméstica no locado, com as 
características do artigo 75 do Regime do 
Arrendamento Urbano. 
II – Tal norma não admite interpretação 
extensiva, não sendo nunca permitido o 
exercício do comércio. 

Apelação nº 5357/03 – 2ª Secção 
Data – 02/12/2003 
Fernando Samões 

 
 
3507 
Direito de regresso, seguradora, 
condução sem carta, nexo de causalidade. 
Sumário 
I – A doutrina perfilhada no Acórdão 
Uniformizador nº 6/2002 para a condução 
sob o efeito do álcool, vale igualmente para 
a condução sem carta. 
II – Assim a seguradora só terá direito de 
regresso contra o condutor sem carta pelos 

prejuízos directamente derivados da 
condução ilegal. 
III – À seguradora compete a prova de 
culpa do réu e nexo de causalidade entre o 
facto culposo, o dano e a produção do 
acidente. 

Apelação nº 5491/03 – 2ª Secção 
Data – 02/12/2003 
Fernando Samões 

 
 
3508 
Culpa, presunção, acidente de viação. 
Sumário 
I – Não se aplica ao proprietário de um 
canídeo interveniente em acidente de viação 
a presunção de culpa estabelecida no nº 1 
do artigo 493 do Código Civil, a qual é 
exclusiva das pessoas que assumiram o 
encargo de vigilância do mesmo. 
II – Antes se lhe aplica o disposto no artigo 
502 do mesmo diploma, atinente à 
responsabilidade a título de risco. 
III – Concorrência desse risco com o risco 
decorrente da circulação de veículo. 

Apelação nº 5156/03 – 2ª Secção 
Data – 02/12/2003 
Mário Cruz 

 
 
3509 
Alimentos provisórios, tribunal comum, 
competência. 
Sumário 
É competente o tribunal comum para 
procedimento cautelar de alimentos 
provisórios com fundamento no artigo 1880 
do Código Civil e não a Conservatória de 
Registo Civil. 

Agravo nº 5747/03 – 2ª Secção 
Data – 02/12/2003 
Marques de Castilho 
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2ª Secção Cível - 3ª Secção Judicial de Processos 
 
3510 
Arrendamento para habitação, resolução 
do contrato, falta, residência 
permanente. 
Legislação 
RAU90 ART64 N1 I N2 A C ART89 N2 
CPC95 ART490 N2 ART660 N2 ART668 
N1 D ART712 N4 
Sumário 
É ao arrendatário, quando em acção de 
despejo fundada em falta de residência 
permanente pretenda impedir a resolução 
do contrato de arrendamento, que cabe 
alegar e provar a permanência de familiares 
no arrendado, a existência de um vínculo de 
dependência económica e a intenção de ali 
regressar. 

Apelação nº 2799/02 – 3ª Secção 
Data – 09/01/2003 
Camilo Camilo 

 
 
3511 
Cláusula compromissória, requisitos. 
Legislação 
CPC95 ART100 
Sumário 
A validade de um pacto atributivo de 
competência depende apenas da verificação 
dos requisitos referidos no artigo 100 do 
Código de Processo Civil e não da validade 
do contrato. 

Agravo nº 2894/02 – 3ª Secção 
Data – 09/01/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3512 
Execução por quantia certa, prescrição, 
cheque, título executivo, validade, 
documento, obrigação causal. 
Legislação 
CPC95 ART46 C ART466 N1 ART467 
N1 D 
LUCH ART1 ART2 ART29 ART52 
CCOM888 ART2 ART13 N1 ART394 
ART396 
CCIV66 ART9 N3 ART280 N1 ART350 
ART458 N1 ART1142 
Sumário 
I – É título executivo o documento 
particular que revela obrigação pecuniária  

 
de montante determinado ou determinável. 
II – O cheque, ainda que prescrito, pode 
revestir a natureza de título executivo desde 
que, como documento quirógrafo que então 
passa a constituir, seja objecto de expressa 
alegação no requerimento executivo a causa 
subjacente à sua emissão. 

Apelação nº 2675/02 – 3ª Secção 
Data – 09/01/2003 
Sousa Leite 

 
 
3513 
Reclamação de créditos, Segurança 
Social, privilégio creditório, inexistência 
jurídica. 
Legislação 
CPC95 ART865 
DL 103/80 de 09/05/1980 
Sumário 
O Decreto-Lei nº 103/80, de 9 de Maio, tem 
de ser considerado inexistente, por não 
referendado. 

Apelação nº 2860/02 – 3ª Secção 
Data – 16/01/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3514 
Arrendamento urbano, actualização de 
renda, obras de conservação ordinária, 
aplicação da lei no tempo. 
Legislação 
RAU90 ART12 N2 ART38 
CCIV66 ART12 
Sumário 
A lei aplicável à actualização da renda, por 
motivo de obras realizadas pelo senhorio no 
local arrendado, é a lei vigente na data da 
realização das obras e não na data em que 
as obras se tornem necessárias. 

Apelação nº 2673/02 – 3ª Secção 
Data – 16/01/2003 
Moreira Alves 

 
 
3515 
Procedimentos cautelares, restituição 
provisória de posse, requisitos. 
Legislação 
CPC95 ART381 ART395 
Sumário 
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A restituição provisória de posse, nos casos 
em que o esbulho não envolva violência, 
depende da verificação de uma situação 
possessória, de esbulho ou turbação dessa 
posse e dos requisitos gerais próprios das 
providências cautelares comuns. 

Agravo nº 2878/02 – 3ª Secção 
Data – 16/01/2003 
Moreira Alves 

 
 
3516 
Contrato de seguro, contrato de adesão, 
proposta de seguro, apólice de seguro. 
Legislação 
CCOM888 ART426 
CCIV66 ART227 N1 ART483 N1 
CE98 ART109 N2 
DL 102/84 de 20/04/1984 ART114 N3 N8 
ART116 ART118 N1 N2 N3 ART119 B 
DL 522/85 de 31/12/1985 ART1 ART20 
N1 A 
DL 388/91 de 10/10/1991 ART2 ART4 N2 
ART8 F ART18 N1 
DL 176/95 de 26/07/1995 ART17 N1 N2 
Sumário 
I – A mediação de seguros é uma actividade 
de natureza remunerada tendente à 
realização, através da apreciação dos riscos 
em causa, e à assistência, ou somente a esta 
última, relativamente aos contratos de 
seguro que tenham por objecto a cobertura 
de riscos situados em território nacional. 
II – Agente de seguros é o mediador que 
exerce a sua actividade apresentando, 
propondo e preparando a celebração de 
contratos, com a prestação da devida 
assistência aos mesmos. 
III – A actividade de agente de seguros, no 
que respeita à preparação do contrato a 
celebrar, ou seja, na intermediação entre o 
respectivo tomador do seguro e a entidade 
seguradora, cessa no preciso momento em 
que ocorre a celebração do referido negócio 
jurídico, sendo para isso necessária a 
intervenção daquela entidade através da 
aprovação da proposta apresentada pelo 
respectivo mediador, salvo se, em 
consequência de acordo celebrado entre 
este último e a seguradora, haja sido 
conferida àquele a faculdade de celebrar 
directamente tais contratos em nome e por 
conta da mesma. 

IV – Se o mediador, em consequência de 
autorização da seguradora, podia emitir 
certificados provisórios de seguro, no 
exclusivo âmbito do seguro obrigatório 
relativo a responsabilidade civil automóvel, 
o seguro de uma máquina tipo bulldozer, 
contratado pelo autor, não se enquadrava, 
pelo menos quanto à cobertura do risco de 
incêndio, naquela modalidade do seguro do 
ramo não vida. 
V – E não se tendo provado que o mediador 
tivesse comunicado ao dono da máquina 
que a seguradora havia aceite a proposta de 
contrato a ela respeitante, não pode o 
mediador ser responsabilizado pelos danos 
entretanto sofridos em virtude do incêndio 
da máquina. 
VI – O contrato de seguro é um contrato de 
adesão em que o segurado não tem a menor 
participação na preparação e redacção das 
cláusulas do mesmo, limitando-se a aceitar 
o texto que o outro contraente oferece, em 
massa, ao público interessado. 
VII – A celebração do contrato está 
condicionada à apresentação, pelo potencial 
tomador do seguro, de uma proposta 
correspondente ao ramo e modalidade que 
pretende contratar, proposta essa que se 
traduz num formulário fornecido pela 
entidade seguradora. 
VIII – A mera subscrição da proposta e 
subsequente entrega à seguradora não 
confere, desde logo, plena validade e 
eficácia ao contrato a que se reporta aquela 
proposta. 
IX – O contrato apenas se considera 
celebrado quando decorrido o prazo de 15 
dias após a recepção da proposta, a 
seguradora não proceda à notificação do 
proponente, comunicando-lhe a sua 
aceitação ou recusa. 
X – Sendo o contrato de seguro um contrato 
formal, titulado pela respectiva apólice, a 
sua existência apenas pode ser comprovada 
através da emissão daquele documento, que 
pode, todavia, ser substituído, relativamente 
ao seguro obrigatório, pelo certificado 
provisório e, quanto aos restantes seguros, 
pela nota de cobertura, que constitui o 
documento emitido pela seguradora 
destinado a substituir provisoriamente a 
respectiva apólice. 
XI – Não tendo sido entregue ao autor 
qualquer nota de cobertura do seguro, 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 20 

 
 

13

substitutiva da respectiva apólice, não pode 
considerar-se celebrado validamente 
qualquer contrato de seguro cobrindo o 
risco de incêndio da máquina escavadora, 
pelo que não pode a seguradora proceder ao 
ressarcimento dos danos resultante do 
incêndio que atingiu tal máquina. 

Apelação nº 1764/02 – 3ª Secção 
Data – 16/01/2003 
Sousa Leite 

 
 
3517 
Cessão de exploração de estabelecimento 
comercial, comunicação. 
Legislação 
RAU90 ART111 ART64 N1 F 
Sumário 
A cessão de exploração de um 
estabelecimento comercial não tem que ser 
comunicada ao senhorio. 

Apelação nº 3348/02 – 3ª Secção 
Data – 23/01/2003 
Coelho da Rocha 

 
 
3518 
Factos, qualificação, obrigação, 
incumprimento. 
Legislação 
CCIV66 ART790 ART791 ART795 N1 
CPC95 ART264 ART664 
Sumário 
I – O Juiz apenas pode servir-se dos factos 
articulados pelas partes – sem prejuízo do 
disposto no artigo 264 do Código de 
Processo Civil -, mas é livre na qualificação 
jurídica dos concretos factos provados e sua 
integração na lei aplicável (artigo 664 do 
Código de Processo Civil). 
II – Havendo incumprimento de um 
contrato bilateral, por impossibilidade 
objectiva ou subjectiva, fica o credor 
desobrigado da contraprestação e, se já a 
tiver realizado, tem direito de exigir a sua 
restituição nos termos prescritos para o 
enriquecimento sem causa. 

Apelação nº 1058/02 – 3ª Secção 
Data – 23/01/2003 
Norberto Brandão 

 
 
3519 
Expropriação, solos, natureza jurídica. 

Legislação 
CEXP91 ART24 ART25 ART26 
Sumário 
O fim a que uma parcela expropriada se 
destina é irrelevante para se determinar a 
classificação do solo. 

Apelação nº 3152/02 – 3ª Secção 
Data – 23/01/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3520 
Acidente de viação, acidente de trabalho, 
sub-rogação, limite da indemnização. 
Legislação 
LEI 2127 de 03/08/1965 BASEXXXVII 
BASEIX 
Sumário 
No direito à reparação por acidentes de 
trabalho não estão compreendidos todos os 
danos sofridos por um lesado em acidente 
de viação, nomeadamente os danos morais 
e os danos patrimoniais não compreendidos 
na Base IX da Lei nº 2127. 

Apelação nº 3169/02 – 3ª Secção 
Data – 23/01/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3521 
Expropriação por utilidade pública, 
servidão non aedificandi, indemnização. 
Legislação 
CEXP91 ART8 N3 
Sumário 
Averiguado que a diminuta área (168 m2) 
onerada com servidão “non aedificandi”, 
comparativamente com a área total da parte 
sobrante (5.108 m2) não é de molde a 
produzir qualquer depreciação pecuniária, 
relativamente às potencialidades 
edificativas da mesma, não há que 
considerar a atribuição de qualquer 
quantitativo indemnizatório aos 
expropriados, a título de ressarcimento por 
quaisquer prejuízos pelos mesmos sofridos, 
decorrentes da privação da utilização 
integral, para fins construtivos, da parte 
sobrante do prédio donde foi desanexada a 
parcela expropriada. 

Apelação nº 2076/02 – 3ª Secção 
Data – 23/01/2003 
Sousa Leite 

 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 20 

 
 

14

3522 
Procedimentos cautelares, natureza 
urgente no processo. 
Legislação 
CPC95 ART144 N1 ART382 N1 
Sumário 
Sendo os procedimentos cautelares 
processos de natureza urgente, os actos 
relativos à respectiva tramitação devem 
praticar-se durante as férias judiciais, 
estendendo-se a urgência à fase de recurso, 
até à decisão final definitiva. 

Agravo nº 142/03 – 3ª Secção 
Data – 30/01/2003 
Alves Velho 

 
 
3523 
Livrança, aval, avalista, letra em branco. 
Legislação 
LULL ART30 ART31 
Sumário 
Uma simples assinatura no verso de uma 
letra ou livrança, desacompanhada da 
expressão “bom por aval” ou formula 
equivalente, não pode valer como aval. 

Apelação nº 3352/02 – 3ª Secção 
Data – 30/01/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3524 
Acto processual, justo impedimento, 
telecópia. 
Legislação 
CPC95 ART143 N4 introduzido pelo DL 
183/00 de 10/08/2000 
Sumário 
Não é intempestiva a prática de acto 
processual – requerimento em que se invoca 
o justo impedimento para a apresentação de 
contestação no terceiro dia útil subsequente 
ao termo do prazo para a deduzir – através 
de telecópia enviada ao tribunal já depois 
do encerramento da secretaria judicial. 

Agravo nº 2616/02 – 3ª Secção 
Data – 30/01/2003 
Teles de Menezes 

 
 
3525 
Arrendamento, recibo, documento, 
provas. 
Sumário 

Mesmo no domínio do Regime do 
Arrendamento Urbano, o recibo de renda 
pode ser substituído por qualquer outro 
documento assinado pelo senhorio e de que 
conste a confissão expressa do contrato de 
arrendamento. 

Apelação nº 2571/03 – 3ª Secção 
Data – 29/05/2003 
Gonçalo Silvano 

 
 
3526 
Contrato de mediação, terceiros. 
Sumário 
Um mediador pode ser responsabilizado 
pelos danos causados pela violação do 
dever de informação, a qualquer dos 
potenciais contraentes, designadamente ao 
terceiro que não interveio directamente no 
contrato de mediação. 

Apelação nº 555/03 – 3ª Secção 
Data – 29/05/2003 
Pinto de Almeida 

 
 
3527 
Acção de preferência, depósito do preço. 
Sumário 
O depósito do preço, pressuposto do 
exercício de uma acção de preferência, tem 
que ser efectuado no prazo legal e em 
numerário, não podendo ser substituído por 
garantia ou fiança bancária. 

Apelação nº 3156/03 – 3ª Secção 
Data – 12/06/2003 
Coelho da Rocha 

 
 
3528 
Responsabilidade civil, escavações. 
Sumário 
O dono de um prédio onde se tenham feito 
escavações que tenham causado prejuízos a 
um prédio vizinho responde por esses danos 
mesmo nos casos em que a obra de 
escavação não é por ele executada. 

Apelação nº 2151/03 – 3ª Secção 
Data – 12/06/2003 
João Vaz 

 
 
3529 
Domínio público, uso, registo. 
Sumário 
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I – O titular do uso privativo de um terreno 
público não detém sobre ele qualquer poder 
de natureza privada, apenas meros poderes 
de uso. 
II – O pedido de reconhecimento da 
dominialidade pública deste terreno tem 
implícita a declaração de nulidade dos 
documentos públicos de transmissão da 
propriedade que incidam sobre o terreno e 
que conduz necessariamente ao 
cancelamento do registo. 

Apelação nº 3166/02 – 3ª Secção 
Data – 12/06/2003 
Pinto de Almeida 

 
 
3530 
Direito à vida, indemnização. 
Sumário 
É de fixar em 10.000.000$00 (49.879,79€) 
a indemnização pela perda do direito à vida 
de um jovem de 16 anos falecido em 
consequência de acidente de viação. 

Apelação nº 2672/03 – 3ª Secção 
Data – 12/06/2003 
Saleiro de Abreu 

 
 
3531 
Acidente de viação, indemnização. 
Sumário 
O cônjuge de sinistrado em acidente de 
viação que em virtude do acidente ficou 
afectado na sua capacidade sexual, tem 
direito a ser indemnizado por se sentir 
afectado directamente no seu direito à 
sexualidade no âmbito dos deveres 
conjugais com referência expressa ao débito 
conjugal. 

Apelação nº 3036/03 – 3ª Secção 
Data – 26/06/2003 
Gonçalo Silvano 

 
 
3532 
Arrendamento, denúncia para habitação, 
necessidade de casa para habitação. 
Sumário 
Para que se conclua da necessidade que um 
senhorio tem da casa arrendada para sua 
habitação, necessário é que a sua situação 
habitacional à data do arrendamento tenha 
sofrido alteração de modo que a casa que 

arrendou se torne agora imprescindível à 
sua própria habitação. 

Apelação nº 3521/03 – 3ª Secção 
Data – 03/07/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3533 
Decisão, erro. 
Sumário 
Para que haja um erro judiciário em matéria 
de direito necessário é que ocorra um 
desajuste claro entre a resolução judicial e a 
situação fáctica, de modo a transformar a 
decisão judicial numa decisão claramente 
arbitrária, de incúria, por produzir 
conclusões e decisões ilógicas e absurdas, 
contrárias à normalidade do processo. 

Apelação nº 3155/03 – 3ª Secção 
Data – 03/07/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3534 
Suprimentos, fixação de prazo. 
Sumário 
I – Em processo para fixação de prazo para 
reembolso de suprimentos, o sócio tem 
apenas de provar que houve suprimentos e 
que não foi convencionado um prazo para a 
sua restituição ou reembolso. 
II – Cabe à sociedade o ónus da prova da 
impossibilidade de pagar os suprimentos da 
forma e no prazo em que foi condenada. 

Apelação nº 2426/03 – 3ª Secção 
Data – 03/07/2003 
Saleiro de Abreu 

 
 
3535 
Expropriação por utilidade pública, 
valor real e corrente dos bens. 
Sumário 
Em processo de expropriação por utilidade 
pública, no cálculo do valor da construção 
não poderão tomar-se em conta, cega e 
exclusivamente, as leis e regulamentos em 
vigor, designadamente os índices de 
ocupação permitidos pelo PDM, pois há 
que ajustar se aqueles índices, no caso 
concreto, são os urbanisticamente 
adequados, tendo em consideração, 
designadamente, a área de terreno, a sua 
localização, as características da zona 
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envolvente, a tipologia dos edifícios e a 
cércea predominante. 

Apelação nº 2821/03 – 3ª Secção 
Data – 03/07/2003 
Saleiro de Abreu 

 
 
3536 
Título executivo, cheque, prescrição, 
endosso. 
Sumário 
O adquirente por endosso de cheque que 
haja prescrito não pode usá-lo, em qualquer 
caso, como título executivo. 

Apelação nº 3350/03 – 3ª Secção 
Data – 03/07/2003 
Saleiro de Abreu 

 
 
3537 
Seguro, competência convencional, 
cláusula contratual geral. 
Sumário 
Constando de uma declaração apenas que o 
subscritor tomou conhecimento das 
condições de um contrato de seguro, sem 
que em ponto algum se mencionem ou 
especifiquem as condições, ignora-se de 
todo que condições se tratava ou se terão 
sido comunicadas todas as constantes das 
condições gerais, designadamente a que se 
refere à competência convencional, pelo 
que não pode ter-se como cumprido o dever 
de comunicação que impendia sobre a 
seguradora. 

Agravo nº 3488/03 – 3ª Secção 
Data – 03/07/2003 
Saleiro de Abreu 

 
 
3538 
Competência, protecção da criança, 
processo. 
Sumário 
Os juízos cíveis são os competentes em 
razão da matéria para o conhecimento de 
processo de promoção e protecção de 
menores, mesmo que inicialmente o 
processo tenha sido distribuído aos juízos 
criminais. 

Agravo nº 4120/03 – 3ª Secção 
Data – 18/09/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 

3539 
Trespasse, contrato-promessa, licença de 
utilização, nulidade. 
Sumário 
Um contrato promessa de trespasse de um 
estabelecimento comercial é nulo se o local 
onde se encontra instalado o 
estabelecimento foi arrendado sem licença 
de utilização mas apenas com base em 
documento comprovativo de ela ter sido 
requerida. 

Apelação nº 4095/03 – 3ª Secção 
Data – 18/09/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3540 
Privilégio creditório, crédito da 
Segurança Social, IRS, hipoteca. 
Sumário 
Os créditos da Segurança Social e 
provenientes de dívidas do IRS não gozam 
de privilégio imobiliário geral. 

Apelação nº 4045/03 – 3ª Secção 
Data – 25/09/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3541 
Responsabilidade civil, juros de mora, 
indemnização. 
Sumário 
Não se referindo, na decisão que fixou o 
montante da indemnização pecuniária por 
facto ilícito ou pelo risco, que ela foi 
actualizada a essa data, os juros de mora 
contam-se a partir da citação. 

Apelação nº 4475/03 – 3ª Secção 
Data – 02/10/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3542 (Texto integral) 
Expropriação por utilidade pública, 
arrendamento, indemnização, 
desistência. 
Sumário 
I – Sendo, à partida, o acto expropriativo 
incompatível com a manutenção de 
contratos de arrendamento habitacional 
sobre os bens expropriados, estes caducam. 
II – Mas se, antes de os arrendatários 
saírem, a entidade expropriante chegar à 
conclusão de que estes se podem manter ali, 
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já que o projecto definitivo do que visa 
construir não atinge a zona locada, não têm 
eles direito, em virtude da expropriação, a 
serem indemnizados ou a disporem de 
outras casas. 

Apelação nº 4066/03 – 3ª Secção 
Data – 09/10/2003 
João Bernardo 

 
 
3543 
Embargos de executado, suspensão. 
Sumário 
Tendo o embargante requerido a suspensão 
da execução fundada em escrito particular 
sem assinatura reconhecida e juntando 
algum documento que constituía princípio 
de prova – por exemplo, fotocópia do seu 
Bilhete de Identidade – a suspensão só deve 
ser indeferida se o juiz, fundadamente, 
concluir que a invocada não genuinidade da 
assinatura não passa de mero expediente 
dilatório. 

Agravo nº 4498/03 – 3ª Secção 
Data – 09/10/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3544 (Texto integral) 
Acidente de viação, incapacidade geral 
de ganho. 
Sumário 
I – Nos casos de indemnização pela perda 
da capacidade laboral geral, deve ser 
seguido – no plano civil – o critério 
consistente em procurar um capital que, de 
rendimento (por regra juros) e dele mesmo, 
proporcione o que deixou (na realidade ou 
teoricamente) de se auferir e se extinga no 
fim presumível de vida activa do lesado. 
II – Na aplicação desse critério não deve, 
contudo, perder-se de vista que o mesmo 
conduz a uma distinção inusitada entre 
quem ganha mal e quem ganha bem, 
beneficiando estes em detrimento daqueles. 
III – É adequado o montante de 50.000 € de 
indemnização, pela perda da capacidade 
laboral permanente, a um trolha de 1ª, 
nascido em 1964, que auferia 75.500$00 14 
vezes ao ano e ficou com 30% de 
Incapacidade Permanente Parcial, esta com 
previsão de agravamento com o passar dos 
anos. 

IV – As quantias indemnizatórias 
emergentes de responsabilidade civil 
decorrente de acidentes de viação, se não 
forem actualizadas com referência ao 
período de tempo que decorreu depois da 
citação, vencem juros contados da data 
desta. 

Apelação nº 4478/03 – 3ª Secção 
Data – 16/10/2003 
João Bernardo 

 
 
3545 
Arrendamento 
Sumário 
I – Um contrato de arrendamento de um 
prédio para nele ser instalado um campo de 
jogos que se destinava directamente ao 
exercício de práticas desportivas reveste a 
natureza de um contrato de arrendamento 
rústico não rural nem florestal para fim 
diverso do exercício do comércio, indústria 
ou profissão liberal. 
II – Tal contrato é passível de ser 
denunciado no fim do prazo. 

Apelação nº 1796/03 – 3ª Secção 
Data – 16/10/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3546 
Expropriação, terreno para construção. 
Sumário 
O valor das infra-estruturas necessárias para 
se construir em solo classificado como apto 
para construção é tido em conta quando, em 
virtude da sua ausência, o coeficiente 
correspondente não é tomado em conta para 
o cálculo do valor do solo, nos termos do 
disposto no artigo 25 nºs 2 e 3 do Código 
das Expropriações. 

Apelação nº 4829/03 – 3ª Secção 
Data – 16/10/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3547 
Caminho público, atravessadouro. 
Sumário 
I – A distinção entre caminho público e 
atravessadouro não pode ser retirada do 
Assento de 19 de Abril de 1989; 
II – Nem a ideia – ainda que exacta – de 
que o atravessadouro constitui parte 
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integrante do prédio onde se situa e o 
caminho público não, pode servir de 
elemento distintivo. 
III – A distinção há-de ser encontrada na 
integração ou não na rede viária, ligando 
caminhos entre si (presumindo-se, na 
afirmativa, tratar-se dum caminho público e 
na negativa, conduzindo a imóvel 
determinado, dum atravessadouro). 
IV – Em todo o caso, será sempre de 
ponderar a relevância sob o ponto de vista 
de interesse colectivo que caracteriza o 
caminho público e não o atravessadouro. 

Apelação nº 4928/03 – 3ª Secção 
Data – 23/10/2003 
João Bernardo 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3548 
Expropriação por utilidade pública, 
Reserva Agrícola Nacional. 
Sumário 
I – O expropriado não recorrente da decisão 
arbitral não pode obter indemnização 
superior à fixada em tal decisão. 
II – Um terreno integrado na Reserva 
Agrícola Nacional deve, em princípio, ser 
avaliado como “solo para outros fins”. 
III – Assim não será se quem expropria 
visar ali construir ou se se verificarem os 
casos excepcionais em que, apesar de tal 
integração, se pode construir. 
IV – Os factos relativos a estes casos de 
excepção terão de ser alegados e 
demonstrados pelo expropriado. 

Apelação nº 5112/03 – 3ª Secção 
Data – 23/10/2003 
João Bernardo 

 
3549 
Competência internacional. 
Sumário 
A competência de um tribunal na ordem 
internacional deve ser avaliada na base do 
que a tal respeito prescreve o Regulamento 
da Comunidade Europeia relativo à 
“competência judiciária”, ao 
reconhecimento e à execução das decisões 
em matéria civil e comercial entrado em 
vigor em 1 de Março de 2002. 

Agravo nº 4273/03 – 3ª Secção 
Data – 23/10/2003 
Mário Fernandes 

3550 
Providência cautelar não especificada, 
legitimidade passiva, compropriedade. 
Sumário 
Uma providência cautelar em que se pede 
que seja decretada determinada medida 
contra os proprietários de um prédio 
causador de danos a prédio contíguo ter de 
ser instaurada contra todos os 
comproprietários do prédio. 

Agravo nº 4971/03 – 3ª Secção 
Data – 30/10/2003 
Fernando Baptista 

 
 
3551 
Registo da acção 
Sumário 
É de interpretar extensivamente o disposto 
no nº 3 do artigo 3 do Código de Registo 
Predial no sentido de abranger também a 
situação de o Conservador recusar o registo 
por dúvidas e a sua remoção não pode ser 
imputada ao registante. 

Agravo nº 5127/03 – 3ª Secção 
Data – 30/10/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
3552 
Terreno, apropriação ilícita, 
expropriação por utilidade pública, 
tribunal competente. 
Sumário 
Para dirimir o litígio entre um particular e o 
Instituto de Estradas de Portugal relativo a 
alegada apropriação indevida de uma 
parcela de terreno aquando da construção 
de uma estrada é competente o tribunal 
comum. 

Agravo nº 4927/03 – 3ª Secção 
Data – 30/10/2003 
Viriato Bernardo 

 
 
3553 
Cheque, título executivo. 
Sumário 
A ordem de pagamento dada ao banco, 
concretizada num cheque implica, em 
princípio, um reconhecimento unilateral de 
dívida, nos termos do disposto no artigo 
458 nº 1 do Código Civil e, por isso, 
podendo aquele funcionar como título 
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executivo, nos termos do disposto no artigo 
46 alínea c) do Código de Processo Civil. 

Agravo nº 278/03 – 3ª Secção 
Data – 06/11/2003 
Mário Fernandes 

 
 
3554 
Recurso, interposição de recurso, prazo. 
Sumário 
I – O disposto no artigo 686 nº 1 do Código 
de Processo Civil é aplicável aos despachos 
em geral. 

Agravo nº 5754/03 – 3ª Secção 
Data – 20/11/2003 
Gonçalo Silvano 

 
 
3555 
Sociedade anónima, conselho de 
administração, deliberação, impugnação. 
Sumário 
As decisões de um conselho de 
administração de uma sociedade anónima 
podem ser impugnadas directamente para 
os tribunais. 

Agravo nº 5690/03 – 3ª Secção 
Data – 20/11/2003 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
3556 
Privilégio creditório, hipoteca, Segurança 
Social, trabalhador, crédito. 
Sumário 
Os créditos do reclamante trabalhador e da 
Segurança Social, que beneficiam de 
privilégio imobiliário geral, não gozam de 
prioridade sobre a hipoteca uma vez que 
não lhes é aplicável o regime do artigo 751 
do Código de Processo Civil, mas antes o 
do artigo 749. 

Apelação nº 5142/03 – 3ª Secção 
Data – 20/11/2003 
Pinto de Almeida 

 
 
3557 
Execução, sentença, extinção, caso 
julgado. 
Sumário 
A sentença que reclama extinta a execução 
tem sempre um conteúdo processual, 
independentemente da causa determinante 

da extinção, pelo que não faz caso julgado 
material. 

Apelação nº 5236/03 – 3ª Secção 
Data – 20/11/2003 
Pinto de Almeida 

 
 
3558 
Expropriação por utilidade pública, 
competência. 
Sumário 
Para todos os termos de um processo de 
expropriação por utilidade pública em que 
não tenha sido requerida a intervenção do 
tribunal colectivo é competente o juízo 
cível e não a vara cível. 

Conflito Competência nº 4990/03 – 
3ª Secção 
Data – 27/11/2003 
Gonçalo Silvano 

 
 
3559 (Texto integral) 
Direito à vida, indemnização. 
Sumário 
É de fixar em 10.000 contos (49.879,79 €) o 
montante da indemnização ou compensação 
pela perda do direito à vida. 

Apelação nº 5354/03 – 3ª Secção 
Data – 27/11/2003 
Mário Fernandes 

 
 
3560 
Desconto, contrato. 
Sumário 
Invocando o autor um contrato de desconto 
de uma letra, a acção não é cambiária, pelo 
que apenas tinham que ser alegados factos 
que caracterizassem aquele contrato e 
demonstrassem a existência do crédito do 
autor, ou seja, a proposta de desconto, o 
recebimento antecipado das quantias pelo 
descontário, a entrega do título cambiário e 
a relação de causalidade entre o 
recebimento antecipado e a entrega do 
título. 

Apelação nº 4413/03 – 3ª Secção 
Data – 27/11/2003 
Pinto de Almeida 
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3561 
Justificação notarial, impugnação, acção, 
legitimidade activa. 
Sumário 
Em acção de impugnação de escritura de 
justificação notarial, a legitimidade activa 
radica em quem alegar uma qualquer 
relação ou direito que seja posto seriamente 
em crise pela justificação notarial do réu. 

Agravo nº 5511/03 – 3ª Secção 
Data – 27/11/2003 
Pires Condesso 

 
 
3562 
Expropriação por utilidade pública, 
competência. 
Sumário 
Num processo de expropriação por 
utilidade pública em que não foi requerida a 
intervenção do Tribunal Colectivo, o Juiz 
competente é o Juiz do Juízo Cível e não o 
Juiz de Círculo. 

Conflito Competência nº 4647/03 – 
3ª Secção 
Data – 27/11/2003 
Saleiro de Abreu 

 
 
3563 
Contrato-promessa, prédio, defeitos. 
Sumário 
O facto de um promitente vendedor não 
reparar os defeitos existentes no prédio 
prometido vender, não permite que o 
promitente comprador, sem mais, proceda à 
resolução do contrato. 

Apelação nº 5107/03 – 3ª Secção 
Data – 27/11/2003 
Saleiro de Abreu 

 
 
3564 
Inventário, sentença, caso julgado, abuso 
de direito. 
Sumário 
I – A sentença homologatória de uma 
partilha só faz caso julgado em relação a 
questões que “ex-processo” tenham sido 
discutidas e decididas no processo de 
inventário. 
II – Constitui abuso de direito a conduta de 
alguém, que, tendo sido interessado num 
processo de inventário, instaure uma acção 

contra outro interessado para reivindicar 
parte de um prédio que, em acordo 
extrajudicial tinha concordado ser atribuído 
àquele interessado. 

Apelação nº 5678/03 – 3ª Secção 
Data – 27/11/2003 
Saleiro de Abreu 

 
 
3565 
Execução, penhora, extinção. 
Sumário 
Não é admissível o levantamento da 
penhora havendo créditos reclamados e 
liminarmente admitidos. 

Agravo nº 5539/03 – 3ª Secção 
Data – 27/11/2003 
Teles de Menezes 

 
 
3566 
Execução, título executivo, inventário, 
sentença. 
Sumário 
A sentença homologatória de uma partilha 
em inventário judicial é título executivo 
para obter a entrega de um prédio 
adjudicado ao exequente. 

Agravo nº 5852/03 – 3ª Secção 
Data – 27/11/2003 
Teles de Menezes 

 
 
3567 
Gravação da prova. 
Sumário 
I – A parte, que queira impugnar a decisão 
da matéria factual levada a cabo na 1ª 
instância, pode invocar a má gravação das 
cassetes até ao fim do prazo das alegações 
respectivas. 
II – Se só alguns depoimentos foram mal 
gravados, só esses, em princípio, terão que 
se repetir. 
III – Uma vez repetidos, o juiz da 1ª 
instância poderá conjugá-los com os 
demais, socorrendo-se da gravação que não 
estava mal feita. 
IV – Caso o entenda justificado, pode, no 
entanto, voltar a inquirir as testemunhas 
cujo depoimento foi bem gravado. 

Agravo nº 4403/03 – 3ª Secção 
Data – 04/12/2003 
João Bernardo 
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3568 
Execução, suspensão. 
Sumário 
A simples junção do Bilhete de Identidade 
do executado não é suficiente para se 
suspender a execução com base na não 
genuinidade da assinatura do escrito 
particular dado como título executivo, 
sendo necessário ainda que de um exame 
macroscópico as assinaturas do escrito e do 
Bilhete de Identidade resulte uma aparente 
semelhança entre ambas. 

Agravo nº 5538/03 – 3ª Secção 
Data – 04/12/2003 
João Vaz 

 
 
3569 
Expropriação por utilidade pública, 
competência. 
Sumário 
São os juízos cíveis e não o tribunal de 
círculo, os competentes materialmente para 
prosseguirem com um processo de 
expropriação por utilidade pública em que 
não tenha sido requerida a intervenção do 
tribunal colectivo. 

Conflito Competência nº 5241/03 – 
3ª Secção 
Data – 04/12/2003 
Pires Condesso 

 
 
 
 
 

3570 
Notificação judicial avulsa. 
Sumário 
I – Não é admissível a notificação judicial 
avulsa em pessoa diversa do notificando. 
II – E isto ainda que eventualmente a 
impossibilidade de notificação possa 
conduzir à necessidade de recorrer à 
propositura duma acção para o efeito de 
conseguir o efeito de direito material não 
conseguido através da notificação judicial 
ou extrajudicial. 

Agravo nº 6023/03 – 3ª Secção 
Data – 04/12/2003 
Saleiro de Abreu 

 
 
3571 
Falência, banco, abuso de direito. 
Sumário 
I – Em processo de falência, se o juiz 
dispuser de todos os elementos para decidir 
de mérito, não tem de realizar audiência de 
julgamento. 
II – Não abusa do direito o banco que deu a 
um avalista boas informações sobre a 
solvabilidade dos clientes da devedora 
principal (de que este era sócio), que 
garante o desconto das letras em causa e 
que, depois, vem requerer a falência do 
mesmo avalista. 

Agravo nº 6265/03 – 3ª Secção 
Data – 18/12/2003 
João Bernardo 
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3ª Secção Cível - 5ª Secção Judicial de Processos 
 
 
3572 
Empreitada, incumprimento definitivo, 
abandono da obra. 
Legislação 
CCIV66 ART1221 ART1222 ART1223 
Sumário 
Face à existência de um contrato de 
empreitada, o abandono da obra por parte 
do empreiteiro configura um 
incumprimento parcial e definitivo. 

Apelação nº 1766/02 – 5ª Secção 
Data – 06/01/2003 
Couto Pereira 

 
 
3573 
Expropriação por utilidade pública, 
prova pericial, objecto. 
Legislação 
CEXP91 ART24 ART60 
Sumário 
Logo que o juiz se aperceba da 
probabilidade de o solo expropriado, em 
processo de expropriação por utilidade 
pública, ser qualificado em uma das duas 
categorias previstas no artigo 24 do Código 
das Expropriações, deve solicitar a todos os 
peritos que emitam laudos contemplando as 
várias classificações possíveis, pois, de 
outro modo, a igualdade das partes não é 
assegurada. 

Apelação nº 2533/02 – 5ª Secção 
Data – 06/01/2003 
Fonseca Ramos 

 
 
3574 
Empreitada, comissão, dono da obra. 
Legislação 
CCIV66 ART1209 
Sumário 
A simples fiscalização concedida ao dono 
da obra num contrato de empreitada não a 
coloca, sem mais, numa situação de relação 
de comissão, na medida em que essa 
fiscalização não significa qualquer 
exercício de autoridade e direcção sobre o 
autor da obra. 

Apelação nº 1904/02 – 5ª Secção 
Data – 06/01/2003 
Pinto Ferreira 

 
 
3575 
Arrendamento para habitação, denúncia 
para habitação, compropriedade. 
Legislação 
RAU90 ART69 N1 A 
Sumário 
Numa acção de despejo por denúncia para 
habitação, se os autores sempre viveram 
numa habitação, seja na qualidade de 
comproprietários ou porque a casa é de 
familiares, terão de provar qualquer facto 
que demonstre qual a razão porque agora 
necessitam do locado. 

Apelação nº 1064/01 – 5ª Secção 
Data – 06/01/2003 
Sousa Lameira 

 
 
3576 
Mora do devedor, dívida comercial, 
juros. 
Legislação 
CCIV66 ART806 
PORT 262/99 de 14/04/1999 
Sumário 
Tendo-se provado que a Autora forneceu à 
Ré diversos artigos, a pagar no prazo de 30 
dias contados da data da respectiva factura, 
e que, do respectivo valor, depois 
rectificado para menos, ainda está em 
dívida certa importância, é de harmonia 
com a data da factura – 30 dias após essa 
data – que o devedor está em mora e deve 
juros à taxa de 12%, por força da Portaria nº 
262/99, de 14 de Abril, em virtude de a 
dívida ser comercial. 

Apelação nº 2308/02 – 5ª Secção 
Data – 13/01/2003 
Ferreira de Sousa 

 
 
3577 
Arrendamento para habitação, alteração 
da estrutura do prédio, resolução do 
contrato. 
Legislação 
RAU90 ART50 ART63 ART64 N1 D 
CCIV66 ART1043 
Sumário 
Não fundamentam a resolução do contrato 
do arrendamento as obras no locado 
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promovidas pelo inquilino para seu 
conforto e comodidade, mas sem 
consentimento do senhorio, que não 
diminuíram o valor locativo do prédio nem 
sacrificaram, em grau relevante, a estrutura 
do mesmo. 

Apelação nº 135/02 – 5ª Secção 
Data – 13/01/2003 
Oliveira Abreu 

 
 
3578 
Acção de preferência, pressupostos, 
renúncia, direito de preferência, 
ampliação, objecto. 
Sumário 
I – Para que haja renuncia ao direito de 
preferência é necessário que o potencial 
vendedor (e não o potencial comprador) 
comunique o projecto de venda ao titular da 
preferência e este depois declare que não 
pretende exercê-la. 
II – Não tendo as casas que compõem o 
prédio urbano alienado autonomia jurídica, 
podem os autores preferir na totalidade de 
tal prédio. 

Apelação nº 211/02 – 5ª Secção 
Data – 13/01/2003 
Oliveira Abreu 

 
 
3579 
Usucapião, responsabilidade extra 
contratual, danos patrimoniais, danos 
morais, indemnização. 
Legislação 
CCIV66 ART342 N1 ART483 ART496 
ART1260 ART1287 
Sumário 
I – O dono de fracção autónoma em edifício 
construído em propriedade horizontal pode 
adquirir por usucapião, através da posse e 
lapso de tempo com as características e a 
duração previstas na lei, o direito de 
propriedade sobre a passagem e as escadas 
que dão acesso à cobertura da garagem 
afecta não só à sua fracção como também a 
outras autónomas do condomínio. 
II – São ressarcíveis os danos patrimoniais 
e morais produzidos pelo réu ao obstruir a 
passagem e ao destruir a escada. 

Apelação nº 2480/02 – 5ª Secção 
Data – 13/01/2003 
Paiva Gonçalves 

3580 
Arrendamento urbano, resolução do 
contrato, desvio de fim do arrendado. 
Legislação 
RAU90 ART64 N2 B 
Sumário 
I – O fundamento de resolução do contrato 
de arrendamento previsto na alínea b) do 
artigo 64 nº 2 do Regime do Arrendamento 
Urbano (uso do prédio para fim diverso) 
justifica-se pela proibição de infracção do 
destino contratual do locado, para que a 
respectiva estipulação negocial não possa 
ser unilateralmente alterada pelo 
arrendatário, em desfavor do senhorio. 
II – Tal fundamento ocorre mesmo no caso 
de aditamento de outro fim secundário ou 
acessório. 

Apelação nº 2868/02 – 5ª Secção 
Data – 20/01/2003 
Fonseca Ramos 

 
 
3581 
Prova testemunhal, admissibilidade, 
documento escrito, cláusula adicional. 
Legislação 
CCIV66 ART394 N1 
Sumário 
A inadmissibilidade de prova testemunhal 
sobre convenções contrárias ou adicionais 
ao conteúdo de certos documentos, prevista 
no artigo 394 nº 1 do Código Civil, admite 
uma certa restrição, traduzida em não se 
tratar já da prova das convenções mas de 
interpretação do alcance das convenções 
que constem do escrito, segundo a 
verosimilhança com o conteúdo do 
documento. 

Apelação nº 1769/02 – 5ª Secção 
Data – 20/01/2003 
Paiva Gonçalves 

 
 
3582 
Litigância de má fé. 
Legislação 
CPC95 ART456 
Sumário 
I – A actuação de boa fé que é exigida 
como dever de actuar com verdade e 
probidade é particularmente exigível em 
relação quer a factos pessoais ou de que o 
pleiteante deva ter conhecimento, quer 
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relativamente a factos que são essenciais 
para o desfecho da acção. 
II – Factos pessoais são os que se 
relacionam com a vivência da parte na sua 
actuação, na sua inter-relação com os 
outros. 

Apelação nº 2776/02 – 5ª Secção 
Data – 27/01/2003 
Fonseca Ramos 

 
 
3583 
Expropriação por utilidade pública, 
benfeitoria, terreno para construção. 
Legislação  
CEXP91 ART25 N1 
Sumário 
Em processo de expropriação por utilidade 
pública, de parecer de terreno considerada 
apta para construção, não é de atribuir 
qualquer indemnização por benfeitorias 
existentes na parcela. 

Apelação nº 2680/02 – 5ª Secção 
Data – 27/01/2003 
Paiva Gonçalves 

 
 
3584 
Testemunha, inabilidade para depor, 
sociedade por quotas, sócio gerente, 
renúncia, deliberação social, registo, 
falta, prova pericial, apreciação da 
prova, tribunal, documento particular, 
força probatória. 
Legislação 
CPC95 ART553 N2 ART617 
CRCOM86 ART3 M ART14 N1 
CSC86 ART260 
CCIV66 ART374 N1 ART376 N1 N2 
ART359 N2 ART247 
Sumário 
I – Sendo inábeis para testemunhar por 
motivos de ordem moral os que podem 
depor como partes – artigo 617 do Código 
de Processo Civil – não se pode ter o 
preceito como aplicável aos que, em dado 
momento, poderiam ter deposto como 
partes, mas tão só aos que, no momento de 
prestarem o depoimento, o poderiam fazer 
como parte. 
II – A falta de registo da deliberação de 
renúncia à gerência de um sócio de uma 
sociedade por quotas não impede que ele 

deponha como testemunha numa acção em 
que a sociedade seja parte. 
III – A prova pericial é apreciada 
livremente pelo tribunal, o qual pode 
afastar-se do laudo dos peritos ainda que 
unânime. 
IV – O documento em que A declara ter 
recebido de B a importância de X prova 
apenas isso e não que B lhe deva apenas 
certa quantia. 

Apelação nº 2781/02 – 5ª Secção 
Data – 10/02/2003 
Fernandes do Vale 

 
 
3585 
Compra e venda comercial, coisa 
defeituosa, reclamação, prazo, falta, 
recusa de pagamento, resolução do 
contrato, indemnização. 
Legislação 
CCOM888 ART471 
CCIV66 ART916 N1 N2 
Sumário 
I – Nos termos do artigo 471 do Código 
Comercial, o contrato de compra e venda 
torna-se perfeito se o comprador examinar 
as coisas compradas no acto da entrega e 
não reclamar, ou, não as examinando, não 
reclamar no prazo de oito dias. 
II – Não tendo denunciado a existência de 
“defeitos” ao vendedor, o comprador não 
pode, com tal fundamento, recusar o 
pagamento. 
III – Se o réu não resolveu o contrato não 
tem fundamento legal, para reclamar 
indemnização pelos prejuízos sofridos. 

Apelação nº 94/03 – 5ª Secção 
Data – 10/02/2003 
Fonseca Ramos 

 
 
3586 
Fundo de Garantia Automóvel, contrato 
de seguro, ónus da prova, impugnação, 
falta, confissão. 
Legislação 
CPC95 ART490 N2 N3 
DL 522/85 de 31/12/1985 ART29 N6 
Sumário 
I – Cabe ao Fundo de Garantia Automóvel 
fazer a prova de que à data do acidente, o 
dono do respectivo veículo tinha celebrado 
contrato de seguro cobrindo o risco 
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determinante do dever de indemnizar o 
lesado. 
II – Com a afirmação de que desconhece se 
tais factos (não existência de seguro válido 
e eficaz) são ou não verdadeiros, o Fundo 
de Garantia Automóvel não cumpre o ónus 
de impugnação imposto pelo artigo 490 nº 2 
do Código de Processo Civil e tem de 
concluir-se ter havido confissão. 

Apelação nº 125/03 – 5ª Secção 
Data – 10/02/2003 
Fonseca Ramos 

 
 
3587 
Acidente de viação, despesa hospitalar, 
pagamento, acção, causa de pedir. 
Legislação 
DL 218/99 de 15/06/1999 ART5 
CCIV66 ART9 N1 N2 N3 ART495 
Sumário 
I – Nas acções para cobrança de dívidas 
pelas instituições e serviços integrados no 
Serviço Nacional de Saúde em virtude dos 
cuidados de saúde prestados a vítimas por 
acidentes de viação não é necessária a 
alegação, por parte do credor, dos 
elementos constitutivos da responsabilidade 
civil; basta a alegação do facto gerador da 
responsabilidade pelos encargos: acidente 
ou doença. 

Apelação nº 3068/02 – 5ª Secção 
Data – 10/02/2003 
Paiva Gonçalves 

 
 
 
3588 
Despacho saneador, declaração genérica, 
excepção peremptória, caso julgado. 
Legislação 
CPC95 ART510 N3 
Sumário 
I – Não constitui caso julgado a declaração 
genérica no despacho saneador sobre 
inexistência de excepções. 
II – A limitação ao exercício do direito de 
denúncia do arrendamento para habitação 
própria respeitante a contrato que tenha 
durado por mais de 20 anos constitui 
excepção peremptória inominada e deve 
considerar-se excluída do caso julgado 
formado pelo despacho saneador de que 
nele se não conheça expressamente. 

Apelação nº 269/02 – 5ª Secção 
Data – 10/02/2003 
Oliveira Abreu 

 
 
3589 
Contrato de abertura de crédito, 
mandato sem representação, 
compensação. 
Sumário 
I – O contrato de abertura de crédito 
documentário é utilizado como meio de 
financiamento de operações comerciais 
internacionais, quer visando o pagamento, 
quer a obtenção de crédito a ele destinado. 
II – Sendo a abertura de tal crédito 
irrevogável, o banco emitente (ou 
ordenante) não pode, unilateralmente, tal 
como o banco confirmante (se o houver) 
fazer cessar os efeitos da concessão de 
crédito. 
III – Parte substancial da doutrina 
portuguesa qualifica tal tipo de contrato, 
como mandato sem representação. 
IV – Se o banco ordenante encarrega outro 
banco, noutro país, como confirmador, da 
abertura de crédito, constitui-se, entre eles 
uma relação de mandato, não se obrigando, 
em princípio, o banco notificador a 
proceder ao pagamento. 
V – Se, após o decurso do prazo de validade 
do contrato, o banco ordenante, violando as 
Regras e Usos Uniformes Relativos ao 
Crédito Documentário – RUU – revoga, 
sem fundamento, a cláusula de 
irrevogabilidade, e o banco notificador 
procede ao pagamento, após ter contactado 
o banco ordenante, aquele banco 
(notificador) paga no âmbito de uma 
relação de sub-mandato (inoponível ao 
recebedor), assumindo obrigação própria, 
que se não confunde com contrato de 
desconto bancário. 
VI – Se este banco age como confirmante e 
não como notificador – como lhe fora 
solicitado – não pode meses após o 
pagamento – retirar da conta de depósitos à 
ordem do vendedor/exportador, o valor que 
havia pago, mais juros e impostos, 
invocando ter pago indevidamente por via 
de desconto bancário, e invocar a 
compensação de créditos com o saldo da 
conta do recebedor existente no banco. 
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VII – Tal compensação viola os princípios 
da boa-fé e é ilegítima, por o banco 
“compensante” ao pagar, ter assumido a 
obrigação do banco ordenante, 
constituindo-se, por via da ilegal 
compensação, na obrigação de indemnizar 
por danos causados pela retirada, sem pré-
aviso, da quantia que antes pagara. 
VIII – Se, a par do banco ordenante, um 
outro banco, por incumbência daquele, age 
como banco confirmador, a obrigação 
assumida é plural do lado passivo, mas daí 
não nasce obrigação conjunta, mas disjunta; 
o pagamento por um dos bancos libera do 
pagamento do outro. 

Apelação nº 3145/03 – 5ª Secção 
Data – 23/06/2003 
Fonseca Ramos 

 
 
3590 
Contrato-promessa de compra e venda, 
não-cumprimento, cumprimento 
defeituoso, cláusula resolutiva, excepção 
de não cumprimento, contrato. 
Sumário 
I – Haverá cumprimento defeituoso, mau 
cumprimento ou cumprimento imperfeito 
quando a prestação realizada pelo devedor 
não corresponde, pela falta de qualidades 
ou requisitos dela, ao objecto da obrigação 
a que ele estava adstrito. Em matéria de 
cumprimento defeituoso importa ter 
presente, em conjugação, as normas 
respeitantes ao cumprimento e 
incumprimento das obrigações e ao contrato 
de compra e venda. 
II – O promitente comprador pode 
excepcionar o não cumprimento do contrato 
por parte da promitente vendedor 
recusando-se a cumprir, ou seja, a celebrar 
o contrato prometido (a escritura de compra 
e venda) enquanto o promitente vendedor 
não reparar os defeitos. Tal instituto opera 
mesmo no caso de incumprimento 
defeituoso, tendo-se em conta, todavia, o 
princípio de boa fé. 
III – O contraente que cumpre 
defeituosamente a sua obrigação não tem o 
direito de exigir a respectiva 
contraprestação, como se nenhuma falta 
houvesse da sua parte dentro da economia 
da relação contratual. 

IV – O promitente vendedor ao operar a 
cláusula resolutiva expressa deve respeitar 
o princípio geral da boa fé e o da autonomia 
da vontade. 

Apelação nº 3703/03 – 5ª Secção 
Data – 07/07/2003 
Caimoto Jácome  

 
 
3591 
Propriedade horizontal, legitimidade 
activa, direitos. 
Sumário 
I – O Administrador do condomínio tem 
legitimidade para demandar qualquer 
condómino que desrespeite o estatuído no 
artigo 1422 do Código Civil, e o 
Regulamento do Condomínio. 
II – Cabe ao Autor a alegação e prova de 
factos, não de juízos de valor, 
evidenciadores de que as obras efectuadas 
pelos demandados prejudicam o arranjo 
estético ou a linha arquitetónica do edifício. 
III – O arranjo estético de um edifício tem a 
ver com o conjunto de características 
visuais que conferem harmonia ao conjunto. 
IV – Ao vedar completamente uma das 
varandas que integram a sua fracção, pese 
embora utilizando como materiais vidro e 
alumínio, semelhantes aos existentes no 
prédio, a ré, com essa obra nova, prejudicou 
o arranjo estético do prédio onde se integra 
a sua fracção. 

Apelação nº 3912/03 – 5ª Secção 
Data – 07/07/2003 
Caimoto Jácome  

 
 
3592 
Embargos de terceiro, estabelecimento 
comercial, reivindicação, posse. 
Sumário 
I – O estabelecimento comercial é um 
complexo organizado de bens ou serviços, 
juridicamente uma universalidade, actuante 
ou apta a entrar em movimento visando 
gerar lucros. 
II – O estabelecimento comercial é passível 
de posse; no entanto, o instituto da 
usucapião só é extensível aos elementos 
corpóreos do estabelecimento, só estes 
podem ser reivindicados. 
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III – É insusceptível de aquisição, por via 
de usucapião, o direito ao arrendamento de 
estabelecimento comercial. 
IV – Aquele que vê a sua posse ameaçada 
pode, preventivamente, lançar mão de 
embargos de terceiro. 

Apelação nº 3598/03 – 5ª Secção 
Data – 07/07/2003 
Fonseca Ramos 

 
3593 
Contrato-promessa de compra e venda, 
interpelação admonitória, resolução do 
contrato, dever acessório. 
Sumário 
I – Tanto o credor como o devedor estão 
sujeitos a deveres acessórios de conduta, 
visando evitar que a prestação a que se 
obrigaram possa sair frustada. 
II – Se os réus promitentes-vendedores não 
têm registado em seu nome a fracção 
prometida vender – omitindo tal facto no 
contrato – e do contrato-promessa não 
consta que a promitente-compradora vai 
recorrer a crédito bancário/hipotecário, para 
a aquisição, mas, de início, colaboram com 
ela com vista ao andamento dos trâmites do 
financiamento não podem, ulteriormente, 
invocar que do contrato-promessa não 
emerge qualquer obrigação de cooperação, 
sabendo que assim o negócio prometido 
não se celebrará. 
III – Se a promitente-compradora, 
repetidamente, avisa, por escrito, os 
promitentes-vendedores de que a escritura 
de compra e venda só será por si outorgada, 
se os promitentes-vendedores 
documentarem ter registado definitivamente 
em seu nome a facção prometida vender, 
sob pena de resolução do contrato, tem de 
considerar-se que foram interpelados 
admonitoriamente. 
IV – O comportamento dos promitentes-
vendedores que exprima omissão de 
deveres acessórios de conduta, 
imprescindíveis ao cumprimento da 
obrigação pela contraparte, reconduz-se ao 
conceito de incumprimento culposo, o que 
permite considerá-los definitiva e 
culposamente inadimplentes, dando causa à 
resolução do contrato. 

Apelação nº 2294/03 – 5ª Secção 
Data – 14/07/2003 
Fonseca Ramos 

3594 
Execução para prestação de facto, 
embargos de executado, indeferimento 
liminar. 
Sumário 
I – Em execução para prestação de facto, 
quando aplicável por força do disposto nos 
artigos 935 nº 2 e 466 nº 2 do Código de 
Processo Civil, o artigo 926 só tem 
cabimento no que se refere à notificação 
para dedução de oposição à penhora, 
porquanto nesta forma de processo existe 
norma específica – artigo 933 nº 2 do 
Código de Processo Civil – que prevê a 
citação para dedução de oposição à 
execução. 
II – A dedução de embargos de executado 
por factos supervenientes só é admissível 
quando tais factos, para além de 
impeditivos, modificativos ou extintivos da 
obrigação exequenda, sejam, também, 
posteriores ao encerramento da discussão 
na respectiva acção declarativa. 
III – O custo da prestação encontrado por 
avaliação, em processo de execução para 
prestação de facto e que se tenha pedido a 
prestação de facto por outrem, apenas é 
susceptível de contestação no âmbito do 
incidente processual de prestação de contas. 
IV – Não admitidos embargos de executado 
em que se cumulou indevida oposição à 
execução com oposição à penhora, ao 
abrigo do artigo 926 nº 1 do Código de 
Processo Civil, devem estes prosseguir para 
apreciação da oposição à penhora. 

Agravo nº 3258/03 – 5ª Secção 
Data – 29/09/2003 
Cunha Barbosa 

 
 
3595 
Acidente de viação, dano, indemnização, 
reboque. 
Sumário 
I – A indemnização pela paralisação de 
veículo comercial radica na impossibilidade 
da sua utilização e circulação, em virtude 
do acidente, e na perda de ganho. 
II – Pese embora tractor e semi-reboque 
sejam pela lei considerados como veículo 
único, separadamente constituem, ou 
podem constituir, realidades distintas para 
efeitos de fixação de indemnização pela 
paralisação. 
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Apelação nº 3505/03 – 5ª Secção 
Data – 29/09/2003 
Pinto Ferreira 

 
 
3596 
Empreitada, defeito da obra, caducidade, 
admissibilidade, depoimento de 
testemunha. 
Sumário 
I – Não é pelo facto de uma testemunha ter 
interesse na decisão da causa que tal a 
inibe, legalmente, de depor, apenas essa 
circunstância constitui elemento que o 
tribunal deve sopesar em termos de 
credibilidade probatória. 
II – Tendo o réu, empreiteiro e vendedor de 
um imóvel que apresenta defeitos de 
construção que lhe foram denunciados e 
que reconheceu – tal reconhecimento 
impede a caducidade do direito de accionar 
exercido pelo comprador que pretende a 
reparação dos defeitos e o pagamento de 
indemnização nos termos gerais. 

Apelação nº 4248/03 – 5ª Secção 
Data – 06/10/2003 
Fonseca Ramos 

 
 
3597 
Propriedade horizontal, logradouro. 
Sumário 
I – O logradouro, como parte comum de um 
prédio constituído em propriedade 
horizontal, não pertence exclusivamente a 
um dos condóminos, pese embora poder 
estar afectado a seu uso. 
II – É ilegal a construção, por um dos 
condóminos, não autorizado pela 
Assembleia do Condómino, de um anexo 
com 9 metros de comprimento e 3,50 de 
altura até ao cúmeo no centro do telhado, e 
2,50 de altura, além do mais, por prejudicar 
a linha arquitectónica e o arranjo estético do 
edifício. 
III – A sanção para construção de tal tipo é 
a demolição, a cargo do condómino 
infractor. 

Apelação nº 4223/03 – 5ª Secção 
Data – 20/10/2003 
Sousa Lameira 

 
 
 

3598 
Expropriação por utilidade pública, 
indemnização, sanção pecuniária 
compulsória. 
Sumário 
À indemnização arbitrada aos expropriados, 
em expropriação por utilidade pública, dada 
a sua peculiar natureza, é inaplicável sanção 
pecuniária compulsória – artigo 829-A nº 4 
do Código Civil. 

Apelação nº 3963/03 – 5ª Secção 
Data – 03/11/2003 
Fernandes do Vale 

 
 
3599 
Interesse em agir, direito de 
personalidade. 
Sumário 
I – O interesse em agir – não se 
confundindo com a legitimidade activa – 
não é mais que uma inter-relação de 
necessidade e adequação. 
II – De necessidade porque para a solução 
de conflito deve ser indispensável à 
actuação jurisdicional; de adequação porque 
o caminho escolhido deve ser apto a 
corrigir a lesão perpetrada, tal como o autor 
a configurou. 
III – Os direitos de personalidade são 
intransmissíveis, indisponíveis, 
irrenunciáveis imprescritíveis e absolutos; 
todavia as medidas reclamadas para a sua 
reparação devem ser proporcionais à ofensa 
cometida. 
IV – A censura e reprovação feitas, em 
prática, por um superior hierárquico a um 
seu subordinado, devem fazer-se dentro de 
limites que não firam padrões de 
sensibilidade comuns à generalidade das 
pessoas, pois se assim acontecer, sendo 
socialmente excessivas ficam inclusas no 
campo da ilicitude. 
V – Tem interesse em agir quer recorresse a 
juízo, por alegada violação de direitos de 
personalidade, por ser alvo de imputação 
que podem ser lesivas do seu bom nome e 
dignidade pessoal e profissional. 

Apelação nº 5225/03 – 5ª Secção 
Data – 03/11/2003 
Fonseca Ramos 
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3600 
Embargo de obra nova, tribunal 
competente, acto de gestão pública. 
Sumário 
I – É em função da relação jurídica material 
e do pedido, tal como são configurados pelo 
autor, que se afere da competência material 
de certo tribunal. 
II – Se, em execução de deliberação 
municipal, for colocado na via pública um 
estaleiro de suporte à execução de obras, da 
qual resultam danos para os donos de 
estabelecimentos comerciais, e se estes 
pretenderem deles ser ressarcidos, devem 
recorrer à jurisdição administrativa, por ser 
esta a materialmente competente. 
III – A decisão municipal com o conteúdo 
referido exprime acto de gestão pública. 

Agravo nº 4457/03 – 5ª Secção 
Data – 10/11/2003 
Oliveira Abreu 

 
 
3601 
Divórcio por mútuo consentimento, 
regulação do poder paternal, menor, 
transacção. 
Sumário 
I – Estando o menor, filho de pais 
divorciados, confiado a terceira pessoa, 
viola a lei, o acordo por eles celebrado que 
omita a menção sobre o modo como será 
exercido o poder paternal. 
II – Perante tal omissão o Juiz não pode 
homologar o acordo por não se mostrar 
acautelado o interesse do menor. 

Apelação nº 4595/03 – 5ª Secção 
Data – 10/11/2003 
Oliveira Abreu 

 
 
3602 
Advogado, segredo profissional, arresto. 
Sumário 
I – Os advogados estão sujeitos a sigilo 
profissional, no que respeita a factos 
referentes a assuntos profissionais de que 
têm conhecimento no exercício da 
profissão, ainda que não haja contrato de 
mandato. 
II – Se certa testemunha se identifica como 
“técnica administrativa” de um litigante, 
omitindo que antes interviera com o 
advogado da parte contrária, em 

negociações extrajudiciais sobre matéria 
agora em discussão, está vinculado ao sigilo 
profissional, tanto mais se provou que, 
apesar daquela sua qualidade, “presta 
serviços de advocacia de forma esporádica 
e pontual”, a quem a arrolou como 
testemunha. 
III – Tal depoimento não faz prova em 
juízo. 
IV – Para ser decretado o arresto, no que 
concerne ao requisito “justo receio” é 
necessário que se prove a prática, pelo 
devedor/requerido, de factos concretos que 
evidenciem que demonstra, pela sua 
actuação, pretender frustar a garantia 
patrimonial ao credor/requerente. 

Agravo nº 5527/03 – 5ª Secção 
Data – 17/11/2003 
Fonseca Ramos 

 
 
3603 
Poder paternal, renúncia, sentença 
estrangeira. 
Sumário 
A sentença proferida por Tribunal Francês, 
que conferiu aos avós de uma menor, o 
poder paternal, por renúncia dos pais 
biológicos, pode ser revista e confirmada 
judicialmente em Portugal, por não 
contrariar manifestamente os princípios de 
Ordem Pública Internacional do Estado 
Português. 

Rev. Sent. Estrangeira nº 1017/02 – 
5ª Secção 
Data – 24/11/2003 
Santos Carvalho 

 
 
3604 
Empréstimo, erro, culpa in contrahendo, 
alteração das circunstâncias. 
Sumário 
I – Não há erro sobre a base do negócio se 
uma cliente de um Banco, sendo portadora 
de deficiência física, lhe comete o estudo de 
um empréstimo para aquisição de habitação 
própria e realização de obras, confiando em 
absoluto na actuação deste, que lhe concede 
o empréstimo bonificado para aqueles fins, 
sem nunca informar das suas dúvidas sobre 
se o diploma legal aplicável abrangia a 
possibilidade de bonificação para a 
realização de obras. 
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II – Se na vigência do contrato, a Direcção-
Geral do Tesouro informa o Banco 
mutuante de que a bonificação estava a ser 
indevidamente concedida, este não pode, 
unilateralmente, retirá-la debitando à cliente 
prestações superiores, por tal 
comportamento infringir as regras de boa-
fé, por violador de dever acessório de 
conduta – omissão do dever de informar – a 
mutuária do “risco” de diversa interpretação 
da que fizera, incorrendo em 
responsabilidade pré-contratual, ou culpa in 
contrahendo. 
III – A actuação do Banco exprime “erro-
impróprio”, sendo ele responsável pelas 
consequências da sua errada interpretação 
do diploma legal fundante do contrato 
celebrado com a sua cliente, já que não 
ignorava que, caso a cliente não pudesse 
obter bonificação para o empréstimo para 
obras, não teria concluído o negócio – 
essencialidade do erro. 
IV – A alteração anormal das circunstâncias 
– artigo 437 nº 1 do Código Civil – 
pressupõe imprevisibilidade e 
excepcionalidade de factos supervenientes, 
que causem manifesto desequilíbrio das 
prestações recíprocas dos contraentes, 
alterando o quadro negocial existente à 
data, quer dos preliminares, quer da 
conclusão do negócio. 
V – Tal não sucede, no caso em apreço, se a 
lei que vigorava à data das negociações e da 
celebração do contrato, não foi alterada, 
mas o Banco mutuante apenas viu a sua 
posição agravada pelo facto de a entidade 
estadual competente retirar a bonificação 
dos juros, por entender dela não beneficiar 
o empréstimo em causa. 

Apelação nº 5837/03 – 5ª Secção 
Data – 05/12/2003 
Fonseca Ramos 

 
 
3605 
Falência, graduação de créditos, 
privilégio creditório, hipoteca legal. 
Sumário 
I – O artigo 152 do Código dos Processos 
Especiais de Recuperação de Empresas e de 
Falência (Decreto-Lei nº 132/93, de 23 de 
Abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 315/98, 
de 20 de Outubro) abrange não só os 
privilégios creditórios do Estado, autarquias 

locais e instituições de segurança social, 
como também as hipotecas legais que 
aquelas entidades façam registar para 
garantia dos seus créditos. 
II – O privilégio imobiliário conferido aos 
créditos da Segurança Social pelo artigo 11 
do Decreto-Lei nº 103/80, de 9 de Maio, 
não prevalece sobre as hipotecas, por força 
do disposto no artigo 751 do Código Civil, 
sob pena de violação do princípio 
constitucional da confiança, nos termos do 
Acórdão nº 363/02, Diário da República I 
Série-A, de 16/10/2002, do Tribunal 
Constitucional. 
III – A declaração de inconstitucionalidade, 
com força obrigatória geral, decretada pelo 
Acórdão referido em II) deve ser tida em 
conta sempre que se suscite a aplicação do 
artigo 11 do Decreto-Lei nº 103/80, de 9 de 
Maio, com a interpretação nele referida e 
independentemente do tipo ou natureza de 
processo em que tal aplicação venha a ser 
suscitada. 

Apelação nº 4804/03 – 5ª Secção 
Data – 15/12/2003 
Cunha Barbosa 

 
 
3606 
Actas, falsidade, intervenção provocada, 
legitimidade. 
Sumário 
I – O funcionário notarial que intervém para 
redigir o instrumento de acta de reunião de 
uma assembleia-geral de uma cooperativa 
tem legitimidade passiva para intervir na 
acção, onde além da declaração de nulidade 
das deliberações tomadas, se pede a 
declaração de falsidade da acta, se ao 
funcionário for imputado o facto de a ter 
redigido, culposamente, em 
desconformidade com o que na assembleia 
se passou. 
II – A parte que se sentir lesada com essa 
actuação pode fazer ingressar na acção o 
referido funcionário, através do incidente da 
intervenção principal provocada. 

Agravo nº 6017/03 – 5ª Secção 
Data – 15/12/2003 
Fonseca Ramos 
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3607 
Falência, privilégios, aplicação da lei no 
tempo. 
Sumário 
I – À graduação de créditos em processo de 
falência aplica-se a lei vigente à data da 
respectiva declaração. 
II – Sendo, por isso, inaplicável o regime de 
abolição dos privilégios creditórios 
estabelecido no artigo 152 do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação de 
Empresas e de Falência, os créditos da 
Segurança Social e o Instituto de Emprego 
e Formação Profissional (IEFP), gozam dos 

privilégios creditórios estabelecidos, 
respectivamente, nos Decretos-Lei nº 
103/80, de 9 de Maio, e 437/78, de 28 de 
Abril. 
III – Resultando daqueles diplomas legais 
que os créditos da Segurança Social e do 
IEFP gozam de idêntico privilégio, devem 
ser graduados no mesmo lugar, devendo 
proceder-se a rateio, se necessário. 

Apelação nº 6239/03 – 5ª Secção 
Data – 15/12/2003 
Fonseca Ramos 
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1ª Secção Criminal 
 
3608 (Texto integral) 
Desobediência, amnistia, extinção do 
procedimento criminal, pedido cível, 
indemnização, valor, equidade, 
honorários, sociedade comercial, 
responsabilidade pessoal, 
responsabilidade extra contratual. 
Legislação 
CP95 ART11 
CCIV66 ART157 ART483 N1 ART496 
N1 N3 ART562 ART566 N2 N3 
CPC95 ART664 
Sumário 
Tendo sido os arguidos, e não a sociedade 
comercial que representam, quem praticou 
os factos que constituíam o crime de 
desobediência (que não foi julgado por 
entretanto ter sido declarado extinto o 
procedimento criminal por amnistia), serão 
os arguidos os responsáveis civis pelos 
danos emergentes do facto criminoso, dado 
o carácter pessoal do facto jurídico donde 
emerge o direito à indemnização. 
Haverá que distinguir os danos causados 
pela prática do crime e que são imputáveis à 
conduta dos arguidos e os danos que devem 
ser imputados à empresa dos mesmos como 
dona da obra. 
Os honorários do mandatário forense não 
cabem no âmbito da indemnização pois não 
podem ser tomados como dano resultante 
do acto do arguido, sendo antes resultado de 
um contrato estabelecido entre o 
demandante e o seu advogado, competindo 
àquele a sua satisfação. 
Para a aplicação do artigo 566 nº 3 do 
Código Civil, é preciso que a parte alegue 
os danos e os factos que possam definir a 
indemnização a pagar em dinheiro dentro 
da equidade de que fala aquele preceito. 

Rec. Penal nº 1049/02 – 1ª Secção 
Data – 08/01/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3609 (Texto integral) 
Contra-ordenação, processo, processo 
administrativo, processo judicial, 
decisão, formalidades. 
 
 
 

 
Legislação 
DL 433/82 ART41 ART54 ART58 
ART62 
CPP98 ART374 ART379 
Sumário 
O legislador, no Decreto-Lei nº 433/82 
(contra-ordenações), distinguiu duas fases 
distintas no processo: a fase administrativa 
e a fase judicial. 
A primeira inicia-se com a participação das 
autoridades policiais ou fiscalizadoras ou 
mediante denúncia particular e até ao envio 
ao Ministério Público o processo mantém-
se no âmbito meramente administrativo. 
A fase judicial inicia-se com a 
apresentação, pelo Ministério Público, dos 
autos ao juiz, acto que vale como acusação. 
As disposições dos artigos 374 e 379 do 
Código de Processo Penal, pressupõem um 
processo crime e referem-se a uma sentença 
proferida com observância de todo o 
formalismo legal previsto em tal Código. 
É de admitir que estes preceitos legais 
sejam aplicáveis à fase judicial em processo 
de contra-ordenação; mas fazer defender a 
regularidade de uma decisão administrativa 
das exigências, daqueles normativos do 
Código de Processo Penal, para a sentença, 
não é adaptar convenientemente ao 
processo administrativo de aplicação da 
coima os preceitos processuais penais. 
A fase administrativa do processo de 
contra-ordenação é tributária do próprio 
processo administrativo e deve reger-se 
pelos seus princípios fundamentais. 

Rec. Contraordenacional nº 733/02 
– 1ª Secção 
Data – 08/01/2003 
Orlando Gonçalves 

 
 
3610 (Texto integral) 
Burla, burla agravada, elemento da 
infracção. 
Legislação 
CP95 ART205 ART217 ART218 N2 C 
Sumário 
No crime de burla, a coisa, objecto do 
crime, transita para o agente, por entrega 
voluntária do proprietário ou detentor, em 
virtude de uma conduta enganosa do 
primeiro, por artifício fraudulento. Não é 
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indispensável uma transmissão, mas o 
simples facto de se pôr à ordem ou dispor 
de outrem um objecto, cuja disponibilidade 
se obteve por artifício fraudulento, 
consumando-se o crime com esta entrega 
(material ou jurídica). 
É elemento constitutivo do crime de burla a 
existência de um enriquecimento ilegítimo 
e que resulte prejuízo patrimonial para o 
sujeito passivo ou terceiro, e uma sucessiva 
relação de causa e efeito entre os meios 
empregues e o erro ou engano e entre estes 
e os actos que vão defraudar directamente o 
património do lesado ou de terceiro. 
Integra o crime de burla a conduta do 
arguido que, aproveitando-se da relação de 
confiança estabelecida com o ofendido e 
devido ao estado de saúde deste, muito 
debilitado, o convenceu a entregar-lhe a 
quantia de 400.000$00, tendo alegado para 
tanto que seria mais seguro entregar-lhe o 
dinheiro para ela guardar, em vez de o 
confiar aos irmãos, e solicitou-lhe 
documentos dizendo-lhe que eram para 
efectuar o depósito numa instituição 
bancária, o que jamais fez. 
Provado que o ofendido que já vivia em 
condições precárias, numa casa pequena, 
sem água canalizada nem electricidade, 
tendo como único rendimento a pensão de 
sobrevivência de 10.000$00, sendo 
sustentado pela irmã, o que era do 
conhecimento da arguida, ao ser despojado 
da quantia de 400.000$00, ficou ainda 
numa situação mais precária, sem 
possibilidade de prover às suas despesas, 
incluindo as relativas aos internamentos 
hospitalares, o que leva a concluir ter 
ficado, em consequência da actuação 
delituosa da arguida, numa situação 
económica difícil, ocorrendo assim a 
qualificação do crime de burla (artigo 218 
nº 2 alínea c) do Código Penal). 

Rec. Penal nº 483/02 – 1ª Secção 
Data – 22/01/2003 
Jorge Arcanjo 

 
 
3611 (Texto integral) 
Contra-ordenação, estabelecimento 
industrial, poluição, águas, licença de 
utilização, sucessão de leis no tempo. 
Legislação 
D 5787-IV de 10/05/1919 ART21 

DL 74/90 de 02/03/1990 ART40 N3 B 
ART41 N1 ART49 N2 
DL 46/94 de 22/02/1994 ART36 N2 
ART86 N1 V X N2 C ART91 
Sumário 
Não basta à integração da factualidade 
típica prevista no artigo 49 nº 2 do Decreto-
Lei nº 70/90, de 2 de Março, a laboração 
das fábricas e a descarga de águas residuais 
sem possuir licença, pois torna-se ainda 
necessário que a laboração cause poluição. 
O decurso do prazo de adaptação a que se 
refere a alínea b) do nº 3 do artigo 40 do 
Decreto-Lei nº 74/90, de 2 de Março é 
elemento de facto que importa provar para 
se poder aplicar uma coima pela prática de 
qualquer das contra-ordenações previstas e 
punidas pelo artigo 49 do mesmo diploma. 
O Decreto-Lei nº 46/94, de 22 de Fevereiro 
não revogou o Decreto-Lei nº 74/90; tal 
diploma visa as situações futuras, não 
atingindo as utilizações da água já 
existentes à data da sua entrada em vigor e 
sujeitas aos regimes jurídicos das leis 
anteriores. 

Rec. Contraordenacional nº 660/01 
– 1ª Secção 
Data – 29/01/2003 
Matos Manso 

 
 
3612 
Homicídio por negligência, acidente de 
viação, medida da pena, suspensão da 
execução da pena, inibição da faculdade 
de conduzir. 
Sumário 
I – Circular a 70 Km/hora numa localidade 
e numa curva com visibilidade da faixa de 
rodagem inferior a 50 metros configura uma 
violação em elevado grau do artigo 27 nº 1 
do Código da Estrada. 
II – É ajustada a pena de prisão por um ano 
pelo crime de homicídio negligente 
provocado pelo despiste do veículo em 
consequência do excesso de velocidade 
referido. 
III – Não tendo o arguido antecedentes 
criminais nem estradais, quando ele de bom 
conceito social e estando inserido no mundo 
do trabalho, justifica-se a suspensão da 
execução da pena. 
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IV – No crime referido não há lugar a 
aplicação da inibição de conduzir prevista 
no artigo 69 nº 1 alínea b) do Código Penal. 

Rec. Penal nº 2633/03 – 1ª Secção 
Data – 18/06/2003 
Manuel Braz 

 
 
3613 
Revogação da suspensão da execução da 
pena. 
Sumário 
A revogação da suspensão da execução da 
pena, com fundamento no incumprimento 
das obrigações impostas ao arguido, não 
pode ser decretada sem a prévia audição 
daquele. 

Rec. Penal nº 2390/03 – 1ª Secção 
Data – 18/06/2003 
Manuel Braz 

 
3614 
Prazo de interposição de recurso, 
depósito da sentença, pedido cível, 
recurso, inadmissibilidade, dispensa de 
pena, admoestação. 
Sumário 
I – O prazo de interposição do recurso penal 
inicia-se na data do depósito da sentença. 
II – O recurso referente ao pedido cível só é 
admissível se o valor do pedido for superior 
à alçada do tribunal recorrido e a decisão 
impugnada for desfavorável ao recorrente 
em valor superior a metade dessa alçada. 
III – A dispensa de pena e a pena de 
admoestação não podem ser decretadas se o 
dano não tiver sido reparado. 

Rec. Penal nº 57/02 – 1ª Secção 
Data – 25/06/2003 
Marques Salgueiro 

 
 
3615 (Texto integral) 
Abuso de confiança fiscal. 
Sumário 
I – A tónica do crime de abuso de confiança 
fiscal reside na apropriação das quantias 
retidas. 
II – Tal apropriação existe quando o 
arguido as utiliza para pagar salários aos 
seus trabalhadores. 

Rec. Penal nº 1289/01 – 1ª Secção 
Data – 03/07/2003 
Marques Salgueiro 

3616 
Matéria de facto, impugnação, princípio 
da livre apreciação da prova. 
Sumário 
O tribunal de recurso não deve alterar a 
decisão proferida sobre a matéria de facto, 
se tal decisão assentar na livre convicção do 
julgador e for uma das possíveis soluções 
segundo as regras da experiência comum. 

Rec. Penal nº 2216/03 – 1ª Secção 
Data – 03/07/2003 
Orlando Gonçalves 

 
 
3617 
Constituição de assistente, declaração. 
Sumário 
I – Tratando-se de crime cujo procedimento 
depende de acusação particular, o 
denunciante deve declarar na denúncia que 
deseja constituir-se assistente. 
II – Todavia, se tal declaração só for feita 
depois da denúncia tal facto não constitui 
fundamento para rejeitar o pedido de 
constituição de assistente. 

Rec. Penal nº 2400/03 – 1ª Secção 
Data – 09/07/2003 
Jorge Arcanjo 

 
 
3618 
Serviço militar obrigatório. 
Sumário 
Durante o período de transição indicado no 
artigo 59 nº 1 da Lei nº 174/99, mantém-se 
a obrigação de prestar serviço militar 
previsto na Lei nº 30/87. 

Rec. Penal nº 2623/03 – 1ª Secção 
Data – 17/09/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3619 
Auto de notícia, fé em juízo. 
Sumário 
I – Em processo contraordenacional, o auto 
de notícia não faz fé em juízo. 
II – Por isso, o juiz não pode conhecer da 
impugnação judicial por mero despacho, 
com fundamento na fé em juízo do auto de 
notícia. 

Rec.Contraord. nº 1921/03 – 1ª Sec. 
Data – 17/09/2003 
Jorge Arcanjo 
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3620 (Texto integral) 
Fraude fiscal, dispensa de pena, 
arquivamento dos autos. 
Sumário 
I – A iniciativa de arquivamento dos autos 
pertence ao Ministério Público. 
II – Depois de o processo transitar para 
julgamento, o arquivamento já não pode ter 
lugar. 
III – A dispensa da pena justifica-se se a 
situação fiscal tiver sido regularizada e se a 
ilicitude do facto e a culpa do agente não 
forem muito graves. 

Rec. Penal nº 2396/03 – 1ª Secção 
Data – 01/10/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3621 
Conflito de competência. 
Sumário 
A declaração do Ministério Público a que 
alude o artigo 16 nº 3 do Código de 
Processo Penal tem de ser feita antes de o 
juiz se pronunciar sobre a competência do 
tribunal. 

Conflito de Competência nº 
3340/03 – 1ª Secção 
Data – 15/10/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3622 (Texto integral) 
Matéria de facto, impugnação, princípio 
da livre apreciação da prova, presunção 
de inocência. 
Sumário 
I – O recurso em matéria de facto não se 
destina a um novo julgamento, constituindo 
apenas um remédio para os vícios do 
julgamento em primeira instância. 
II – O recurso em matéria de facto não se 
destina a postergar o princípio da livre 
apreciação da prova. 
III – A função do julgador não é a de achar 
o máximo denominador comum entre os 
diversos depoimentos, nem, tão pouco, o 
juiz tem de aceitar ou recusar cada um dos 
depoimentos na globalidade, cabendo-lhe, 
antes, a espinhosa missão de dilucidar, em 
cada um deles, o que merece crédito. 
IV – Do princípio in dubio pro reo não 
resulta que, tendo havido versões dispares e 
até contraditórias sobre factos relevantes, o 

arguido deva ser absolvido em obediência 
àquele princípio. 

Rec. Penal nº 3551/03 – 1ª Secção 
Data – 15/10/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3623 (Texto integral) 
Nulidade de sentença, crime continuado, 
insuficiência da matéria de facto 
provada, medida da pena. 
Sumário 
I – As nulidades da sentença não são de 
conhecimento oficioso. 
II – Havendo actuações separadas por 
vários dias e não se provando que houve 
uma só e mesma resolução a presidir-lhes, o 
tribunal tem de concluir que cada uma 
dessas actuações obedeceu a uma resolução 
autónoma. 
III – O vício da insuficiência para a decisão 
da matéria de facto provada, previsto no 
artigo 410 nº 2 alínea a) do Código de 
Processo Penal, não tem nada a ver com a 
insuficiência da prova sobre um ou mais 
factos. 
IV – Aquele vício ocorre quando o tribunal, 
podendo fazê-lo, deixou de investigar um 
ou mais factos com relevância para a 
correcta decisão de direito. 
V – A medida da pena não é de 
conhecimento oficioso. 
VI – Compete ao recorrente indicar as 
razões pelas quais entende que a pena deve 
ser reduzida. 

Rec. Penal nº 4579/03 – 1ª Secção 
Data – 15/10/2003 
Manuel Braz 

 
 
3624 
Prisão preventiva, reexame dos 
pressupostos da prisão preventiva, 
competência. 
Sumário 
O tribunal colectivo tem competência para 
proceder ao reexame dos pressupostos da 
prisão preventiva. 

Rec. Penal nº 4356/03 – 1ª Secção 
Data – 22/10/2003 
Fernando Monterroso 
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3625 
Matéria de facto, motivação, alteração 
dos factos. 
Sumário 
I – O tribunal não tem de indicar as razões 
por que não deu crédito a determinados 
depoimentos. 
II – Os factos danosos que constavam do 
pedido de indemnização cível não implicam 
uma alteração não substancial dos factos a 
exigir o cumprimento do disposto no artigo 
358 nº 1 do Código de Processo Penal, 
quando apenas são relevantes para a 
condenação em indemnização. 

Rec. Penal nº 2892/03 – 1ª Secção 
Data – 22/10/2003 
Orlando Gonçalves 

 
 
3626 
Inibição da faculdade de conduzir, 
suspensão da execução da pena. 
Sumário 
I – Apenas servem para manter e reforçar a 
confiança da comunidade na eficácia do 
ordenamento jurídico. 
II – A suspensão da pena não deve ser 
decretada se puser em causa aquela 
confiança. 
III – Não é de suspender a medida de 
inibição de conduzir aplicada pelo facto de 
o arguido conduzir com álcool, se o mesmo 
já anteriormente havia sido condenado pelo 
mesmo motivo. 

Rec. Contraordenacional nº 
4376/03 – 1ª Secção 
Data – 29/10/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
 
3627 
Furto de uso de veículo, elementos da 
infracção. 
Sumário 
Para que se verifique o crime de furto do 
uso de veículo é necessário que a utilidade 
do veículo, nomeadamente enquanto meio 
de transporte, passe da disponibilidade do 
proprietário para a do agente. 
Não comete esse crime que se limita a 
entrar no automóvel de outra pessoa que se 
encontra a obstruir a via e o conduz durante 
alguns metros até deixar via desimpedida. 

Rec. Penal nº 3773/03 – 1ª Secção 
Data – 05/11/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3628 (Texto integral) 
Busca domiciliária, prazo. 
Sumário 
A busca domiciliária não é nula só porque 
foi realizada depois de esgotado o prazo 
fixado para o efeito no despacho judicial 
que a autorizou. 

Rec. Penal nº 4022/03 – 1ª Secção 
Data – 05/11/2003 
Manuel Braz 

 
 
3629 (Texto integral) 
Perdão da pena, pena unitária. 
Sumário 
No caso de haver lugar a cúmulo de penas, 
beneficiando umas de perdão e outras não, 
deve adoptar-se a seguinte metodologia: 
1º - opera-se o cúmulo de todas as penas 
parcelares que se encontram em situação de 
serem cumuladas, sendo a pena daí 
resultante a verdadeira pena única; 
2º - opera-se um cúmulo das penas 
parcelares que beneficiam do perdão, 
cúmulo esse só para um efeito: o de cálculo 
do perdão; 
3º - deduz-se o perdão assim encontrado 
àquela primeira e verdadeira pena única. 

Rec. Penal nº 4700/03 – 1ª Secção 
Data – 05/11/2003 
Manuel Braz 

 
 
3630 
Abuso de confiança. 
Sumário 
I – As quantias retidas a título de IRS e 
IVA não são propriedade de quem as retém, 
mas da administração tributária. 
II – O crime de abuso de confiança fiscal 
consiste em “não entregar” (o que é 
diferente de “pagar”) à administração 
tributária a prestação deduzida. 
III – É esta prévia apropriação ou simples 
não entrega de bem alheio que é 
criminalmente punível e não a omissão de 
um pagamento. 
IV – Não exclui a ilicitude o facto de as 
quantias retidas terem sido utilizadas para 
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pagar salários aos trabalhadores da 
empresa. 

Rec. Penal nº 3696/03 – 1ª Secção 
Data – 12/11/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3631 (Texto integral) 
Homicídio, alteração da qualificação 
jurídica, omissão de pronúncia, 
presunção de inocência. 
Sumário 
I – O artigo 358 do Código de Processo 
Penal destina-se a impedir que o arguido 
possa ser confrontado, sem possibilidade de 
defesa, com factos ou incriminações com 
que não podia razoavelmente contar, o que 
não acontece com a simples degradação do 
homicídio simples. 
II – A exigência legal de na sentença se 
fazer a descrição dos factos provados e não 
provados refere-se apenas aos que são 
essenciais à caracterização do crime e às 
suas circunstâncias juridicamente 
relevantes, o que exclui os factos inócuos, 
irrelevantes para a qualificação do crime ou 
para a graduação da responsabilidade do 
arguido, mesmo que descritos na acusação e 
na contestação. 
III – A presunção de inocência e com ela o 
in dubio pro reo também opera nos casos 
em que subsistam dúvidas sobre a 
ocorrência dos factos impeditivos ou 
extintivos da responsabilidade, mas isso 
não significa que o tribunal tenha de 
demonstrar uma a uma todas as 
circunstâncias impeditivas ou extintivas da 
responsabilidade ou que a mera alegação 
das mesmas pelo arguido implique a 
necessidade de provar a sua inocência. 

Rec. Penal nº 4206/03 – 1ª Secção 
Data – 12/11/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3632 
Suspensão da execução da pena. 
Sumário 
I – A pena não pode pôr em causa a crença 
da comunidade na validade da norma 
violada e, por essa via, o sentimento de 
confiança e segurança dos cidadãos nas 
instituições juridico-penais. 

II – Se estes fins de defesa do ordenamento 
jurídico forem postos em causa pela pena 
de substituição, esta não deve ser decretada. 

Rec. Penal nº 4778/03 – 1ª Secção 
Data – 12/11/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3633 
Violação das regras de construção 
urbana, desabamento de terras, matéria 
de facto, impugnação, alteração 
substancial dos factos. 
Sumário 
I – A credibilidade de um depoimento 
depende de aspectos que, como a postura, o 
tom de voz, as hesitações, os silêncios, etc., 
escapam ao controlo do tribunal de recurso, 
por lhe faltar a imediação da prova. 
II – Constando da acusação que as vítimas 
se encontravam na berma da vala, ao lado 
da terra extraída e que ali fora depositada, 
tendo sido arrastadas para o interior da vala 
quando do desmoronamento dessa berma e 
tendo sido dado como provado que as 
vítimas se encontravam a trabalhar no 
fundo da vala quando o desmoronamento 
ocorreu, estamos perante uma alteração 
substancial dos factos e que impõe o uso do 
mecanismo processual previsto no artigo 
358 nº 1 do Código de Processo Penal. 
III – O acórdão é nulo se tal mecanismo não 
foi accionado, mas tal nulidade não é de 
conhecimento oficioso. 
IV – Tal nulidade não implica a anulação 
do julgamento, mas apenas o reenvio do 
processo para a realização de novo 
julgamento limitado à questão de saber se, 
no momento do desmoronamento, as 
vítimas se encontravam a trabalhar no 
fundo da vala ou estavam no exterior da 
mesma, junto à sua borda. 

Rec. Penal nº 3294/03 – 1ª Secção 
Data – 12/11/2003 
Manuel Braz 

 
 
3634 (Texto integral) 
Ruído, ambiente, excesso, consentimento 
presumido. 
Sumário 
I – Decorrido um ano sobre a entrada em 
vigor do Regulamento Geral do Ruído, a 
entidade detentora de um Kartódromo só 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 20 

 
 

39

pode continuar a sua exploração desde que 
o ruído provocado não ultrapasse o limite 
fixado. 
II – O facto de a sua actividade te sido 
licenciada não lhe dá o direito de violar a 
lei que lhe impõe a observância de 
determinado limite de ruído. 
III – O facto de os vizinhos que se 
queixaram do ruído terem comprado as suas 
habitações quando já conheciam a 
existência do Kartódromo não equivale a 
consentimento presumido. 

Rec. Contraordenacional nº 
4171/03 – 1ª Secção 
Data – 12/11/2003 
Manuel Braz 

 
 
3635 
Alteração da qualificação jurídica, 
regime de subida do recurso. 
Sumário 
I – Depois de decidir, no despacho a que 
aludem os artigos 311 a 313 do Código de 
Processo Penal de 1998, que os factos 
descritos na acusação integram um crime, 
não pode mais tarde o juiz vir a dizer que, 
afinal, nada melhor, aqueles factos não 
preenchem qualquer tipo criminal. 
II – O recurso interposto do despacho do 
juiz que, ao receber a acusação, qualifica 
juridicamente de forma diversa os factos 
nela descritos deve subir imediatamente. 

Rec. Penal nº 4510/03 – 1ª Secção 
Data – 19/11/2003 
Manuel Braz 

 
 
3636 (Texto integral) 
Fiel depositário, descaminho. 
Sumário 
I – A simples não entrega dos bens 
penhorados ao encarregado da venda não 
integra o crime de descaminho previsto e 
punido no artigo 335 do Código Penal. 
II – Tal crime exige uma acção directa 
sobre a coisa, isto é, uma actuação que a 
desfruta, inutilize ou impeça a sua entrega 
em definitivo. 

Rec. Penal nº 5082/03 – 1ª Secção 
Data – 26/11/2003 
Élia São Pedro 

 
 

3637 (Texto integral) 
Acidente de viação, excesso de 
velocidade, nexo de causalidade. 
Sumário 
I – Circula com excesso de velocidade, o 
condutor que, ao entrar numa curva de 
visibilidade reduzida (10 metros) imprime 
ao veículo a velocidade máxima (80 Km) a 
que aquele podia circular na via em 
questão. 
II – Não há nexo de causalidade entre o 
referido excesso de velocidade e a saída da 
estrada do veículo, seguida do capotamento, 
motivada pelo facto de o seu condutor ter 
guinado para a sua direita a fim de evitar 
embater noutro veículo que circulava em 
sentido contrário em contra mão. 

Rec. Penal nº 4190/03 – 1ª Secção 
Data – 26/11/2003 
Manuel Braz 

 
 
3638 (Texto integral) 
Difamação. 
Sumário 
I – Afirmar que a conduta de alguém é 
leviana, descabida, desajustada, prepotente, 
doentia, premeditada e altamente 
provocatória não configura um crime de 
difamação. 
II – O direito não pode intervir sempre que 
a linguagem utilizada incomoda ou fere a 
susceptibilidade do visado. Só o pode fazer 
quando é atingido o núcleo essencial de 
qualidades morais que devem existir para 
que a pessoa possa ter apreço por si própria 
e não se sinta desprezada pelos outros. 

Rec. Penal nº 5188/03 – 1ª Secção 
Data – 26/11/2003 
Manuel Braz 

 
 
3639 (Texto integral) 
Desobediência, fiel depositário. 
Sumário 
O nº 2 do artigo 854 do Código de Processo 
Civil não contém qualquer comina no 
sentido de que o fiel depositário incorrerá 
no crime de desobediência pelo facto de 
não apresentar os bens à sua guarda. 

Rec. Penal nº 615/02 – 1ª Secção 
Data – 03/12/2003 
Matos Manso 
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3640 (Texto integral) 
Cheque sem provisão, insuficiência da 
matéria de facto provada, alteração. 
Sumário 
I – Não tendo sido suscitada a questão de o 
cheque ter sido preenchido e assinado sob 
coacção ou ameaças, tem de se considerar 
como provado que “a arguida agiu livre, 
voluntária e conscientemente”, pois isso é o 
que nos indicam as regras da experiência 
comum sobre quem proceda a pagamentos 
com cheques. 
II – Estando provado que o cheque se 
destinava ao pagamento do aluguer de um 
veículo automóvel, tem de se concluir que 
“a arguida causou prejuízo patrimonial à 
queixosa no montante correspondente ao 
valor do cheque”. 
III – Tendo-se dado como provado o dolo 
directo, há insuficiência da matéria de facto 
se esta for omissa acerca do dolo eventual. 

Rec. Penal nº 5176/03 – 1ª Secção 
Data – 10/12/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3641 
Homicídio voluntário, objecto do 
recurso, erro notório na apreciação da 
prova, medida da pena. 
Sumário 
I – Nas conclusões do recurso não podem 
ser suscitadas questões que não tenham sido 
tratadas na motivação. 
II – O erro notório na apreciação da prova 
tem de resultar do texto da decisão 
recorrida, por si ou conjugada com as regras 
da experiência comum, sem recurso a 
quaisquer elementos que lhe sejam 
externos, designadamente declarações 
prestadas ou documentos juntos durante o 
inquérito, a instrução ou até mesmo no 
julgamento. 
III – Não deixam de ser “voluntários” os 
actos praticados em estado emocional de 
“súbito arrebatamento” ou “obscurecimento 
e enfraquecimento da inteligência” de que a 
arguida estaria possuída quando matou o 
marido. 
IV – Indicando os factos que o homicídio 
foi precipitado por comportamentos 
vexatórios para com a arguida (agressão e 
injúrias) justifica-se que a medida da pena 

se situe no meio da moldura penal abstracta, 
ou seja, 12 anos de prisão. 

Rec. Penal nº 5269/03 – 1ª Secção 
Data – 10/12/2003 
Fernando Monterroso 

 
 
3642 
Tráfico de estupefacientes, agravamento, 
avultada compensação económica, 
associação criminosa, concurso real de 
infracções, recurso, matéria de facto. 
Legislação 
DL 15/93 de 22/01/1993 ART21 N1 
ART24-B C ART28 N1 N3 
DL 207-A/75 de 17/04/1975 ART3 N1 A 
DL 22/97 de 27/06/1997 ART6 
CP95 ART275 N1 N3 
Sumário 
Integra a prática, em concurso real, de um 
crime de tráfico de estupefacientes previsto 
e punido nos artigos 25 nº 1 e 24 alíneas b) 
e c) do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de 
Janeiro e um crime de associação criminosa 
do artigo 28 nºs 1 e 3 do mesmo diploma 
legal, a conduta do arguido que levou a que 
se constituísse um grupo de pessoas, entre 
as quais ele próprio, que, actuando 
concertadamente e em comunhão de 
esforços e intentos, se vinham dedicando, 
reiterada e continuamente, à actividade de 
aquisição, transporte, manipulação, 
armazenamento e revenda de heroína e 
cocaína, sendo que tal arguido era quem 
geria os proventos monetários resultantes 
dessa actividade, determinava os 
investimentos a fazer na aquisição de mais 
produtos estupefacientes, recebia e 
guardava o dinheiro proveniente das vendas 
e pagava aos demais como compensação 
pela sua participação, estabelecia os preços 
de venda de tais produtos, onde e quando se 
abasteceriam dos mesmos, assumindo a 
liderança de tal grupo. Logrou assim 
distribuir tais produtos por grande número 
de pessoas, com o que obtiveram e queriam 
continuar a obter avultada compensação 
remuneratória. 
Não obsta à conclusão de que o arguido 
contribuiu para a distribuição da droga por 
elevado número de pessoas o facto da não 
identificação concreta de todos os 
compradores, pois face ao mecanismo de 
distribuição demonstrado e às quantidades 
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dos produtos transaccionados não subsistem 
dúvidas a esse respeito. 
A compensação económica não tem 
necessariamente que ser quantificada em 
concreto, antes decorrendo das quantidades 
transaccionadas e, sendo caso disso, dos 
bens adquiridos por via de tais transacções, 
aqui, sim, a quantificar em termos de 
mercado. 
A reapreciação das provas gravadas pela 
Relação só pode abalar a convicção 
acolhida na 1ª instância, caso se verifique 

que a decisão sobre a matéria de facto não 
tem qualquer fundamento nos elementos de 
prova constantes do processo ou está 
profundamente desapoiada face às provas 
recolhidas. 

Rec. Penal nº 999/02 – 1ª Secção 
Data – 18/12/2003 
Costa Mortágua 
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2ª Secção Criminal 
 
 
3643 
Medidas de coacção, caução, revogação, 
pressupostos, condenação, prisão 
preventiva, fuga, perigo. 
Legislação 
CPP98 ART375 N4 ART191 N1 ART193 
ART202 ART204 A 
Sumário 
Encontrando-se o arguido em liberdade 
sujeito a medida de caução, a sua posterior 
condenação na pena de 8 anos de prisão, 
por decisão ainda não transitada, não 
constitui por si só a verificação em concreto 
do perigo de fuga a que alude o artigo 204 
alínea a) do Código de Processo Penal, pelo 
que, sem mais, não é legítimo substituir 
aquela medida de coacção pela sujeição do 
arguido a prisão preventiva. 

Rec. Penal nº 3380/02 – 4ª Secção 
Data – 15/01/2003 
Conceição Gomes 

 
 
3644 
Crime de perigo, condução automóvel, 
condução perigosa, bem jurídico 
protegido. 
Legislação 
CP95 ART291 N1 B N2 
CE98 ART35 ART36 ART37 ART146 E 
Sumário 
O crime de condução perigosa de veículo 
rodoviário (artigo 291 do Código Penal) é 
um crime de perigo, já que não se exige 
como elemento do tipo um dano ou lesão 
efectiva dos bens jurídicos que tutela – a 
integridade física ou bens patrimoniais de 
valor elevado – mas tão só a criação de um 
perigo para aqueles bens. 
Provado que o arguido, conduzindo um 
veículo automóvel, entrou na berma da via 
para ultrapassar pela direita um veículo que 
se encontrava imobilizado à sua frente, com 
o qual quase embateu, tendo prosseguido 
viagem ultrapassando os veículos que se 
encontravam à sua frente, alternadamente 
pela esquerda e pela direita, entrando na 
rotunda sem que tenha sustado a marcha, 
onde ultrapassou um veículo pesado que aí 
circulava, subindo com as rodas do lado 
esquerdo a parte central da rotunda, tal  

 
 
conduta configura violação grosseira de 
regras estradais fundamentais e colocação 
em perigo da integridade física de terceiros 
e bens patrimoniais de elevado valor, 
integrando o crime previsto e punido pelo 
artigo 291 nºs 1 alínea b) e 2 do Código 
Penal. 

Rec. Penal nº 882/02 – 4ª Secção 
Data – 15/01/2003 
Pedro Antunes 

 
 
3645 
Contra-ordenação, decisão, natureza 
jurídica, aplicação subsidiária do Código 
de Processo Penal. 
Legislação 
DL 433/82 de 27/10/1982 ART158 
CPA91 ART133 
Sumário 
A decisão administrativa que aplica uma 
coima não se insere “na função 
materialmente judicial”, não é uma 
sentença, daí que não lhe seja aplicável 
subsidiariamente o regime da decisão do 
processo penal. Aplica-se tão só o artigo 58 
do Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de Outubro 
e o artigo 133 do Código de Procedimento 
Administrativo. 

Rec. Contraordenacional nº 207/02 
– 4ª Secção 
Data – 22/01/2003 
António Gama 

 
 
3646 
Medida de segurança, internamento de 
inimputável. 
Sumário 
Na medida de segurança de internamento de 
inimputável deve ser descontado o período 
de tempo em que o arguido se encontrou 
privado da liberdade. 

Rec. Penal nº 1486/03 – 4ª Secção 
Data – 04/06/2003 
António Gama 
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3647 
Inibição da faculdade de conduzir, 
princípio do acusatório. 
Legislação 
CONST97 ART35 N5 
Sumário 
Se na acusação não se imputou ao arguido a 
prática de qualquer contra-ordenação, ele 
não pode vir a ser condenado na sanção 
acessória de inibição de conduzir, ao abrigo 
dos artigos 139 e 140 do Código da Estrada 
de 1998. É essa uma imposição do princípio 
do acusatório. 

Rec. Penal nº 35/03 – 4ª Secção 
Data – 04/06/2003 
Coelho Vieira 

 
 
3648 
Programa informático. 
Sumário 
A reprodução não autorizada de um 
programa informático protegido por lei 
constitui sempre o crime do artigo 9 nº 1 do 
Decreto-Lei nº 109/91, de 17 de Agosto, 
independentemente da intenção com que a 
reprodução foi feita. 

Rec. Penal nº 1482/03 – 4ª Secção 
Data – 18/06/2003 
Fernando Baptista 

 
 
3649 
Acidente de viação, excesso de 
velocidade, nexo de causalidade. 
Sumário 
A actuação do arguido, ao circular em 
excesso de velocidade, não obsta só por si, 
ao funcionamento do princípio da 
confiança, no respeito da prioridade de 
passagem. 

Rec. Penal nº 290/03 – 4ª Secção 
Data – 09/07/2003 
António Gama 

 
 
3650 
Pena acessória, proibição de conduzir 
veículo motorizado, cumprimento, início. 
Sumário 
Mesmo que o condenado na pena acessória 
de proibição de conduzir veículos com 
motor não entregue a carta de condução no 
momento indicado nos artigos 69 nº 3 do 

Código Penal de 1995 e 500 nº 2 do Código 
de Processo Penal de 1998, alegando 
extravio, o cumprimento daquela pena 
acessória inicia-se a partir do trânsito em 
julgado da decisão que a decretou. 

Rec. Penal nº 506/03 – 4ª Secção 
Data – 08/10/2003 
Agostinho Freitas 

 
 
3651 
Constituição de assistente, Segurança 
Social. 
Sumário 
O Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social tem legitimidade para se 
constituir assistente nos crimes contra a 
Segurança Social. 

Rec. Penal nº 2397/03 – 4ª Secção 
Data – 15/10/2003 
Conceição Gomes 

 
 
3652 
Detenção de estupefaciente, consumo 
pessoal, consumo médio individual. 
Sumário 
A detenção para consumo próprio de droga 
em quantidade que excede a necessária para 
o consumo médio individual durante 10 
dias integra o crime do artigo 25 do 
Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro. 

Rec. Penal nº 2387/03 – 4ª Secção 
Data – 22/10/2003 
António Gama 

 
 
3653 
Maus tratos entre cônjuges. 
Sumário 
O tipo de crime do artigo 152 do Código 
Penal de 1995 pressupõe uma reiteração das 
condutas que integram o tipo objectivo e 
que são susceptíveis de, singularmente 
considerados, constituírem, em si mesmas, 
outros crimes: ofensa à integridade física 
simples, ameaça, injúria, difamação. 

Rec. Penal nº 2343/03 – 4ª Secção 
Data – 05/11/2003 
Isabel Pais Martins 
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3654 
Contumácia, declaração, competência. 
Sumário 
Pertence ao Tribunal de Execução de Penas 
a competência para proferir decisão sobre a 
contumácia em relação a arguido que se 
evadiu quando cumpria pena de prisão. 

Conflito Competência nº 3303/03 – 
4ª Secção 
Data – 05/11/2003 
Pedro Antunes 

 
 
3655 
Juros de mora, indemnização ao Estado. 
Sumário 
Fundando-se a indemnização na prática de 
um crime de abuso de confiança em relação 
à Segurança Social e sendo, portanto, o 
crédito líquido, os juros de mora são 
devidos a partir do primeiro dia 
imediatamente a seguir ao termo do prazo 
para a entrega das prestações em dívida, e a 
respectiva taxa é a prevista no Decreto-Lei 
nº 73/99, de 16 de Março. 

Rec. Penal nº 3440/03 – 4ª Secção 
Data – 05/11/2003 
Pinto Monteiro 

 
 
3656 
Perdão de pena, condição, reparação do 
prejuízo, princípio da igualdade. 
Sumário 
O artigo 5 da Lei nº 29/99, de 12 Maio não 
viola o princípio constitucional da 
igualdade. 

Rec. Penal nº 3331/03 – 4ª Secção 
Data – 12/11/2003 
António Gama 

 
 
3657 
Contra-ordenação, reincidência. 
Sumário 
A circunstância de a inibição de conduzir 
ter sido suspensa na sua execução e 
posteriormente, por não ter sido revogada a 
suspensão, extinta não obsta a que releve 
em sede de reincidência. 

Rec. Penal nº 4361/03 – 4ª Secção 
Data – 19/11/2003 
Fernando Baptista 

 

3658 
Recurso penal, extemporaneidade, falta 
de notificação. 
Sumário 
Não pode ser admitido, por prematuro, o 
recurso interposto pelo arguido do despacho 
que decretou a sua prisão, enquanto dele 
não for notificado. 

Rec. Penal nº 4551/03 – 4ª Secção 
Data – 19/11/2003 
Isabel Pais Martins 

 
 
3659 
Suspensão provisória do processo, 
assistente. 
Sumário 
O termo assistente usado no artigo 281 do 
Código de Processo Penal de 1998 – 
suspensão provisória do processo – é 
sempre que em sentido rigoroso, não 
abrangendo a figura do ofendido com a 
possibilidade de se constituir assistente. 

Rec. Penal nº 173/02 – 4ª Secção 
Data – 19/11/2003 
Torres Vouga 

 
 
3660 
Recurso penal, interposição de recurso, 
taxa de justiça, guias. 
Sumário 
Para pagamento da taxa de justiça devida 
pela interposição de recurso penal, a 
secretaria do tribunal deve não só emitir, 
mas também enviar as respectivas guias ao 
recorrente. 

Rec. Penal nº 4307/03 – 4ª Secção 
Data – 26/11/2003 
Isabel Pais Martins 

 
 
3661 
Audiência de julgamento, tribunal 
colectivo, registo da prova. 
Sumário 
Em julgamento de processo comum com 
intervenção do tribunal colectivo, quando o 
tribunal não puder dispor de meios 
estenotípicos, estenográficos ou de outros 
meios técnicos idóneos a assegurar a 
reprodução integral das declarações 
prestadas oralmente na audiência, deve o 
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Juiz ditar para a acta, por súmula, o que 
resultar dessas declarações. 

Rec. Penal nº 4203/03 – 4ª Secção 
Data – 03/12/2003 
Agostinho Freitas 

 
 
3662 
Delito fiscal, indemnização, juros. 
Sumário 
O Decreto-Lei nº 248-A/2002, de 14 de 
Novembro só se aplica às dívidas ainda não 
pagas à data da sua entrada em vigor. 

Rec. Penal nº 2061/03 – 4ª Secção 
Data – 03/12/2003 
António Gama 

 
 
3663 
Constituição de assistente, pessoa 
colectiva, representação. 
Sumário 
O Conselho Regional do Norte da Câmara 
dos Solicitadores tem legitimidade para se 
constituir assistente pelos crimes de calúnia 
e difamação em que seja ofendido. 

Rec. Penal nº 1306/03 – 4ª Secção 
Data – 03/12/2003 
Coelho Vieira 

 
 
3664 
Notificação do arguido, acusação, 
irregularidade. 
Sumário 
O juiz, no despacho a que alude o artigo 
311 do Código de Processo Penal de 1998, 
pode conhecer da irregularidade traduzida 
na notificação da acusação a arguido preso 
por via postal em vez da sua requisição ao 
director do respectivo estabelecimento 
prisional, nos termos do artigo 123 nº 2 do 
mesmo código, fazendo regressar o 
processo à fase de inquérito, a fim de ser 
suprido o vício. 

Rec. Penal nº 3640/03 – 4ª Secção 
Data – 10/12/2003 
Agostinho Freitas 

 
 
 
 
 
 

3665 
Reincidência. 
Sumário 
A reincidência exige um íntima conexão 
entre os crimes reiterados. 

Rec. Penal nº 4738/03 – 4ª Secção 
Data – 10/12/2003 
António Gama 

 
 
3666 
Abuso de confiança, Segurança Social, 
constituição de assistente. 
Sumário 
O Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social não tem legitimidade para 
se constituir assistente pelo crime de abuso 
de confiança em relação à segurança social. 

Rec. Penal nº 4355/03 – 4ª Secção 
Data – 10/12/2003 
Coelho Vieira  
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3667 
Julgamento sem a presença do réu, 
notificação pessoal. 
Sumário 
O arguido julgado na sua ausência nos 
termos do artigo 333 do Código de 
Processo Penal de 1998 tem de ser 
notificado pessoalmente da sentença, mas 
não pode ser detido para o efeito de ser feita 
essa notificação. 

Rec. Penal nº 4381/03 – 4ª Secção 
Data – 10/12/2003 
Fernando Baptista 

 
 
3668 
Pedido cível, menor, representação. 
Sumário 
A representação do lesado que seja menor 
deve reger-se pelos preceitos da lei 
processual penal relativos à constituição de 
assistente. 

Rec. Penal nº 4743/03 – 4ª Secção 
Data – 17/12/2003 
Isabel Pais Martins 
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3669 
Pessoa colectiva de direito público, 
transformação, responsabilidade, contra-
ordenação. 
Sumário 
A transformação de uma pessoa colectiva 
de direito público em sociedade anónima de 
capital exclusivamente públicos não 

envolve a extinção da responsabilidade 
contra-ordenacional anterior dessa pessoa 
colectiva. 

Rec. Penal nº 2765/03 – 4ª Secção 
Data – 17/12/2003 
Pinto Monteiro 
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Secção Social 
 
 
3670 
Transmissão de estabelecimento, 
cessação do contrato de trabalho, 
habilitação. 
Legislação 
LCT69 ART37 N1 segunda parte 
Sumário 
O efeito laboral de transmissão do 
estabelecimento, aqui se incluindo a cessão 
de exploração, não opera em relação aos 
trabalhadores cujos contratos tiverem 
cessado antes da transferência, não sendo, 
assim, de admitir o incidente de habilitação. 

Agravo nº 1527/02 – 4ª Secção 
Data – 06/01/2003 
Fernanda Soares 

 
 
3671 
Processo de trabalho, danos morais, 
indemnização. 
Legislação 
CCIV66 ART496 N1 
Sumário 
I – A indemnização de danos não 
patrimoniais, em direito laboral, é hoje 
atendível nos termos gerais do artigo 496 nº 
1 do Código Civil, desde que os danos 
sejam de tal modo graves que mereçam a 
tutela do direito. 
II – Assim, simples incómodos, 
preocupações, transtornos, 
desconsiderações, vexames, humilhações 
ou desgostos, dada a sua subjectividade e 
por serem situações quase correntes da 
vida, não merecem a tutela do direito. 

Apelação nº 388/01 – 4ª Secção 
Data – 06/01/2003 
Pinto dos Santos 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3672 
Suspensão do despedimento, prazo de 
caducidade, conhecimento oficioso. 
Legislação 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART14 N1 
Sumário 
O prazo para requerer a suspensão judicial 
de despedimento referido no nº 1 do artigo 
14 do Decreto-Lei nº 64-A/89, que é um  

 
prazo de caducidade, não é do 
conhecimento oficioso. 

Agravo nº 1026/02 – 4ª Secção 
Data – 13/01/2003 
Fernanda Soares 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3673 
Contrato de trabalho a prazo, motivação, 
trabalhador, substituição, contrato, 
sucessão. 
Legislação 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART41 N1 A 
ART42 N3 
L 38/96 ART3 N1 
Sumário 
I – A substituição de determinado 
trabalhador impedido de prestar serviço por 
razões clínicas não constitui concretização 
suficiente do motivo justificativo da 
celebração do contrato a termo, se o motivo 
real da mesma tiver sido a substituição 
parcial do referido trabalhador que, estando 
embora ao serviço, estava impedido, por 
razões clínicas, de realizar todas as suas 
funções. 
II – Se as partes tiverem celebrado dois 
contratos de trabalho a termo, a invalidade 
do termo aposto no primeiro não acarreta só 
por si a invalidade do termo aposto no 
segundo. 
III – Deste modo, da eventual ilicitude da 
cessação do primeiro contrato não resulta 
automaticamente a ilicitude da cessação do 
segundo. 

Apelação nº 2042/02 – 1ª Secção 
Data – 13/01/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3674 
Documento particular, força probatória, 
direito a férias, violação. 
Legislação 
CCIV66 ART342 N1 
DL 874/76 de 28/12/1976 ART13 
Sumário 
I – O documento emitido pela entidade 
patronal e por ela não impugnado, contendo 
a declaração de que o autor/trabalhador 
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auferia 280.000$00 por mês, faz prova 
plena de que a retribuição do autor era 
aquela. 
II – O trabalhador só tem direito à 
indemnização por violação do direito a 
férias, se provar que as férias não foram 
gozadas por ter havido obstrução da 
entidade empregadora. 

Apelação nº 2287/02 – 1ª Secção 
Data – 13/01/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3675 
Nota de culpa, intenção de despedir, 
irregularidade, suspensão preventiva, 
subsídio de alimentação. 
Legislação 
LCT69 ART82 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART10 N9 
ART13 N1 
Sumário 
I – É mera irregularidade a comunicação ao 
trabalhador da intenção de proceder ao seu 
despedimento subscrita pelo instrutor do 
processo disciplinar. 
II – Não tendo tal irregularidade sido 
arguida pelo trabalhador na resposta à nota 
de culpa, considera-se sanada. 
III – O parecer da comissão de 
trabalhadores não vincula a entidade 
patronal ao proferir a decisão no processo 
disciplinar. 
IV – A suspensão preventiva do 
trabalhador, sendo uma faculdade 
concedida à entidade patronal, não 
suspende o pagamento do subsídio de 
alimentação. 

Agravo. Apelação nº 899/02 – 4ª 
Secção 
Data – 20/01/2003 
Fernanda Soares 

 
 
3676 
Acidente de trabalho, tentativa de 
conciliação, contestação. 
Legislação 
LAT65 BVI N1 B 
CPT81 ART114 N1 ART134 N1 
Sumário 
I – Aceitando a seguradora, no auto de não 
conciliação, o seguro e a transferência da 
responsabilidade apenas a declinando por 

entender ter havido violação das regras de 
segurança, não pode, posteriormente, na 
contestação, levantar a questão de se não 
encontrar transferida para ela a actividade 
desenvolvida pelo sinistrado. 
II – Referindo a seguradora, no mesmo 
auto, que o acidente se ficou a dever a falta 
de condições de segurança no local de 
trabalho, não pode na contestação colocar a 
questão da não reparação do acidente 
devido a falta grave e indesculpável do 
sinistrado. 

Apelação nº 1019/02 – 4ª Secção 
Data – 20/01/2003 
Fernanda Soares 

 
 
3677 
Contra-ordenação, decisão, inexistência 
da sentença, nulidade de sentença, 
arguição de nulidades, conhecimento 
oficioso. 
Legislação 
DL 491/85 de 26/11/1985 ART55 
L 116/99 de 04/08/1999 ART2 N1 
CPP ART379 
Sumário 
I – Não é inexistente, nem nula, a decisão 
administrativa, proferida em processo de 
contra-ordenação, que se limita a concordar 
com a proposta de decisão elaborada pelo 
funcionário encarregado da instrução do 
processo. 
II – As nulidades da sentença, sendo 
nulidades relativas, têm de ser arguidas 
pelos interessados, não sendo, por isso, de 
conhecimento oficioso. 

Rec. Contraordenacional nº 
1028/02 – 4ª Secção 
Data – 27/01/2003 
Cipriano Silva 

 
 
3678 
Suspensão do despedimento, nulidade de 
sentença, nulidade processual. 
Legislação 
CPT81 ART37 ART38 
Sumário 
I – As nulidades da sentença e as nulidades 
processuais são realidades distintas. 
II – O recurso não é o meio adequado de 
reagir contra as nulidades processuais, salvo 
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se estas tiverem sido cometidas ao abrigo 
de despacho judicial. 
III – Fora desse caso, as nulidades 
processuais têm de ser arguidas junto do 
tribunal onde foram praticadas. 
IV – Na providência cautelar de suspensão 
de despedimento, a falta de notificação da 
entidade empregadora para juntar aos autos 
o processo disciplinar pode constituir 
eventualmente um caso de nulidade 
processual. 
V – Tal nulidade não torna a sentença nula 
nem pode servir de fundamento ao recurso 
da mesma. 

Agravo nº 2450/02 – 1ª Secção 
Data – 27/01/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3679 
Direito de acção, caducidade, excepção 
peremptória, conhecimento oficioso, 
nulidade de sentença. 
Legislação 
CPC95 ART493 N3 ART496 ART668 N1 
D 
Sumário 
I – A caducidade do direito de accionar é 
uma excepção peremptória de 
conhecimento oficioso do tribunal, levando 
a sua procedência à absolvição do pedido. 
II – Verifica-se nulidade da sentença se, 
tendo o pedido como fundamento um 
despedimento ilícito, por efectuado sem 
justa causa e sem prévio processo 
disciplinar, o juiz reconhece a existência de 
um despedimento colectivo. 

Apelação nº 1071/02 – 1ª Secção 
Data – 03/02/2003 
Cipriano Silva 

 
 
3680 
Acidente de trabalho, culpa grave e 
indesculpável, descaracterização de 
acidente. 
Legislação 
LAT65 BASEVI N1 B 
Sumário 
Actua com culpa grave e indesculpável, 
descaracterizando o acidente, o sinistrado 
que, apesar de a sua entidade patronal o ter 
deslocado da oficina em que trabalhava 
para outra oficina por nela haver uma 

prensa e uma máscara, não usa esta na 
substituição de um rolamento de uma roda 
de um veículo, sofrendo o acidente no olho 
direito causado por uma limalha que saltou 
na referida substituição. 

Apelação nº 2338/02 – 1ª Secção 
Data – 10/02/2003 
Cipriano Silva 

 
 
3681 
Contrato de trabalho, justa causa, 
rescisão pelo trabalhador. 
Legislação 
LCT69 ART22 N1 ART82 N3 
DL 874/76 de 28/12/1976 ART6 
DL 88/96 de 03/07/1996 ART3 
DL 64-A/89 de 27/02/1989 ART35 N1 B 
Sumário 
I – O trabalhador deve, em princípio, 
exercer as funções correspondentes à 
categoria para que foi contratado. 
II – Constitui justa causa de rescisão do 
contrato o facto de o trabalhador, admitido 
com a categoria de Engenheiro Agrónomo, 
ter sido colocado a desempenhar, 
predominantemente, tarefas 
correspondentes à categoria de “trabalhador 
de estufas”. 
III – Salvo prova em contrário, presume-se 
que o alojamento integra a retribuição. 
IV – Se essa prova não for feita, o valor do 
alojamento deve entrar no cálculo dos 
subsídios de férias e de Natal e dos 
proporcionais. 
V – Deve entrar, ainda, no cálculo da 
retribuição das férias que não tenham sido 
gozadas na vigência do contrato. 

Apelação nº 666/02 – 4ª Secção 
Data – 10/02/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3682 
Contrato de trabalho, nulidade do 
contrato, juros de mora. 
Legislação 
DL 231/98 de 22/07/1998 ART7 N2 B 
PORT 970/98 de 16/11/1998 
PORT 64/01 de 31/01/2001 
CCIV66 ART280 N1 ART805 N2 A 
DL 69/85 de 18/03/1985 ART2 
Sumário 
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I – A admissão de pessoal de vigilância por 
parte das empresas de segurança privada 
está sujeita a determinados requisitos 
previstos no Decreto-Lei nº 231/98, de 22 
de Julho. 
II – Um desses requisitos diz respeito à 
escolaridade mínima obrigatória e à 
realização com aproveitamento de provas 
de conhecimentos e de capacidade física 
nos termos das Portarias nº 970/98, de 16 
de Novembro e nº 64/01, de 31 de Janeiro. 
III – Se o trabalhador admitido para exercer 
as funções de “vigilante” não possuir aquela 
escolaridade mínima obrigatória nem tiver 
realizado as referidas provas, o contrato de 
trabalho é nulo, por ser contra legem (artigo 
280 nº 1 do Código Civil). 
IV – Se a entidade empregadora fizer cessar 
o contrato de trabalho, invocando a 
caducidade do contrato com base na falta 
daqueles requisitos, tal cessação não 
configura um despedimento ilícito, apesar 
de tal situação não configurar um caso de 
caducidade. 
V – Porque a nulidade é de conhecimento 
oficioso, o tribunal da relação pode julgar 
válida a cessação do contrato com 
fundamento na nulidade do contrato. 
VI – Os proporcionais de férias, subsídio de 
férias e de Natal vencem-se na data da 
cessação do contrato de trabalho. 
VII – É a partir dessa data que a entidade 
patronal fica constituída em mora. 

Apelação nº 2954/02 – 1ª Secção 
Data – 10/02/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3683 
Acidente de viação, negligência grosseira, 
descaracterização de acidente. 
Legislação 
LAT97 ART7 N1 B 
Sumário 
Age com negligência grosseira o sinistrado 
que, de noite, com chuva e com um grau de 
alcoolemia de 1,43 g/l, bate numa cisterna 
estacionada numa recta, de pavimento em 
asfalto e em bom estado de conservação, 
por não ter tomado todas as cautelas para 
fazer uma condução consciente, com essa 
conduta descaracterizando o acidente por si 
sofrido. 

 

Apelação nº 1624/02 – 1ª Secção 
Data – 17/02/2003 
Cipriano Silva 

 
 
3684 
Contra-ordenação, trabalho 
suplementar, registo. 
Legislação 
DL 421/83 de 02/12/1983 ART10 N1 N2 
CCIV66 ART9 N2 N3 
Sumário 
Do disposto no artigo 10 nºs 1 e 2 do 
Decreto-Lei nº 421/83, de 2 de Dezembro, 
não se retira a conclusão de que o arguido 
está obrigado a proceder ao registo do 
fundamento do trabalho suplementar antes 
do início do mesmo. 

Apelação nº 1364/02 – 4ª Secção 
Data – 24/02/2003 
Fernanda Soares 

 
 
3685 
Tribunal do Trabalho, competência 
material. 
Sumário 
Nos termos do artigo 85 alínea d), da Lei 
Orgânica dos Tribunais Judiciais, o tribunal 
do trabalho é materialmente competente 
para conhecer da acção intentada pela 
entidade patronal contra a companhia de 
seguros, demandando que esta seja 
condenada a pagar-lhe as importâncias que 
pagou a um seu trabalhador vítima de 
acidente de trabalho, cuja reparação a 
seguradora não assumira, alegando que o 
contrato de seguro já estava resolvido à data 
do acidente. 

Conflito Competência nº 3016/03 – 
1ª Secção 
Data – 03/07/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3686 
Acidente de trabalho, incapacidade 
permanente absoluta para o trabalho 
habitual, subsídio. 
Sumário 
Nas situações de incapacidade permanente 
absoluta para o trabalho habitual, o subsídio 
de elevada incapacidade previsto no artigo 
23 da Lei nº 100/97, deve ser fixado entre o 
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valor anual da remuneração mínima 
garantida à data do acidente e 70% dessa 
remuneração, consoante a capacidade 
funcional residual para o exercício de outras 
profissões. 

Agravo nº 1203/03 – 1ª Secção 
Data – 07/07/2003 
Machado da Silva 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3687 
Contrato de trabalho, contrato de 
prestação de serviços, descanso semanal 
complementar. 
Sumário 
I – Configura um contrato de trabalho e não 
de prestação de serviços, o exercício das 
funções de médica-veterinária, mediante o 
pagamento de determinado preço/hora, nas 
instalações da empresa e mediante um 
horário cujo cumprimento era 
rigorosamente controlado através de cartão 
de ponto. 
II – O descanso semanal complementar não 
é obrigatório, o trabalhador só tem direito a 
esse descanso se tal resultar do contrato 
individual de trabalho ou de convenção 
colectiva aplicável. 

Apelação nº 2911/03 – 1ª Secção 
Data – 07/07/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3688 
Contrato de trabalho, retribuição, férias, 
subsídio de férias, subsídio de Natal. 
Sumário 
Constando do contrato escrito que o 
jogador iria auferir uma quantia global, a 
pagar em prestações, acrescida de 
alojamento, alimentação, prémios de jogos 
e uma viagem de ida e volta à Argentina, 
temos de concluir, salvo prova em 
contrário, que a retribuição de férias e os 
subsídios de férias e de Natal já estavam 
incluídos naquela quantia global. 

Apelação nº 3126/03 – 1ª Secção 
Data – 07/07/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
 
 

3689 
Prescrição, interrupção. 
Sumário 
A prescrição só pode ser interrompida uma 
vez. 

Apelação nº 3320/03 – 1ª Secção 
Data – 14/07/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3690 
Remição, compensação. 
Sumário 
A entidade responsável pela reparação do 
acidente pode descontar no capital de 
remição da pensão as quantias pagas ao 
sinistrado, a título de pensão provisória, nos 
termos do nº 5 do artigo 17 da Lei nº 
100/97 e no artigo 43 do Decreto-Lei nº 
143/99. 

Agravo nº 3414/03 – 1ª Secção 
Data – 14/07/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3691 
Contrato de trabalho, contrato de 
prestação de serviços, contrato de 
trabalho sem prazo, contrato de trabalho 
a termo, sucessão. 
Sumário 
I – A lei não proíbe que se celebre um 
contrato de trabalho a termo com um 
trabalhador que já estava contratado sem 
termo, e vice-versa. 
II – A subordinação jurídica que 
verdadeiramente distingue o contrato de 
trabalho do contrato de prestação de 
serviços não existe no estado puro. 
III – Para determinar a natureza do contrato 
recorre-se ao chamado método indiciário e 
a qualificação do contrato dependerá do 
maior ou menor número de indícios 
recolhidos e do juízo global de maior ou 
menor aproximação ao modelo – tipo 
contrato. 
IV – A prestação de serviço à ré, como 
operadora de imagem, sem sujeição a 
horários de trabalho e ao regime de faltas 
dos trabalhadores subordinados, sem direito 
a férias e sendo o serviço pago mediante a 
apresentação de facturas emitidas como 
empresária em nome individual, configura 
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um contrato de prestação de serviços e não 
de trabalho subordinado. 

Apelação nº 3406/03 – 1ª Secção 
Data – 15/09/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3692 
Acidente de trabalho, descaracterização 
de acidente. 
Sumário 
I – O trabalho em cima de telhados não 
implica, só por si, um risco efectivo de 
queda. 
II – O não uso de equipamentos de 
protecção contra quedas em alturas, 
nomeadamente o cinto de segurança, só 
constitui violação das regras de segurança 
no trabalho se a configuração do telhado, a 
sua estrutura, a natureza e estado do 
material de cobertura e as condições 
climatéricas ou outras o exigirem. 

Apelação nº 2200/03 – 1ª Secção 
Data – 22/09/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3693 
Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal. 
Sumário 
I – Resulta da violação das regras de 
segurança a queda, de 8 metros de altura, na 
caixa de elevador, do trabalhador que, sem 
cinto de segurança e sem a instalação de 
qualquer outra espécie de equipamento de 
protecção colectiva, procedia à colocação 
de traves de madeira, para impedir as 
quedas da referida caixa. 
II – O acidente ocorrido naquelas 
circunstâncias é de imputar a culpa da 
entidade patronal. 

Apelação nº 4540/03 – 1ª Secção 
Data – 29/09/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3694 
Acidente de trabalho, direito a pensão. 
Sumário 
Os pais do sinistrado, vítima de acidente de 
trabalho, só têm direito a pensão se 
alegarem e provarem que o falecido 

contribuía regularmente para o seu sustento 
e que careciam dessa contribuição. 

Apelação nº 3318/03 – 1ª Secção 
Data – 06/10/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3695 
Embargos de executado, excepção de não 
cumprimento, erro sobre os motivos do 
negócio, compensação, matéria de facto, 
nulidade de sentença. 
Sumário 
I – A compensação só pode ser invocada 
nos contratos com prestações correspectivas 
ou correlativas, isto é, interdependentes. 
II – O erro que recaia sobre os motivos só é 
relevante se incidir sobre factos cuja 
essencialidade tenha sido reconhecida por 
acordo das partes. 
III – A compensação só é possível se as 
prestações forem homogéneas. 
IV – No processo laboral, as nulidades da 
sentença têm de ser arguidas no 
requerimento de interposição do recurso. 
V – Tal arguição exige que as nulidades 
sejam devidamente concretizadas e 
fundamentadas. 
VI – A decisão proferida sobre a matéria de 
facto é nula se for omissa relativamente aos 
factos não provados. 

Agravo nº 3673/03 – 1ª Secção 
Data – 06/10/2003 
Sousa Peixoto 

 
3696 
Acidente de trabalho, descaracterização 
de acidente, culpa do sinistrado. 
Sumário 
I – O acidente não pode ser 
descaracterizado, com base na culpa do 
sinistrado, se não forem conhecidas as 
causas do mesmo. 
II – Assim, não é de atribuir a culpa do 
sinistrado ao acidente que consistiu em o 
mesmo ter sido colhido mortalmente pelo 
rodado do veículo, por este ter deslizado, 
por razões desconhecidas, quando o 
sinistrado estava debaixo do autocarro, 
junto ao rodado, a tentar reparar uma 
avaria. 

Apelação nº 4145/03 – 1ª Secção 
Data – 06/10/2003 
Sousa Peixoto 
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3697 
Acidente de trabalho, pensão, remissão. 
Sumário 
Para determinar se uma pensão fixada antes 
de 1 de Janeiro de 2000 é ou não de 
reduzido montante, para efeitos do disposto 
no artigo 56 nº 1 alínea a) do Decreto-Lei nº 
143/99, deve atender-se ao valor do salário 
mínimo mais elevado à data de 1 de Janeiro 
de 2000 e não ao salário mínimo em vigor à 
data em que a pensão foi fixada. 

Agravo nº 2728/03 – 4ª Secção 
Data – 13/10/2003 
Fernanda Soares 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3698 
Nulidade processual, gravação da prova, 
deficiente. 
Sumário 
A deficiente gravação da prova constitui 
nulidade processual caso as partes 
pretendam impugnar a decisão proferida 
sobre a matéria de facto. 

Agravo nº 3000/03 – 4ª Secção 
Data – 27/10/2003 
Fernanda Soares 

 
 
3699 
Contrato de trabalho a termo, 
motivação, direito a férias, violação, ónus 
da prova, compensação, parecer do 
Ministério Público. 
Sumário 
I – A abertura de um estabelecimento de 
venda e reparação de veículos automóveis, 
a cerca de 1.100 metros do local onde a 
entidade empregadora já tinha um stand de 
vendas de veículos automóveis, que foi 
encerrado, por desactualização e 
desnecessário, quatro dias depois do outro 
ter sido aberto ao público, não constitui 
motivo justificativo para a celebração de 
contrato de trabalho a termo com 
fundamento “no início de laboração de 
novo estabelecimento”, se o trabalhador 
contratado tiver sido admitido para exercer 
funções de vendedor de veículos 
automóveis. 
II – O direito a férias decorre do contrato de 
trabalho e a esse direito corresponde a 
obrigação de a entidade empregadora 

conceder ao trabalhador o gozo das 
mesmas. 
III – Por isso, cabe ao trabalhador alegar 
que não gozou as férias, mas recai sobre o 
empregador o ónus de provar o contrário. 
IV – Todavia, se estiver em causa a 
violação do direito a férias com o 
consequente pedido de indemnização, 
compete ao trabalhador alegar e provar que 
não gozou as férias por culpa da entidade 
empregadora. 
V – A compensação exige a reciprocidade 
dos critérios. 
VI – A Relação não pode sindicar os termos 
em que o Ministério Público exerce as 
funções que lhe são confiadas. 

Apelação nº 3004/03 – 1ª Secção 
Data – 27/10/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3700 
Contrato de trabalho a termo, 
motivação. 
Sumário 
I – Para efeitos do disposto no artigo 41, nº 
1, h), da LCCT, trabalhador à procura do 
primeiro emprego é aquele que, 
independentemente da idade, nunca prestou 
a sua actividade mediante contrato de 
trabalho sem termo. 
II – Nos contratos de trabalho a termo 
celebrados com aquele fundamento, 
constitui indicação suficiente do motivo 
justificativo a referência ao normativo 
citado complementado com o teor da 
cláusula em que o trabalhador declara 
nunca ter sido contratado por tempo 
indeterminado. 

Apelação nº 4001/03 – 1ª Secção 
Data – 27/10/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3701 
Apoio judiciário, interrupção da 
prescrição. 
Sumário 
I – O pedido de nomeação de patrono só 
interrompe a prescrição quando for 
formulado na pendência da acção. 
II – O pedido de nomeação de patrono para 
propositura da acção não interrompe a 
prescrição em curso, mas a acção 
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considera-se proposta na data em que tal 
pedido tiver sido formulado, considerando-
se a prescrição interrompida decorridos que 
sejam cinco dias sobre aquela data. 

Agravo nº 4298/03 – 1ª Secção 
Data – 27/10/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3702 
Contrato de trabalho a termo, 
motivação, retribuição, subsídio de 
férias, subsídio de Natal. 
Sumário 
I – O início de actividade da empresa 
constitui motivo justificativo para a 
celebração de contratos de trabalho a termo. 
II – É válido o contrato a termo celebrado 
com esse fundamento quatro meses depois 
do início da actividade. 
III – Tal motivo não deixa de ser válido 
pelo facto de a empresa ter sido constituída 
pelos CTT, tendo por objecto o exercício de 
uma actividade (express mail) que até aí 
vinha sendo desenvolvida pelos próprios 
CTT. 
IV – A validade do termo afere-se à data da 
celebração do contrato e não à data da sua 
renovação automática. 
V – Os prémios de desempenho, de 
produtividade e de assiduidade pagos 
mensalmente, ainda que de valor variável, 
fazem parte da retribuição. 
VI – Tais prémios devem ser considerados 
no valor da retribuição de férias e de Natal, 
pelo seu valor médio dos últimos 12 meses. 

Apelação nº 4532/03 – 1ª Secção 
Data – 03/11/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3703 
Citação postal, nulidade. 
Sumário 
É nula a citação postal, se no aviso de 
recepção não tiver sido anotada a 
identificação da pessoa a quem a carta foi 
entregue. 

Agravo nº 847/02 – 4ª Secção 
Data – 10/11/2003 
Ferreira da Costa 

 
 
 

3704 
Agrupamento complementar de 
empresas, responsabilidade solidária. 
Sumário 
I – Salvo cláusula em contrário, as 
empresas agrupadas respondem 
solidariamente pelas dívidas do 
agrupamento. 
II – Em face disso, em execução instaurada 
contra o agrupamento, a empresa que fazia 
parte do agrupamento não pode pedir o 
reembolso da quantia que voluntariamente 
pagou na execução movida contra o 
agrupamento. 

Agravo nº 362/02 – 1ª Secção 
Data – 17/11/2003 
Domingos Morais 

 
 
3705 
Direito a férias, violação, indemnização, 
meios de prova. 
Sumário 
Os créditos resultantes de indemnização por 
violação do direito a férias, vencidos há 
mais de 5 anos, só podem ser provados por 
documento. 

Apelação nº 3401/03 – 4ª Secção 
Data – 17/11/2003 
Fernanda Soares 

 
 
3706 
Apoio judiciário, interrupção da 
prescrição. 
Sumário 
O pedido de apoio judiciário na modalidade 
de pagamento de honorários a patrono 
escolhido não interrompe o prazo de 
inscrição. 

Agravo nº 811/02 – 4ª Secção 
Data – 17/11/2003 
Ferreira da Costa  

 
 
3707 
Contra-ordenação, fusão de empresas. 
Sumário 
A fusão de um Banco noutro não faz 
extinguir o procedimento 
contraordenacional. 

Rec Penal nº 458/02 – 1ª Secção 
Data – 17/11/2003 
Machado da Silva 
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3708 
Notificação ao mandatário, presunção. 
Sumário 
I – A notificação ao mandatário presume-se 
efectuada no terceiro dia posterior ao do 
registo, ou no primeiro dia útil seguinte a 
esse, quando o não seja. 
II – Todavia, se a parte vier interpor recurso 
da decisão antes daquele terceiro dia, a 
presunção fica ilidida, considerando-se que 
a notificação ocorreu na data em que o 
recurso foi interposto. 

Apelação nº 3871/03 – 1ª Secção 
Data – 17/11/2003 
Cipriano Silva 

 
3709 
Declaração negocial, interpretação. 
Sumário 
Obrigando-se a entidade empregadora a 
pagar ao trabalhador determinada quantia 
líquida, é essa a quantia que lhe deve pagar, 
não podendo deduzir-lhe os descontos para 
a Segurança Social nem o IRS. 

Agravo nº 2915/03 – 1ª Secção 
Data – 24/11/2003 
Cipriano Silva 

 
 
3710 
Execução, graduação de créditos. 
Sumário 
Os créditos emergentes do contrato de 
trabalho e da sua cessação são graduados 
antes dos créditos da Segurança Social. 

Apelação nº 3395/03 – 1ª Secção 
Data – 24/11/2003 
Cipriano Silva 

 
3711 
Suspensão do despedimento, caducidade, 
procedimento disciplinar. 
Sumário 
I – A caducidade do direito de requerer a 
suspensão de despedimento não é de 
conhecimento oficioso. 
II – O prazo de caducidade do 
procedimento disciplinar só começa a 
decorrer deposi de ser conhecida a 
identidade do autor da infracção. 

Agravo nº 1026/02 – 4ª Secção 
Data – 24/11/2003 
Fernanda Soares 
(Tem um voto de vencido) 

3712 
Contrato de trabalho, nulidade do 
contrato, efeitos. 
Sumário 
I – O regime de nulidades do contrato de 
trabalho segue um regime parcialmente 
diferente do regime das nulidades 
estabelecido no Código Civil. 
II – Assim, o contrato de trabalho declarado 
nulo ou anulado produz efeitos como se 
fosse válido, relativamente ao período 
durante o qual esteve em execução. 
III – Se a nulidade só for declarada depois 
de o contrato nulo ter cessado, a legalidade 
da cessação será aferida em função do 
regime em vigor à data em que ocorreu. 
IV – Assim, se um trabalhador for 
ilicitamente despedido, a posterior 
declaração de nulidade do contrato de 
trabalho não lhe retira o direito à 
indemnização devida pela ilicitude do 
despedimento. 
V – Nos contratos sem termo essa 
indemnização será a prevista no nº 3 do 
artigo 13 da LCCT e nos contratos a termo 
será a prevista no artigo 52 nº 2 alínea a) da 
mesma lei. 
VI – Todavia, nos contratos de trabalho a 
termo a indemnização não poderá ser 
superior à que o trabalhador receberia se o 
seu contrato fosse sem termo. 
VII – Não é de presumir que o autor auferiu 
rendimentos do trabalho, após o 
despedimento, com base no facto dado 
como provado de que ele passou a exercer a 
sua actividade num restaurante de que era 
sócio, uma vez que o exercício da comercial 
por conta própria nem sempre é lucrativa. 

Apelação nº 3870/03 – 1ª Secção 
Data – 24/11/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3713 
Documento particular, recibo, força 
probatória. 
Sumário 
I – Os documentos particulares com autoria 
reconhecida gozam de força probatória 
plena relativamente aos factos 
compreendidos na declaração neles contida 
que sejam contrários aos interesses do autor 
do documento. 
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II – Os chamados “recibos de salários”, 
exarados pela entidade empregadora nos 
termos do artigo 94 do Regime Jurídico do 
Contrato Individual de Trabalho, ainda que 
não impugnados pelo trabalhador, não 
gozam de força probatória plena 
relativamente aos factos e elementos 
contrários aos interesses do trabalhador que 
nos ditos documentos tenham sido inseridos 
pela entidade empregadora. 
III – A situação não se altera pelo facto de o 
trabalhador ter assinado uma declaração 
inserida naqueles documentos pela entidade 
empregadora, para ser por ele assinada, com 
o seguinte teor: “Declaro que recebi a 
quantia constante neste recibo. Nada mais 
tenho a receber até à data.” 
IV – O documento não passou a ser da 
autoria do trabalhador, pelo facto de ele ter 
assinado a referida declaração. 
V – Só aquela declaração de quitação é que 
passou a ser da autoria do trabalhador e o 
documento só goza de força probatória 
plena contra o trabalhador relativamente 
aos factos contidos naquela declaração. 
VI – Relativamente aos demais factos e 
elementos inseridos no documento que 
sejam contrários aos interesses do 
trabalhador, os referidos documentos são de 
livre apreciação. 
VII – Por isso, apesar de o trabalhador ter 
assinado tal declaração, o tribunal, com 
base na prova testemunhal, pode dar, 
nomeadamente, como provado que o valor 
da retribuição mensal realmente auferida 
pelo trabalhador era superior ao que a 
entidade empregadora fazia constar dos 
ditos “recibos”. 

Apelação nº 5061/03 – 1ª Secção 
Data – 24/11/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3714 
Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal. 
Sumário 
I – Estando provado que o acidente ocorreu 
pelo facto de um dos cabos que servia de 
espia a uma das duas varas de eucalipto que 
compunham a estrutura elevatória montada 
para içar pedras se ter solto, temos de 
concluir que o acidente resultou da falta de 
observância do disposto no art. 94º do 

Regulamento de Segurança no Trabalho da 
Construção Civil, aprovado pelo Decreto-
Lei nº 41.281, de 11 de Agosto de 1958, 
que, relativamente aos aparelhos 
elevatórios, manda espiar solidamente os 
“paus de carga” por meio de cordas ou de 
cabos. 
II – Com efeito, estando provado que os 
cabos que sustentavam as varas tinham sido 
enrolados duas vezes uma à volta de uma 
árvore e outro à volta da pedra de uma 
parede e que, para impedir que as voltas se 
desfizessem e os cabos se soltassem, foram 
presos com arames e não com “cerra 
cabos”, temos de concluir que o cabo se 
soltou por não estar solidamente preso. 

Apelação nº 5929/03 – 1ª Secção 
Data – 24/11/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
3715 
Acidente de trabalho, pensão, remição, 
regime. 
Sumário 
I – O disposto no artigo 56 nº 1 do Decreto-
Lei nº 143/99, de 30 de Abril não se aplica 
à remição das pensões resultantes de 
acidentes ocorridos antes de 1 de Janeiro de 
2000. 
II – Àquelas pensões aplica-se apenas o 
regime transitório estabelecido no artigo 74 
daquele Decreto-Lei. 

Agravo nº 5299/03 – 4ª Secção 
Data – 10/12/2003 
Ferreira da Costa 
(Tem declaração de voto) 

 
 
3716 
Acidente de trabalho, descaracterização 
de acidente, contrato de seguro, trabalho 
de menores. 
Sumário 
I – É nulo o contrato de trabalho celebrado 
com um menor de 14 anos que não tinha 
concluído a escolaridade obrigatória. 
II – A nulidade do contrato de trabalho não 
acarreta a nulidade do contrato de seguro 
por acidente de trabalho nem a sua 
ineficácia relativamente ao trabalhador 
menor de 14 anos. 
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III – O simples atraso na remessa da folha 
de férias não determina a irresponsabilidade 
da seguradora pela reparação do acidente. 
IV – Não é de atribuir a culpa exclusiva do 
sinistrado, menor de 14 anos, o acidente de 
trabalho que consistiu em ele ter caído do 3º 
piso de um prédio em construção, quando, 
contrariando ordens expressas da entidade 
empregadora, saltava de uma varanda para 
outra, distando entre si cerca de um metro. 

Apelação nº 5554/03 – 4ª Secção 
Data – 10/12/2003 
Ferreira da Costa 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
3717 
Contrato de trabalho, contrato de 
prestação de serviços, qualificação. 
Sumário 
I – O que verdadeiramente distingue o 
contrato de trabalho do contrato de 
prestação de serviços é a subordinação 
jurídica que só naquele existe. 
II – No plano teórico, a distinção é fácil, 
mas, no plano prático, é mais complicada, 
sobretudo quando a actividade prestada é 
típica das profissões liberais. 
III – Quando tal acontece, para resolver as 
dificuldades da qualificação do contrato, é 
corrente lançar mão do método indiciário 
que consiste em procurar na situação real os 
elementos (indícios) que caracterizam a 
existência daquela subordinação em estado 
puro. 
IV – Configura um contrato de trabalho e 
não de prestação de serviços o exercício das 
funções de médica-veterinária, mediante o 
pagamento de determinado preço/hora, nas 
instalações da empresa e mediante um 
horário cujo cumprimento era 
rigorosamente controlado pela empresa, 
mediante a “picagem” de cartão de ponto. 
V – Não age com abuso do direito, o 
trabalhador que se limita a peticionar os 
créditos salariais que lhe são devidos por 
lei. 

Apelação nº 5275/03 – 1ª Secção 
Data – 10/12/2003 
Sousa Peixoto 

 
 
 
 

3718 
Ilícito de mera ordenação social, 
processo, trabalho suplementar, 
inconstitucionalidade. 
Sumário 
I – Nos processos de contra-ordenação 
social a decisão da autoridade 
administrativa pode ser feita por remissão 
para a proposta da decisão, nos termos do 
artigo 125 do Código do Procedimento 
Administrativo. 
II – O citado artigo 125 não é 
inconstitucional quando interpretado 
naquele sentido. 
III – No que diz respeito ao ilícito de mera 
ordenação social, só o regime geral de 
punição de tais ilícitos e do respectivo 
processo é que constituem reserva relativa 
da Assembleia da República (artigo 165 nº 
1 alínea d) da Constituição). 
IV – O Decreto-Lei nº 102/2000, de 2 de 
Junho, ao atribuir competência ao Inspector 
Geral do Trabalho para aplicar coimas não 
viola o disposto no artigo 165 nº 1 alínea d) 
da Constituição. 

Rec. Contraordenacional nº 457/02 
– 1ª Secção 
Data – 15/12/2003 
Domingos Morais 

 
 
3719 
Acidente de trabalho, caducidade da 
acção. 
Sumário 
A participação de um acidente de viação e 
simultaneamente de trabalho feita pela 
Guarda Nacional Republicana ao tribunal 
judicial sem competência laboral não 
impede o decurso do prazo de caducidade 
do direito de acção relativamente ao 
acidente de trabalho. 

Apelação nº 5057/03 – 4ª Secção 
Data – 15/12/2003 
Domingos Morais 

 
 
3720 
Sanção disciplinar, prescrição, isenção de 
horário de trabalho. 
Sumário 
I – Os créditos referentes à suspensão de 
trabalho com perda de retribuição aplicada 
ao trabalhador no decurso de processo 
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disciplinar só prescrevem decorrido um ano 
a partir do dia seguinte ao da cessação do 
contrato de trabalho. 
II – Salvo convenção expressa em contrário 
em sede do contrato individual de trabalho, 
a isenção de horário de trabalho pode ser 
unilateralmente retirada pela entidade 
empregadora. 
III – Retirada aquela isenção, o não 
pagamento do respectivo subsídio não 
configura uma baixa de retribuição. 

Apelação nº 2109/02 – 4ª Secção 
Data – 15/12/2003 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
 

3721 
Acidente de trabalho, incapacidade, 
subsídio. 
Sumário 
Nos casos de incapacidade permanente 
absoluta para o trabalho habitual, o subsídio 
por elevada incapacidade deve corresponder 
a 70% do salário mínimo anual vigente à 
data do acidente acrescido de uma 
percentagem de 30% daquele salário igual 
ao grau de incapacidade permanente fixado 
para as restantes profissões. 

Apelação nº 6324/03 – 1ª Secção 
Data – 15/12/2003 
Sousa Peixoto 
(Tem um voto de vencido) 
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TEXTO INTEGRAL DE ACÓRDÃOS 

 

1. Expropriação por utilidade pública, arrendamento, indemnização, desistência. 

2. Acidente de viação, incapacidade geral de ganho. 

3. Direito à vida, indemnização. 

4. Desobediência, amnistia, extinção do procedimento criminal, pedido cível, 

indemnização, valor, equidade, honorários, sociedade comercial, responsabilidade 

pessoal, responsabilidade extra contratual. 

5. Contra-ordenação, processo, processo administrativo, processo judicial, decisão, 

formalidades. 

6. Burla, burla agravada, elemento da infracção. 

7. Contra-ordenação, estabelecimento industrial, poluição, águas, licença de 

utilização, sucessão de leis no tempo. 

8. Abuso de confiança fiscal. 

9. Fraude fiscal, dispensa de pena, arquivamento dos autos. 

10. Matéria de facto, impugnação, princípio da livre apreciação da prova, presunção 

de inocência. 

11. Nulidade de sentença, crime continuado, insuficiência da matéria de facto 

provada, medida da pena. 

12. Busca domiciliária, prazo. 

13. Perdão da pena, pena unitária. 
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14. Homicídio, alteração da qualificação jurídica, omissão de pronúncia, presunção 

de inocência. 

15. Ruído, ambiente, excesso, consentimento presumido. 

16. Fiel depositário, descaminho. 

17. Acidente de viação, excesso de velocidade, nexo de causalidade. 

18. Difamação. 

19. Desobediência, fiel depositário. 

20. Cheque sem provisão, insuficiência da matéria de facto provada, alteração. 
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1. Sumário nº 3542 
I – Sendo, à partida, o acto expropriativo 
incompatível com a manutenção de contratos 
de arrendamento habitacional sobre os bens 
expropriados, estes caducam. 
II – Mas se, antes de os arrendatários saírem, 
a entidade expropriante chegar à conclusão de 
que estes se podem manter ali, já que o 
projecto definitivo do que visa construir não 
atinge a zona locada, não têm eles direito, em 
virtude da expropriação, a serem indemnizados 
ou a disporem de outras casas. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
I -  
Neste processo em que são expropriantes os 
SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL DA 
UNIVERSIDADE DO .... foi expropriada a 
parcela abaixo identificada, propriedade de IVO 
.... e mulher OTELINDA ..... 
Nela existem casas arrendadas a: 
ANTÓNIO ........; 
ARMANDO ..........; 
ANTÓNIO A.............; 
ANTÓNIO V..........;  
FRANCISCO ...........; 
MARIA ...........; 
JOÃO ..............; 
ADÉLIA ..........; 
ANTÓNIO P.......... 
 
Houve recursos da decisão dos árbitros e, deles 
conhecendo, foi, na altura própria, proferida 
sentença. 
Na parte que importa, a Sra. Juíza decidiu o 
seguinte: 
“Procede o recurso dos 
expropriados/arrendatários, na medida em que 
se mantêm em vigor os contratos de 
arrendamento e consequentemente os 
arrendatários na ocupação dos respectivos 
arrendados, ficando assim assegurado o seu “ 
realojamento “tal como pediram.” 
 
II –  
Desta decisão trazem os arrendatários (Adélia 
...., Maria ...., António A...., António ..... e João 
....) a presente apelação. 
 
Concluem as alegações do seguinte modo: 
1º 
A presente expropriação teve como objecto um 
prédio rústico e como tal inscrito na matriz 
autonomamente e 10 prédios urbanos, 
contíguos, também autonomamente inscritos na 
matriz; 
2 º 
Destes dez prédios urbanos 6 estavam 
arrendados para habitação aos aqui apelantes; 

3º 
A expropriação de todos os prédios destinou-se 
à construção de uma residência e cantina para 
estudantes universitários a levar a cabo pela a 
aqui apelada; 
4º 
O projecto que a recorrida elaborou e que foi 
sancionado por Sua Excelência o Ministro da 
Educação previa a demolição das casas 
arrendadas aos aqui apelantes; 
5º 
Situação incompatível com a manutenção dos 
contratos de arrendamento; 
6º 
Aliás, não fazia sentido algum expropriar as 
casas (prédios autónomos, todos eles com 
autonomia jurídica própria como resulta da sua 
inscrição matricial independente) 
7º 
Ou, como ocorreria se a douta sentença em 
recurso transitasse em julgado, para a 
expropriante se tomar senhoria dos recorrentes; 
8º 
Não é esta a missão da recorrente, não é este o 
escopo da sua actividade, a razão de ser da sua 
existência; 
9º 
Como a expropriante não tinha senão a intenção 
de demolir as casas para a construção, 
considerou os arrendatários interessados, tendo-
os notificado de todos os passos do processo 
administrativo (declaração de utilidade pública, 
vistoria ad perpetuam rei memoriam, 
arbitragem); 
10º 
E, o próprio tribunal, por promoção da 
expropriante na remessa do processo 
administrativo a Juízo, os notificou da decisão 
arbitral, admitem o seu recurso da mesma e 
decidem julgá-lo "procedente"; 
11º 
Ora, inicialmente a declaração de utilidade 
pública e decisivamente a sentença de 
adjudicação tomaram os contratos de 
arrendamento caducos; 
12º 
Decisão que transitou em julgado que não é 
possível repô-la em vigor, O que morreu, não 
renasce; 
13º 
É juridicamente irrelevante que a expropriante 
mude de opinião, entretanto, e que deixou de 
estar interessada nessa parte da expropriação; 
14º 
E é irrelevante porque depois da adjudicação 
não lhe é licito desistir da expropriação e, a sua 
conduta configura uma desistência parcial da 
expropriação; 
15º 
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E deixou porquê? Porque o objecto da 
expropriação era, alem do prédio rústico, os 
prédios urbanos e os respectivos direitos de 
arrendamento; 
16º 
Ao pretender manter os arrendamentos está a 
desistir de os expropriar; 
17º 
E não podia fazê-lo por já não lhe ser licito 
fazê-lo (só o pode fazer até à adjudicação da 
propriedade) naquela altura, mas também 
porque o caso julgado formado pela decisão o 
impedia; 
18º 
E, como resulta da natureza das coisas, o que já 
morreu não revive; 
19º 
A decisão recorrida acaba por cair em 
contradição insanável, geradora de nulidade, 
quando julga procedente o recurso dos aqui 
apelantes realojando-os nas casas expropriadas e 
também afirma que os contratos de 
arrendamento permanecem (só muda o 
senhorio); 
20º 
Ora, ou há manutenção dos contratos (e já 
vimos que não pode haver) ou há procedência 
de recurso e realojamento; 
21º 
E, assenta a douta decisão impugnada em 2 
vertentes, inaceitáveis e também contraditórias; 
22º 
A primeira é a decisão da expropriante se ter 
desinteressado desta parte da expropriação; 
23º 
Este desinteresse tardio não pode repor em vigor 
contratos caducados, não pode justificar a 
violação do caso julgado; 
24º 
E, se porventura até tivesse tal capacidade, 
poder-se-ia premiar quem desrespeita a lei e o 
acto administrativo expropriado; 
25º 
Então é licito destruir o direito de propriedade 
sobre dez casas, os arrendamentos de dez 
famílias e depois, sem justificação 
desinteressar-se? 
26º 
Então e a lei? E os direitos dos particulares 
constitucionalmente consagrados e pela nossa 
lei fundamental considerados direitos 
fundamentais; 
27º 
Então pode premiar-se quem desvirtua a lei, 
quem abusa do poder, quem age assim?; 
28º 
A douta sentença acaba por sancionar um 
comportamento ilícito, o que o nosso sistema 
jurídico, de cariz ético, não permite por violar 

os seus princípios informadores axiológicos e 
normativos; 
29º 
O mesmo se diga da contraditória 2. vertente - à 
expropriante não assiste o direito a optar entre 
realojar ou indemnizar; 
30º 
Tal direito cabe aos apelantes e nunca Ihes foi 
permitido exercitá-lo porque a apelada nunca 
lhe deu essa possibilidade, em violação da lei; 
31º 
Os apelantes sempre manifestaram, com clareza, 
a sua intenção de optar; 
32º 
A douta sentença porque eivada das 
contradições apontadas é nula; 
33º 
E também o é pelo excesso de pronuncia - não 
podia realojar os apelantes como fez sem que a 
estes fosse dado o direito de opção legalmente 
consagrado; 
34º 
E também não podia dar-lhes o que não pediram 
- o realojamento nas mesmas casas; 
35º 
Impõe-se, pois, a revogação da douta decisão 
bem como a anulação do processado ordenando-
se à expropriante o cumprimento do disposto no 
artigo 29° n° 2 do CE/91 ; 
36º 
Desde já se entende dever ser tratada a seguinte 
questão para a determinação da eventual 
indemnização (se os recorrentes não optarem 
pelo realojamento ou se a expropriante o não 
puder fazer) - os senhores peritos terão de ter 
em conta valores de mercado de novos 
arrendamentos, reais e não ficcionados, como 
fizeram, indicando onde existem casas 
arrendáveis pelos valores com que entram na 
sua avaliação. 
Termos em que na procedência do presente 
recurso deve a douta sentença ser declarada nula 
e por isso revogada, anulado o processado até à 
decisão arbitral e ordenado à expropriante 
 
Contra-alegou a parte contrária, pugnando pela 
manutenção do decidido. 
 
III – 
Ante as conclusões das alegações, as questões 
que se nos deparam consistem em saber se: 
1)A sentença é nula: 
Por contradição entre os fundamentos e a 
decisão; 
Por excesso de pronúncia. 
2)Existe motivo para anular o processado até à 
decisão arbitral; 
3)Os recorrentes têm direito a optar por 
indemnização ou realojamento, com a 
consequente saída dos locais arrendados. 
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IV – 1 
Na 1ª instância, o Sr. Juiz considerou provado o 
seguinte: 
Por despacho do Ex.mo Ministro da Educação, 
publicado na II Série do DR de 20/8/98 e 
posteriormente rectificado por despacho do 
mesmo, publicado na II Série do DR de 
26/10/99, foi declarada a utilidade pública do 
prédio misto sito na Rua .........., ... e ..., 
freguesia de ........., concelho do ......, inscrito na 
matriz predial urbana sob os artigos 3007, 9281, 
9282, 9283, 9284, 9285, 9286, 9287, 9288 e 
9289 e parte do artigo 215 rústico, e descrito na 
.. Conservatória do Registo Predial do ........ sob 
o artigo 4840, a fls. 293 do Livro B-25, 
propriedade de Ivo ............ e mulher Otelinda 
........., com carácter de urgência, atenta a 
construção de uma cantina e residência de 
estudantes - fls. 80 a 85 ; 
2- O prédio referido em 1, confronta a Norte 
com a Rua ........ e outro; Sul com a 
Universidade do ........... (Faculdade de 
Economia); Nascente com Rua ..........; Poente 
com António J............; 
3 - Da vistoria retira-se que o prédio referido em 
"1" se encontra registado com terreno urbano, 
ocupado com uma construção de dois pisos e 
parte rústica constituindo campo de lavoura e 
logradouro; 
4 - Em parte do espaço referido em 3 
encontram-se implantadas as casas "1", sendo 
arrendatário António ....; "2", sendo arrendatário 
Armando .....; "3", sendo arrendatário António 
A.....; "4 e 5 A", sendo arrendatário António 
V.....; "5", sendo arrendatário Francisco .....; "6", 
sendo arrendatária Maria .....; “7”, sendo 
arrendatário João ...... e esposa; "8", sendo 
arrendatário António P...... e "C..... E......", 
sendo arrendatária Adélia .....; 
5 - A expropriação é total, com a área de 2.270 
m2. 
6- A 5/1/2000 a entidade expropriante tomou a 
posse administrativa do prédio identificado em 
"1" - doc. de fls. 177 a 185; 
7- O prédio referido em "1" foi adjudicado à 
expropriante em 16/06/2000, conf. despacho de 
fls. 429. 
 
IV – 2 
Para a decisão a tomar, importa ainda o 
seguinte, retirado da tramitação processual: 
a) Em 5.1.2000 foi lavrado o Auto de Posse 
Administrativa, subscrito, além do mais, pelo 
representante da expropriante e pelos 
arrendatários – folhas 177 e seguintes do II 
volume; 
b) Nele ficou consignado que os Serviços de 
Acção Social da Universidade do Porto vão 
“executar a obra mencionada em epígrafe e, por 
tal razão, necessita (sic) expropriar ... a 

totalidade da propriedade mista...”, “que, para 
esse efeito, foi requerida e devidamente 
autorizada...a posse administrativa da totalidade 
dessa propriedade...”, “que, o perito ... procedeu 
à vistoria “ad perpetuam rei memoriam”, 
conforme relatório datado de 2.12.99, que com a 
planta que lhe está anexa, passa a fazer parte 
integrante deste auto...” 
c) No relatório da referida vistoria “ad 
perpetuam rei memoriam”, consta que “o prédio 
misto é constituído por dez casas...fazendo-se a 
entrada em forma de ilha por uma calçada 
romana” e uma parte rústica – folhas 188 do II 
vol.; 
d) A folhas 429 (V volume) foi proferida 
sentença de adjudicação à expropriante do 
prédio; 
e) A folhas 4 e seguintes (I Vol.) está junto o 
relatório da arbitragem, dele constando, 
nomeadamente, o seguinte: 
“A expropriação é total coma área de 2.270m2”; 
“O valor do prédio não pode ser dissociado do 
ónus que é o aluguer das suas fracções, pois 
qualquer comprador avisado e prudente saberia 
que qualquer ocupação do terreno com vista à 
sua valorização, implicaria sempre a 
necessidade de realojamento dos seus 
inquilinos”. 
Mas, na parte final, escreveu-se: 
“Não são consideradas as indemnizações aos 
arrendatários uma vez que estas são autónomas, 
mas resolvidas nos termos gerais de direito...” 
f ) Da decisão arbitral recorreram os 
arrendatários concluindo, cada um, as alegações 
do seguinte modo: 
“Nestes termos deve ... ser fixada indemnização 
em... reportada à data da DUP isto no caso de a 
expropriante não propor um realojamento que a 
recorrente aceite”. 
g) Não recorreu o expropriante, mas na resposta, 
veio referir que os arrendatários iriam continuar 
com o seu contrato de arrendamento, ou seja, 
iam continuar a habitar a casa respectiva. 
E isto, porque, segundo depois afirmaram (cfr-
se folhas 536, VI vol.), os Serviços de Acção 
Social já delimitaram, com rigor, a área a 
construir, na qual estão excluídas as habitações 
ocupadas pelos arrendatários. 
 
V –  
A primeira das questões referidas em IV diz 
respeito à nulidade da sentença por contradição 
entre os fundamentos e a decisão. 
De acordo com o artº668º, n.º1 c) do CPC, tal 
nulidade só ocorre neste tipo de contradições. A 
contradição dos fundamentos entre si pode gerar 
erro de direito, mas não atinge formalmente a 
peça processual. 
Ora, a contradição entre os fundamentos e a 
decisão é extremamente rara, praticamente 
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confinada aos casos em que o juiz se engana e, 
apontando para uma solução, consigna outra. 
Bem longe desta situação está a sentença dos 
autos. A lógica entre o que se fundamentou e 
decidiu é impecável, de sorte que não há vício 
por aqui. 
 
VI –  
Também o não há por excesso de conhecimento. 
Tinha sido levantada no recurso a questão dos 
direitos dos arrendatários e o Sr. Juiz tinha que 
deles conhecer, em todas as suas vertentes. Se 
não conhecesse é que cometeria uma nulidade 
por omissão. 
 
VII –  
Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer 
nulidade que possa implicar a nulidade do 
processado até à decisão arbitral, porquanto foi 
cumprido o que a lei, formalmente, determina 
no que respeita a tal tramitação. 
Aliás se se tivesse de declarar a nulidade até à 
decisão arbitral, ficaria inquinado todo o demais 
processado. 
 
VII –  
A problemática essencial levantada pelos 
arrendatários-recorrentes é, antes, de fundo: o 
expropriante apontou para a expropriação com a 
saída dos arrendatários e, depois, constatando 
que o espaço a estes relativo não era ocupado 
pelas construções que ia levar a cabo, 
retrocedeu, pretendendo que eles se mantenham 
lá, com a consequente libertação de 
indemnização por aqui. 
 
Na sua abordagem, importa logo, em primeiro 
lugar, atentar nos limites dos recursos da 
decisão arbitral para o tribunal. 
O expropriante não recorreu da decisão dos 
árbitros. 
Ao tempo desta não se levantava a questão de os 
arrendatários permanecerem nas casas 
arrendadas. Pelo contrário, do constante das 
alíneas a) b) e e) da enumeração feita em IV – 2, 
resulta antes que, até então, se pensava na 
ocupação de todo o prédio, com a 
inevitabilidade da saída dos moradores. 
 
Só que, no laudo dos árbitros – como se referiu 
ainda na dita alínea e) – não se conheceu dos 
direitos dos inquilinos. Pressupôs-se que eles 
teriam de sair, mas, depois, entendeu-se que as 
respectivas indemnizações seriam resolvidas 
“nos termos gerais de direito”. 
 
Ficou aqui um vazio que os arrendatários 
vieram impugnar em recurso, mas que, como 
vazio que é, não pode dar origem a uma 
situação de “reformatio in pejus” que 

prejudicasse o expropriante, no sentido de este 
não poder carrear factos novos. 
Tudo ficou em aberto de sorte que, se acaso o 
Sr. Juiz que conheceu dos recursos, entendesse 
que havia lugar a indemnizações aos 
arrendatários e que elas haviam de ser fixadas 
neste processo de expropriação, deveria anular 
parcialmente o laudo dos árbitros e  fazer voltar 
tudo atrás.  
 
VIII –  
Ultrapassada esta questão, importa considerar 
que, em dissonância com o que sustentam os 
recorrentes, não há desistência da expropriação. 
O expropriante não veio dizer que afinal não 
quer expropriar as casas. A expropriação 
mantém-se. Só que, a construção programada 
para o prédio expropriado já não implica a 
demolição, podendo os arrendatários manter-se 
no arrendado. Só muda o senhorio, já que 
surgiu, pelo acto expropriativo, um novo direito 
de propriedade. 
Não vale aqui o artº84º do CE de 1991 (sobre a 
aplicação aqui de tal código não se levantam 
dúvidas). 
 
IX –  
Mas poder-se-á considerar que os 
arrendamentos se mantêm? 
Sobre os efeitos da expropriação por utilidade 
pública no arrendamento, dispõe o artº1051º, 
n.º1 f) do CC.  
Há que distinguir, face ao preceito: 
Os casos em que a expropriação se não 
compadece com a subsistência do contrato; 
Os casos em que se compadece. 
 
Além, temos a caducidade; 
Aqui não. 
 
Tem-se discutido qual o momento em que opera 
a caducidade, mas as discussões não vão além 
da decisão de adjudicação da propriedade e 
posse (cfr-se, dr. Osvaldo Gomes, 
Expropriações por Utilidade Pública, 75, nota 
de pé de página n.º198).  
 
Ora, já vimos que só nas contra-alegações do 
recurso da decisão dos árbitros o expropriante 
vem afirmar que se mantêm os arrendamentos. 
Antes - conforme também já vimos – a ideia era 
a sua extinção pela utilização total do prédio 
expropriado. Então a expropriação não se 
“compadecia” com a manutenção da relação 
locatícia. 
 
Quando ocorre, pois, a postura de alteração, já 
havia sido proferida a decisão de adjudicação. 
Ou seja, já tinham caducado os contratos de 
arrendamento. 
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X –  
Se tinham caducado, não poderiam, em 
princípio, agora ser mantidos. 
 
Mas, estatui o artº29º, n.ºs 2 do CE referido que: 
 
2. O inquilino habitacional obrigado a 
desocupar o fogo em consequência de 
caducidade do arrendamento resultante de 
expropriação pode optar entre uma habitação 
cujas características designadamente de 
localização e renda sejam semelhantes às da 
anterior ou por indemnização satisfeita de uma 
só vez. 
 
Temos aqui um direito de opção atribuído ao 
inquilino. Pode ele optar pela indemnização ou 
por outra habitação. 
Mas esse direito de opção não tem apenas como 
pressuposto a caducidade do arrendamento. 
Tem ainda como pressuposto a obrigação de 
desocupação do fogo em consequência dela. 
E este segundo pressuposto não se verifica – 
ninguém obrigou os recorrentes a saírem de lá. 
 
Se não se verifica, o inquilino pode manter-se 
no arrendado e não tem qualquer direito 
indemnizatório ou a outra casa, previsto na lei 
expropriativa. 
Pode ter direito a indemnização até – se for caso 
disso – por danos não patrimoniais, mas isso 
nada tem a ver com a lei expropriativa, com o 
nosso processo. 
 
XI –  
Aliás, não tendo sido imposta a obrigação de 
saída de casa, a pretensão dos inquilinos a 
indemnização ou a nova casa até pode ser - 
independentemente do mencionado artº 29º, n.º2 
- considerada abusiva, nos termos do artº 334º 
do CC, já que estariam, clamorosamente, a 
exceder os imites impostos pela boa-fé e pelo 
fim económico do seu direito. 
O ressarcimento de qualquer dano, ainda que 
levado a cabo da maneira mais justa, é sempre 
de qualidade inferior à inexistência desse 
mesmo dano. 
Tendo a pessoa ao seu alcance a ausência de 
dano, choca que queira deixar este vir a lume 
para optar pelo ressarcimento. 
E ainda, se houvesse lugar a ressarcimento, vale 
para aqui “mutatis mutandis” a ideia expressa – 
ainda que a outro propósito - pelo prof. Menezes 
Cordeiro (A Boa-Fé no Direito Civil, 796) - 
para reconstituir a situação a que se teria 
chegado se não tivesse havido prevaricação, 
nada mais correcto que o cumprimento do 
contrato nulo, mediante a contraprestação 
acordada.  
 

E contra esta construção, não se argumente com 
a aplicação indirecta do artº 84º do CE que veda 
a desistência da expropriação para além de certo 
limite temporal. Já vimos que não houve 
desistência da expropriação, mas poderia 
entender-se que “mutatis mutandis” tal regime 
valeria aqui. 
Só que, o arrendatário é diferente do 
expropriado de qualquer direito real. A lei, 
como também já vimos, prevê mesmo que o 
arrendamento subsista ao acto expropriativo. 
Se se justifica que o proprietário seja defendido 
de qualquer “volte-face” do expropriante, não se 
justifica – face ao teor do dito artº 29º, n.º2 – 
que se proteja especialmente o arrendatário 
antes de este ser compelido a desocupar o fogo. 
 
XII –  
No outro prato da balança, não pode, a nosso 
ver, relevar como abuso do direito o “venire 
contra factum proprium” do expropriante.  
É certo que ele apontou para a desocupação dos 
inquilinos e, depois, regrediu, pretendendo que 
se mantenham. 
Mas essa conduta, sem mais, está longe de 
preencher os requisitos do dito artº 334º. 
São eles – no que concerne ao “venire” - os 
referidos pelo Prof. Baptista Machado (Obra 
Dispersa, I, 385) e acolhidos 
jurisprudencialmente (por todos o Ac. do STJ de 
28.11.96, no BMJ 461, 390) e logo se vê que 
falta o investimento na (eventual) confiança que 
primeira atitude do expropriante terá conferido.  
 
XIII –  
Nesta conformidade, nega-se provimento ao 
recurso, confirmando-se, na parte impugnada, a 
decisão recorrida. 
Custas pelos recorrentes, sem prejuízo do 
benefício de apoio judiciário de que gozam. 
 
Porto, 9 de Outubro de 2003 
João Luís Marques Bernardo 
António José Pires Condesso 
Gonçalo Xavier Silvano 
 
 
2. Sumário nº 3544 
I – Nos casos de indemnização pela perda da 
capacidade laboral geral, deve ser seguido – no 
plano civil – o critério consistente em procurar 
um capital que, de rendimento (por regra 
juros) e dele mesmo, proporcione o que deixou 
(na realidade ou teoricamente) de se auferir e 
se extinga no fim presumível de vida activa do 
lesado. 
II – Na aplicação desse critério não deve, 
contudo, perder-se de vista que o mesmo 
conduz a uma distinção inusitada entre quem 
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ganha mal e quem ganha bem, beneficiando 
estes em detrimento daqueles. 
III – É adequado o montante de 50.000 € de 
indemnização, pela perda da capacidade 
laboral permanente, a um trolha de 1ª, nascido 
em 1964, que auferia 75.500$00 14 vezes ao 
ano e ficou com 30% de Incapacidade 
Permanente Parcial, esta com previsão de 
agravamento com o passar dos anos. 
IV – As quantias indemnizatórias emergentes 
de responsabilidade civil decorrente de 
acidentes de viação, se não forem actualizadas 
com referência ao período de tempo que 
decorreu depois da citação, vencem juros 
contados da data desta. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
I -  
ANTÓNIO ...., casado, residente no lugar ...., 
freguesia de ..., veio intentar contra: 
Companhia de Seguros ....., com sede na Rua 
....., n.º.., ....; 
A presente acção ordinária, visando o 
ressarcimentos dos danos que sofreu em virtude 
do acidente de viação que refere. 
 
Na contestação, a seguradora impugnou alguns 
factos relativos aos aludidos danos. 
 
Na altura própria, foi proferida sentença. 
Condenou-se a seguradora a pagar ao A.: 
15.000 €, de indemnização pelos danos não 
patrimoniais; 
60.000 € pela IPP; 
Juros moratórios sobre tais quantias.  
 
II –  
Apela a condenada, concluindo as alegações do 
seguinte modo: 
 
1. Deve reduzir-se para não mais de 5.000 
contos (25.000 €, por arredondamento) a 
indemnização por eventuais danos futuros 
decorrentes da IPP de 30% de que o autor ficou 
afectado em consequência das lesões sofridas no 
acidente; 
2. Deve ficar esclarecido que, sobre essa quantia 
e a devida por danos não patrimoniais 
acrescerão juros moratórios apenas a partir da 
sentença. 
 
Contra-alegou a parte contrária, pugnando pela 
manutenção do decidido. 
 
III –  
Temos, pois, que tomar posição sobre: 
O montante adequado pelo ressarcimento da 
incapacidade para o trabalho; 
O “dies a quo” do vencimento dos juros. 

IV –  
São os seguintes os factos vindos da 1ª instância 
e que agora interessam: 
2.1.9. À data do acidente, José .... era 
empregado da empresa M....., Lda e conduzia 
veículo interesse sob ordens de 00 no e as o 
direcção desta (al. I));  
2.1.10. À data responsabilidade civil por 
acidente do a danos ocasionados pelo veículo 
00-..-.. encontrava-se transferida Ré através de 
seguro de contrato para a titulado pela apólice 
..-..-...., por montante ilimitado (al. J)); 
2.1.11. Em consequência do embate, o Autor e o 
seu filho Fábio ....  sofreram lesões graves, 
tendo sido transportados para o Hospital ..... (al. 
L));  
2.1.12. 0 Autor ficou internado nos serviços de 
ortopedia do Hospital ..... (al. M)); 
2.1.13. Ré pagou as despesas relativas todas A 
ao pagou tratamento do menor Fábio .... para 
ressarcimento dos morais materiais danos por 
este e sofridos (al. N)); 
2.1.14. O A. nasceu no dia 20/12/64 (al. 0)) ;  
2.1.15. Em consequência directa e necessária do 
acidente o Autor sofreu escoriações múltiplas, 
contusão cervical sem sinais  de lesão óssea, 
traumatismo torácico sem sinais evidentes de 
fractura de costelas, fractura subtroncocantérica 
cominutiva do fémur esquerdo, fractura do prato 
tibial externo do joelho do esquerdo fractura dos 
ossos do antebraço esquerdo (al. P));  
2.1.16. Em 08/09/96, apresentava sonolência 
progressiva e gasimetria arterial com hipoxia 
por anestesias (al. R)) ; 
2.1.17. No dia 9/9/96, foi transferido para 
Hospital 1....., por suspeita de embolia gorda (al. 
S)) ;  
2.1.18. No Hospital 1..... foi, em 12/9/96, 
submetido operação cirúrgica, tendo efectuado a 
encavilhamento do fémur esquerdo com vareta 
de Kuntacher e parafusos interfragmentários, 
levantamento do prato tibial, colocação do 
fixação enxerto com placa parafusos e 
osteossíntese de antebraço esquerdo com 
material A.O (al. T)) ;  
2.1.19. Em 19/6/96 teve alta, passando a ser 
seguido em consulta externa (al. U));  
2.1.20. Foi novamente internado no Hospital 
1.....  em 20/10/96 e ai permaneceu até 
15/11/96, tendo efectuado, nesse período, nova 
osteossíntese dos ossos do antebraço esquerdo 
falência de material de por osteossíntese e 
fasciotomia por síndrome do compartimento (al. 
V));  
2.1.21. De 17.11.96 a 02.12.96 foi mais uma vez 
internado no mesmo Hospital para encerramento 
da fasciotomia do antebraço (al. X));  
2.1.22. Foi observado pela última vez na 
consulta externa, em 24/1/97, as apresentando-
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se fracturas consolidadas, sendo pedida 
colaboração de fisiatria (al. Z)) ;  
2.1.23. Continuou o Autor tratamentos nos 
serviços os clínicos da Ré, com a seguinte 
evolução: -Em 22/2/99, foi-lhe indicado que 
devia retomar o trabalho em 02/3/98, com uma 
incapacidade temporária parcial de 40% a partir 
desta data; -A entidade patronal do Autor 
comunicou à Ré, em 4/3/98, que o mesmo se 
encontrava com uma incapacidade de 60%, pelo 
que solicitou novo exame; -Em consequência 
desta reclamação, Ré reconheceu, a em 5/3/98, 
Autor encontrava com incapacidade que o se 
temporária absoluta a partir de 4/3/98; -Em 
9/6/98, em Ré reconheceu a Autor esteve que o 
tratamento nos seus serviços de 7/9/96 a 9/6/98 
com I.T.A. e que continua com incapacidade 
temporária absoluta para o trabalho por tempo 
ainda indeterminado; -Em 25/8/98, Ré indicou o 
Autor podia a retomar que o trabalho a partir de 
1/9/98, com incapacidade temporária parcial de 
30% a partir dessa data e que devia apresentar- 
se no posto de socorros para observação em 
27/10/98; -Em 10/9/98, a entidade patronal 
reclamou novamente junto da Ré porque o 
Autor não se encontrava com uma capacidade 
de 70%, pois não cumpria as tarefas que lhe 
eram exigidas, queixando-se do braço e joelho 
esquerdo, pelo que pediu a revisão da situação; -
Em 30/9/98, a Ré reconhece, em novo exame, 
que o Autor se encontra com uma incapacidade 
temporária parcial de 50% a partir de 1/10/98 e 
que deve apresentar-se para observação em 
27/10/98; -Em 27/10/98, serviços clínicos da Ré 
referem os que o Autor se encontra curado, com 
incapacidade, em 27/11/98, e atribuem-lhe 
incapacidade temporária parcial de 20% a partir 
de 28/10/98 e durante trinta dias; -Em 17/2/99, 
com Ré refere que o Autor se encontra com 
incapacidade temporária absoluta a partir de 
2/2/99; -Em 22/3/99, com Ré refere Autor 
encontra a que o se incapacidade parcial 
permanente a partir de 1/3/99 (al. a AA)) ;  
2.1.24. A Ré não indicou ao Autor o grau de 
incapacidade permanente parcial que lhe foi 
atribuído nem lhe forneceu cópia do seu boletim 
clínico, apesar de tais elementos lhe terem sido 
solicitados pelo Autor (al. BB);  
2.1.25. 0 Autor exercia à data do acidente e 
continua a exercer a actividade profissional de 
trolha de primeira, ao serviço do empresário 
individual Vítor .... em nome Ferreira ......, sede 
....., com na em ....., .... (al. CC));  
2 2.1.26. A actividade laboral desenvolvida pelo 
A. obriga-o a  trabalhar sobre andaimes e 
escadas, a transportar massas e tintas, a 
permanecer a trabalhar parado, a olhar tectos e a 
movimentar intensamente de mãos e braços (al. 
DD);  

2.1.27. Das lesões sofridas pelo Autor no 
acidente resultaram sequelas que determinam 
diminuição da função imprescindível 
desempenho actividade da sua ao profissional 
(al. EE);  
................................ 
2.1.31. 0 Autor à data do acidente, auferia um 
vencimento ilíquido 75.500$00 de mensais, 
acrescido subsidio de férias e de Natal de igual 
montante (quesito 1°);  
2.1.32. Desde a data do acidente até 10/3/99, 
data em que lhe foi dada alta pelos serviços 
clínicos da Ré, o Autor apenas recebeu a da 
entidade patronal quantia de sua 15.618$00 
(quesito 3°) ;  
2.1.33. Em consequência directa e necessária 
das lesões sofridas acidente, o Autor apresenta 
sequela fracturas do prato tibial externo do 
joelho esquerdo, com “afundamento" do prato 
tibial externo e irregularidade notória da 
superfície articular (quesito 4°) ;  
2.1.34. Também em consequência directa 
necessária das lesões sofridas no acidente, o 
Autor apresenta atrofia da coxa esquerda com 
encurtamento de 2,5 com , com encurtamento 
do membro inferior esquerdo de 2 cm (quesito 
5°) ;  
2.1.35. E consolidação viciosa da fractura do 
fémur esquerdo, com calo ósseo exuberante e 
encurtamento de 2 cm (quesito 6°);  
2.1.36. E joelho esquerdo com derrame 
orticular, doloroso à apalpação do 
compartimento externo e à mobilização, bem e 
como rigidez articular, com flexão 110 e 
extensão 10ª (quesito 7°);  
2.1.37. Apresenta ainda o Autor sequelas de 
fracturas dos ossos do antebraço esquerdo, 
consolidada com calo ósseo exuberante, 
particularmente a nível do rádio esquerdo, com 
limitação na supinação (-15°), na pronação(-
10°) e na flexão palmar (60°) (quesito 8°);  
2.1.38. Como complicação da fractura do prato 
tibial externo do joelho esquerdo, haverá 
inevitavelmente um agravamento com 
estabelecimento de alterações degenerativas 
(gerartrose) (quesito 9°);  
2.1.39. Em consequência das lesões sofridas no 
acidente e suas sequelas, o Autor ficou afectado 
de uma Incapacidade Permanente Parcial para o 
Trabalho de 30% (quesito 10°);  
2.1.40. O Autor sofreu com as intervenções 
cirúrgicas a que fio submetido por causa do 
acidente (quesito 14°) ;  
2.1.41. O Autor foi submetido a várias 
anestesias gerais (quesito 15°);  
2.1.42. recebeu Ré, de salários por conta 
perdidos a quantia global de 2.153.885$00 
(quesito 16°) ; 
2.1.43. Na declaração de rendimentos 
apresentada para efeitos fiscais apresentou, no 
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ano de 1996, o rendimento global de 
543.151$00 (quesito 17°);  
2.1.44. E no mês anterior ao acidente a quantia 
de 33.431$00 (quesito 18°) .  
 
V –  
O artº566º, n.º3 do CC remete-nos para a 
equidade na fixação duma indemnização como 
esta. 
No preenchimento deste “iter” tem-se fixado a 
jurisprudência no critério consistente em 
encontrar um capital que de rendimento (por 
regra, juros) e dele próprio proporcione o que 
deixou de se auferir efectivamente ou o que 
teoricamente deixaria de se auferir, atenta a IPP, 
e se extinga no fim presumível de vida activa do 
lesado. 
Não podia este critério ser aplicado sem 
ponderáveis do caso concreto, pois, de outro 
modo, estaríamos a trair a lei que aponta para a 
equidade. 
 
VI – 1 
Este critério tem, a nosso ver, um flanco muito 
vulnerável à crítica e que vamos abordar por 
entendermos que desta abordagem alguma coisa 
“respiga”de interesse para o nosso caso. 
É que, com ele, a jurisprudência (e não a lei, 
pelo menos directamente) enveredou por um 
caminho altamente discriminatório entre quem 
ganha pouco e quem ganha muito. 
 
Expliquemo-nos: 
Nos casos de IPP pode acontecer que: 
O lesado veja diminuída a sua capacidade de 
ganho efectiva (o que é muito raro salvo nas 
incapacidades de grau muito elevado); 
O lesado não veja diminuídos os seus proventos. 
 
No primeiro caso, há que ressarcir os prejuízos 
(ainda que em grande parte futuros) que o juiz 
tem diante dele. São bastante concretos e nada 
há a dizer sobre o seu cálculo em 
correspondência com a realidade. 
 
Mas no segundo o juiz ficciona. 
Não há prejuízos efectivos. A capacidade de 
trabalho foi afectada, mas o montante auferido 
mantém-se. 
A Jurisprudência tem entendido que, mesmo 
nestes casos, deve haver indemnização, quer 
porque o trabalhador se esforça mais para 
trabalhar (esta parte inclui-se nos danos não 
patrimoniais), quer porque vê diminuída a sua 
valorização no mercado de trabalho.  
 
VI – 2 
Nestes últimos casos, importaria distinguir: 
A incapacidade para o trabalho com incidência 
profissional; 

A Incapacidade de trabalho geral. 
 
Havendo incidência profissional determinada, 
ainda se poderiam aferir os prejuízos prováveis 
a partir do montante da remuneração laboral 
auferida pelo lesado. 
 
Mas, se se tratar de incapacidade de trabalho 
geral, entendemos que, com alguma dificuldade, 
se poderá encontrar um montante equitativo a 
partir de tal vencimento, usando o mencionado 
critério. 
 
VII – 3 
A questão tem particular acutilância porquanto a 
maioria das indemnizações fixadas em tribunal 
por IPP (não tratamos aqui do caso dos 
acidentes laborais) se incluem neste últimos 
capítulo – trata-se de incapacidades de trabalho 
geral sem reflexo na capacidade de ganho 
concreta. 
E é agravada porquanto a nossa TNI (feita a 
pensar nos acidentes de trabalho e, por isso, 
com intuito de proteger o trabalhador) não só 
raramente distingue a incapacidade com 
incidência laboral específica da geral, como 
contém imensas realidades que, em boa 
verdade, nem traduzem qualquer diminuição de 
capacidade de trabalho. 
 
Juntando todo este “puzzle” chegamos à 
conclusão de que a nosso jurisprudência civil, 
na grande maioria das vezes em que fixa 
indemnizações por IPP, socorrendo-se do 
critério que referimos em V, distingue com uma 
violência inusitada quem ganha mal de quem 
ganha bem, beneficiando estes em detrimento 
daqueles. 
Se um trolha ou um médico especialista 
perderem, p. ex., alguns dos dedos dos pés, e 
continuarem a trabalhar como dantes – como é 
claro que continuam – receberá este – pela IPP – 
cerca de dez vezes mais do que aquele. 
 
VII – 4 
A necessidade de reponderação desta posição da 
jurisprudência portuguesa nota-se com mais 
acutilância se comparada, por exemplo, com o 
que se passa em Espanha. 
Como é sabido, consagrou-se com a lei 30/95 de 
8.11 o sistema de “baremo” relativo às 
indemnizações emergentes de acidentes de 
viação com veículos a motor que já vinha 
assumindo foros de realidade no plano 
administrativo. [Mais pormenores, por exemplo, 
em Manual de Valoratión Y Baremación del 
Dano Corporal, de Pérez Pineda e Garcia 
Blásquez e nas nossas publicações CJ 2001, I, 
16 e Sub Judice, n.º17]. 
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Existem, assim, tabelas que muito 
resumidamente e no que aqui nos interessa se 
caracterizam pelo seguinte: 
De acordo com as sequelas permanentes e 
utilizando a tabela publicada, é atribuído ao 
lesado um certo número de pontos. 
Depois esses pontos multiplicam-se pelos 
valores constantes de outra tabela, que variam 
em função da idade. 
Sobre o montante encontrado, haverá um 
aumento percentual que pode ir de 10 a 75% de 
acordo com o vencimento do mesmo lesado. 
Pode haver outros acrescentos de acordo com 
outros factores (nomeadamente o grau de 
incidência profissional da incapacidade), mas a 
relevância do vencimento auferido situa-se 
apenas no acrescento entre os dez e os 75% do 
valor inicialmente encontrado. 
Ou seja, no exemplo que demos em VII-3, a 
indemnização ao médico não ultrapassaria a 
arbitrada ao trolha em mais de 65% do valor, 
igual para ambos, inicialmente encontrado. 
Realidade bem diferente dos 1000% 
portugueses (incidentes até sobre o valor final a 
arbitrar ao trolha) que referimos a propósito de 
tal exemplo. 
 
Como bem diferente do que se passa  entre nós 
será ainda – estamos seguros – o resultado da 
harmonização na União Europeia dos regimes 
indemnizatórios relativos a vítimas de acidentes 
de viação, que se perspectiva no horizonte. 
 
VIII –  
Colhidos os “respigos” do que acabamos de 
referir, passamos ao caso dos autos. 
A recorrente argumenta que o vencimento do 
autor é ilíquido e que assim é, resulta dos factos 
provados. 
Não se sabem, porém, exactamente os descontos 
e todos sabemos que sempre estes vencimentos 
vão aumentando com os anos. 
Logo por aqui se vê que os números a partir dos 
quais se efectua o cálculo final têm de começar 
pela imprecisão. 
 
De qualquer modo, tendo em conta a IPP de 
30% e arredondando, cremos poder partir da 
perda (teórica) anual de 1500 €. 
Tomando como ponto de referência a taxa anual 
de 3%, temos um capital de 50.000 € que, em 
princípio, a proporciona. 
Haveria agora que ter em conta que o próprio 
capital também proporciona proventos, 
porquanto se deve considerar extinto quando o 
autor atingir 65 anos. 
De qualquer modo, estes proventos do próprio 
capital são algo diminutos uma vez que a 
extinção tem um ritmo lento (ele nasceu em 
1964). 

Nestes cálculos há que introduzir factores 
correctivos muito importantes mas que se 
situam em ambos os pratos da balança. 
Dum lado, temos o que é salientado pela 
recorrente, ou seja, que o autor continua a 
auferir o mesmo vencimento. 
Mas do outro, temos que o rendimento de 3% 
referido é anulado – se não mesmo superado – 
pela taxa de inflação.  
 
Outro factor correctivo a ter em conta resulta da 
previsão constante dos factos 2.1.38 – haverá 
inevitavelmente um agravamento com 
estabelecimento de alterações degenerativas 
(gerartrose). Não se trata duma possibilidade, 
dum risco. Já hoje se sabe que assim será. 
 
Tudo ponderando – incluindo o que referimos 
em VII e o valor da moeda ao tempo da citação 
– temos como adequada, por aqui, a 
indemnização de 50.000 €. 
 
IX –  
Passemos agora à questão dos juros. 
 
O ponto de partida da argumentação, neste 
ponto, da recorrente – e ressalvada a devida 
consideração – compreendia-se mais em sede de 
aclaração da sentença da 1ª instância. 
Diz, efectivamente, desconhecer se o Sr. Juiz 
fixou juros a partir da citação ou da sentença 
que estava a elaborar. 
Interpretando a esta - que não é expressa – 
cremos poder concluir que o ponto de referência 
tido em conta é o primeiro. 
Desde logo, porque se pedem juros a partir da 
citação e só os concedendo a partir da sentença 
o Sr. Juiz teria que se justificar e até absolver 
em conformidade. 
Depois, porque fundamenta com o artº 805º, 
n.º3 do CC, sendo manifesto que a 
responsabilidade civil aqui em causa assenta em 
facto ilícito. 
 
X –  
Tendo havido condenação em juros a contar da 
citação, interessa agora saber se tal tem apoio 
legal. 
Resulta essa condenação – acabámos de o 
referir implicitamente – do n.º3 do artº 805º. 
E resulta, quer se trate de indemnização por 
danos patrimoniais, quer não patrimoniais, já 
que estamos com a Jurisprudência que não vê 
razão para distinguir (Cfr-se, por todos, os Ac.s 
do STJ de 28.5.93 e de 18.3.97, na CJ I, 2, 130 e 
V, 1, 163). 
Quanto à indemnização por danos patrimoniais, 
já referimos na altura própria que a fixamos 
atendendo ao valor da moeda ao tempo da 
citação. 
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No que respeita à indemnização pelos danos não 
patrimoniais, cremos também poder concluir 
que o Sr. Juiz a fixou atendendo ao tempo da 
citação. [Quer num caso, quer no outro, não 
obsta a esta construção o facto de, ao tempo da 
citação, ainda ser o escudo a moeda corrente. A 
diversidade de moedas constitui apenas um 
elemento de contagem] Concluímos assim, 
tendo em conta a referência que faz 
precisamente na parte relativa aos “juros 
moratórios”. 
Nos termos do Assento n.º4/2002 (publicado no 
Diário da República, I Série, de 27.6.2002), 
referido pela recorrente, só havendo 
actualização, não haverá lugar a juros entre a 
citação e a sentença. Não é o nosso caso. 
 
XI –  
Nesta conformidade, face a todo o exposto: 
Em provimento parcial da apelação, altera-se o 
montante indemnizatório relativo à IPP para 
cinquenta mil euros, ficando a condenação total 
em sessenta e cinco mil euros. 
Mantém-se a condenação em juros desde a 
citação, mas incidentes sobre o novo montante 
global encontrado. 
 
Custas nesta e na 1ª instância por A. e R., na 
proporção do vencimento e decaimento, sem 
prejuízo do benefício de apoio judiciário de que 
ele goza. 
 
Porto, 16 de Outubro de 2003 
João Luís Marques Bernardo 
António José Pires Condesso 
Gonçalo Xavier Silvano 
 
 
3. Sumário nº 3559 
É de fixar em 10.000 contos (49.879,79 €) o 
montante da indemnização ou compensação 
pela perda do direito à vida. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
1. RELATÓRIO. 
 
Albertino  ..... e mulher Belarmina ....., 
residentes no Lugar ...., Freguesia de ..., ..., 
vieram intentar acção sumária, emergente de 
acidente de viação, contra 
“Companhia de Seguros ....., S. A.”, com sede 
no Largo ..., n.º .., ..., 
pedindo a condenação desta última a pagar-lhes 
a quantia global de 13.062.600$00, acrescida 
dos respectivos juros de mora desde a citação, a 
título de indemnização pelos danos patrimoniais 
e não patrimoniais que decorreram do acidente 

de viação, ocorrido em 7 de Novembro de 1996, 
e que vitimou o seu filho Franclim .... 
 
Para o efeito, alegaram que naquele referido dia, 
na Rua ....., na ....., ocorreu um embate entre o 
velocípede com motor, matrícula “1-ESP-..-..”, 
pertencente e tripulado por aquele seu filho, e o 
veículo, matrícula “SQ-..-..”, segurado na Ré, a 
cujo condutor imputaram em exclusivo a 
responsabilidade pelo mencionado embate, do 
qual resultaram lesões graves para aquele 
primeiro e que foram a causa da sua morte, 
sucedida a 27.12.96; 
mais concretizaram o valor indemnizatório que, 
no seu entender, lhes era devido, por força do 
acidente em causa e suas consequências, assim 
individualizando, entre o mais, e no que 
interessa reter o montante de 6.000 contos, 
como indemnização ajustada pela ofensa do 
direito à vida. 
 
A Ré-seguradora, citada para os termos da 
acção, apresentou contestação, no essencial 
tendo impugnado grande parte da materialidade 
alegada na petição inicial, aduzindo que 
desconhecia a ocorrência do assinalado acidente 
e que, de qualquer forma, o valor 
indemnizatório pretendido era exagerado. 
 
Veio a ser elaborado despacho saneador tabelar, 
bem como se fixou a matéria de facto tida como 
assente entre as parte e se organizou a base 
instrutória. 
Realizou-se audiência de julgamento, tendo sido 
proferida decisão da matéria de facto, após o 
que sentenciou-se a causa, julgando-se a mesma 
parcialmente procedente, nessa medida se tendo 
condenado a Ré-seguradora a pagar aos Autores 
a indemnização global de 12.862.600$00, 
acrescida de juros de mora legais desde a 
citação, representando 2.000 contos o montante 
arbitrado a título de danos não patrimoniais 
sofridos pelos Autores, 862.600$00, a título de 
danos patrimoniais e 10.000 contos pela lesão 
do direito à vida da vítima mortal, filho dos 
Autores. 
 
Do assim sentenciado interpôs recurso de 
apelação a Ré-seguradora, tendo apresentado 
alegações em que concluiu pela pretensão de ver 
alterado o valor indemnizatório arbitrado pela 
lesão do direito à vida, defendo a fixação da 
respectiva indemnização no valor de 30.000 
euros (6.000 contos), para além do que os juros 
moratórios a incidir sobre tal montante apenas 
deviam ser contabilizados a partir da data da 
sentença e não desde a sua citação para a acção. 
 
Os Autores contra-alegaram, pugnando pela 
manutenção do julgado. 
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Corridos os vistos legais, cumpre tomar 
conhecimento do mérito da apelação, sendo que 
a instância mantém a sua validade. 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO. 
 
Enunciemos, antes de mais, a matéria de facto 
que vem dada como apurada em 1.ª instância, a 
saber: 
 
- Franclim ..... nasceu em 25.1.69, era filho dos 
Autores e faleceu em 27.12.96, em ......, no .....; 
- Com o funeral do Franclim os seus pais 
despenderam 412.600$00; 
 
- O velocípede com motor de matrícula “1-
ESP-..-..” valia, em 7.11.96, nunca menos de 
450.000$00 e nessa data ficou praticamente 
inutilizado; 
 
- Por contrato de seguro titulado pela apólice n.º 
....., António ...... transferiu para a Ré a 
responsabilidade civil por danos causados a 
terceiros e emergentes da circulação do 
“SQ-..-..”; 
 
- No dia 7 de Novembro de 1996, cerca das 7 
horas e 45 minutos, na EN que liga E..... a P....., 
mais concretamente à Rua ......, desta comarca, 
circulava o velocípede com motor, matrícula “1-
ESP-..-..”, pertença de Franclim ........ e por si 
tripulado, seguindo naquela referida artéria no 
sentido Norte-Sul; 
- Entretanto, no mesmo dia, hora e local e bem 
assim no mesmo sentido de marcha, circulava o 
veículo automóvel, matrícula “SQ-..-..”, 
pertença de António ......; 
 
- A via apresentava-se àquela hora de piso em 
bom estado e seco, tendo a largura de 6 metros e 
50 centímetros; 
 
- O velocípede tripulado pelo Franclim 
circulava a uma velocidade não superior a 50 
km/h e junto à berma do passeio direito, com o 
respectivo capacete de protecção na cabeça; 
 
- O “SQ-..-..” era conduzido por António ...... e 
circulava a uma velocidade superior a 50 km/h, 
em local ladeado de ambos os lados da via por 
moradias com saídas directas para a mesma; 
 
- O condutor do “SQ” já vinha a efectuar 
diversas ultrapassagens quando se aproximou do 
“1-ESP” e, também com o intuito de o 
ultrapassar, iniciou a ultrapassagem do 
velocípede rente a este; 
 
- Quando já se encontrava a par do “1-ESP”, o 
condutor do “SQ”, descrevendo subitamente 

uma ligeira trajectória oblíqua para a sua direita, 
acabou por embater com a parte lateral direita 
do veículo por si conduzido no guiador do 
ciclomotor ou no braço esquerdo do respectivo 
condutor; 
 
- Tal acção provocou a queda do condutor e do 
tripulante do “1-ESP”; 
 
- A cerca de 2/3 metros do local onde se deu o 
embate existe uma passagem para peões 
assinalada no chão da via; 
- Franclim ...... faleceu em consequência do 
embate referido: 
 
- Em consequência da morte do Franclim, os 
Autores sofreram desgosto. 
 
Conforme resulta das conclusões formuladas 
pela apelante, o objecto do recurso 
circunscreve-se a duas questões, uma delas 
dizendo respeito à avaliação do montante 
indemnizatório que deve ser arbitrado pela lesão 
do direito à vida, enquanto a outra respeita ao 
início da contagem dos juros moratórios sobre 
esse mesmo valor indemnizatório. 
 
Deixámos referido que na sentença recorrida se 
entendeu valorizar o dano de lesão do direito à 
vida em 10.000 contos, argumentando-se, por 
um lado, com um critério de progressivo 
aumento desse montante indemnizatório que 
vinha sendo fixado pela jurisprudência dos 
tribunais superiores, para além do que não 
poderia olvidar-se o montante idêntico que 
havia sido proposto para o caso da “tragédia 
ocorrida na ponte de Castelo de Paiva”. 
 
Já a apelante seguradora defende que a 
respectiva indemnização não deveria ser fixada 
em valor superior a cerca de 6.000 contos, 
ancorando-se no que diz ser a jurisprudência do 
STJ. 
Analisemos, então, se merece acolhimento a 
pretensão da recorrente. 
 
Integrando a lesão do direito à vida um dano de 
carácter não patrimonial, o critério balizador 
para a fixação da respectiva indemnização vem 
delimitado no art. 496, n.º 2, do CC, de onde 
resulta que, para o encontro desse montante 
indemnizatório, deve presidir o princípio da 
equidade, ponderando o caso concreto e que tal 
indemnização deve ter um alcance de efectiva 
compensação, sendo de rejeitar critérios de 
índole miserabilista – v. a propósito, o Ac. do 
STJ, de 25.6.02, in CJ/STJ, tomo 2, pág. 132. 
 
Ora, no âmbito desta problemática, constata-se, 
na verdade, que a jurisprudência tem vindo a 
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aumentar progressivamente a indemnização pela 
perda do direito à vida, arbitrando valores que 
rondam montantes compreendidos entre os 8 e 
os 10.000 contos, portanto bem acima dos 
mencionados pela recorrente – v., a título de 
exemplo e para um caso de uma jovem de 24 
anos, o Ac. do STJ, de 25.1.02, in CJ, tomo 1, 
pág. 62, bem assim os Acs., disponíveis na base 
de dados do MJ, de 17.12.02 (relator – Cons. 
Afonso de Melo) e 27.2.03 (relator – Cons. 
Ferreira Girão), tendo nestes últimos sido 
arbitradas as indemnizações de 8.000 e 10.000 
contos, respectivamente. 
 
Estando em causa a lesão de um bem supremo, 
como o é o do direito à vida, bem ainda 
ponderando o que nesta matéria tem vindo a ser 
arbitrado pela nossa mais recente 
jurisprudência, a que acresce, no caso em 
presença, estarmos diante da perda da vida de 
um jovem que iria perfazer 28 anos de idade, 
entendemos que o montante de 10.000 contos 
fixado na sentença impugnada se mostra 
consentâneo com a realidade factual 
referenciada e, nessa perspectiva, perante 
indemnização que obedece ao falado critério de 
equidade que deve presidir à fixação da 
mencionada indemnização. 
 
Nesta medida, não se nos afigura ajustado fazer 
reparo ao que sobre tal problemática foi 
decidido em 1.ª instância. 
 
Contudo, insurge-se também apelante quanto à 
fixação de juros moratórios a partir da sua 
citação para os termos da acção e a incidir sobre 
a referida indemnização arbitrada pela lesão 
daquele direito à vida, entendendo que tais juros 
apenas deveriam ser contabilizados a partir da 
data da sentença, já que o montante 
indemnizatório a tal título fixado foi objecto de 
critério actualizador àquela data. 
Vejamos como solucionar esta questão. 
 
Resulta dos arts. 566, n.º 2 e 805, n.º 3, do CC a 
fixação de duas formas diferentes de 
actualização da indemnização, sendo que a sua 
aplicação simultânea conduziria a uma 
duplicação dessa mesma actualização, o que não 
foi querido pelo legislador, pelo que deve 
entender-se que a actualização referida no art. 
566, n.º 2 se reporta, pelo menos, ao período de 
tempo que decorre até à data da prolação da 
sentença em 1.ª instância, donde, nesta situação, 
os juros de mora previstos no art. 805, n.º 3 
devam ser contados a partir da sentença – esta 
parece ser também a doutrina fixada no Ac. do 
STJ, uniformizador de jurisprudência, de 9.5.02, 
doutrina essa que mereceu o acolhimento de 

Manuel Pinto Oliveira in “Cadernos de Direito 
Privado”, n.º 1, págs. 41 e segs. 
 
Ora, no caso de que nos ocupamos, resulta com 
manifesta evidência que o aludido montante 
arbitrado a título de indemnização pela lesão do 
dito direito à vida – também aqui aceite como 
adequado – assim foi encontrado à luz de um 
critério actualizador à data da sua fixação 
(sentença), tanto mais que a tal propósito os 
apelados autores haviam peticionado o montante 
de 6.000 contos. 
 
Assim tendo sucedido e seguindo os parâmetros 
acima enunciados para o estabelecimento de 
uma das formas de actualização da 
indemnização, justificado será não serem 
devidos juros de mora a incidir sobre essa 
parcela da indemnização desde a citação, como 
determinado ficou na sentença recorrida. 
 
Daí que, no seguimento do critério apontado, 
não se justifique seja mantida, nessa parte, a 
decisão recorrida, enquanto fixou juros 
moratórios a incidir sobre essa parcela 
indemnizatória que foi objecto de actualização à 
data da sentença. 
 
Procede, assim e neste âmbito, a pretensão da 
apelante seguradora de ver contabilizados 
apenas juros moratórios a partir da data da 
sentença, quanto e tão só à indemnização 
arbitrada pela lesão do direito à vida. 
 
3. CONCLUSÃO. 
 
Em face do exposto, decide-se julgar 
parcialmente procedente a apelação e, nessa 
medida, alterando-se a sentença recorrida, 
determina-se que os juros moratórios legais a 
incidir sobre o montante indemnizatório fixado 
a favor dos Autores pela lesão do direito à vida 
apenas são devidos a partir da data daquela 
(sentença). 
 
Quanto ao mais, vai mantido o que decido foi 
pelo tribunal recorrido. 
 
Custas nesta instância a cargo de apelante e 
apelados na proporção de 2/3 e 1/3, 
respectivamente, enquanto as da 1ª instância 
ficam a cargo de ambas as partes na proporção 
do seu decaimento, tudo sem prejuízo do 
benefício de apoio judiciário que aos Réus vem 
concedido. 
 
Porto, 27 de Novembro de 2003 
Mário Manuel Baptista Fernandes 
Pedro dos Santos Gonçalves Antunes 
Fernando Baptista Oliveira 
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4. Sumário nº 3608 
Tendo sido os arguidos, e não a sociedade 
comercial que representam, quem praticou os 
factos que constituíam o crime de 
desobediência (que não foi julgado por 
entretanto ter sido declarado extinto o 
procedimento criminal por amnistia), serão os 
arguidos os responsáveis civis pelos danos 
emergentes do facto criminoso, dado o carácter 
pessoal do facto jurídico donde emerge o 
direito à indemnização. 
Haverá que distinguir os danos causados pela 
prática do crime e que são imputáveis à 
conduta dos arguidos e os danos que devem ser 
imputados à empresa dos mesmos como dona 
da obra. 
Os honorários do mandatário forense não 
cabem no âmbito da indemnização pois não 
podem ser tomados como dano resultante do 
acto do arguido, sendo antes resultado de um 
contrato estabelecido entre o demandante e o 
seu advogado, competindo àquele a sua 
satisfação. 
Para a aplicação do artigo 566 nº 3 do Código 
Civil, é preciso que a parte alegue os danos e 
os factos que possam definir a indemnização a 
pagar em dinheiro dentro da equidade de que 
fala aquele preceito. 
 
 Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto 
 Em processo do 4º Juízo Criminal de 
M...., Aníbal .... e Armindo......foram acusados 
da autoria de um crime de desobediência p. e p. 
pelo art. 348.º, n.º 1, do Código Penal, mas o 
procedimento criminal veio a ser declarado 
extinto, por amnistia, nos termos do art. 7 al. d) 
da Lei 29/99 de 12-5. 
 Fora deduzido pedido cível pelos 
demandantes Maria Felismina......, Carlos..... e 
Fernando......, os quais pediam que os arguidos 
fossem condenados a pagar-lhes a quantia 
global de 43.000.000$00. 
 Os demandantes requereram o 
prosseguimento dos autos para a apreciação do 
pedido cível. 

* 
 Já durante a audiência de julgamento, 
foi junto aos autos documento comprovativo do 
óbito da demandante Maria Felismina ......, 
tendo sido proferida decisão que, ao abrigo do 
disposto no art. 81.º, n.º 3 do Código de 
Processo Penal, remeteu as partes para os 
tribunais civis, na parte relativa ao pedido 
deduzido pela referida demandante. 

* 
 Efectuado o julgamento, foi proferida 
sentença que condenou aqueles dois arguidos a 
pagarem solidariamente: 

 1 - ao demandante Fernando....... a 
quantia de 10 000,00 €, ou seja, 2.004.820$00 a 
titulo de danos patrimoniais e a quantia de 
5000,00 €, ou seja, 1.002.410$00, a titulo de 
danos não patrimoniais no mais se absolvendo 
os demandados; e 
 2 - ao demandante Carlos....... a quantia 
de 5000,00 €, ou seja, 1.002.410$00 a titulo de 
danos patrimoniais e a quantia de 5000,00 €, ou 
seja, 1.002.410$00, a titulo de danos não 
patrimoniais no mais se absolvendo os 
demandados. 

* 
 Desta sentença interpuseram recurso os 
demandados Aníbal..... e Amindo......, que 
suscitaram as seguintes questões: 
 - os demandados foram acusados do 
cometimento de um crime de desobediência na 
qualidade de representantes legais da sociedade 
V.... & A.... – O... I.... C.... Limitada. O pedido 
cível deveria ter sido deduzido contra a 
sociedade, já que os demandados são estranhos 
à «relação comitente». Por isso os demandados 
são parte ilegítima. 
 - os valores fixados para a 
indemnização são exagerados. 
 Indicam como normas violadas os arts. 
26, 495, 494 al. a) do CPC, 494 e 496 do Cod. 
Civil. 

* 
 Apenas o demandado Carlos ..... 
respondeu ao recurso, pugnando pela 
manutenção do decidido. 
 Colhidos os vistos, procedeu-se à 
realização da audiência com observância do 
formalismo legal. 

* 
 I – Na sentença recorrida foram 
considerados provados os seguintes factos: 
 1 - Os demandados Aníbal ...... e 
Armindo ...... são sócios e gerentes da empresa 
“V.... & A.... – O... I.... C.... , Lda”, coma sede 
na Rua de ....., ...., sala ..., em ......; 
 2 - Por decisão de 26 de Julho de 1996, 
proferida pelo Mmo Juiz de Direito do 1.º Juízo 
Cível da Comarca de M...... nos autos de 
Providência Cautelar que ali correram termos 
sob o n.º 438/A196, foi ratificado o embargo 
extrajudicial da obra nova - construção - levada 
a cabo por aquela empresa num prédio sito na 
Av. ........, na ........, ...... e confinante com o 
prédio sito no nº .... daquela avenida; 
 3 - Notificados de tal decisão, os 
arguidos não suspenderam a referida 
construção, antes a prosseguindo; 
 4 - Agiram voluntária e 
conscientemente, com intuito de não acatarem 
ordem que sabiam ser legitima, dimanada de 
entidade competente para a proferir e que lhes 
fora regularmente comunicada, sabendo 
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igualmente que a sua conduta era reprovável e 
punida por lei; 
 5 - No âmbito da providência cautelar 
acima referenciada, foi lavrado no dia 31 de 
Julho de 1996, o respectivo auto de embargo 
documentado a folhas 26, cujo teor, por 
brevidade aqui dou por integralmente por 
reproduzido, no qual se refere, além do mais o 
seguinte. «....mais se consigna que se encontra 
levantada uma parede de tijolo até ao 2.º andar 
encostado à parede do prédio da 
requerente....»; 
 6 - A requerente Maria Felismina ...... 
instaurou em 23 de Agosto de 1996, uma acção 
ordinária contra a empresa “V.... & A.... – O... 
I.... C...., Lda”, a qual corre ainda os seus 
termos, pedindo a condenação da ré, além do 
mais, a demolir a obra embargada ofensiva  do 
direito da autora e a ser condenada a indemnizar 
a autora dos danos sofridos a calcular em 
execução de sentença; 
 7 - Os requerentes são donos e 
legítimos proprietários do prédio sito na 
Avenida ......, n.ºs .., .., ..., ..., ....., concelho de 
.....; 
 8 - A requerente Maria Felismina ...... e 
seu filho Fernando ..........., embargaram extra-
judicialmente a obra iniciada no terreno 
contíguo ao seu; 
 9 - Cuja edificação foi levada a cabo 
pela sociedade comercial “V.... & A.... – O... 
I.... C...., Lda” da qual os arguidos eram sócios-
gerentes 
 10 - A obra embargada composta de 
bloco de apartamentos, andar recuado, garagens 
e áreas comerciais encontra-se concluída; 
 11 - Foi vendida pela sociedade 
comercial explorada pelos arguidos; 
 12 - Não obstante o embargo os 
requerentes viram o seu imóvel deteriorar-se e 
desvalorizar-se diariamente enquanto os 
arguidos rapidamente concluíram a obra 
embargada; 
 13 - Desde o inicio que a nova 
construção causou prejuízos aos requerentes, 
prejuízos que se agudizaram com a respectiva 
continuação; 
 14 - Devido aos impactos laterais 
sofridos pela edificação da nova construção, o 
imóvel começou a evidenciar fissuras e 
distorções, mormente na sua parede norte; 
 15 - As referidas fissuras e distorções 
permitem a entrada de humidade que causa 
deterioração das pinturas nas paredes e tecto, 
manchas de humidade, queda de reboco; 
 16 - Os operários dos arguidos também 
deixaram, por diversas vezes, cair materiais de 
construção para dentro da varanda do prédio dos 
requerentes e para o telhado com a consequente 
quebra de telhas e de telhados de fibrocimento, 

quebra de lavatório, sanitários, espelho, tudo na 
casa de banho de serviço; 
 17 - Pelo menos por duas vezes foi 
solicitada a intervenção da GNR pelos 
requerentes; 
 18 - O requerente Fernando ........ foi 
inúmeras vezes chamado por sua mãe e por 
inquilinos para intervir junto da obra levada a 
cabo pelos arguidos; 
 19 - Também por diversas vezes foi 
chamado para verificar os danos causados, na 
mesma habitação, pela obra explorada pelos 
arguidos; 
 20 - Deslocou-se algumas vezes ao 
Tribunal Judicial de M..... para, como 
denunciante, prestar declarações sobre o 
presente processo; 
 21 - Deslocou-se também inúmeras 
vezes junto dos juízos cíveis para ter 
intervenção nas diversas diligências judiciais 
que no procedimento cautelar e na acção 
principal, foram agendadas; 
 22 - Conferenciou inúmeras vezes com 
a advogada que representa os requerentes para 
com ela se aconselhar sobre os trâmites a seguir; 
 23 - Tudo em prejuízo da sua 
actividade profissional e da sua vida familiar; 
 24 - O demandante Fernando ...... tinha 
a enorme preocupação de ver a sua mãe em 
perigo de vida e sem saber quais a sequelas que 
a doença podia causar; 
 25 - Teve prejuízos decorrentes de 
perdas de trabalho, deslocações, pagamentos de 
honorários a mandatária; 
 26 - O demandante Carlos ........ porque 
ausente em Lisboa, onde reside em Lisboa e 
trabalha, foi com preocupação que soube da 
forma como foi iniciada e construída a obra no 
prédio contíguo ao seu e das consequências que 
a mesma causou neste; 
 27 - Com enorme preocupação 
acompanhou a sua mãe; 
 28 - Acompanhou telefonicamente, 
com a advogada do processo as diligências 
judiciais que foram sendo tomadas. 

* 
 Considerou-se não provado: 
 Que a obra embargada foi explorada 
pelos arguidos com elevado lucro obtido à custa 
do sacrifício dos requerentes; 
 Que a nova construção causou 
prejuízos aos requerentes decorrentes de a nova 
edificação ter tapado todas as varandas e janelas 
que o prédio dos requerentes tinha ao nível do 
rés do chão e do 1.º andar na sua parede norte; 
 Que a nova edificação impede a normal 
circulação de ar; 
 E a entrada de luz; 
 Que ofende e viola a servidão de vistas 
há muito adquirida pelos requerentes; 
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 Que estes factos diminuem 
significativamente o valor do prédio 
propriedade dos requerentes; 
 Que as fissuras e distorções acima 
referidas permitem a entrada de águas pluviais 
no imóvel; 
 Que causaram estragos em móveis de 
habitação e em outros que se encontravam 
armazenados pelo inquilino dos requerentes, 
senhor António ......, no armazém, por este 
arrendado sito no rés do chão; 
 Que os operários da sociedade 
explorada pelos arguidos e / ou de empresas por 
aquela sub-contratadas, começaram a utilizar a 
casa dos requerentes mormente a varanda e o 
telhado como se estes fossem extensão da 
própria obra; 
 Que entravam para dentro do imóvel, 
guardavam materiais de construção, madeiras, 
tintas e objectos diversos na varanda, 
colocavam-se nesta para trabalhar a parede sul 
da obra; 
 Que foi solicitado ao requerente 
Fernando ....... que se ausentasse do seu local de 
trabalho para in loco verificar a actuação dos 
funcionários da sociedade “V.... & A.... – O... 
I.... C...., Lda”; 
 Que o requerente Fernando ...... se 
deslocou pelo menos duas vezes, à GNR a fim 
de pedir a intervenção da autoridade para que os 
operários da “V.... & A.... – O... I.... C...., Lda” 
desocupassem a residência de que é 
comproprietário; 
 Que a requerente Maria Felismina ........ 
teve de se ausentar de casa enquanto as obras 
prosseguiam o seu curso porque devido à sua 
avançada idade, 84 anos – não podia ter na sua 
residência o descanso e a privacidade que a sua 
idade mereciam; 
 Que por isso foi residir 
temporariamente para Coimbra; 
 Que afastada de casa, longe dos seus 
objectos e afastada dos filhos e netos, a 
requerente Maria Felismina ........ sofreu uma 
embolia cerebral; 
 Que Incapaz devido à doença, de viver 
independentemente, a requerente Maria 
Felismina ........ tenha estado internada num lar 
de terceira idade onde paga mensalmente a 
quantia de 120.000$00; 
 Que nos momentos de lucidez a 
requerente Maria Felismina ........ peça 
insistentemente aos filhos para regressar a casa; 
 Só que a residência, face aos danos 
sofridos, não reúne as condições necessárias 
para alojar ninguém e muito menos, pessoas 
com os problemas graves de saúde e de idade 
como a requerente Maria Felismina .......; 
 Que o requerente Fernando ....... 
acompanhou a mãe no período agudo da doença 

quer em consultas a médicos privados, quer 
quando esteve internada no hospital da 
Universidade de Coimbra; 
 Que teve de procurar escolher um lar 
que desse a assistência médica e psicológica de 
que a sua mãe necessita; 
 Que na fase crítica da doença da mãe, 
deslocava-se diariamente a Coimbra para a 
visitar; 
 Que ultimamente deslocava-se ao lar 
semanalmente; 
 Que teve prejuízos decorrentes dos 
pagamentos a médicos, pagamento da 
mensalidade do Lar onde actualmente reside sua 
mãe; 
 Que o Carlos ......., sendo engenheiro 
civil, cedo de apercebeu que a reparação das 
fissuras, infiltrações de água e humidade, 
deteriorações de pintura queda de reboco, 
atingiriam elevado montante; 
 Que as mesmas, porque ainda não 
reparadas desde 1996 até à presente data, 
agravaram-se substancialmente; 
 Que no mesmo período, um dos seus 
filhos sofreu um grave acidente; 
 Que por isso, o requerente, 
impossibilitado de acompanhar a sua mãe e 
irmão nas diligencias que estes encetaram, 
entrou em período de grande angústia e 
depressão, quando o seu estado se agravou e 
quando soube da necessidade que houve de sua 
mãe sair de casa e de ir viver para Coimbra; 
 Que se deslocou algumas vezes de 
Lisboa ao hospital da Universidade de Coimbra; 
 Aproveitando vários fins de semana 
para a visitar no lar onde está internada. 

* 
 II - O DIREITO 
 1 – A legitimidade dos demandados 
 Alegam os recorrentes e demandados 
cíveis que apenas actuaram na qualidade de 
representantes da sociedade V.... & A....., tendo 
sido nessa qualidade que foram acusados do 
cometimento do crime p. e p. pelo art. 348 nº 1 
do Cod. Penal. 
 Se bem se percebe a argumentação, 
defende-se na motivação do recurso que à 
responsabilidade civil decorrente da prática de 
um crime são aplicáveis as normas do direito 
civil que atribuem às pessoas colectivas 
personalidade jurídica independente da dos 
sócios, pelo que, em princípio, os actos 
praticados em nome delas pelos seus 
representantes apenas a elas obrigam – cfr., 
nomeadamente, arts. 157 e ss do Cod. Civil. 
 Esta argumentação não pode proceder 
face ao disposto no art. 11 do Cod. Penal, nos 
termos do qual “salvo disposição em contrário, 
só as pessoas singulares são susceptíveis de 
responsabilidade criminal”. 
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 Ou seja, quem praticou os factos que 
constituíam crime (e que apenas não foi julgado 
por ter sido amnistiado), foram os arguidos e 
não a sociedade que representam. Se da prática 
de um crime emergirem perdas e danos para 
alguém, os seus agentes não poderão deixar de 
ser responsabilizados por eles, dado o carácter 
pessoal do facto jurídico donde emerge o direito 
à indemnização. O juízo de censura 
relativamente à «violação ilícita do direito de 
outrem» (cfr. art. 483 nº 1 do CC) é, no 
processo penal, indissociável das pessoas físicas 
que praticaram os factos. Aliás, como bem se 
ressalta na sentença recorrida, “há que 
distinguir claramente os danos causados pela 
prática do crime e que são imputáveis à 
conduta dos arguidos e os danos que devem ser 
imputados à empresa dos mesmos como donos 
da obra”. 
 Improcede, pois, o recurso nesta parte. 
 2 – Os montantes das indemnizações 
fixadas 
 a) Os danos não patrimoniais. 
 Na sentença foram arbitrados 10.000 
Euros ao demandante Fernando ...... e 5.000 
Euros ao Carlos ....... 
 Como se sabe, os danos não 
patrimoniais não têm uma dimensão 
directamente económica, atingem valores de 
carácter espiritual ou moral, cuja violação se 
traduz em sofrimento, dor, desgosto, etc.. A 
violação destes valores, é compensada através 
do arbitramento de certas quantias em dinheiro, 
sendo que, quanto a estes últimos só relevam os 
que pela sua gravidade mereçam a tutela do 
direito - arts. 496 nº 1 e 566 nº 2 do Cod. Civil. 
 A indemnização reveste, neste caso dos 
danos não patrimoniais, uma natureza 
essencialmente mista: por um lado visa 
compensar de algum modo, mais do que 
indemnizar, os danos sofridos pela pessoa 
lesada; por outro lado, não lhe é estranha a ideia 
de reprovar ou castigar, no plano civilístico e 
com os meios próprios do direito privado, a 
conduta do agente – Antunes Varela, “Das 
Obrigações em Geral, 1980, Vol. I, pag. 502. 
 Não sendo directamente mensurável, o 
montante da indemnização correspondente aos 
danos não patrimoniais deve ser calculado, em 
qualquer caso, segundo critérios de equidade 
(art. 496 nº 3).  
 No recurso à equidade devem ter-se em 
conta todas as regras da boa prudência, de bom 
senso prático, de justa medida das coisas, de 
criteriosa ponderação das realidades da vida. É 
este, como já foi observado por alguns autores, 
um dos domínios que tornam mais necessários o 
bom senso, o equilíbrio e a noção das 
proporções com que o julgador deve decidir – 

Das Obrigações em Geral, Almedina, 9ª ed., 
1998, pags. 627 e 628. 
 Uma das referências a que o julgador 
deverá lançar mão para a determinação do justo 
montante a fixar são os padrões de 
indemnização geralmente adoptados na 
jurisprudência. 
 No caso destes autos deverá ser 
acentuada aquela apontada segunda dimensão 
de reprovação e castigo no plano civilístico, 
pois os demandados/recorrentes, ao continuarem 
a obra, de forma ostensiva, revelaram absoluta 
indiferença perante uma decisão judicial a que 
sabiam dever estrita obediência e jogaram 
conscientemente nos efeitos dos «factos 
consumados». 
 Mas, ainda assim, são excessivos os 
montantes fixados. 
 Vejamos. 
 É certo que ficou provado que ambos 
os demandantes sentiram «enorme 
preocupação» “de ver a sua mãe em perigo de 
vida” devido à continuação das obras (factos nºs 
24 e 27). A isto acresce o desgosto inevitável 
decorrente do facto de verem o seu imóvel a 
deteriorar-se e desvalorizar-se diariamente por 
causa das fissuras e distorções causadas pela 
continuação da obra embargada (factos nº 12 a 
15). Finalmente, no que diz respeito ao 
demandante Fernando, foram inúmeras as vezes 
que devido à continuação das obras, foi 
chamado por sua mãe e inquilinos (facto nº 18), 
teve que se deslocar a tribunais e de 
conferenciar com a advogada, com prejuízo da 
sua vida profissional e familiar (factos 20 a 23). 
Tudo isto, mais do que simples contrariedades, 
acarreta inevitavelmente sofrimento, dor, 
desgosto. 
 Mas não se deve esquecer que não está 
em causa compensar a própria mãe dos 
demandantes por ter sofrido directamente as 
consequências da degradação do prédio 
motivada pela continuação das obras. O que se 
indemniza é a preocupação que os filhos 
tiveram em ver a mãe naquela situação, o que é 
significativamente menos relevante. Os 
montantes fixados no sentença recorrida, 
nomeadamente no que respeita ao demandante 
Fernando, atiram-nos para valores próximos dos 
que vêm sendo atribuídos como compensação 
pelo desgosto causado pela morte de um filho, 
sendo evidente a diferença entre as duas 
situações. 
 Por isso, deverão ser significativamente 
reduzidos. 
 Deverá também haver uma distinção 
nos valores a fixar. Tendo o demandante 
Fernando sido mais vezes solicitado a deslocar-
se ao local (o Carlos vive em Lisboa) alguma 
distinção há-de ser feita nos montantes das 
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indemnizações. Fixa-se, assim, em 2.500 € a 
indemnização por danos não patrimoniais do 
demandante Fernando ...... e em 1.500 € a do 
Carlos ...... 
 b) Os danos patrimoniais 
 A indemnização por danos patrimoniais 
visa restituir o lesado à situação em que se 
encontraria se não tivesse havido lesão (art. 562 
do Cod. Civil). Estão aqui em causa os 
desfalques ou perdas no patrimónios do lesado 
causados imediatamente pelo próprio evento 
(dano patrimonial emergente) ou pela frustração 
dos benefícios patrimoniais acrescidos e 
decorrentes da vivência do lesado antes do facto 
que o atingiu (lucros cessantes). 
 No sentença recorrida foram excluídos 
da obrigação de indemnizar neste processo os 
danos resultantes dos estragos provocados no 
prédio dos requerentes. Entendeu-se que tais 
danos não decorrem directamente do crime 
praticado, pois “começam a montante do crime 
uma vez que têm a sua génese no início dos 
trabalhos, no desaterro para as fundações”. 
 Os demandantes conformaram-se com 
esta decisão. 
 Assim, de acordo com a sentença 
recorrida, no que diz respeito ao demandante 
Fernando Matos, a obrigação de indemnizar 
fundar-se-ia unicamente nas perdas de trabalho, 
nas deslocações ao prédio e ao tribunal e nas 
despesas com a advogada. 
 Para tal, fixou-se na sentença o valor 
global de 10.000 € (mais de dois mil contos), 
sem se fazer qualquer discriminação 
relativamente a cada uma das parcelas. 
 Comecemos pelas “despesas com a 
advogada”. 
 Referem-se aqui, certamente, os 
honorários da advogada. Mas estes não cabem 
no âmbito da indemnização, pois não podem ser 
tomados como dano resultante do acto do 
arguido (art. 483 do CC), sendo antes resultado 
de um contrato estabelecido entre o demandante 
e a sua advogada, competindo àquele a sua 
satisfação – neste sentido, entre outros, v. acs. 
STJ de 21-9-95 CJ stj, tomo III, pag. 194; RC de 
2-12-93 CJ tomo V, pag. 64; e RP de 23-11-94 
CJ tomo V, pag. 254. 
 Restam as perdas de trabalho e as 
deslocações ao prédio e ao tribunal. 
 Mas, quanto a estas, nada de concreto 
se apurou, desde logo porque nada foi alegado 
pelo demandante. Ele não alegou, 
nomeadamente, quanto ganhava, quanto tempo 
de trabalho perdeu nas deslocações, se 
trabalhava por contra própria ou para terceiros 
(e, neste caso, se lhe foram descontados 
vencimentos), quantas vezes (ainda que de 
modo aproximado) se deslocou, quantos 
quilómetros percorreu em média por 

deslocação, que meio de transporte utilizou, 
etc., etc.... 
 Não estando minimamente balizadas as 
despesas que o demandante teve (repete-se, por 
absoluta carência de alegação de factos 
tendentes a quantificá-las), não pode o tribunal 
fixar a indemnização, nem por via do recurso à 
equidade previsto no art. 566 nº 3 do Cod. Civil. 
Dispõe esta norma que “se não puder ser 
averiguado o valor exacto dos danos, o tribunal 
julgará equitativamente dentro dos limites que 
tiver por provados”. Isto implica a alegação por 
parte dos interessados de factos que permitam 
ao tribunal formular um juízo de equidade e 
fixar um valor para os danos, visto que o valor 
da indemnização só pode mover-se dentro dos 
limites que o tribunal tiver por provados – e o 
tribunal só pode dar como provados factos 
alegados pelas partes dado o disposto no art. 
664 do CPC. Daí que, mesmo para a aplicação 
do art. 566 nº 3 do Cod. Civil, seja forçoso que a 
parte alegue os danos e os factos que possam 
definir a indemnização a pagar em dinheiro 
dentro da equidade de que fala o art. 566 nº 3 do 
CC. – v. ac. STJ de 4-6-74 BMJ 238/204 e 
Rodrigues Bastos, Notas ao Código Civil, vol. 
III. 
 Concretizando: podia o tribunal não ter 
chegado a uma certeza quanto o número exacto 
de quilómetros percorridos pelo demandante nas 
suas deslocações, nem quanto à quantia gasta 
por cada quilómetro, mas se lhe fosse fornecida 
distância a média percorrida em cada deslocação 
(desde a residência ou o local de trabalho) e o 
meio de transporte utilizado, era possível 
formular um juízo de equidade que fixasse a 
indemnização dentro dos limites provados. O 
mesmo se passa quanto a cada uma das outras 
variáveis. Só o conhecimento destes elementos 
permitiria o recurso à equidade. Sem eles, a 
fixação da indemnização seria fruto do puro 
arbítrio, o que é coisa bem diferente da 
equidade. 
 Quanto ao demandante Carlos ......, foi 
fixada a indemnização de 5.000 € pelos danos 
patrimoniais. 
 Na sentença nada se esclarece sobre 
como se chegou a este valor. E, lendo-se os 
factos provados, nenhum existe que possa 
fundamentar uma indemnização por danos 
patrimoniais a este demandante (excluídos que 
foram os provocados no prédio). 
 Há, é certo, uma vaga referência a 
contactos telefónicos com a advogada (facto nº 
28). Mas não é seguro, sequer, que tenha sido 
este demandante a fazer os contactos 
telefónicos, nem que ele os tenha pago. 

Assim sendo, também quanto a este 
demandante não há lugar a indemnização por 
danos patrimoniais. 
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 DECISÃO 
 Os juizes desta Relação concedendo 
provimento parcial ao recurso fixam em 2.500 € 
(dois mil e quinhentos euros) a indemnização a 
pagar pelos demandados Aníbal .......... e 
Armindo ......... ao demandante Fernando ........ e 
em 1.500 € (mil e quinhentos euros) a 
indemnização a pagar ao demandante do Carlos 
....... 
 Custas em ambas as instâncias por 
demandantes e demandados na proporção dos 
respectivos decaimentos. 
 Porto, 8 de Janeiro de 2003 
 Fernando Monterroso 

Borges Martins 
Jorge Arcanjo 
Costa de Morais 

 
 
5. Sumário nº 3609 
O legislador, no Decreto-Lei nº 433/82 (contra-
ordenações), distinguiu duas fases distintas no 
processo: a fase administrativa e a fase 
judicial. 
A primeira inicia-se com a participação das 
autoridades policiais ou fiscalizadoras ou 
mediante denúncia particular e até ao envio ao 
Ministério Público o processo mantém-se no 
âmbito meramente administrativo. 
A fase judicial inicia-se com a apresentação, 
pelo Ministério Público, dos autos ao juiz, acto 
que vale como acusação. 
As disposições dos artigos 374 e 379 do Código 
de Processo Penal, pressupõem um processo 
crime e referem-se a uma sentença proferida 
com observância de todo o formalismo legal 
previsto em tal Código. 
É de admitir que estes preceitos legais sejam 
aplicáveis à fase judicial em processo de 
contra-ordenação; mas fazer defender a 
regularidade de uma decisão administrativa 
das exigências, daqueles normativos do Código 
de Processo Penal, para a sentença, não é 
adaptar convenientemente ao processo 
administrativo de aplicação da coima os 
preceitos processuais penais. 
A fase administrativa do processo de contra-
ordenação é tributária do próprio processo 
administrativo e deve reger-se pelos seus 
princípios fundamentais. 
 

Acordam, em audiência, os Juizes da 
Secção Criminal do Tribunal da Relação do 
Porto. 
 
Relatório 
 
A Inspecção Geral das Actividades Económicas, 
por auto de notícia de 17 de Abril de 2001, 

instaurou processo de contra-ordenação a D..... - 
Comércio de ...., Lda., imputando-lhe a prática 
de infracção ao disposto nos artigos 1° , 8° e 11° 
, nº 1, alínea b) do Decreto Lei nº 138/90 de 26 
de Abril, alterado e republicado pelo Decreto 
Lei nº 162/99 de 13 de Maio. 

Organizado o respectivo processo veio, 
no final, a ser aplicada à arguida a coima de 
500.000$00, pela prática de uma contra-
ordenação , p. e p. pelos artigos 1°, 5°, 8° e 11°, 
nº 1 do Decreto Lei nº 162/99 de 13 de Maio. 

Inconformada a arguida deduziu 
impugnação judicial. 

Admitida esta e realizada audiência de 
discussão e julgamento, foi proferida sentença 
em 28 de Janeiro de 2002, na qual o Ex.mo Juiz 
do 2° Juízo Criminal do Tribunal Judicial da 
Comarca de ...... decidiu negar provimento ao 
recurso e, em consequência, mantendo a decisão 
recorrida, pela prática da contra-ordenação 
prevista e punida pelo disposto nos artigos 1°, 
5°, nºs 1 e 4, 8° e 11°, nº 1, alínea b), do 
Decreto-Lei nº 138/90, de 26 de Abril, na 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 
162/99, de 13 de Maio, condenou a arguida 
D..... - Comércio de ....., Lda., no pagamento da 
coima de € 2.493,99 (dois mil quatrocentos e 
noventa e três euros e noventa e nove cêntimos). 

Não se conformando com a douta 
sentença que antecede, a arguida, D..... - 
Comércio de ....., Lda., recorreu para este 
Tribunal da Relação do Porto, nos termos do 
disposto nos art.ºs 73º a 75º do Dec. Lei nº 
433/82 de 27 de Outubro, com a redacção do 
Dec. Lei nº 244/95 de 14 de Setembro, 
concluindo na sua motivação: 
A - A recorrente no seu recurso de impugnação 
judicial alegou a nulidade da decisão proferida 
pela Comissão de Aplicação de Coimas em 
Matéria Económica, por não ter sido 
fundamentada, 
B - Sendo claramente omissa relativamente à 
matéria de facto dada como provada e 
relativamente à matéria de facto dada como não 
provada. 
C - Refira-se, ainda, que a decisão proferida 
nada dizia quanto ao facto de a recorrente se ter 
pronunciado nos termos do disposto no art. 50.0 
do Dec.- Lei 433/82. 
D - Entendeu o Meritíssimo Juiz que as decisões 
administrativas estão por assim dizer isentas de 
nulidades, já que e conforme se diz na sentença 
recorrida a decisão administrativa converte-se 
em acusação. 
E - Entendemos que a decisão administrativa se 
converta em acusação, quando se recorre da 
mesma por errada aplicação da Lei e errada 
interpretação da matéria de facto ou quando se 
pretende ver a coima reduzida ou suspensa. 
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F - Mas parte-se do princípio que tal decisão 
não se encontre ferida de qualquer nulidade, 
senão não haverá necessidade de se proferir 
decisão, mais valia enviar o auto directamente 
para Tribunal e passaríamos ao antigo regime 
das transgressões, 
G - E, os casos de declaração de nulidade 
proferidos pelos Tribunais de primeira instância 
e Superiores são mais que muitos. 
H - Os Tribunais de primeira instância não estão 
para suprir as nulidades que contêm as decisões 
administrativas, se é que se pode suprir essas 
nulidades... 
I - A decisão administrativa (certamente queria 
a recorrente dizer decisão judicial) tem 
necessariamente que analisar as decisões 
administrativas e declara-las nulas quando o são 
e não remediar os erros e remendar as decisões 
proferidas pela Administração. 
J - No caso sub-judice a decisão administrativa 
é nula e como tal não pode ser remendada e 
suprida essa nulidade pelo tribunal de primeira 
instância. 
L - E é nula porque a recorrente foi notificada 
que, por decisão da Comissão de Aplicação de 
Coimas em Matéria Económica, proferida em 
24/9/01, conforme fotocópia junta, que lhe foi 
aplicada a coima de... 
M - Foi, ainda, a recorrente notificada dos 
prazos para pagamento e para recorrer. 
N - A recorrente não foi notificada da decisão 
condenatória, somente lhe foi facultada a 
fotocópia da decisão. 
O - A notificação feita à recorrente diz ainda e 
passo a citar: “MAIS FICA NOTIFICADO que 
esta decisão é susceptível de impugnação 
judicial...” (o sublinhado a preto é do 
signatário), 
P - Pelo que a “decisão” é a própria notificação 
e não o despacho proferido pela Comissão, 
junto por fotocópia, 
Q - O despacho proferido pela Comissão 
consubstancia duas partes distintas, ou seja, a 
primeira parte constitui uma acusação ao que a 
comissão diz que resulta dos autos que no dia 10 
de Abril de 2001 a arguida “... na(s) montra(s) 
do estabelecimento de pronto a vestir ... 
expunha para venda ao publico diversos artigos, 
nomeadamente, calças, camisolas ..., sem que 
possuíssem afixados os respectivos preços” 
R - Relativamente aos factos provados ou não 
provados a decisão, junta por fotocópia, é 
totalmente omissa, somente consta:- “Pra: 
Auto(s) de fls. 2, 3 e 10.” Quando a notificação 
que é a verdadeira decisão nada consta. 
S - Quais os factos provados? Quais os factos 
não provados? 
T - Uma vez que não foi dado como provado 
que as mercadorias da montra não possuíssem 
os respectivos preços, também não foi dado 

como provado que as etiquetas estariam de 
maneira não visível ao público. 
U - E também não foi dado como provado o 
contrário, ou seja, não se provou que as 
mercadorias tivessem etiquetas ou que estas não 
estivessem visíveis, 
V - Salvo o devido respeito, nada se provou, 
nem nada não se provou. 
X - Reconhecendo-se a dificuldade de aplicação 
do direito à matéria dada como provada, ou 
como não provada, porque inexistente, a 
Comissão passa a aplicar o Direito, 
Z - O que na realidade não faz, até porque não 
pode fazer outra coisa, passa a enumerar e a 
dissertar sobre o que diz os vários artigos da lei. 
AA - A decisão recorrida é totalmente omissa e 
como tal é nula, nulidade que se argue para 
todos os legais efeitos e o despacho junto por 
fotocópia, também é nulo, nulidade que 
igualmente se argue para todos os legais efeitos. 
BB - A decisão quer o despacho, junto com a 
decisão por fotocópia, são nulas por falta de 
fundamentação. 
CC - Resulta do art. 41º do Dec. Lei nº 433/82 
que sempre que o contrário não resulte deste 
diploma são aplicáveis os preceitos reguladores 
do processo criminal, 
DD - O citado decreto-lei nada diz 
relativamente à fundamentação das decisões e 
portanto estão sujeitas ao disposto no art.379º, 
conjugado com o art. 374º do Código de 
Processo Penal, tendo sido violadas estas 
disposições legais 
EE - E a importância da fundamentação das 
decisões judiciais está bem patente no Ac. do 
S.T.J. de 9 de Dezembro de 1987, in B.M.J., nº 
372, pág. 369. 
FF - Também, em nenhum dos documentos se 
faz referência ao facto de a arguida ter sido 
notificada para se pronunciar, nos termos do 
disposto no art.50º do regime contra-
ordenacional, 
GG - Pronunciou-se e a decisão e o documento 
junto por fotocópia nada referem, pois nem a 
apreciou. 
HH - Vem agora a douta sentença colmatar essa 
lacuna... 
II - Que, salvo o devido respeito, o tribunal da 
primeira instância não é o local próprio para 
colmatar lacunas, 
JJ - E nem se recorre para a primeira instância 
para que este tribunal corrija as decisões 
administrativas, fundamentando-as e venha a 
suprir as nulidades. 
LL - E se assim não se entender o que não se 
concede, nem concebe deve ser suspenso o 
pagamento da coima, uma vez que é demasiada 
elevada e a recorrente é primária. 
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Respondeu o Ministério Público na 1ª 
instância, pugnando pelo não provimento do 
recurso interposto pela arguida. 
 

O Ex.mo Procurador Geral da 
República, neste Tribunal da Relação, emitiu 
parecer no sentido de que o recurso interposto é 
manifestamente improcedente e, como tal, deve 
ser rejeitado, nos termos do artigo 420º, nº 1 do 
Código de Processo Penal, e que, de todo o 
modo, não merece provimento, devendo manter-
se e confirmar-se a douta sentença recorrida. 

Cumprido o disposto no nº 2 do art. 
417.0 do Código de Processo Penal o recorrente 
nada disse. 

* 
Foram colhidos os vistos e realizada a 

audiência. 
* 

Fundamentação 
 
É a seguinte a matéria de facto dada 

como provada na 1ª instância: 
«Em 10 de Abril de 2001, pelas 12 horas, os 
serviços da Inspecção Geral das Actividades 
Económicas procederam a uma inspecção ao 
estabelecimento pertencente à arguida D..... - 
Comércio de ....., Lda., sito no Centro 
Comercial .........., piso .., loja ..., localizado na 
....., nº..., em ........, constatando que nas duas 
montras do mencionado estabelecimento e 
confinantes com a passagem de peões, se 
encontravam expostas para venda ao público 
consumidor, diversos artigos de vestuário, 
designadamente, calças, camisolas, blusões, 
cinto, camisas e saia, sem que os 
correspondentes preços de venda fossem 
visíveis do exterior do estabelecimento. 

Factos não provados 
Não se provaram no decurso da 

audiência de julgamento quaisquer outros factos 
com relevância para a decisão da causa, 
designadamente, que os preços das peças de 
vestuário expostas na montra tivessem sido 
colocados em etiquetas colectivas ou que estas 
se tenham extraviado em virtude dos clientes 
terem mexido nas peças expostas. 

Motivação da factualidade: 
A factualidade apurada resultou da convicção 
do tribunal alicerçada no conjunto da prova 
produzida, designadamente no depoimento das 
testemunhas Mário ..... e Domingos ....., 
funcionários da Inspecção-Geral das 
Actividades Económicas que procederam à 
inspecção ao estabelecimento da Recorrente, 
tendo ambos salientado que, muito embora as 
peças de vestuário expostas nas duas montras do 
estabelecimento da arguida tivessem afixados os 
respectivos preços, estes não eram visíveis do 
exterior do estabelecimento. 

Relativamente à factualidade não provada não 
foi produzida prova que convencesse, sem 
margem para dúvidas, da sua verificação.» 

* 
Como é pacifico, o âmbito do recurso é 

dado pelas conclusões extraídas pelo recorrente 
da respectiva motivação. (Cfr. entre outros, o 
Acórdão do STJ de 19-6-96 , no BMJ 458°, pág. 
98). 
São apenas as questões suscitadas pelo 
recorrente e sumariadas nas respectivas 
conclusões que o tribunal de recurso tem de 
apreciar (Cfr. Prof. Germano Marques da Silva, 
in “Curso de Processo Penal” III, 2ª ed., pág. 
335). 
O recurso é aqui restrito à matéria de direito, 
atento o disposto no art. 75º, nº 1 do DL nº 
433/82, funcionando o Tribunal da Relação 
como tribunal de revista. 
As questões suscitadas nas conclusões pela D..... 
- Comércio de ....., Lda. - que pela sua longa 
extensão, idêntica à motivação do recurso, estão 
longe de ser um modelo - resumem-se ao 
seguinte: 
- Se a decisão administrativa é nula, por falta de 
fundamentação, omissão da matéria de facto 
provada e não provada, e falta de pronúncia nos 
termos do art. 50° do DL nº 433/82; 
- Se existe nulidade da notificação da decisão 
administrativa; e 
- Se assim se não entender, se deve ser suspenso 
o pagamento da coima aplicada. 

Seguindo a ordem atrás referida 
comecemos por conhecer das alegadas 
nulidades de que padecerá a decisão proferida 
pela Comissão de Aplicação de Coimas em 
Matéria Económica. No entender da recorrente, 
atento o disposto no art.41º do DL. nº 433/82 , 
as decisões administrativas estão sujeitas ao 
disposto no art.379º (“nulidade da sentença”), 
conjugado com o art. 374º (“requisitos da 
sentença”), ambos do Código de Processo 
Penal. Não tendo a decisão administrativa em 
causa, dado cumprimento ao aí estabelecido 
quanto à fundamentação e enunciação da 
matéria de facto provada e não provada, será a 
mesma decisão nula. 
O citado art. 41º nº 1 do DL. nº 433/82 
estabelece que sempre que o contrário não 
resulte deste diploma, são aplicáveis, 
devidamente adaptados, os preceitos 
reguladores do processo criminal. 
No presente caso existe no DL. nº 433/82, o 
art.58º, que enuncia os elementos que deve 
conter a decisão que aplica a coima ou as 
sanções acessórias. 
Nos termos do seu nº 1, tal decisão deve conter: 

a) A identificação dos arguidos; 
b) A descrição dos factos imputados, com 
indicação das provas obtidas; 
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c) A indicação das normas segundo as quais 
se pune e a fundamentação da decisão; 
d) A coima e as sanções acessórias. 

Ainda assim será que o disposto nos artigos 
379º e 374º do Código de Processo Penal é 
aplicável nos termos pretendidos pela 
recorrente, à decisão administrativa ? 
O legislador, no DL. nº 433/82, distinguiu duas 
fases distintas no processo de contra-ordenação: 
a fase administrativa e a fase judicial. 
A primeira inicia-se com a participação das 
autoridades policiais ou fiscalizadoras ou 
mediante denúncia particular e até ao envio dos 
autos ao Ministério Público o processo mantém-
se no âmbito meramente administrativo (art.s 
54º e 62º, nºs 1 do DL. nº 433/82). Até esse 
envio pode a autoridade administrativa revogar 
a decisão de aplicação da coima (art. 62º, nº 2 
do DL. nº 433/82). 
A fase judicial inicia-se com a apresentação, 
pelo Ministério Público, dos autos ao juiz, acto 
que vale como acusação. 
As disposições dos art.s 374º e 379º do Código 
de Processo Penal pressupõem um processo 
crime e referem-se a uma sentença proferida 
com observância de todo o formalismo legal 
previsto nesse Código. 
É de admitir que estes preceitos legais sejam 
aplicáveis à fase judicial , em processo de 
contra-ordenação; mas fazer depender a 
regularidade de uma decisão administrativa, no 
processo regulado pelo DL. nº 433/82, das 
exigências do art. 374º Código de Processo 
Penal, para a sentença, não é adaptar 
devidamente ao processo administrativo de 
aplicação da coima os preceitos processuais 
penais. 
“Aplicar com toda a extensão o direito 
processual penal ao poder de sanção da 
administração seria uma solução que criaria o 
risco de um bloqueio completo da actividade 
sancionatória da administração por cruzamento 
de regimes e garantias, não tendo em conta a 
sua autonomia, a sua especial natureza” - Cfr. 
Acórdão da Relação de Coimbra de 17 de 
Março de 1999 (C.J., ano XXIV, 2°, pág. 45). 
Segundo o art. 2º, nº 1 do Código de 
Procedimento Administrativo - DL. nº 442/91, 
de 15 de Novembro, alterado pelo DL. nº 6/96 
de 31 de Janeiro - as disposições deste Código 
são aplicáveis a todos os órgãos da 
Administração Pública que, no desempenho da 
actividade administrativa de gestão pública, 
estabeleçam relações com os particulares, bem 
como aos actos em matéria administrativa 
praticados pelos órgãos do Estado que, embora 
não integrados na Administração Pública, 
desenvolvam funções materialmente 
administrativas. 

A aplicação de uma coima a um particular por 
um órgão do Estado é um acto administrativo, 
sendo aplicável ao processo de contra-
ordenação, na fase administrativa, o Código de 
Procedimento Administrativo. - Cfr. Ac. 
Relação de Lisboa, de 5 de Julho de 1995 (C.J., 
ano XX, 4°, pág. 139). 
A fase administrativa do processo de contra-
ordenação é tributária do próprio processo 
administrativo e deve reger-se pelos seus 
princípios fundamentais. Cfr. Acórdão do STJ 
nº 2/94 (D.R. de 7-5-1994, 1ª Série). 
O art.125º, nº 1 do Código de Procedimento 
Administrativo, estabelece que a fundamentação 
deve ser expressa, através de sucinta exposição 
dos fundamentos de facto e de direito da 
decisão, podendo consistir em mera declaração 
de concordância com os fundamentos de 
anteriores pareceres, informações ou propostas, 
que constituirão neste caso parte integrante do 
respectivo acto. 
Entendemos que tal preceito legal é aplicável ao 
despacho que aplica a coima, como foi já 
decidido, entre outros, pelo Acórdão da Relação 
de Coimbra, de 29 de Março de 2001 (C.J., ano 
XXVI, 2°, pág. 59). 
No presente caso, analisando a decisão de 24-9-
2001, da Comissão de Aplicação de Coimas em 
Matéria Económica (folhas 23 a 25), verifica-se 
que : 
- a arguida está identificada; 
- foi feita a descrição dos factos imputados, e 
que se consideram provados, uma vez que se 
refere: “Resulta dos autos que no dia 10 de 
Abril de 2001, pelas 12 horas, a arguida D..... - 
Comércio de ....., Lda., na(s) montra(s) do 
estabelecimento de pronto-a-vestir denominado 
“P.. ...”, sito no Centro Comercial ......, Piso .., 
Loja ..., na ...., nº ... - ......, expunha para venda 
ao público diversos artigos de vestuário, 
designadamente, calças, camisolas, blusões, 
cinto, camisas e saia, sem que possuíssem 
afixados os respectivos preços.”. 
Não estão indicados factos não provados, 
constantes da fase administrativa, mas face ao 
que deixámos já exposto, também não teriam de 
constar da decisão. 
Encontram-se indicadas as provas obtidas na 
fase administrativa e que são as que resultam 
dos “autos de folhas 2, 3 e 10”. 
A folhas 2 e 3 encontra-se o “auto de noticia”, 
de que fazem parte 4 fotografias das montras da 
loja, levantado pelo subinspector da IGAI, 
sendo indicado como testemunha um agente da 
mesma inspecção, o que permite saber a razão 
pela qual a Comissão entende que do compulsar 
dos autos resultam ter a arguida praticado os 
factos que enuncia. A folhas 10 (ou folhas 13 na 
nova numeração) constam declarações do 
gerente comercial da arguida, dizendo em 
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síntese que, no dia em questão, as etiquetas se 
extraviaram por os clientes do estabelecimento 
terem mexido nas peças de vestuário expostas 
nas montras. Ou seja, admite que as peças de 
vestuário estavam expostas nas montras sem os 
respectivos preços afixados; 
- estão indicadas as normas segundo as quais a 
arguida deve ser punida (artigos 1°, 5º, 8° e 11°, 
nº 1, alínea b) do Decreto Lei nº 138/90 de 26 
de Abril, na redacção do Decreto Lei nº 162/99 
de 13 de Maio) e as circunstâncias que 
determinam a aplicação de uma coima aos 
factos enunciados na decisão administrativa, 
que resultam provados do compulsar dos autos; 
- a coima aplicada à conduta da arguida também 
consta da decisão, como é manifesto. 
Consideramos, deste modo, que a decisão 
administrativa cumpre o disposto no art.58º, nº 1 
do DL nº 433/82, aqui em causa. 
A arguida/recorrente alega que existe falta de 
pronúncia nos termos do art. 50° do DL nº 
433/82, o que é causa de nulidade da decisão 
administrativa. 
Este preceito legal exige que previamente à 
aplicação de uma coima ou de uma sanção 
acessória seja assegurada ao arguido a 
possibilidade de, num prazo razoável, se 
pronunciar sobre a contra-ordenação que lhe é 
imputada e sobre a sanção ou sanções em que 
incorre. 
No caso subjudice resulta dos autos que a 
arguida foi expressamente “notificada” para o 
efeito do disposto no art. 50° do DL nº 433/82 
(folhas 10 e 11) e prestou declarações na pessoa 
do seu legal representante, nos termos já 
citados. 
Não resulta desse preceito legal, nem do art.58º 
do DL nº 433/82, que a decisão administrativa 
tenha de fazer referência ao que o arguido disse 
no processo administrativo; pelo menos em 
casos em que o próprio não põe directamente 
em causa os factos que constam do auto de 
denúncia, com aqui aconteceu. 
Face ao exposto concluímos que a decisão 
administrativa não padece de qualquer das 
nulidades invocadas pela recorrente. 

A arguida alega ainda nas conclusões 
do recurso que a notificação que lhe foi feita da 
decisão administrativa é nula. 
Alega para esse efeito que “não foi notificada da 
decisão condenatória , somente lhe foi facultada 
fotocópia da decisão.”. 
Trata-se de uma questão nova, que não foi 
suscitada perante o tribunal recorrido e os 
recursos visam modificar decisões e não emitir 
juízos de valor sobre matéria nova. 
De todo o modo, sempre diremos que resulta de 
folhas 28 e 29 que foi notificada à arguida a 
decisão administrativa que lhe aplicou a coima. 
A arguida reconhece que lhe foi facultada, com 

a notificação, fotocópia da decisão 
administrativa. Impugnou judicialmente a 
decisão administrativa, com claro conhecimento 
do seu teor, certamente com base na fotocópia 
da dita decisão. Assim, para além de nenhum 
prejuízo se vislumbrar para a arguida com a 
entrega da facultada fotocópia da decisão, não 
reconhecermos nenhuma nulidade na 
notificação da decisão posta agora em causa. 

Vamos conhecer, por fim, da pretensão 
da arguida de suspensão da coima que lhe foi 
aplicada. 
O DL. nº 433/82 não regula a suspensão da 
execução de coima. Assim, há que atender ao 
disposto no art. 32º, desse diploma, que 
estabelece que “Em tudo o que não for contrário 
à presente lei aplicar-se-ão subsidiariamente, no 
que respeita à fixação do regime substantivo das 
contra-ordenações, as normas do Código Penal.” 
À coima corresponde no direito penal a pena de 
multa, que é uma pena não privativa da 
liberdade, fixada em dias a determinada quantia 
em dinheiro, com repercussão económica no 
património do arguido. - Cfr. neste sentido, o 
Ac. da Relação do Porto, de 9-10-1987, in C.J., 
1987, 5°, 237. 
Relativamente à suspensão da pena de multa, o 
art. 48º, nº 1 do Código Penal, na sua primitiva 
redacção dada pelo DL nº 400/82, permitia a 
suspensão da execução da pena de multa 
imposta a condenado que não tenha a 
possibilidade de a pagar. 
Aquando da revisão do Código Penal, que 
culminou com a publicação do DL nº 48/95, a 
Comissão de Revisão, ponderou a possibilidade 
de aceitar a suspensão da execução da pena de 
multa quando o condenado não tivesse 
possibilidades de proceder ao pagamento, se 
acompanhada de deveres condicionantes de 
carácter não económico, ou mesmo sem 
condicionantes .No final a Comissão decidiu-se 
pela eliminação da tal faculdade - Cfr. “Código 
Penal, Actas e Projecto da Comissão de 
Revisão”, Ministério da Justiça, ed. 1993, pág. 
34 e 35. 
Actualmente, face às alterações introduzidas ao 
Código Penal vigente pelo DL nº 48/95, de 15 
de Março, deixou de estar prevista a 
possibilidade de suspensão da execução da pena 
de multa imposta a condenado. Tratou-se de 
uma opção de política criminal expressamente 
assumida pelo legislador. 
Deste modo, face à actual lei não é possível 
suspender a execução da coima e, nem o seria 
no presente caso, face ao art. 48º, nº 1 do 
Código Penal, na sua primitiva redacção dada 
pelo DL nº 400/82, pois não está provado que a 
arguida não tem possibilidades de pagar a 
coima. 
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Restará a eventual concessão de pagamento a 
prestações da coima, se a situação económica da 
arguida o justificar (art. 88º do DL 433/82). 

* 
Decisão 

Nestes termos e pelos fundamentos expostos, 
acordam os juizes desta Relação em negar 
provimento ao recurso e, em consequência, 
confirmar na integra a douta decisão recorrida. 
Custas pela recorrente, fixando em 3 (três) UCs. 
a taxa de justiça. 
 

Porto, 8 de Janeiro de 2003 
Orlando Gonçalves 
Baião Papão 
Marques Salgueiro 
Costa de Morais 

 
 
6. Sumário nº 3610 
No crime de burla, a coisa, objecto do crime, 
transita para o agente, por entrega voluntária 
do proprietário ou detentor, em virtude de uma 
conduta enganosa do primeiro, por artifício 
fraudulento. Não é indispensável uma 
transmissão, mas o simples facto de se pôr à 
ordem ou dispor de outrem um objecto, cuja 
disponibilidade se obteve por artifício 
fraudulento, consumando-se o crime com esta 
entrega (material ou jurídica). 
É elemento constitutivo do crime de burla a 
existência de um enriquecimento ilegítimo e 
que resulte prejuízo patrimonial para o sujeito 
passivo ou terceiro, e uma sucessiva relação de 
causa e efeito entre os meios empregues e o 
erro ou engano e entre estes e os actos que vão 
defraudar directamente o património do lesado 
ou de terceiro. 
Integra o crime de burla a conduta do arguido 
que, aproveitando-se da relação de confiança 
estabelecida com o ofendido e devido ao estado 
de saúde deste, muito debilitado, o convenceu a 
entregar-lhe a quantia de 400.000$00, tendo 
alegado para tanto que seria mais seguro 
entregar-lhe o dinheiro para ela guardar, em 
vez de o confiar aos irmãos, e solicitou-lhe 
documentos dizendo-lhe que eram para 
efectuar o depósito numa instituição bancária, 
o que jamais fez. 
Provado que o ofendido que já vivia em 
condições precárias, numa casa pequena, sem 
água canalizada nem electricidade, tendo 
como único rendimento a pensão de 
sobrevivência de 10.000$00, sendo sustentado 
pela irmã, o que era do conhecimento da 
arguida, ao ser despojado da quantia de 
400.000$00, ficou ainda numa situação mais 
precária, sem possibilidade de prover às suas 
despesas, incluindo as relativas aos 

internamentos hospitalares, o que leva a 
concluir ter ficado, em consequência da 
actuação delituosa da arguida, numa situação 
económica difícil, ocorrendo assim a 
qualificação do crime de burla (artigo 218 nº 2 
alínea c) do Código Penal). 
 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto 

 
I - RELATÓRIO 
No Tribunal da Comarca de ....., em 

processo comum, com intervenção do tribunal 
colectivo, foi julgada a arguida: 

MANUELA ....., casada, enfermeira, 
nascida em 26 de Agosto de 1953 na freguesia 
de ..., concelho de ...., residente na Rua dos ...., 
em ...., titular do B.I. n° ..... 

Por acórdão de fls. 119 a 134, foi a 
arguida condenada pela autoria de um crime de 
burla qualificada (artigos 217°, n° 1 e 218°, n° 2 
alínea c) do Código Penal), na pena de 2 (dois) 
anos e 6 (seis) meses de prisão, suspensa na sua 
execução pelo período de 3 (três) anos, na 
condição de, no prazo de 90 dias, contados do 
trânsito em julgado desta decisão, a arguida 
pagar ao ofendido José .... (quatrocentos e 
cinquenta mil escudos), a quantia de 
450.000$00 correspondente ao valor dos 
prejuízos que lhe causou. 

A arguida interpôs recurso ordinário 
(fls.147), em cuja motivação, concluiu, em 
síntese: 

a) - O tribunal julgou 
incorrectamente os pontos da 
matéria de facto enumerados 
na motivação de I a IX; 

b) - O depoimento prestado pelo 
conjunto das testemunhas, designadamente 
pelas declarações do ofendido, sua irmã e Otílio 
..., impõem uma decisão diferente em sede da 
matéria de facto, de modo a que a mesma não 
integre, porque manifestamente impossível, a 
previsão da norma do crime de burla 
qualificada; 

c) - A qualificação jurídica dos factos 
efectuada no acórdão recorrido, bem como a 
qualificação pela alínea c) do nº 2 do art.218 do 
CP mostram-se incorrectamente efectuadas, 
pelo que não podia a recorrente ser condenada 
pelo crime de burla agravada, violando-se o 
disposto nos arts.217, 218 nº 2 c) CP; 

d) - Da matéria de facto constante dos 
depoimentos das testemunhas e declarações do 
ofendido resulta que a recorrente deveria 
quando muito ser condenada pelo crime de 
abuso de confiança, previsto no art. 205 nº 1 do 
CP; 
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e) - A determinação da indemnização a 
atribuir ao lesado foi arbitrária e 
exageradamente determinada, pelo que o 
acórdão recorrido violou o disposto no art.51 nº 
1 a) CP, devendo a indemnização ser reduzida; 

f) - O acórdão recorrido fez errada 
aplicação das normas do art.410 nº 2 a) CPP e 
dos arts.51, 205 nº 1, 217 e 218 do CP. 

Na resposta, o Ministério Público 
preconizou a improcedência do recurso. 

Realizou-se a audiência, mantendo-se a 
instância válida e regular. 

 
II - FUNDAMENTAÇÃO 
2.1. - Considerando que o objecto e 

âmbito do recurso é delimitado pelas conclusões 
que o recorrente extrai da motivação as questões 
essenciais que importa decidir, são as seguintes: 
erro na apreciação da prova; o vício da 
insuficiência para a decisão da matéria de facto 
provada; a 
qualificação jurídica dos factos (crime de burla, 
burla agravada ou abuso de confiança); a 
indemnização arbitrada ao ofendido, como 
dever da suspensão da execução da pena de 
prisão. 

2.2. - O julgamento da matéria de facto 
pelo Tribunal da 1ª instância: 

2.2.1 - Os factos provados: 
1 - A arguida exerce a actividade 

profissional de enfermeira, fazendo-o, à data 
dos factos, no Centro de Saúde da ...., concelho 
de ..... 

2 - O ofendido José .... é doente, pelo 
que se deslocava e desloca, com frequência, a 
esse Centro de Saúde para fazer curativos. 

3 - Era a arguida que, normalmente, 
fazia esses curativos ao ofendido, quer no 
Centro de Saúde, quer na residência deste, onde 
se deslocava às vezes para o efeito, incluindo 
aos fins de semana. 

4 - Tal relação profissional criou entre 
o ofendido e a arguida uma relação de 
confiança, desta conhecida. 

5 - No dia 13 de Setembro de 1999, 
cerca das 14 horas, a arguida deslocou-se uma 
vez mais a casa do ofendido, sita na Rua ...., ...., 
para lhe fazer curativos. 

6 - Era do conhecimento da arguida 
que o ofendido tinha recebido, através do seu 
irmão, poucos dias antes dessa data, a quantia 
em dinheiro de esc. 400.000$00 (quatrocentos 
mil escudos) - em notas do banco de Portugal 
proveniente da Segurança Social, que se 
destinava a custear as suas despesas de saúde e 
que ele guardara na mesa de cabeceira do seu 
quarto de dormir, o que ela também sabia. 

7 - Tinha também a arguida 
conhecimento que o ofendido ia ser internado, 
poucos dias depois, no Hospital ...., em ...., a 

fim de ser submetido a uma intervenção 
cirúrgica. 

8 - Aproveitando-se da relação de 
confiança existente entre ambos e do facto de o 
ofendido, devido ao seu estado de saúde e à 
proximidade da prevista intervenção cirúrgica, 
se encontrar muito debilitado quer física quer 
psicologicamente, a arguida, alegando que seria 
mais seguro ser ela a guardar-lhe aquela 
importância em vez de a entregar aos seus 
irmãos, que certamente a gastariam em pouco 
tempo, convenceu o ofendido a entregar-lhe 
aquela quantia de 400.000$00 em dinheiro, que 
este retirou da mesa de cabeceira e lhe passou 
para a mão. 

9 - Para reforçar a confiança do 
queixoso na restituição do dinheiro e nas suas 
boas intenções, a arguida solicitou-lhe o bilhete 
de identidade e o cartão da Segurança Social, 
dizendo-lhe que tais documentos serviriam para 
efectuar o depósito daquela quantia numa 
instituição bancária e assim a salvaguardar dos 
irmãos dele, depósito esse que jamais efectuou. 

9 - Ao actuar pela forma descrita, 
usando aquele estratagema para deitar a mão ao 
dinheiro do ofendido, a arguida fê-lo com a 
intenção de se apropriar, como se apropriou, da 
mencionada quantia de 400.000$00 em 
dinheiro, desígnio que já formulara. 

10 - A arguida apropriou-se dessa 
quantia em dinheiro, fazendo-a sua, integrando-
a no seu património e dando-lhe destino que não 
foi possível apurar, bem sabendo que obtinha 
para si um benefício patrimonial indevido à 
custa do correspectivo empobrecimento do 
ofendido. 

11 - Agiu a arguida deliberada e 
conscientemente, apropriando-se da quantia em 
dinheiro de 400.000$00 que sabia pertencer ao 
ofendido, contra a vontade deste, aproveitando-
se do facto de ele ter concordado que ela lhe 
guardasse tal importância durante o período em 
que estivesse internado, comportamento que o 
induziu a praticar já com aquele seu propósito, 
bem sabendo que a sua conduta era proibida e 
punida por lei. 

12 - O ofendido vive em condições 
precárias, numa casa pequena, sem água 
canalizada nem electricidade, tendo como único 
rendimento a quantia de 10.000$00 mensais a 
título de pensão de sobrevivência, sendo 
sustentado por uma sua irmã, o que era do 
perfeito conhecimento da arguida. 

13 - Ao ser despojado daquela quantia 
de 400.000$00 pela arguida, ficou o ofendido 
numa situação ainda mais precária, 
nomeadamente para custear as suas despesas 
com a saúde e alimentação, vendo-se reduzido à 
mencionada pensão de 10.000$00 por mês e ao 
apoio da irmã. 
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14 - Sabia a arguida que, à míngua 
dessa quantia, ficava o ofendido reduzido ao 
rendimento de 10.000$00 mensais e ao apoio 
familiar para poder manter-se e sobreviver, 
deixando-o em situação de, por si só, não poder 
prover às suas despesas, que incluíam as 
relativas aos internamentos hospitalares. 

15 - Em data indeterminada, situada 
entre 27 de Setembro e 26 de Novembro de 
1999, período em que o ofendido esteve 
internado no Hospital ......, sendo contactada por 
Júlio ....., irmão do ofendido, que a informou 
que este estava necessitado de dinheiro para 
fazer face a algumas despesas, entregou-lhe 
35.000$00 em dinheiro para que os fizesse 
chegar, como ele fez, ao José ...... 

16 - A arguida exerce a profissão de 
enfermeira há mais de 20 anos, sendo tida como 
boa profissional e dedicada aos doentes, por 
médicos que trabalharam no Hospital de ....., em 
...., ao tempo que aquela também ali exercia 
funções. 

17 - Vive com o marido e com uma 
filha, com cerca de 18 anos de idade, que sofre 
de neoplasia incurável, em casa arrendada. 
Aufere o vencimento mensal ilíquido de cerca 
de 400.000$00 mensais. 

18 - A arguida é de condição 
económica e social médias. É delinquente 
primária. 

19 - Desde 14 de Setembro de 1999 a 
arguida entrou de licença por doença (baixa 
médica), não mais comparecendo no Centro de 
Saúde da .... - seu local de trabalho desde 1 de 
Agosto de 1999, por aí ter sido colocada, a seu 
pedido, por transferência até hoje, ressalvados 
dois dias no passado mês de Abril, em que 
trabalhou, após os quais gozou 22 dias úteis de 
férias, entrando novamente de “baixa”. 

20 - No dia 31 de Dezembro de 1999, 
sabedora de que o ofendido havia instaurado 
procedimento criminal contra si - queixa 
apresentada no Posto da GNR de ..... em 
22.12.99 a arguida deslocou-se a casa deste, 
comprometendo-se a restituir-lhe a importância 
de 400.000$00, o que, porém, não fez até hoje. 

21 - Pelo menos desde 14 de Setembro 
de 1999 a arguida tem enfrentado problemas de 
saúde, exacerbados pela grave doença de sua 
filha, que tem acompanhado a Lisboa, por 
diversas vezes, a consultas médicas e 
tratamentos. 

22 - A chamada de atenção da 
comunidade, por parte da arguida, para a grave 
situação de carência em que o arguido vivia, 
numa casa sem janelas ou portas, sem 
saneamento, sem electricidade ou água 
canalizada, nomeadamente através dos 
contactos que estabeleceu junto do Presidente 
da Junta de Freguesia da .... e do, então, 

Presidente da Câmara Municipal de ......, 
contribuiu para a melhoria dessas condições. 

2.2.2 - Os factos não provados: 
A arguida tenha entregue a quantia de 

400.000$00, pertencente ao queixoso, ou 
qualquer outra importância, ao seu advogado, 
nomeadamente após sido ter notificada da 
acusação deduzida nestes autos, qualquer ou em 
outro momento. 

2.2.3 - A motivação dos factos: 
“A convicção do tribunal acerca dos 

factos provados baseou-se: 
- Nas declarações do ofendido, José ...., 

que esclareceu a forma ardilosa como a arguida 
o convenceu a entregar-lhe a quantia de 
400.000$00 e a deixá-la à sua guarda e de como 
logo demonstrou ser sua intenção apropriar-se 
desse dinheiro em proveito próprio, sempre 
recusando proceder à sua restituição, 
ressalvadas as promessas feitas em 31 de 
Dezembro de 1999, depois de ter tomado 
conhecimento da participação criminal contra si. 

Pronunciou-se ainda quanto à sua 
precária situação económica e de saúde e ao 
indispensável apoio que lhe vem sendo prestado 
pela sua irmã, nomeadamente no que se refere à 
sua alimentação diária, que aquela lhe fornece. 

- No depoimento da irmã do ofendido, 
Maria ...., que estava na casa do José .... quando 
o irmão entregou à arguida o dinheiro, que 
retirou da mesa de cabeceira onde o guardava, 
facto que presenciou, referindo tê-lo comentado 
ainda no mesmo dia com ele, ao que este 
respondeu, nessa altura: - “Se ela o tirou, ela 
volta a dá-lo!” 

Disse ainda esta testemunha que, no 
seu entender «a arguida já estava com aquele 
fito...» de se apoderar do dinheiro do seu irmão. 

Referiu-se ainda à precária situação do 
ofendido e ao facto de ser ela quem lhe 
assegura, ao menos, uma refeição diária e o 
apoio de que ele carece face à sua debilitada 
saúde. 

- No depoimento de Otílio ..., 
Presidente da Junta de Freguesia da ...., 
conhecedor da precária situação social e 
económica do ofendido, que esclareceu que ele 
estava muito debilitado, física e 
psicologicamente, à época dos factos, tendo-lhe 
chegado a falar na possibilidade de se suicidar, 
referindo também ter-lhe a arguida solicitado 
apoio para a melhoria das condições de vida do 
ofendido. 

- No depoimento de Alberto ...., ex-
Presidente da Câmara Municipal de ...., que 
mencionou haver sido contactado pela arguida 
no sentido de serem melhoradas as condições de 
habitabilidade da casa do arguido, que ele 
depois visitou, na sequência do que foram ali 
realizados vários melhoramentos. 
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- No depoimento de Júlio ..., irmão 
mais novo do ofendido, a quem a arguida fez 
entrega dos 35.000$00 referidos no elenco dos 
factos provados e a quem disse que, 
posteriormente, restituiria os 400.000$00. 

- Nos depoimentos das testemunhas de 
defesa, Natália ...., médica, que conhece a 
arguida há mais de 30 anos e com quem 
trabalhou no Hospital de ...., referindo-se às 
suas qualidades profissionais como enfermeira, 
aos rendimentos que tal actividade lhe 
proporciona e à forma altruísta como sempre a 
viu tratar os doentes e António ...., médico 
reformado, que mencionou o facto de conhecer 
a arguida do Hospital de ...., onde exerceu as 
funções de enfermeira durante muitos anos, 
pronunciando-se acerca do seu profissionalismo, 
seriedade e honestidade, apesar de, segundo 
disse, ter sido sempre uma mulher infeliz, triste 
e sóbria e de ter uma filha que sofre de doença 
grave e incurável, factos que, de um modo geral, 
foram confirmados pelas testemunhas Carmen 
...., parturiente e depois amiga da arguida e 
António ....., Chefe de Finanças aposentado, 
amigo pessoal da arguida há vários anos. 

- Nas declarações da arguida, que 
confessou ter-lhe o queixoso entregue a quantia 
de 400.000$00 para que a guardasse, negando, 
porém, qualquer intenção de dela se apropriar, 
antes dando a versão de que sempre foi seu 
objectivo restituir aquela quantia até saber da 
queixa crime, momento em que decidiu não 
devolver o dinheiro até que visse o seu nome 
“limpo” com o julgamento do caso. 

Disse ainda a arguida que entregou a 
quantia de 400.000$00 ao seu advogado, pouco 
depois de ter sido notificada da acusação nestes 
autos e que não a restituiu ao queixoso em face 
da queixa-crime, nem a depositou à ordem deste 
processo, ou consignou em depósito, por não 
saber que o poderia fazer (donde se deduziria, a 
ser verdade, que o seu advogado também não a 
teria esclarecido dessa possibilidade). 

Referiu-se à grave doença da filha, às 
deslocações a Lisboa para consultas e 
tratamentos, à sua situação de “baixa médica” e 
ao facto de, desde 14.09.99, apenas ter 
trabalhado 2 dias e ter gozado férias de seguida, 
com nova “baixa” até agora. 

Baseou-se ainda na apreciação do 
documento de fls. 6 e 7, no que se refere à data 
de apresentação da participação criminal pelo 
queixoso (22 de Dezembro de 1999), e de fls. 
13, datado de 23.12.99, onde são solicitadas 
diligências à GNR de ..... para localização e 
interrogatório da arguida, através das quais esta 
terá sabido, ou desconfiado, da existência da 
queixa-crime contra si. 

No que se refere ao facto não provado: 

Foi determinante a ausência de 
qualquer prova sobre o mesmo, apenas referido 
pela arguida nas suas declarações e, 
posteriormente, pelo seu defensor nas 
respectivas alegações orais, sendo certo que tal 
situação seria completamente ilógica, 
nomeadamente em função da gravidade dos 
factos imputados à arguida, em contraposição 
com a potencial valoração atenuativa da integral 
restituição do dinheiro, nomeadamente se 
efectuada logo após a notificação da acusação, 
ou mesmo até ao início da audiência de 
julgamento”. 

2.3 - Do recurso da matéria de facto: 
A revisão do Código de Processo Penal 

pela Lei 59/98 de 25/8 instituiu um novo regime 
jurídico sobre o recurso da matéria de facto das 
decisões dos Tribunais Colectivos, como resulta 
da conjugação das normas dos arts.363, 412, 
428, 431. 

Não obstante a manutenção do texto do 
art.363, os elementos histórico e sistemático de 
interpretação das alterações introduzidas pelo 
diploma legal apontam para que a 
documentação da prova sirva não só como 
instrumento de auxílio do Tribunal de 1ª 
Instância, mas agora essencialmente de efectiva 
garantia do duplo grau de jurisdição da matéria 
de facto. 

Deste modo, após a revisão de 1998, o 
Tribunal da Relação passou a reapreciar a prova 
produzia em audiência de julgamento em 1ª 
Instância, com base na sua gravação e/ou 
transcrição, independentemente dos vícios do nº 
2 do art.410 do CPP. 

A recorrente, ao invocar o erro na 
apreciação da prova, mais não fez do que atacar 
o princípio da livre apreciação da prova, 
discordando da valoração efectuada pelo 
Tribunal a quo, designadamente das declarações 
e depoimentos prestados em audiência. 

Ora, o poder de cognição do Tribunal 
da Relação sobre a matéria de facto não assume 
uma amplitude tal que implique um novo 
julgamento de facto. 

Desde logo, a possibilidade de 
conhecimento está confinada aos pontos de 
facto que o recorrente considere 
incorrectamente julgados, com os pressupostos 
adrede estatuídos no art.412 no2 e 4 do CPP. 

Por outro lado, o controlo de facto, em 
sede de recurso, tendo por base a gravação e/ou 
transcrição dos depoimentos prestados em 
audiência, não pode aniquilar (até pela própria 
natureza das coisas ) a livre apreciação da prova 
do julgador, construída dialecticamente na base 
da imediação e da oralidade. 

A garantia do duplo grau de jurisdição 
da matéria de facto não subverte o princípio da 
livre apreciação da prova que está deferido ao 
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Tribunal da 1ª Instância, sendo que na formação 
da convicção do julgador não intervém apenas 
elementos racionalmente demonstráveis, mas 
também factores não materializados, pois que a 
valoração de um depoimento é algo 
absolutamente imperceptível na 
gravação/transcrição. 

Na verdade, o depoimento oral de uma 
testemunha é formado por um complexo de 
situações e factos em que sobressai o seu porte, 
as suas reacções imediatas, o sentido dado à 
palavra e à frase, o contexto em que é prestado o 
depoimento, o ambiente gerando em torno da 
testemunha, o modo como é feito o 
interrogatório e surge a resposta, tudo 
contribuindo para a formação da convicção do 
julgador. 

Também FIGUEIREDO DIAS para 
quem a decisão do juiz há-de ser sempre “uma 
convicção pessoal até porque nela 
desempenham um papel de relevo não só a 
actividade puramente cognitiva, mas também 
elementos racionalmente não explicáveis (v.g. a 
credibilidade que se concede a um certo meio de 
prova) e mesmo puramente emocionais” 
(Direito Processual Penal, vol. I, ed. de 1974, 
pág.204). 

O que se torna necessário é que no seu 
livre exercício da convicção, o tribunal indique 
os fundamentos suficientes para que, através das 
regras da ciência, da lógica e da experiência, se 
possa controlar a razoabilidade daquela 
convicção do facto como provado ou não 
provado. 

E para que não se torne arbitrária, a lei 
impõe a exigência de objectivação, através da 
fundamentação da matéria de facto, “com uma 
exposição tanto quanto possível completa, ainda 
que concisa, dos motivos de facto e de direito, 
que fundamentaram a decisão, com a indicação 
e exame crítico das provas que serviram para 
fundamentar a decisão do tribunal” ( art.374 nº2 
do CPP). 

Ao discorrer sobre o princípio da livre 
apreciação da prova, GERMANO MARQUES 
DA SILVA sublinha que a convicção do 
julgador, sendo sempre uma convicção pessoal, 
deve ser objectivável e motivável, “não uma 
objectividade científica sistemático-conceitual e 
abstracto-generalizante), é antes uma 
racionalização de índole prático-histórica, a 
implicar menos o racional puro do que o 
razoável, proposta não à dedução apodíctica, 
mas à fundamentação convincente para uma 
análoga experiência humana, e que se manifesta 
não em termos de intelecção, mas de convicção 
(integrada sem dúvida por um momento 
pessoal)” (Curso de Processo Penal, II, pág.132 
e 133). 

Por isso, não é concebível que uma 
correcta exposição sobre os “critérios lógicos 
que constituíram o substracto racional da 
decisão” colida com as regras da experiência. 

Nesta perspectiva, se a decisão do 
julgador, devidamente fundamentada, for uma 
das soluções plausíveis segundo as regras da 
experiência, ela será inatacável, visto ser 
proferida em obediência à lei que impõe o 
julgamento segundo a livre convicção. 

Como se refere no Ac da RC de 
6/3/2002 (C.J. ano XXVII, tomo II, pág.44), 
“quando a atribuição da credibilidade a uma 
fonte de prova pelo julgador se basear na opção 
assente na imediação e na oralidade, o tribunal 
de recurso só a poderá criticar se ficar 
demonstrado que essa opção é inadmissível face 
às regras da experiência comum”. 

Os pontos de factos que a recorrente 
considera incorrectamente provados (art.412 nº3 
a) CPP), são os elencados nos números 6), 8), 
9), 10), 11), 12), 14), 16) e 21) da rubrica “os 
factos provados”. 

Sobre eles, o Tribunal baseou a sua 
convicção nas declarações do ofendido, José ...., 
no depoimento da testemunha Maria .... e nas 
declarações da arguida, apenas na parte em que 
confessou a entrega pelo ofendido da quantia de 
400.000$00 para que a guardasse. 

Ora, a recorrente ao invocar o erro na 
apreciação da prova, mais não fez do que atacar 
o princípio da livre apreciação, contrapondo a 
sua valoração da prova, mas que é 
processualmente irrelevante. 

De resto, o acórdão recorrido apresenta 
uma lógica impecável, tanto na descrição dos 
factos provados e não provados, como na 
fundamentação, onde se faz um exaustivo 
exame crítico das provas, através do qual o 
Tribunal a quo objectivou a sua convicção, de 
forma consistente, sem que se mostrem violadas 
as regras da experiência comum. 

2.4. - Do vício do art.410 nº2 alínea a) 
do CPP: 

A recorrente limitou-se a alegar que o 
acórdão recorrido fez errada aplicação da norma 
do art.410 nº2  alínea a) do CPP, sem que 
houvesse justificado tal asserção. 

O vício da insuficiência para a decisão 
da matéria de facto provada, tributário do 
princípio acusatório, tem de ser aferido em 
função do objecto do processo, delimitado pela 
acusação ou pronúncia, o que significa que só 
ocorre quando os factos recolhidos pela 
investigação do tribunal ficam aquém do 
necessário para concluir pela procedência ou 
improcedência da acusação. 

Daí que a insuficiência consista em não 
bastarem os factos provados para justificarem a 
decisão, por se verificar uma lacuna, deficiência 
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ou omissão no apuramento da matéria de facto 
necessária para uma decisão de direito. 

Noutra formulação, podendo e devendo 
fazer-se uma total reconstrução dos factos com 
vista à subsunção na concreta previsão legal, 
houve uma falha naquela reconstrução, o que 
necessariamente se repercute na qualificação 
jurídica dos mesmos, acarretando anormal 
consequência de uma decisão viciada por falta 
de base factual, a qual, por isso, não poderá ser 
a decisão justa que devia ter sido proferida (cf., 
por ex., Ac STJ de 13/5/98, C.J. ano VI, tomo 
II, pág.199, Ac RP de 27/9/95, C.J. ano XX, 
tomo IV, pág.231, Ac RC de 27/10/99, C.J. ano 
XXIV, tomo IV, pág.68). 

A insuficiência da matéria de facto para 
a decisão não se confunde com a insuficiência 
da prova para a decisão de facto proferida. 

Porém, os vícios do art.410 nº2 do CPP 
têm de resultar do texto da decisão recorrida, 
“por si ou conjugada com as regras da 
experiência comum”, como é entendimento 
jurisprudencial uniforme, sem recurso a 
elementos que lhe sejam externos (cf., por ex., 
Ac STJ de 9/4/97, BMJ 466, pág.392, de 
27/1/98, BMJ 473, pág.178, de 9/12/98, BMJ 
482, pág.68), não sendo admissível, 
designadamente, o recurso a declarações ou 
depoimentos exarados no processo, ou até 
mesmo em audiência, nem a documentos (Ac 
STJ de 19/12/90, BMJ 402, pág.232, de 22/9/93, 
C.J. ano I, tomo III, pág.210). 

E como decidiu o Tribunal 
Constitucional, não são inconstitucionais as 
normas resultantes da conjugação dos arts.433 
com o corpo do nº2 do art.410 do CPP, na 
medida em que limitam os fundamentos do 
recurso a que “o vício resulte do texto da 
decisão recorrida, por si ou conjugada com as 
regras da experiência comum (Ac TC de 
15/10/98, DR II Série de 13/11/98). 

Por outro lado, tais vícios não podem, 
designadamente, ser confundidos com a 
divergência entre a convicção alcançada pelo 
recorrente sobre a prova produzida em 
audiência e aquela convicção que, nos termos 
do art.127 do CPP e com respeito pelo disposto 
no art.125 CPP, o Tribunal a quo alcançou sobre 
os factos. 

Como se refere no Ac STJ de 9/12/98, 
BMJ 482, pág.68, “quando o recorrente 
pretende contrapor a convicção que ele próprio 
alcançou sobre os factos à convicção que o 
tribunal colectivo ou do júri teve sobre os 
mesmos factos, livremente apreciada segundo as 
regras da experiência, e invocar como vício a 
alínea a) do art.410 do CPP, está a confundir a 
insuficiência da matéria de facto com 
insuficiência da prova para decidir, sendo a sua 
convicção irrelevante”. 

Do texto da decisão recorrida não se 
evidencia tal vício, e, por outro lado, a pretensão 
da recorrente não colhe, porque baseada em 
elementos externos ao próprio acórdão, 
socorrendo-se, para tanto, nos depoimentos 
prestados em audiência. 

Neste contexto, não se verificando erro 
na apreciação da prova, nem o vício da 
insuficiência, a decisão da matéria de facto tem-
se por definitivamente fixada, sem que mereça 
qualquer reparo. 

2.5. - Do recurso de Direito: 
A recorrente discorda da qualificação 

jurídica dos factos, que o Tribunal a quo 
enquadrou no crime de burla qualificada 
(arts.217 e 218 nº2 alínea c) do CP), referindo 
que quando muito deveria ter sido condenada 
pelo crime de abuso de confiança (art.205 do 
CP). 

Porém, não lhe assiste razão, pois o 
acórdão recorrido contém uma fundamentação 
jurídica inatacável, analisando cada um dos 
elementos do tipo legal do crime de burla, de 
forma dogmaticamente correcta e com uma 
consistente retórica-argumentativa. 

O crime de burla (art.217 CP), inserido 
no capítulo dos crimes contra o património em 
geral, pressupõe, como elementos típicos: a 
intenção do agente em obter, para si ou terceiro, 
um enriquecimento ilegítimo agente para tal 
astuciosamente induza em erro ou engano o 
(segundo o critério do enriquecimento sem 
causa); que o ofendido; e que através desses 
meios determine o ofendido à prática de actos 
causadores de prejuízos patrimoniais. 

O bem jurídico protegido é o 
património, mas para obter essa lesão é preciso 
provocar uma situação que limite a liberdade de 
disposição da pessoa, limitação esta conseguida 
através de erro ou engano, provocados 
astuciosamente. 

Pune-se, assim, a acção não só pelo 
facto de lesar o património, mas também pela 
forma como a lesão é conseguida (desvalor da 
acção). 

No crime de burla, a coisa, objecto do 
crime, transita para o agente, por entrega 
voluntária do proprietário ou detentor, em 
virtude de uma conduta enganosa do primeiro, 
por artifício fraudulento. 

A entrega da coisa significa um acto 
material pelo qual o objecto passa das mãos do 
burlado para as do agente ou de terceiro, ou 
seja, posto à sua disposição. Não é 
indispensável uma transmissão, mas o simples 
facto de se pôr à ordem ou dispor de outrem um 
objecto, cuja disponibilidade se obteve por 
artifício fraudulento, consumando-se o crime 
com esta entrega (material ou jurídica). 
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Contudo, não basta o simples erro ou 
engano, só relevando quando provocados 
“astuciosamente”, ou seja, através de manobra 
fraudulenta, que significa maquinação, um facto 
material acrescentado à mentira para lhe 
reforçar credibilidade. 

E tendo o enriquecimento resultado 
necessariamente de erro ou engano, será sempre 
ilegítimo. 

Em suma, para a verificação do crime 
de burla há que considerar: em primeiro lugar 
uma conduta astuciosa que induza directamente 
ou mantenha o erro ou engano o lesado; em 
segundo lugar, deverá existir um 
enriquecimento ilegítimo e que resulte prejuízo 
patrimonial para o sujeito passivo ou terceiro; 
finalmente uma sucessiva relação de causa e 
efeito entre os meios empregues e o erro ou 
engano e entre estes e os actos que vão 
defraudar directamente o património do lesado 
ou de terceiro. 

Em termos factuais, comprovou-se uma 
deslocação patrimonial da quantia de 
400.000$00 do ofendido para a arguida. 

Esta deslocação foi obtida de forma 
fraudulenta ou astuciosa, na medida em que a 
arguida, aproveitando-se da relação de 
confiança estabelecida com o ofendido e devido 
ao seu estado de saúde, por se encontrar muito 
debilitado, convenceu-o a entregar-lhe aquele 
montante. 

Para tanto, alegou que seria mais 
seguro entregar-lhe o dinheiro para ela o 
guardar, em vez de o confiar aos irmãos, e 
solicitou-lhe documentos dizendo-lhe que eram 
para efectuar o depósito numa instituição 
bancária, o que jamais fez. 

Daí o inevitável enriquecimento 
ilegítimo, com o consequente prejuízo 
patrimonial, sendo patente a dupla causalidade 
entre os meios entregues e o engano, e entre 
estes e a defraudação do património, tendo a 
arguida agido com a intenção de apropriação. 

Por isso, a actuação da arguida 
reconduz-se ao tipo legal do crime de burla, e 
não ao de abuso de confiança, como chegou a 
reivindicar a recorrente na motivação do 
recurso. 

Com efeito, ainda que ambos os delitos 
sejam de “realização intencionada”, a sua 
distinção radica na causa subjacente à entrega 
da coisa. 

Enquanto que no abuso de confiança a 
entrega é feita voluntariamente, mas sem fraude 
(por título não translativo de propriedade), 
ficando o agente na situação de possuidor ou 
detentor precário, surgindo a inversão do título 
de posse e a intenção de apropriação em 
momento posterior à entrega, já na burla, 
embora a entrega da coisa seja também 

voluntária, a liberdade de disposição está, no 
entanto viciada, por erro ou engano provocados 
astuciosamente pelo sujeito activo. 

Ou seja, no crime de abuso de 
confiança, a apropriação incide sobre uma coisa 
entregue licitamente ao agente, no crime de 
burla a actividade astuciosa que provoca o erro 
ou engano sobre os factos têm de preceder o 
enriquecimento ilegítimo e de certa maneira 
provocá-lo. 

O artigo 218 nº2 alínea c) do CP 
qualifica o crime de burla se “a pessoa 
prejudicada ficar em difícil situação 
económica”. 

O conceito operativo de “difícil 
situação económica”, também utilizado como 
circunstância modificativa agravante do crime 
de furto (art.204 nº1 i) CP), como “conceito 
objectivo-normativo”, carece de um 
preenchimento valorativo, apelando a uma 
“punctualização tópica” em face das 
circunstâncias concretas do caso, cuja 
agravação, em termos de política criminal, 
radica numa especial protecção à vítima. 

Comprovou-se que o ofendido já vivia 
em condições precárias, numa casa pequena, 
sem água canalizada, nem electricidade, tendo 
como único rendimento a pensão de 
sobrevivência de 10.000$00, sendo sustentado 
pela irmã, o que era do conhecimento da 
arguida. E ao ser despojado da quantia de 
400.000$00, ficou ainda numa situação mais 
precária. 

Como se observou no acórdão 
recorrido, não fosse o apoio da sua irmã, estaria 
em risco sério a própria subsistência do 
ofendido. 

Por outro lado, está demonstrado que a 
arguida sabia que, sem essa quantia, o ofendido 
ficava reduzido à sua pensão e ao apoio familiar 
para sobreviver, sem possibilidades de prover às 
suas despesas, incluindo as relativas aos 
internamentos hospitalares, verificando-se, 
assim, o nexo de causalidade entre a sua 
conduta e o resultado, bem como a culpa, na 
modalidade do dolo directo (cf., por ex., Ac STJ 
de 19/5/95, C.J. ano III, tomo I, pág.183, de 
27/6/96, C.J. ano IV, tomo II, pág.202 ).  

Nesta medida, porque o ofendido, em 
consequência da actuação delituosa da arguida 
ficou em situação económica difícil, ocorre a 
qualificação do crime de burla (art.218 nº2 c) do 
CP). 

O Tribunal a quo condenou a arguida 
na pena de 2 anos e 6 meses de prisão, tendo 
decretado a suspensão da execução pelo período 
de 3 anos, condicionada ao dever da arguida 
pagar ao ofendido, no prazo de 90 dias, a partir 
do trânsito, a quantia de 450.000$00, 
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correspondente aos valor dos prejuízos 
causados. 

A recorrente insurge-se contra a 
indemnização arbitrada, por entender exagerada, 
alegando que o tribunal violou o art.51 nº1 do 
CP. 

Também aqui não fundamentou a 
recorrente em que consiste, tal violação, sendo 
certo que a faculdade de subordinar a suspensão 
ao dever de pagar ao lesado uma indemnização 
está legalmente prevista nesta norma, a qual não 
é inconstitucional (cf., por ex., Ac TC de 
2/11/99, DR II série de 22/2/2000) e não tem 
como pressuposto formal que haja sido 
instaurada acção cível, em processo de adesão. 

Por seu turno, não se mostra 
postergado o princípio da razoabilidade, 
postulado no art.51 nº2 do CP, face à 
comprovada condição económica e social da 
arguida. 

A obrigação de pagar uma 
indemnização ao lesado, embora não constitua 
um efeito penal da condenação, assume natureza 
penal, por se integrar no instituto da suspensão 
da pena e, por conseguinte, como uma função 
adjuvante da finalidade da punição. 

O montante da indemnização, para o 
efeito, deve obedecer aos critérios regulados na 
lei civil, por forma a corresponder o mais que 
possível ao que resulta da consideração desses 
critérios e não os exceder, e quanto à medida 
desse montante, ao prazo e modalidade de 
pagamento, à função específica ínsita naquela 
pena de substituição. 

Pois bem, o Tribunal a quo fixou a 
quantia de 450.000$00, correspondente ao 
montante global do prejuízo, incluindo os 
incómodos e angústias sofridos pelo ofendido, 
abrangendo, assim, tanto os danos patrimoniais, 
como os não patrimoniais. 

Tendo a arguida, em 26/11/99, apenas 
devolvido 35.000$00, significa que o tribunal 
valorou os danos não patrimoniais na 
importância de 85.000$00, o que atendendo aos 
critérios dos arts.483, 494, 496, 562, 563 e 566 
do Código Civil se revela manifestamente 
escassa. 

Como se vê, contrariamente à posição 
da recorrente, a indemnização arbitrada não é 
exagerada, pecando antes por defeito. 

 
III - DECISÃO 
Pelo exposto, decidem: 

1) 
Negar provimento ao recuso e 

confirmar o douto acórdão recorrido. 
2) 

Condenar a recorrente nas custas, 
fixando-se em 6 Ucs a taxa de justiça. 

3) 

Remunerar o Ex.mo advogado, 
defensor oficioso, com os honorários constantes 
da tabela anexa a Portaria nº 1200-C/2000. 
 

Porto, 22 de Janeiro de 2003. 
Jorge Arcanjo 
Orlando Gonçalves 
Baião Papão 
Costa Morais 

 
 
7. Sumário nº 3611 
Não basta à integração da factualidade típica 
prevista no artigo 49 nº 2 do Decreto-Lei nº 
70/90, de 2 de Março, a laboração das fábricas 
e a descarga de águas residuais sem possuir 
licença, pois torna-se ainda necessário que a 
laboração cause poluição. 
O decurso do prazo de adaptação a que se 
refere a alínea b) do nº 3 do artigo 40 do 
Decreto-Lei nº 74/90, de 2 de Março é 
elemento de facto que importa provar para se 
poder aplicar uma coima pela prática de 
qualquer das contra-ordenações previstas e 
punidas pelo artigo 49 do mesmo diploma. 
O Decreto-Lei nº 46/94, de 22 de Fevereiro não 
revogou o Decreto-Lei nº 74/90; tal diploma 
visa as situações futuras, não atingindo as 
utilizações da água já existentes à data da sua 
entrada em vigor e sujeitas aos regimes 
jurídicos das leis anteriores. 
 

Acordam na Relação do Porto: 
 

Na Comarca de M..... foram julgadas as 
impugnações judiciais de quatro decisões 
proferidas pela Direcção Geral do Ambiente 
impondo coimas à sociedade “L.... - Produtos 
Alimentares, S.A.”, a saber: 

I - No processo de contra-ordenação nº 
193/98 foi a arguida L.... condenada na coima 
de 2.000.000$00 pela prática da contra-
ordenação p.p. pelos arts. 41° e 49º, nº 2 do Dec. 
Lei 74/90 de 7 de Março e art. 65°do Dec. Lei 
nº 236/98 de 1 de Agosto e dos arts. 36º e 86º, 
nº 1, v) e nº 2, c) do Dec. Lei 46/94 de 22 de 
Fevereiro; 

II - No processo de contra-ordenação nº 
194/98 (apenso vindo de V......), foi a arguida 
L.... condenada na coima de 2.000.000$00 pela 
prática da contra-ordenação p.p. pelos arts. 41° 
e 49º, nº 2 do Dec. Lei nº 74/90 de 7 de Março e 
art. 65° do Dec. Lei nº 236/98 de 1 de Agosto e 
dos arts. 36°, e 86°, nº 1, v) e nº 2, c) do Dec. 
Lei nº 46/94 de 22 de Fevereiro; 

III - No processo de contra-ordenação 
nº 195/98 (apenso vindo de A......) foi a arguida 
L.... condenada na coima de 2.000.000$00 pela 
prática da contra-ordenação p.p. pelos arts. 41° 
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e 49º, nº 2 do Dec. Lei nº 74/90 de 7 de Março e 
art. 65° do Dec. Lei nº 236/98 de 1 de Agosto e 
dos arts. 36° e 86°, nº 1, v) e nº 2, c) do Dec. Lei 
nº 46/94 de 22 de Fevereiro; 

IV - No processo de contra-ordenação 
nº 55/98 (apenso vindo de MC......) foi a arguida 
L..... condenada: 

a) na coima de 2.000.000$00 pela 
prática da contra-ordenação p.p. pelo art. 86°, x) 
do Dec. Lei nº 46/94 de 22 de Fevereiro; 

b) na coima de 500.000$00 pela prática 
da contra-ordenação p.p. pelos arts. 25° e 34°, 
nº 1 do Dec. Lei nº 352/90 de 9 de Novembro e 
art. 2° do Dec. Lei nº 433/82 de 27 de Outubro; 

c) na coima de 100.000$00 pela prática 
da contra-ordenação p.p. nos termos dos arts. 
19° e segs. 86°, nº 1, f) e nº 2, a) do Dec. Lei nº 
46/94 de 22 de Fevereiro. 

A autoridade administrativa procedeu 
ao cúmulo jurídico das coimas aplicadas nos 
processos de contra-ordenação nºs 193/98, 
194/98 e 195/98, fixando a coima única de 
5.000.000$00. 

* 
Efectuado o julgamento dos recursos 

de impugnação, foram modificadas as decisões 
da autoridade administrativa, tendo a arguida 
“L..... - Produtos Alimentares, S.A.” sido 
condenada: 

a) Na coima de 1.000.000$00 pela 
prática da contra-ordenação p.p. pelos arts. 41° 
e 49°, nº 2 do Dec. Lei nº 74/90 de 7 de Março e 
art. 65° do Dec. Lei nº 236/98 de 1 de Agosto e 
pelos arts. 36° e 86°, nº 1, v) e nº 2, c) do Dec. 
Lei nº 46/94 de 22 de Fevereiro (processo da 
comarca de M.....); 

b) Na coima de 1.000.000$00 pela 
prática da contra-ordenação p.p. nos termos dos 
arts. 41° e 49º, nº 2 do Dec. Lei nº 74/90 de 7 de 
Março e art. 65° do Dec. Lei nº 236/98 de 1 de 
Agosto e dos arts. 36° e 86°, nº 1, v) e nº 2, c) 
do Dec. Lei nº 46/94 de 22 de Fevereiro (apenso 
vindo da comarca de V.....); 

c) Na coima de 1.000.000$00 pela 
prática da contra-ordenação p.p. pelos arts. 41° 
e 49°, nº 2 do Dec. Lei nº 74/90 de 7 de Março e 
art. 65° do Dec. Lei nº 236/98 de 1 de Agosto e 
arts. 36° e 86°, nº 1, v) e nº 2, c) do Dec. Lei nº 
46/94 de 22 de Fevereiro (apenso vindo da 
comarca de A.....); 

d) Na coima de 1.000.000$00 pela 
prática da contra-ordenação p.p. pelo art. 86°, nº 
1, x) do Dec. Lei nº 46/94 de 22 de Fevereiro 
(apenso vindo da comarca de MC....). 

e) Na coima de 250.000$00 pela 
prática da contra-ordenação p.p. nos termos dos 
arts. 25° e 34°, nº 1 do Dec. Lei nº 352/90 de 9 
de Novembro e art. 2° do Dec. Lei nº 433/82 de 
27 de Outubro (apenso vindo de MC....); 

f) Na coima de 50.000$00 pela prática 
da contra-ordenação p.p. nos termos dos arts. 
19° e segs., 86°, nº 1, f) e nº 2, a) do Dec. Lei n. 
46/94 de 22 de Fevereiro (apenso vindo de 
MC......). 

g) Em cúmulo jurídico, nos termos do 
art. 19º do Dec. Lei nº 433/82 (na versão do 
Dec. Lei nº 244/95 de 14 de Setembro), foi a 
arguida condenada na coima única de 
2.500.000$00. 

 
Desta sentença interpôs a arguida 

recurso para a relação terminando a sua 
motivação com as seguintes conclusões: 

1 - Os arts. 41° e 49º do Dec. Lei nº 
74/90 de 7 de Março exigem, para que se 
verifique contra-ordenação, a verificação 
cumulativa da descarga efectiva de resíduos / 
efluentes e a poluição efectiva das águas do 
domínio hídrico público. 

2 - Não integra a factualidade típica 
prevista naqueles preceitos legais o dar-se 
apenas por provado que em determinado dia e 
hora -  a que se refere o auto de noticia - 
determinada(s) fábrica(s) se encontra(m) a 
laborar sem possuir licença de descarga, sendo 
também necessário que se tivesse dado corno 
provado que nesse dia e hora a descarga estava a 
ser feita e com poluição das águas públicas. 

3 - Considerando por um lado o 
referido nas duas conclusões precedentes e, por 
outro lado, que em relação aos processos e 
fábricas de VC..... e LB...... apenas se deu como 
provado, quanto à primeira, que (nº 3 de fls. 
233) “em 8 de Julho de 1998 a sociedade 
arguida não tinha licença de descarga de águas 
residuais relativamente às descargas produzidas 
naquele estabelecimento” e, quanto à segunda 
(nº 3 de fls. 232), que “a arguida não se 
encontrava habilitada com licença de descargas 
de águas residuais relativamente a esta unidade, 
o que acontecia em 8 de Julho de 1998”, tais 
factos não integram aquela factualidade típica 
legalmente exigida e, por isso, não deveria nem 
deve haver lugar à respectiva coima pois o que a 
lei pune é a descarga e não o mero 
funcionamento, ainda que sem licença da 
fábrica e o que se deu por provado foi não a 
descarga, mas apenas o funcionamento sem 
licença. 

4 - Considerando que, como está 
provado e documentalmente demonstrado nos 
autos: 

- a arguida recebeu todas as suas nove 
fábricas (incluindo assim as dos autos) de uma 
assentada em 1997, das suas accionistas A...., 
L.... e P..../M....; 

- essas fábricas, incluindo as quatro dos 
autos, existiam já e estavam em funcionamento 
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à data da publicação e entrada em vigor do Dec. 
Lei nº 74/90; 

- a arguida, por intermédio da sua 
associação de classe (a ANIL), subscreveu o 
Contrato de Adaptação Ambiental para o sector 
dos lacticínios e, depois, aderiu directamente a 
esse contrato; 

- as suas accionistas, anteriores 
proprietárias dessas fábricas, enquanto tal, 
também tinham subscrito aquele contrato; 

- de acordo com aquele contrato a 
arguida dispunha do prazo limite de 31.12.99 
para adequar as suas unidades industriais à 
legislação em vigor; 

- os autos de notícia e os factos neles 
participados reportam-se a 8/7/98, portanto 
muito antes de ter expirado aquele prazo, 

deve entender-se, à luz do disposto na 
alínea b) do nº 3 do art. 40º do Dec. Lei nº 
74/90, que a arguida não cometeu as contra-
ordenações que lhe eram imputadas e por que 
foi condenada. 

5 - O que sob o nº 16 de fls. 231 é 
descrito como um facto constitui uma conclusão 
e só como tal deve ser considerado, sendo certo 
que, sempre salvo o devido respeito, até não 
fará a melhor interpretação dos factos, 
porquanto a L....., como empresa industrial de 
lacticínios (nº 1 de fls. 230) subscreveu 
directamente o Contrato de Adaptação 
Ambiental por intermédio da sua associação 
sócio-profissional, a ANIL - Associação 
Nacional dos Industriais de Lacticínios, o que 
bastaria para afastar o entendimento sufragado 
naquela conclusão. 

6 - Mesmo que, por hipótese, se não 
viesse a absolver a arguida das contra-
ordenações relativas às duas fábricas de S.... e 
de MC....., então os demais factos provados - 
demonstrativos da sua postura como empresa 
industrial em relação às questões do ambiente - 
aconselhariam a que, no mínimo, a execução e 
pagamento das correspondentes coimas fossem 
suspensos por prazo razoável e, eventualmente, 
sob as condições que se entendessem 
adequadas. 

7 - O referido nas três conclusões 
antecedentes é, válido também quanto às contra-
ordenações e processos relativos às fábricas de 
L... e de V..... se, porventura, não vier a ser, 
quanto a elas, sufragado o entendimento 
expresso nas conclusões 1ª, 2ª e 3ª. 

8 - A sentença recorrida fez uma 
inadequada interpretação e aplicação da lei, 
designadamente dos arts. 40º, nºs 1 e 3, b), 41° e 
49° do Dec. Lei nº 74/90, e da orientação que a 
respeito destas questões tem sido seguida, 
designadamente por esta Relação. 

Pretende a absolvição ou, 
subsidiariamente, a suspensão do pagamento da 
coima ou coimas aplicadas. 
 

O Mº Pº respondeu pugnando pela 
confirmação da sentença. 

Nesta instância o Mº Pº emitiu parecer 
no sentido de que o recurso não merece 
provimento. 

Foi dada vista aos Ex.mos Adjuntos. 
Realizou-se a audiência a que se refere 

o art. 423° do CPP. 
* 

O recurso limita-se a matéria de direito 
- art. 75°, nº 1 do Dec. Lei nº 433/82 de 27/10. 

É a seguinte a matéria de facto a que a 
decisão recorrida aplicou o direito: 

A) - Factos comuns a todos os 
processos: 

1 - A sociedade “L...... - Produtos 
Alimentares, S.A.” dedica-se ao comércio por 
grosso de leite, derivados de leite e de outros 
produtos da agricultura, silvicultura, pecuária, 
ou provenientes de indústrias de alimentação: 
produção de derivados de leite e de outros 
produtos das indústrias de alimentação e 
bebidas; prestação de serviços, importação e 
exportação. 

2 - A arguida aderiu ao Contrato de 
Adaptação Ambiental para o sector dos 
lacticínios em 15/7/1997. 

3 - No âmbito do referido contrato a 
arguida dispõe do prazo limite de 31 de 
Dezembro de 1999 para adequar as suas 
unidades industriais à legislação ambiental, 
designadamente para estar em condições de 
poder ser licenciada para efectuar descargas de 
águas residuais no meio receptor natural, 
mediante o prévio tratamento dessas águas, em 
estação de tratamento adequada e por meio de 
técnicas e processos devidamente aprovados 
pela autoridade competente para o 
licenciamento. 

4 - No ano de 1998 a arguida teve um 
volume de negócios de 106.337 milhares de 
contos. 

5 - No ano de 1997 e só de uma vez a 
L..... recebeu todas as 9 fábricas anteriormente 
pertencentes às suas accionistas A..., L.... e 
P...... 

6 - Ainda nesse mesmo ano de 1997, a 
L...... elaborou o seu plano director fabril - 
incluindo nele um plano de adaptação ambiental 
do seu parque industrial - prevendo a criação de 
novos centros fabris, a remodelação de outros e 
o encerramento de outros, incluindo todas as 
unidades fabris referidas nos autos. 

7 - Para a criação dum novo centro 
fabril foram já adquiridos terrenos com uma 
área de cerca de 300.000 m2, em M...., V...... 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 95

8 - Estão em fase adiantada de 
execução todos os projectos respeitantes à 
construção civil e à unidade industrial 
propriamente dita. 

9 - Previa a arguida que essa nova 
fábrica - que envolve um investimento de mais 
de 12 milhões de contos - pudesse estar em 
pleno funcionamento no início do ano de 2001, 
o que ainda não sucedeu. 

10 - Esses planos foram concebidos, 
também, para dar cumprimento ao “Contrato de 
Adaptação Ambiental” celebrado e assinado no 
Porto em 15 de Julho de 1997 entre a Direcção 
Geral do Ambiente, o Gabinete de Planeamento 
e Política Agro-alimentar, a ANIL - Associação 
Nacional dos Industriais e Cooperativas de Leite 
e Lacticínios. 

11 - Desde a primeira hora em que 
recebeu da A...., da L.... e da P..../M.... um tão 
pesado parque industrial, a L....., S. A., tem 
levado a cabo acções para o reconverter e 
adaptar às exigências ambientais, possuindo 
para o efeito nos seus quadros de pessoal 
técnicos qualificados e tendo investido nos 
últimos dois anos, apenas nessa área especifica, 
várias centenas de milhar de contos. 

12 - A L...., S.A., deu, por escrito, 
conhecimento de ter elaborado esses planos e de 
que o fizera em cumprimento do contrato 
invocado no artigo anterior: 

- ao Senhor Director Regional do 
Ambiente e Recursos Naturais do Norte logo em 
29.8.1997 e, posteriormente, em 31.10.1997; 

- à Senhora Ministra do Ambiente e 
Recursos Naturais em 8.12.1997. 

13 - Em 25 de Setembro de 1995, a 
A..... tinha subscrito, conjuntamente com a 
ANIL, com a Direcção Geral do Ambiente e o 
Instituto da Água o conhecido “Protocolo de 
Adaptação à Legislação Ambientar”, 
homologado pelo Senhor Ministro do Ambiente. 

14 - Este Protocolo tinha como 
objectivo permitir às indústrias existentes à data 
da entrada em vigor da recente legislação 
ambiental adaptar-se às novas exigências 
decorrentes dessa legislação através de uma 
solução global para as empresas do sector 
industrial do leite e lacticínios (alínea b) do nº 1 
do art. 2° do Protocolo). 

15 - O plano de adaptação aí previsto 
seria executado até 31 de Dezembro de 1999 
(art. 3°). 

16 - Nos termos do art. 8° do 
Protocolo, este e a adaptação do plano nele 
previsto constituem uma moratória concedida 
apenas e só às empresas subscritoras, não 
dispensando portanto do cumprimento da lei 
aquelas que a ele aderirem ou as que se venham 
a constituir em incumprimento das obrigações 
estabelecidas nos termos do mesmo. 

B) - Do processo da comarca de M.....: 
1 - A L..... explora uma unidade fabril 

em L...B..... 
2 - No processo produtivo levado a 

cabo nesta unidade é utilizada água e são 
produzidas águas residuais. 

3 - A arguida não se encontra 
habilitada com licença de descarga de águas 
residuais relativamente a esta unidade, o que 
acontecia em 8 de Julho de 1998. 

4 - A arguida fez um pedido aos SMAS 
da Câmara Municipal de M.... para ligação dos 
seus efluentes ao colector municipal. Aguarda 
resposta da Câmara Municipal para futura 
ligação. 

5 - Deu resposta ao auto de advertência 
nº 50/98, mas não deu cumprimento ao 
conteúdo da advertência, não apresentou o 
projecto de execução da ETAR. 

6 A arguida tinha conhecimento das 
obrigações cujo cumprimento omitiu e sabia que 
a sua conduta era reprovável e contrária à lei. 

7 - A unidade industrial da arguida em 
causa nos presentes autos - L... B... - está 
instalada e em funcionamento regular desde há 
cerca de 20 anos a esta parte, desde antes da 
entrada em vigor dos diplomas que ditaram a 
sua condenação. 

8 - Desde esse tempo até ao presente 
nunca esteve habilitada com licença de descarga 
de águas residuais. 

9 - Esta unidade pertencia à A.... e foi 
por ela explorada até 1.1.1997, data em que 
aquela a transferiu para a ora arguida, por efeito 
da concentração, na empresa desta, das 
actividades e unidades industriais não só da A.... 
mas também da L.... e da P.../M.... 

10 - A A...., UCRL, incluiu esta 
unidade industrial de L... B... na adesão ao 
referido Protocolo, como é do conhecimento da 
Direcção Geral e da Inspecção Geral do 
Ambiente. 

11 - A carga de águas residuais desta 
unidade está a diminuir em consequência da 
diminuição gradual da capacidade de laboração 
da fábrica por transferência de equipamentos 
para outras unidades da arguida. 

12 - logo no ano da sua aquisição a 
L..... decidiu encerrá-la e adquirir terrenos 
noutro local para sua mudança. 

C) - Do processo da comarca de V.....: 
1 - No âmbito do seu objecto a arguida 

explora uma unidade industrial sita em P.... – 
V...... 

2 - Na actividade produtiva levada a 
cabo neste estabelecimento é utilizada água, 
sendo produzidas águas residuais que são 
lançadas no meio natural tratamento. 

3 - Em 8 de Julho de 1998 a sociedade 
arguida não tinha licença de descarga de águas 
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residuais relativamente às descargas produzidas 
naquele estabelecimento. 

4 - A arguida estava obrigada até ao dia 
31 de Março de 1998 a entregar na entidade 
licenciadora os projectos de execução e o 
faseamento das obras a realizar. 

5 - Foi levantado um auto de 
advertência em 8 de Abril de 1998 para, no 
prazo de dois meses a contar da data da 
inspecção, a arguida apresentar o projecto de 
execução da ETAR ou a ligação ao colector 
municipal. 

6 - A arguida nada fez nesse prazo de 
dois meses. 

7 - A arguida tinha conhecimento das 
obrigações cujo cumprimento omitiu e sabia que 
a sua conduta era reprovável e contrária à lei. 

8 - A unidade industrial da arguida em 
causa nos presentes autos - P..... - está instalada 
e em funcionamento regular desde há cerca de 
20 anos a esta parte, desde antes da entrada em 
vigor dos diplomas que ditaram a sua 
condenação. 

9 - Desde esse tempo até ao presente 
nunca esteve habilitada com licença de descarga 
de águas residuais. 

10 - Esta unidade pertencia à A.... e foi 
por ela explorada até 1.1.1997, data em que 
aquela a transferiu para a ora arguida, por efeito 
da concentração, na empresa desta, das 
actividades e unidades industriais não só da A.... 
mas também da L.... e da P.../M..... 

11 - O encaminhamento e rejeição das 
águas residuais directamente para o sistema de 
esgotos camarários é feito desde muito antes da 
publicação e entrada em vigor do Dec. Lei nº 
46/94, com conhecimento e consentimento da 
Câmara Municipal que autorizou as necessárias 
obras de ligação entre a fábrica e a conduta 
pública. 

12 - Na fábrica de V.... não existe 
espaço para construção de qualquer ETAR, dada 
a ininterrupta malha de habitações que existe à 
sua volta. 

D) - Do processo da comarca de A......: 
1 - No âmbito do seu objecto a arguida 

explora uma fábrica de transformação de leite 
sita em S.... – S.... V... 

2 - Na actividade produtiva deste 
estabelecimento a arguida usa água, produzindo 
águas residuais que são lançadas sem qualquer 
tratamento prévio na linha de água, o que 
ocorria em 8 de Julho de 1998. 

3 - A arguida não se encontra 
habilitada com licença de rejeição de águas 
residuais que são lançadas sem qualquer 
tratamento prévio na linha de água, o que 
ocorria em 8 de Julho de 1998. 

4 - A arguida estava obrigada a 
entregar até ao dia 31 de Março de 1998, na 

entidade licenciadora, os projectos de execução 
e o faseamento das obras a realizar. 

5 - Foi levantado um auto de 
advertência em 8 de Abril de 1998 para, no 
prazo de dois meses a contar da data da 
inspecção, a arguida apresentar o projecto de 
execução da ET AR ou a ligação ao colector 
municipal.  

6 - A arguida nada fez nesse prazo de 
dois meses. 

7 - A arguida tinha conhecimento das 
obrigações cujo cumprimento omitiu e sabia que 
a sua conduta era reprovável e contrária à lei. 

8 - A unidade industrial da arguida em 
causa nos presentes autos - S...., S... V... - está 
instalada e em funcionamento regular desde há 
cerca de 20 anos a esta parte, desde antes da 
entrada em vigor dos diplomas que ditaram a 
sua condenação. 

9 - Desde esse tempo até ao presente, 
nunca esteve habilitada com licença de descarga 
de águas residuais. 

10 - Esta unidade pertencia à A.... e foi 
por ela explorada até 1.1.1997, data em que 
aquela a transferiu para a ora arguida por efeito 
da concentração, na empresa desta, das 
actividades e unidades industriais não só da A.... 
mas também da L.... e da P.../M.... 

11 - O encaminhamento e rejeição das 
águas residuais nas condições em que era feito 
no dia da visita inspectiva - em 8.7.1998 (trata-
se de lapso manifesto a referência a Agosto) - é 
feito desde muito antes da publicação e entrada 
em vigor do Dec. Lei nº 46/94. 

12 - A desactivação e encerramento 
ocorrerá logo que seja possível concentrar toda 
a sua produção - queijo - no centro fabril de 
A..... 

E) - Do processo da comarca de MC....: 
1 - No âmbito do seu objecto a arguida 

explora uma unidade fabril em MC..... 
2 - Dispõe aí de 32 trabalhadores, 

trabalhando por grupos de 7 horas de segunda a 
sábado, sendo neste dia o horário reduzido para 
5 horas. 

3 - A unidade fabril procede ao 
tratamento e embalagem de cerca de 115.000 
litros de leite por dia. 

4 - No exercício da sua actividade 
utiliza cerca de 200 m3 de água por dia, a qual é 
captada num poço da empresa. A captação não 
se encontra licenciada. 

5 - A empresa rejeita as suas águas 
residuais sem tratamento no colector camarário. 
Estas águas são depois descarregadas no ribeiro 
do G..., rio L..., sem qualquer tratamento. 

6 - No dia 9 de Julho de 1998, a 
arguida estava a rejeitar no colector camarário 
um esgoto que apresentava a composição 
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química superior aos valores máximos 
legalmente permitidos. 

7 - A arguida produz resíduos, 
nomeadamente papel, cartão, plásticos e papel 
Tetra Pak. 

8 - A arguida remeteu à autoridade 
competente o mapa de registo de resíduos da 
unidade de MC...... 

9 - Nos dias 8 e 9 de Julho, na unidade 
fabril de MC....., a arguida procedeu à queima, a 
céu aberto, dos resíduos provenientes da sua 
actividade. 

10 - A arguida estava obrigada, até ao 
dia 31 de Março de 1998, a entregar, na 
entidade licenciadora, os projectos de execução 
e o faseamento das obras a realizar. 

11 - A arguida deu resposta ao auto de 
advertência nº 52/98, de 8/4/1998, mas não deu 
cumprimento ao conteúdo da advertência, não 
apresentou o projecto de execução da ETAR e a 
programação dos trabalhos ou a autorização da 
Câmara Municipal para ligarem ao colector 
municipal. 

12 - A arguida tinha conhecimento das 
obrigações cujo cumprimento omitiu e sabia que 
a sua conduta era reprovável e contrária à lei.  

13 - A unidade industrial da arguida em 
causa nos presentes autos – MC..... - , nela 
incluindo a abertura do poço e a captação de 
águas, está instalada e em funcionamento 
regular desde há cerca de 20 anos a esta parte, 
desde antes da entrada em vigor dos diplomas 
que ditaram a sua condenação. 

14 - Esta unidade pertencia à A.... e foi 
por ela explorada até 1.1.1997, data em que 
aquela transferiu para a ora arguida, por efeito 
da concentração, na empresa desta, das 
actividades e unidades industriais não só da A.... 
mas também da L.... e da P.... – M..... 

15 - O encaminhamento e rejeição das 
águas residuais directamente para o sistema de 
esgotos camarários é feito desde muito antes da 
publicação e entrada em vigor do Dec. Lei nº 
46/94, com conhecimento e consentimento da 
Câmara Municipal, que autorizou as necessárias 
obras de ligação entre a fábrica e a conduta 
pública. 

16 - O encaminhamento e destino 
dessas águas foi e continua a ser levado a cabo 
pela Câmara Municipal 

17 - Que construiu o próprio colector e 
o orientou no sentido e até ao local da descarga 
que entendeu conveniente. 

18 - A queima de resíduos teve carácter 
ocasional e esporádico. 
 

Vejamos, pois. 
Não se vislumbra qualquer dos vícios 

previstos pelo art. 410°, nº 2 do CPP (aplicável 
nos termos do art. 41°, nº 1 do Dec. Lei nº 

433/82 de 27/10), pelo que se consideram 
fixados os factos provados. 

Assim, em 8/7/98, a fábrica da 
recorrente de L.... (M.....) utilizava água e 
produzia efluentes sem ter licença para descarga 
de águas residuais. Tal fábrica já laborava há 
cerca de vinte anos. 

Nesse mesmo dia, 8/7/98, a fábrica da 
recorrente de P... F.... (V....) encontrava-se em 
laboração e os respectivos efluentes estavam a 
ser lançados para o sistema esgotos municipais 
sem tratamento, não tendo a recorrente licença 
para descarga de águas residuais. Tal fábrica já 
laborava há cerca de vinte anos. 

Ainda nesse dia 8/7/98 a fábrica da 
recorrente de S.... (S.....) usava água no processo 
produtivo daí resultando águas residuais que 
eram lançadas sem qualquer tratamento na linha 
de água sem que a recorrente possuísse licença 
para o efeito. Tal fábrica já laborava há cerca de 
vinte anos. 

E no dia 9 de Julho de 1998 a fábrica 
da recorrente de MC.... captava água num poço 
da empresa e rejeitava águas residuais sem 
tratamento no colector camarário, águas que 
eram depois descarregadas no ribeiro do G.... 
sem qualquer tratamento. A água rejeitada no 
colector municipal apresentava composição 
química superior aos valores máximos 
legalmente permitidos. Esta fábrica já laborava 
há cerca de vinte anos. 

Nos dias 8 e 9 de Julho de 1998 a 
recorrente procedeu à queima de resíduos a céu 
aberto. 

* 
I - Quanto à rejeição de águas 

residuais: 
Diz a recorrente que apenas lhe foi 

imputado que estava a laborar as fábricas sem 
possuir licença de descarga de águas residuais: 
não lhe foi imputado que estivesse a poluir o 
meio natural com esses efluentes. 

Ora os factos descritos que imputam à 
recorrente ter as fábricas em laboração sem 
possuir licença de descarga de águas residuais 
não são suficientes para integrarem a 
factualidade típica prevista pelo art. 49°, nº 2 do 
Dec. Lei nº 74/90 de 2/3. 

Com efeito dispõe esta norma: “A 
construção, instalação, ampliação ou laboração 
de unidades poluidoras sem as licenças 
exigíveis, ou em desrespeito das condições que 
legalmente lhe forem impostas, constitui contra-
ordenação punível com coima (...)”. 

Assim os factos imputados à arguida 
não eram suficientes para preencherem a 
factualidade típica desta norma: a laboração de 
unidade poluidora sem as licenças exigíveis. 

É que não foi imputado à arguida que 
estava a laborar causando poluição. Só lhe foi 
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imputado estar em laboração e proceder à 
descarga de águas residuais sem possuir licença. 

Mesmo relativamente à fabrica de 
MC..... em que se refere nos factos provados 
que as águas residuais que rejeitava para o 
colector municipal apresentavam composição 
química superior aos valores máximos 
legalmente permitidos, a factualidade descrita 
nada permite concluir quanto ao efeito poluidor 
de tal efluente. É que para se poder concluir que 
um efluente causa poluição têm de ser descritos 
factos que permitam essa conclusão. 

Com efeito dizer-se que a composição 
química do efluente é superior aos valores 
máximos legalmente permitidos não é uma 
descrição de factos, é uma conclusão de direito: 
teria de descrever-se a composição química do 
efluente para o tribunal, aplicando as tabelas 
anexas ao Dec. Lei nº 74/90 de 7/3, poder 
concluir se sim ou não o efluente tinha efeito 
poluidor legalmente relevante. 

* 
Mas terá a arguida, com a conduta de 

que foi acusada, cometido outro ilícito 
contraordenacional? 

Vejamos. 
O Dec. Nº 5.787-IV de 10/5/1919 

dispunha no seu art. 21°: 
“Os estabelecimentos industriais 

localizados na proximidade das correntes e 
depósitos de águas públicas poderão, com 
licença da autoridade ou corporação que 
superintender nas respectivas águas, aproveitar 
as que necessitarem para o seu uso industrial, 
sob condição de não alterarem ou corromperem 
as que não consomem e que voltam à corrente”. 

Do texto deste preceito podemos 
concluir que os estabelecimentos industriais 
podiam obter licença para aproveitar as águas 
públicas, excepto se alterassem ou 
corrompessem as que não consumissem e 
restituíssem à corrente. Isto é, se alterassem ou 
corrompessem as águas que devessem voltar à 
corrente, a licença para aproveitamento das 
águas não seria concedida (e deveria ser 
revogada se deixassem de cumprir a condição 
de não alterar ou corromper as águas que voltam 
à corrente). 

Assim julgamos que a licença exigida 
por este preceito era a licença para o 
aproveitamento das águas públicas e não a 
licença para descarga de efluentes, conquanto 
fosse condição de obtenção da licença não 
lançar na corrente efluentes alterados ou 
corrompidos. 

Deverá entender-se que a exigência de 
licença estabelecida pelo art. 41°, nº 1 do Dec. 
Lei nº 74/90 para a descarga de águas residuais 
não abrange as indústrias já instaladas antes da 
entrada em vigor desse diploma? Nos termos do 

art. 40°, nº 3 do Dec. Lei nº 74/90, “a aplicação 
das normas de descarga de águas residuais terá 
o seu inicio: 

a) Para as unidades que se instalarem 
depois da entrada em vigor deste diploma, na 
data da sua entrada em funcionamento. 

b) Para as unidades já existentes, o 
director da Qualidade do Ambiente fixará, por 
despacho, o prazo de adaptação para o 
correspondente sector de actividade, ouvindo 
obrigatoriamente a Direcção-Geral da Indústria 
e ou os departamentos ministeriais com 
atribuições na área respectiva”. 

Porque as fábricas da recorrente já 
estavam em laboração antes da entrada em vigor 
do Dec. Lei nº 74/90, as normas de descarga de 
efluentes estabelecidas por esse diploma só lhe 
são aplicáveis após o prazo de adaptação fixado 
para o seu sector de actividade pelo director da 
Qualidade do Ambiente. 

Da economia deste Dec. Lei nº 74/90, e 
tal como consta do respectivo preâmbulo, 
resulta que se pretendeu estabelecer “tratamento 
diferenciado entre unidades instaladas à entrada 
em vigor do presente diploma e unidades a 
instalar posteriormente, de modo que, 
salvaguardada a protecção da qualidade das 
águas, não fique comprometida a sua 
competitividade no quadro de um 
desenvolvimento harmonioso”. 

Mas, naturalmente, as indústrias já 
instaladas não poderiam permanecer 
indefinidamente com processos de produção 
violadores dos parâmetros impostos pela nova 
legislação e teriam de adaptar-se em tempo 
oportuno às novas regras. 

Embora dos autos não resulte que ao 
tempo dos factos descritos já tivesse decorrido o 
prazo de adaptação a que se refere a alínea b) do 
nº 3 do art. 40º do Dec. Lei nº 74/90, o facto de 
tal diploma já estar então em vigor há mais de 
sete anos permite concluir que a Inspecção 
Geral do Ambiente considerou que a recorrente 
já estava então obrigada a respeitar os 
parâmetros gerais estabelecidos para as 
descargas de águas residuais. 

Julgamos porém que o decurso do 
prazo de adaptação a que se refere a alínea b) do 
nº 3 do art. 40° do Dec. Lei nº 74/90 é elemento 
de facto que importava provar para aplicar à 
recorrente uma coima pela prática de qualquer 
das contra-ordenações p.p. pelo art. 49° do 
mesmo diploma. É que a recorrente só violaria 
as normas de qualidade constantes do diploma a 
partir do momento em que estivesse obrigada a 
cumpri-las. Ora não vem provado qual o prazo 
de adaptação fixado para o sector de actividade 
da recorrente nem que esse prazo já tinha 
decorrido aquando dos factos objecto do 
processo. 
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E é irrelevante que a sentença recorrida 
tenha considerado provado que a recorrente bem 
sabia que estava obrigada por lei a ter licença 
para efectuar descarga de efluentes, já que o 
estar ou não obrigada a ter tal licença é matéria 
de direito. 

E não se pode retirar dos factos 
provados que a recorrente estivesse a laborar 
clandestinamente as suas unidades industriais: o 
facto de não ter licença para descarga de 
efluentes não significa que não estivesse 
licenciada para laborar e, eventualmente, para 
aproveitar águas públicas na sua laboração, 
sujeita à condição de não corromper as que 
restituísse à corrente, nos termos da lei em vigor 
antes da publicação do Dec. Lei nº 74/90. 

Assim, tendo-se concluído que não está 
demonstrado que a recorrente estivesse, ao 
tempo dos factos, obrigada ao cumprimento das 
normas de descarga de águas residuais 
estabelecida pelo Dec. Lei nº 74/90, também 
não está demonstrado que carecesse da 
correspondente licença, pelo que, mesmo que se 
verificassem os demais elementos típicos 
previstos, sempre se não verificaria esse 
elemento típico de qualquer das 
contraordenações p.p. pelo art. 49º do Dec. Lei 
nº 74/90 de 7/3. 

Quanto ao regime legal estabelecido 
pelo Dec. Lei nº 236/98 de 1/8, é evidente que 
ao tempo dos factos em causa a recorrente não 
estava sujeita ao mesmo: tal diploma foi 
publicado e entrou em vigor em data posterior, 
não tendo eficácia retroactiva. 

* 
Acontece que, ao tempo dos factos 

imputados à arguida, já estava em vigor o Dec. 
Lei nº 46/94 de 22/2. 

Dispõe este diploma no seu art. 36º, nº 
2 que “a rejeição de águas residuais na água e 
no solo está sujeita à obtenção de licença (...)”. 
E o art. 86°, nº 1, v) e x) do mesmo Dec. Lei nº 
46/94 de 22/2 dispõe que constituem contra-
ordenações a descarga de resíduos e efluentes 
sem a respectiva licença e a rejeição de águas 
degradadas para o sistema de esgotos, dispondo 
o nº 2, c) que a essas contra-ordenações 
corresponde a coima de 500.000$00 a 
500.000.000$00. 

Mas este diploma não revogou o Dec. 
Lei nº 74/90 de 7/3. 

Aliás é significativo que o mencionado 
Dec. Lei nº 46/94 de 22/2, no seu art. 91°, 
contenha uma extensa enumeração dos diplomas 
revogados e entre eles não se mencione o Dec. 
Lei nº 74/90, o que evidencia a vontade do 
legislador de manter a vigência desse diploma 
legal. 

Por outro lado, do respectivo relatório 
vê-se que pretendeu actualizar e unificar o 

regime jurídico da utilização do domínio 
hídrico. Ou seja, tal diploma visa as situações 
futuras, não atingindo as utilizações da água já 
existentes à data da sua entrada em vigor e 
sujeitas aos regimes jurídicos das leis anteriores. 

Daí que, se dos factos provados não se 
pode concluir que a recorrente, ao tempo dos 
factos, estava obrigada ao cumprimento das 
normas de descarga de águas residuais 
estabelecidas pelo Dec. Lei nº 74/90 de 7/3, terá 
de concluir-se que o Dec. Lei nº 46/94 de 22/2 
não modificou as obrigações da recorrente 
quanto à utilização e rejeição de águas. 

Julgamos assim que, relativamente às 
unidades industriais - em causa, a recorrente 
estará obrigada a ter licença para descarga de 
águas residuais logo que haja decorrido o prazo 
de adaptação estabelecido pelo art. 40°, nº 3, b) 
do Dec. Lei nº 74/90, o que, vistos os factos 
descritos como provados, não se pode concluir 
que tenha acontecido. 

Concluímos pois que os factos 
descritos não contêm todos os elementos típicos 
que permitiriam a condenação da recorrente 
como autora das contra-ordenações p.p. pelos 
arts. 41º e 49º, nº 2 do Dec. Lei nº 74/90 de 7/3 
e 36° e 86°, nº 1, v) e x) e nº 2, c) do Dec. Lei nº 
46/94 de 22/2. 

 
II -- Quanto à captação de água 

subterrânea: 
Dispõe o art. 86°, nº 1, f) do Dec. Lei 

nº 46/94 de 22/2 que constitui contra-ordenação 
a abertura de poços e furos de pesquisa e de 
captação de águas subterrâneas sem a respectiva 
licença. 

Ora, conforme consta dos factos 
provados, o poço donde a arguida captava água 
para a sua unidade industrial de MC.... já existia 
e era utilizado há cerca de vinte anos quando, 
em 9/7/98, foi elaborado o auto. 

Porque a lei só dispõe para o futuro e, 
ainda que lhe seja atribuída eficácia retroactiva, 
se presume que ficam ressalvados os efeitos já 
produzidos pelos factos que a lei se destina a 
regular (art. 12°, nº 1 do CC), nunca poderia a 
recorrente ser condenada como autora desta 
contra-ordenação. 

Com efeito o poço de pesquisa e 
captação de água em causa foi aberto muito 
antes da publicação do Dec. Lei nº 46/94, não 
sendo aplicável o respectivo regime à abertura 
de tal poço por ainda não estar em vigor quando 
o mesmo foi aberto. 
 

III - Quanto à queima de resíduos a céu 
aberto: 

Dispõe o art. 25° do Dec. Lei nº 352/90 
de 9 de Novembro que “é expressamente 
proibida em todo o território nacional a queima 
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a céu aberto de qualquer tipo de resíduos 
urbanos, industriais e tóxicos ou perigosos (...)”. 

E o art. 34° do mesmo diploma 
estabelece que constitui contra-ordenação a 
violação do disposto pelo art. 25º, contra-
ordenação essa punível com coima de 750$00 a 
9.000.000$00 (por referência ao art. 17°, nºs 1 e 
2 do Dec. Lei nº 433/82 de 27/10). 

Assim a arguida L..... cometeu a 
referida contra-ordenação nos dias 8 e 9 de 
Julho de 1998 ao queimar a céu aberto resíduos 
provenientes da sua actividade. 

Nos termos do art. 27°, a) do Dec. Lei 
nº 433/82 (com a redacção resultante do Dec. 
Lei nº 244/95 de 14 de Setembro) o 
procedimento criminal extingue-se por 
prescrição logo que sobre a prática da contra-
ordenação hajam decorrido dois anos. Na 
redacção actual do art. 27º citado (resultante da 
Lei nº 109/2001 de 24/12), o prazo da 
prescrição do procedimento, uma vez que o 
máximo da coima aplicável corresponde a 
44.892,00 euros, é de três anos alínea b) do 
mencionado art. 27°. 

Nos termos do art. 28°, nº 1, a) do 
mesmo diploma a prescrição interrompe-se com 
a comunicação ao arguido de decisões ou 
medidas contra ele tomadas. 

Contudo, conforme jurisprudência 
estabelecida pelo STJ (publicada no D. R. I 
Série - A de 30 de Março de 2001), aplica-se às 
contra-ordenações o disposto pelo art. 121°, nº 3 
do CP. Entretanto a lei nº 109/2001 de 24/12 
veio a consagrar para as contra-ordenações, 
expressamente, regime idêntico ao do dito art. 
121°, nº 3 do CP. 

Assim, tendo os factos ocorrido em 
9/7/98, aplicando o art. 27° do Dec. Lei nº 
433/82 com a redacção que vigorou até 
1/1/2002, o procedimento pela contra-ordenação 
em causa prescreveu decorridos três anos, ou 
seja, em 9 de Julho 2001. E o facto de pela Lei 
nº 109/2001 o prazo da prescrição ter sido 
prolongado em nada afectou a ocorrência da 
prescrição do procedimento que se deu 
claramente durante a vigência da lei antiga, não 
podendo tal ocorrência ser influenciada por uma 
lei que ainda não estava em vigor quando 
aconteceu. 

Concluímos pois que, estando prescrito 
o procedimento pela contra-ordenação, a 
recorrente terá de ser absolvida da referida 
contra-ordenaçao. 

* 
Por tudo o exposto acorda-se em 

conceder provimento ao recurso revogando-se a 
decisão recorrida e absolvendo-se a recorrente. 

Sem tributação. 

Oportunamente remeta-se certidão do 
presente acórdão à Direcção Geral do Ambiente 
com indicação do trânsito em julgado. 

Honorários ao defensor: os legais 
 
Porto, 29 de Janeiro de 2003 
Matos Manso 
Manuel Braz 
André da Silva 
Costa de Morais 

 
 
8. Sumário nº 3615 
I – A tónica do crime de abuso de confiança 
fiscal reside na apropriação das quantias 
retidas. 
II – Tal apropriação existe quando o arguido 
as utiliza para pagar salários aos seus 
trabalhadores. 
 
Acordam na Relação do Porto: 
 
No Tribunal Judicial da Comarca de....., foram 
MANUEL..... e “R....., LDª”, com os sinais dos 
autos, submetidos a julgamento, em processo 
comum singular, acusados pelo Mº Pº da prática 
de um crime de abuso de confiança fiscal, na 
forma continuada, p. e p. pelo art° 24°, n° 1 e 2, 
do Dec.Lei n° 20-A/90, de 15 de Janeiro, com 
as alterações introduzidas pelo Dec.Lei n° 
394/93, de 24 de Novembro, e pelos art° 30°, n° 
2, e 79° do C. Penal, vindo a ser proferida 
sentença que, julgando a acusação procedente, 
assim os condenou pela prática do referido 
crime: 
a) o arguido Manuel....., na pena de 8 (oito) 
meses de prisão, suspensa na sua execução pelo 
período de 2 (dois) anos, com a condição de 
proceder ao pagamento das prestações 
tributárias em falta em 24 (vinte e quatro) 
prestações mensais de idêntico montante; 
b) a arguida “R.....,LDª”, na pena de 200 
(duzentos) dias de multa, à taxa diária de 
10.000$00, ou seja, na multa global de 
2.000.000$00 (dois milhões de escudos). 
 
Inconformados com esta decisão, interpuseram 
recurso os arguidos, encerrando a sua motivação 
com as seguintes conclusões: 
1. Ficou provado que o dinheiro correspondente 
às prestações em falta ao Estado foi utilizado 
pelos arguidos apenas na satisfação de 
compromissos da arguida R.....,LDª, 
designadamente no pagamento dos salários dos 
seus trabalhadores. 
2. Não se provou que os arguidos não tivessem 
intenção de devolver aquele dinheiro ao Estado. 
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3. Não se provou que os arguidos se tenham 
apropriado desse dinheiro em proveito próprio 
ou que com o mesmo tenham enriquecido. 
4. Ou seja, não se pode afirmar ter existido dolo 
na conduta apurada dos arguidos. 
5. Não se verifica, assim, o elemento subjectivo 
do tipo de crime em causa. 
6. É elemento constitutivo do crime de abuso de 
confiança fiscal a intenção de apropriação da 
coisa alheia (cfr. Prof. Eduardo Correia, 
R.D.E.S. VII, Vol. V, pág. 62) – tal intenção 
não se provou! 
7. Com a actual redacção do artº 13° do C. 
Penal, introduzi da pelo Dec.-Lei n° 394/93, de 
24 de Novembro, tomou-se claro que o 
preenchimento do tipo de ilícito exige a 
apropriação das quantias devidas, com 
integração na esfera patrimonial do sujeito 
passivo ou do substituto tributário (cfr. Alfredo 
José de Sousa, Infracções Fiscais não 
Aduaneiras, p. 108) - essa integração também 
não se provou! 
8. O dolo no crime de abuso de confiança é 
necessário relativamente à totalidade dos 
elementos do tipo objectivo de ilícito, tratando-
se de crime de congruência total. E a intenção 
de restituir exclui o dolo de apropriação e, por 
conseguinte, o tipo subjectivo do crime de 
abuso de confiança. É indispensável que o 
agente represente como seguro que, no prazo e 
condições juridicamente devidas, efectuará a 
restituição da coisa recebida (cfr. Figueiredo 
Dias, Comentário Conimbricence do Cód. 
Penal, tomo II, p.107 -108) - e não se provou 
que os arguidos não tivessem intenção de 
restituir o dinheiro ao Estado! 
Assim, considerando violados o artº 24°, n° 1 e 
2, do Dec.Lei n° 20-A/90, de 15 de Janeiro, com 
as alterações introduzidas pelo Dec.Lei n° 
394/93, de 24 de Novembro, e os artº 13°, 30°, 
n° 2, e 79° do C. Penal, concluem pela sua 
absolvição. 
Em bem elaborada resposta, o Mº Pº rebateu a 
tese recursória e concluiu pelo não provimento 
do recurso. 
Nesta Relação, o Exmo Procurador-Geral 
Adjunto manifesta-se concordante com a 
argumentação expendida pelo Mº Pº na 1ª 
instância, também votando pelo não provimento 
do recurso, parecer a que, notificados, os 
arguidos não responderam. 
No exame preliminar a que se procedeu, 
considerou-se manifesta a improcedência do 
recurso que, por isso, devia ser rejeitado, nos 
termos do artº 420°, n° 1, do C. P. Penal. 
Assim, cumpridos os vistos, cabe decidir. 

* 
Liminarmente, dir-se-á que, prescindida que foi 
unanimemente a documentação da prova 
produzida na audiência, o que, conforme o 

disposto no n° 2 do artº 428° do C. P . Penal, 
vale como renúncia ao recurso em matéria de 
facto, ficou, deste modo, o recurso, confinado à 
matéria de direito, mas sem prejuízo da 
possibilidade da sua fundamentação no 
disposto no artº 410°, n° 2 e 3, daquele Código. 
Tendo isto presente e atentas as conclusões da 
motivação, pelas quais se delimitam as questões 
a apreciar pelo tribunal de recurso, vejamos, 
antes de mais, qual a matéria de facto, provada e 
não provada, que a sentença recorrida acolheu. 
 
Assim, foram ali dados como provados os factos 
seguintes: 
1. O arguido Manuel é o único responsável pelo 
giro, enquanto seu sócio-gerente, da arguida 
“R....., Lda”, contribuinte n°...... 
2. Essa sociedade tem por objecto o fabrico e a 
comercialização de peças de vestuário e 
encontra-se enquadrada, para efeitos de Imposto 
Sobre o Valor Acrescentado, no regime normal, 
de periodicidade trimestral. 
3. No 4° trimestre de 1995 e no período 
compreendido entre os meses de Abril de 1996 
e Março de 1999, inclusive, o arguido Manuel, 
agindo sempre em nome e no interesse da 
arguida "R....., Lda", liquidou e cobrou aos 
clientes desta IVA nos valores parcelares de 
1.582.281$00, 1.105.225$00, 846.172$00, 
1.274.289$00, 1.264.027$00, 1.234.022$00, 
1.198.001$00, 1.454.816$00, 1.614.865$00, 
1.645.971$00, 1.446.644$00, 2.149.431$00 e 
1.971.909$00, respectivamente, conforme 
resulta das declarações periódicas 
oportunamente remetidas aos Serviços da 
Administração Fiscal. 
4. Apesar disso, não diligenciou, como lhe 
competia, pelo envio àqueles Serviços dos 
correspondentes meios de pagamento, afectando 
o imposto cobrado à satisfação de 
compromissos da firma por conta da qual agia, 
designadamente ao pagamento dos salários aos 
seus trabalhadores. 
5. Agiu livre e deliberadamente, utilizando em 
proveito da arguida “R....., Lda” o imposto 
cobrado aos clientes desta, no montante global 
de 18.787.653$00, consciente de que era mero 
depositário desse imposto e de que estava 
obrigado a entregá-lo ao Estado, bem sabendo 
que a sua conduta era proibida e punida por lei. 
6. Aufere um rendimento mensal de 
150.000$00. 
7. É casado e tem um filho a seu cargo. 
8. Vive em casa arrendada por 25.000$00 
mensais. 
9. Possui o 4º ano de escolaridade. 
10. Não tem antecedentes criminais. 

// 
Seguidamente e após se registar não haver 
matéria de facto não provada, mais se consignou 
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que a convicção do Tribunal sobre a matéria de 
facto se fundou: 
a) nas declarações do arguido, que confessou 
integralmente e sem reservas os factos que lhe 
vinham imputados, bem como no que concerne 
às suas condições pessoais; 
b) no teor do certificado de registo criminal do 
arguido inserto a fls 176; 
c) no teor da prova documental junta aos autos. 

* 
Tendo havido renúncia ao recurso em matéria 
de facto, não sendo, por isso, a respectiva 
decisão impugnável - nem, aliás, assim vindo 
impugnada - pela via apontada nos n° 3 e 4 do 
artº 412° do C. P. Penal e, a par disso, não se 
desenhando no texto da decisão recorrida, nem, 
de resto, se suscitando no recurso qualquer dos 
vícios aludidos nos n° 2 e 3 do artº 410° do 
mesmo Código, resulta definitivamente assente 
a matéria de facto que a sentença acolheu, a essa 
luz se tendo de analisar a pretensão dos 
recorrentes. 
Vejamos, pois. 
Lendo a motivação do recurso, maxime as 
conclusões respectivas, logo se extrai que as 
traves da argumentação dos recorrentes são 
essencialmente estas: 
O arguido Manuel....., gerente da arguida “R....., 
Ldª”, apenas utilizou as quantias de IVA para 
pagamento de salários de trabalhadores e a 
alguns fornecedores, isto é, dada a difícil 
situação económica da empresa, simplesmente 
privilegiou a satisfação de tais compromissos, 
não tendo os recorrentes tido qualquer 
enriquecimento ou vantagem patrimonial, nem 
intenção de lesar o Estado, certo que se não 
provou que não tivessem intenção de devolver 
esse dinheiro ao Estado. 
Donde a ausência também de dolo. 
 
É já recorrente uma tal linha de argumentação 
que, manifestamente, não colhe. 
Conforme o artº 24°, n° 1, do RJIFNA, 
aprovado pelo Dec.Lei n° 20-A/90, de 15 de 
Janeiro (redacção do Dec.Lei n° 394/93, de 24 
de Novembro), comete o crime de abuso de 
confiança fiscal “quem se apropria, total ou 
parcialmente, de prestação tributária deduzida 
nos termos da lei e que estava legalmente 
obrigado a entregar ao credor tributário”, 
dizendo o n° 2, em complemento, que “para os 
efeitos do disposto no número anterior, 
considera-se também 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.”. 
Enfim, dispõe ainda o n° 6 do preceito que 
“para a instauração do procedimento criminal 
pelos factos previstos nos números anteriores é 

necessário que tenham decorrido 90 dias sobre o 
termo do prazo de entrega da prestação.”.  
 
Diferentemente do que sucedia na versão 
originária do preceito - que se bastava com a 
não entrega, total ou parcial, ao credor tributário 
da prestação tributária deduzida, tendo o agente 
intenção de obter para si ou para outrem 
vantagem patrimonial indevida (o que, 
objectivamente, aproximava este tipo legal da 
figura da contra-ordenação já então prevista no 
artº 29°) -, com o Dec.Lei n° 394/93 , a tónica 
do tipo objectivo passou a situar-se na 
“apropriação”, sendo agora mister que a não 
entrega da prestação tributária deduzida seja 
acompanhada ou seguida da apropriação, ou 
seja, que o agente a integre no seu património; 
como sucede com o abuso de confiança, 
tipificado no artº 205° do C. Penal. 
Além disso, diz Augusto Silva Dias, Crimes e 
contra-ordenações fiscais, in Direito Penal 
Económico e Europeu: Textos Doutrinários, II, 
461, que, “além da apropriação é elemento 
objectivo do tipo a relação de confiança”, mais 
adiante esclarecendo que “trata-se de situações 
de substituição tributária em que a lei determina 
que a posição de devedor fiscal seja na relação 
jurídica ocupada por um substituto do 
contribuinte originário, ... . O dever de retenção 
que sobre o substituto recai integra a obrigação 
tributária principal. Nas situações de 
substituição a relação de confiança reside no 
facto de a prestação deduzida ou retida ter sido 
legalmente confiada à entidade substituta para 
que ela a devolva posteriormente”, para concluir 
que “a relação de confiança é violada através da 
apropriação da quantia deduzida ou retida, 
apropriação que constitui o resultado típico”, 
assim concordando com Figueiredo Dias e 
Costa Andrade enquanto consideram que este é 
um crime de resultado, o qual consiste na 
“efectivação de dum dano/enriquecimento, sob 
a forma de descaminho de prestações 
correspondentes a créditos tributários”. 
Enfim e quanto ao tipo subjectivo, o mesmo 
Autor, Ob. loc. cit, diz que, eliminada do 
preceito, na formulação do Dec.Lei n° 394/93, a 
“intenção de obter para si ou para outrem 
vantagem patrimonial indevida”, “o elemento 
subjectivo esgota-se no dolo, o qual se dirige à 
lesão da relação de confiança e à apropriação e 
pode assumir qualquer das formas do art. 14 do 
CP”. 
 
No caso, como ficou provado, liquidados e 
cobrados dos clientes da arguida, no 4° trimestre 
de 1995 e no período compreendido entre Abril 
de 1996 e Março de 1999, os valores de IVA 
que a sentença refere, valores que - como o 
arguido Manuel sabia - não pertenciam aos 
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arguidos, sendo a arguida “R....., Ldª” mera 
intermediária na cobrança e sua depositária, 
com vista à sua ulterior entrega aos Serviços da 
Administração Fiscal do Estado, foram tais 
valores desviados desse fim e utilizados para 
satisfazer compromissos da empresa, 
nomeadamente para pagar salários de 
trabalhadores seus. 
Ora, perante esta realidade, como sustentar que 
não houve apropriação daqueles valores pela 
empresa arguida, em seu proveito e 
correspondente enriquecimento? 
Então, com tais valores - que, não faziam parte 
do património activo da empresa - não foram 
liquidadas dívidas suas, de salários e a 
fornecedores, correspondentemente se 
reduzindo, assim, o seu passivo? E, desse modo, 
isto é, ao deixar de dar a esses valores o destino 
que lhes era devido, canalizando-os para 
pagamentos de dívidas da empresa, não 
acabaram tais valores integrados no património 
da empresa, como se um seu activo fosse, para 
com eles solver passivo existente? E isso não 
traduz proveito e enriquecimento para a arguida, 
logo na medida em que outras receitas que a 
empresa tivesse ou viesse a produzir já não 
teriam de ser afectadas para esses encargos, 
ficando libertas para outras finalidades, quiçá 
mesmo para serem distribuídas como “lucros”? 
E, como temos também como evidente, não vale 
argumentar, dizendo que se não provou que os 
arguidos não tinham intenção de devolver 
aquele dinheiro ao Estado. 
Antes de mais, há que convir que essa eventual 
intenção dos arguidos de devolver as quantias 
em questão não teria a virtualidade de anular a 
sua anterior apropriação, isto é, não seria pelo 
facto dos arguidos terem intenção de devolver 
(ou devolverem mesmo) tais quantias que se 
poderia dizer que aquele anterior apropriação 
não tinha acontecido. Aliás, em bom rigor, essa 
devolução ou restituição suporia mesmo a 
anterior apropriação (só se devolve ou restitui 
aquilo que antes se tirou!). Assim, a eventual 
intenção de devolução das quantias em causa 
seria, de todo, irrelevante para afastar a 
verificação desse elemento objectivo do tipo 
legal. 
Mas, mesmo admitindo que essa intenção 
relevasse, parece evidente que nunca a questão 
poderia ser colocada nos moldes em que os 
recorrentes a formularam, isto é, como “facto 
negativo” que se não provara (que os arguidos 
tivessem intenção de devolver o dinheiro ao 
Estado), sendo óbvio que o que importaria era 
demonstrar que, a despeito de tudo quanto se 
provara (e recorde-se que a prova dos factos 
imputados foi função da sua confissão, integral 
e sem reservas, pelo arguido Manuel.....), os 
arguidos sempre tinham tido essa intenção. 

Questão que, se assim a entendiam relevante, 
lhes cabia suscitar, nomeadamente na 
oportunidade da contestação, alegando o que 
para tanto houvessem por conveniente e útil, ao 
invés de, como fizeram, se resguardem num 
silêncio cómodo, deixando ao cuidado do 
Tribunal “adivinhar” as suas íntimas intenções e 
investigar, para além do razoável, os factos em 
causa e que, confessando-os nos termos 
sobreditos, nem mesmo na audiência mereceram 
ao arguido Manuel..... essa reserva. 
Enfim e quanto à reclamada ausência do 
elemento subjectivo do crime em questão, a 
matéria de facto provada fala por si, bastando 
ler o supra transcrito ponto 5. dos factos 
provados, onde bem se reflecte o dolo que, nos 
termos acima referidos, o tipo legal em presença 
exige. 
Assim, a argumentação avançada pelos 
recorrentes configura-se manifestamente 
destituída de fundamento e improcedente, o que, 
conforme o disposto no artº 420°, n° 1, do C. P. 
Penal, importa a rejeição do recurso. 
Rejeição a que não obsta a vigência, agora, da 
Lei n° 15/2001, de 5 de Junho, na qual o crime 
de abuso de confiança fiscal continua previsto – 
artº 105° -, aí se enquadrando perfeitamente a 
conduta ora ajuizada e a cuja luz as penas aqui 
impostas aos arguidos continuam a ter pleno 
cabimento (cfr - n° 1 do citado artº 105º e artº 
14° e 15° dessa Lei). 
* 
Destarte, atenta a sua manifesta improcedência, 
acorda-se em rejeitar o recurso dos arguidos 
Manuel..... e “R....., Ldª”. 
De harmonia com o disposto no artº 420°, n° 4, 
do C. P. Penal, condenam-se os recorrentes no 
pagamento da importância de 4 (quatro) Ucs e, 
nos termos do artº 87°, n° 1, al. b), e 3, do C. C. 
Judiciais, em 3 (três) Ucs de taxa de justiça. 
 
Porto, 03 de Julho de 2003 
José Henriques Marques Salgueiro 
Francisco Augusto Soares de Matos Manso 
Manuel Joaquim Braz 
 
 
9. Sumário nº 3620 
I – A iniciativa de arquivamento dos autos 
pertence ao Ministério Público. 
II – Depois de o processo transitar para 
julgamento, o arquivamento já não pode ter 
lugar. 
III – A dispensa da pena justifica-se se a 
situação fiscal tiver sido regularizada e se a 
ilicitude do facto e a culpa do agente não 
forem muito graves. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
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No -º Juízo Criminal de....., em processo comum 
com intervenção do tribunal singular, foi 
proferida sentença que condenou o arguido 
FERNANDO....., como autor de um crime de 
fraude fiscal, p. e p. pelo art. 103º, n.º 1, al. a) 
da Lei n.º 15/01, de 5 de Junho, em pena de 140 
(cento e quarenta) dias de multa, à taxa diária € 
77,00 (setenta e sete euros), o que perfaz a 
multa global de € 10.780.00 (dez mil setecentos 
e oitenta euros). 

* 
Desta sentença interpôs recurso o arguido 
Fernando..... suscitando as seguintes questões: 
- impugna a matéria de facto na parte relativa 
aos montantes indevidamente apropriados; 
- em consequência da alteração desses valores, 
os factos não são puníveis – art. 103 nº 2 do 
RGIT; 
- o arquivamento do processo, ao abrigo do 
disposto no art. 26 nºs 1 e 2 do RJIFNA; e 
- a dispensa de pena, ao abrigo do disposto no 
art. 22 nº 1 do RGIT. 
Respondendo o magistrado do MP junto do 
tribunal recorrido defendeu a improcedência do 
recurso. 
Nesta instância, o sr. procurador-geral adjunto 
emitiu parecer no mesmo sentido. 
Colhidos os vistos, procedeu-se à realização da 
audiência com observância do formalismo legal. 

* 
I – No sentença recorrida foram considerados 
provados os seguintes factos: 
1 - Os arguidos foram casados um com o outro 
nos anos de 1992 a 1995. 
2 - O arguido declarou o início de actividade de 
analista de sistemas, em regime liberal, para 
efeitos de I.R.S.- categoria B, e I.V.A, em 1988.  
3 - Como contribuinte é titular do N.I.F. ......, 
está domiciliado fiscalmente na Alameda....., 
....., área da Repartição de Finanças deste 
concelho, estando sujeito a I.R.S pelo regime 
geral. 
4 - Em 31 de Agosto de 1993 declarou cessação 
dessa actividade, embora já não trabalhasse por 
conta própria desde Dezembro de 1992. 
5 - Durante esse período de tempo, enquanto 
trabalhou por conta própria, apenas teve como 
cliente a firma denominada “M....., Lda”.  
6 - No ano de 1992, a par desta actividade, o 
arguido trabalhou sob as ordens, direcção e 
fiscalização da Escola Profissional “.....”.  
7 - No ano de 1993 e nos anos seguintes apenas 
trabalhou para essa Escola como trabalhador por 
conta de outrem – categoria A . 
8 - A arguida desde o ano de 1992, inclusive, 
até ao momento presente, é enfermeira no 
Hospital “M.....”, no....., nunca tendo exercido 
qualquer outra profissão remunerada. 
9 - Como contribuinte é titular do NIF......., 
esteve domiciliada fiscalmente nos anos de 

1992 a 1995 na Alameda....., ......, área da -ª 
Repartição de Finanças deste concelho, estando 
sujeita a IRS pelo regime geral. 
10 - O arguido, em data não concretamente 
apurada do ano de 1991, apercebeu-se da forma 
como funcionava o imposto sobre o rendimento 
das pessoas singulares (I.R.S.), sabendo, 
designadamente, que havia lugar a reembolsos 
no caso de serem retidas e entregues ao Estado 
quantias superiores às que eram devidas, de 
acordo com a taxa aplicável à matéria colectável 
do casal. 
11 - Assim, o arguido sabia que se apresentasse 
nas declarações de I.R.S., modelo 2, 
rendimentos que não auferira, despesas e 
retenções na fonte que na realidade não 
suportou, podia induzir em erro a Administração 
Fiscal e, por essa forma, à custa do Estado e da 
comunidade contribuinte, aceder a benefícios 
fiscais indevidos, designadamente através de 
reembolsos ou outras vantagens patrimoniais 
susceptíveis de causarem a diminuição das 
receitas tributárias. 
12 - Igualmente, tinha conhecimento que tais 
reembolsos seriam entregues no ano seguinte 
aquele a que respeitavam os rendimentos 
declaradamente auferidos, ano em que era 
preenchida e entregue a declaração de 
rendimentos de I.R.S., modelo 2. 
13 - Conhecedor dessa situação e animado pelo 
propósito de integrar ao seu património quantias 
pecuniárias que não lhes pertenciam, assim se 
enriquecendo em igual medida à custa do 
Estado, procedeu da seguinte forma: 
14 - No dia 18 de Abril de 1993, juntamente 
com a declaração de rendimentos – IRS, modelo 
2, relativa ao ano de 1992, foi entregue pelo 
arguido, devidamente assinada pela Anabela..... 
na segunda Repartição de Finanças desta cidade, 
o Anexo B, relativo a trabalho independente, 
nele fazendo constar, como proventos por ela 
auferidos, enquanto prestadora de serviços, Esc. 
3.676.125$00, como encargos dedutíveis Esc. 
2.415.419$00 e como retido na fonte e entregue 
ao Estado, IRS no montante de Esc. 
551.414$00. 
15 - No dia 24 de Abril de 1994, juntamente 
com a declaração de IRS- modelo 2, relativa aos 
rendimentos do ano de 1993, foi entregue pelo 
arguido na -ª Repartição de Finanças desta 
cidade de....., dois anexos B, onde, 
ficticiamente, num deles assinado pela 
Anabela....., foi declarado a quantia de Esc. 
3.745.325$00, como proveniente de serviços 
por ela prestados, o montante de 
Esc.2.402.325$00, relativo a encargos 
dedutíveis a esses rendimentos, e como retido 
na fonte e por esta entregue ao Estado a título de 
IRS a importância de Esc. 561.799$00 e, no 
outro, assinado pelo arguido, foi declarado 
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como rendimento relativo a prestação de 
serviços, o valor de Esc. 5.592.300$00, como 
encargos dedutíveis a esse rendimento, a quantia 
de Esc. 3.930.566$00 e, a título de IRS retido na 
fonte e entregue ao Estado a quantia de Esc. 
838.845$00. 
16 - Bem sabia o arguido que tudo o que 
exarava nesses anexos-B das declarações de 
rendimentos de I.R.S. não correspondia à 
verdade, uma vez que em 1993 não tinha ele 
próprio e a esposa Anabela...... a exercido 
qualquer actividade como trabalhadores 
independentes (categoria B).  
17 - Ainda nesse dia 24 de Abril, conjuntamente 
com a referida declaração de rendimentos, 
modelo 2, foram entregues pelo arguido nessa 
Repartição de Finanças dois anexos A, 
respeitantes a cada um deles e por eles 
assinadas, onde, contrariamente à verdade, 
foram declaradas retenções na fonte de IRS 
superiores às efectivamente efectuadas pelas 
respectivas entidades patronais. 
18 - Foi declarado como retido na fonte ao 
arguido e entregue ao Estado a quantia de Esc. 
353.780$00, quando, na realidade, lhe foram 
retidos e entregues ao Estado pela sua entidade 
patronal Esc. 53.780$00. 
19 - Foi declarado como retidas à Anabela..... e 
entregues ao Estado, a título de IRS, o valor de 
Esc. 817.240$00, quando, na verdade, a 
retenção na fonte no ordenado por ela auferido 
apenas ascendeu a Esc. 317.240$00. 
20 - Para esse efeito, foram exibidos pelo 
arguido ao funcionário as respectivas notas de 
rendimentos atinentes ao ano de 1993, emitidas 
pelas suas entidades patronais, nas quais, 
previamente, ele alterou, pelo seu próprio 
punho, em conformidade, os montantes que 
figuravam como retenções de IRS. 
21 - No dia 3 de Maio de 1995, foram entregues 
pelo arguido na Repartição de Finanças a 
declaração de rendimentos de IRS, modelo 2, 
relativa aos rendimentos do ano de 1994, por si 
e por Anabela..... assinada, onde no anexo A., 
bem sabendo que o que aí exarava não 
correspondia à verdade, declarou: 
22 - Como rendimentos auferidos pelo arguido a 
quantia de Esc. 1.150.000$00, quando na 
verdade, nesse ano, recebeu da sua entidade 
patronal Esc. 1.537.500$00; como retidas na 
fonte e entregues ao Estado a quantia de Esc. 
460.000$00 de IRS, quando o montante desse 
imposto retido na fonte e entregue ao Estado 
pela sua entidade patronal ascendeu apenas a 
Esc. 139.800$00. 
23 - Mais foi declarado, como retidas na fonte e 
entregues ao Estado pela entidade patronal da 
Anabela..... Esc. 870.370$00, de IRS, quando a 
quantia a esse título retida e entregue ao Estado 
foi de Esc. 370.370$00. 

24 - Para esse efeito, foi exibido pelo arguido ao 
funcionário das Finanças as notas dos 
rendimentos auferidos e do IRS retido no ano de 
1994, emitidas pelas respectivas entidades 
patronais, nas quais, previamente, o arguido 
alterou, pelo seu próprio punho, o montante do 
seu vencimento seu anual e as quantias que 
nelas constavam como retenções na fonte de 
IRS. 
25 - Ainda nesse dia 3 de Maio de 1995, o 
arguido entregou à Administração Fiscal dois 
anexos B, um referente à Anabela..... e por ela 
assinado, outro a si respeitante e, por este 
assinado, referentes aos rendimentos 
provenientes de trabalho independente 
(categoria B) onde declarou rendimentos, 
despesas e retenções na fonte de IRS 
inexistentes, pois que nesse ano de 1994, 
nenhum dos arguidos exerceu qualquer 
actividade enquanto trabalhadores por conta 
própria. 
26 - No Anexo B referente à Anabela....., o 
arguido fez constar como rendimento 
proveniente de prestação de serviços a quantia 
de Esc. 4.320.000$00; como encargos 
dedutíveis a esse rendimento Esc. 
2.727.663$00; e como retidos na fonte e 
entregues ao Estado a título de IRS, a 
importância de Esc. 648.000$00. 
27 - No anexo B relativo ao arguido por este foi 
declarado como rendimento auferido por 
serviços prestados o valor de Esc. 
5.843.400$00; como encargos dedutíveis a tal 
rendimento Esc. 3.696.790$00; e como retidos 
na fonte e entregues ao Estado, a título de IRS, a 
importância de Esc. 876.510$00. 
28 - No dia 30 de Abril de 1996, na declaração 
de rendimentos, modelo 2, por ambos assinada 
(arguido e Anabela.....), relativa ao ano de 1995, 
no Anexo-A, respeitante ao trabalho 
dependente, foi feito constar pelo arguido, bem 
sabendo que o que exarava não correspondia à 
verdade, como retidas na fonte e entregues ao 
Estado pela sua entidade patronal, a título de 
IRS, a quantia de Esc. 828.860$00, quando, na 
realidade, apenas foram retidas e entregues Esc. 
228.860$00; 
29 - Mais foi declarado pelo arguido como 
retidas e entregues ao Estado pela entidade 
patronal da Anabela....., a importância de IRS de 
Esc. 821.730$00, quando, efectivamente, a 
quantia a esse título retida no salário por ela 
auferido e entregue ao Estado foi de Esc. 
321.730$00. 
30 - Para esse efeito, pelo arguido foram 
exibidas ao funcionário público as respectivas 
notas de rendimentos auferidos e de imposto 
retido, relativos aos anos de 1995, emitidas 
pelas suas entidades patronais, nas quais, 
previamente, alterou os valores referentes às 
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importâncias de IRS retidas na fonte e entregues 
ao Estado. 
31 - Ainda nesse dia 30 de Abril de 1996, o 
arguido deu entrada na Repartição de Finanças 
acima citada dois Anexos B, relativos aos 
rendimentos de trabalho independente, um 
atinente à arguida, por ela assinado, outro a si 
referente, e por este assinado, onde foi feito 
constar rendimentos, encargos dedutíveis e 
retenções de IRS inexistentes, uma vez que 
também no ano de 1995 nenhum deles exerceu 
qualquer actividade por conta própria. 
32 - No Anexo B relativo à Anabela....., como 
proventos da prestação de serviços, foi 
declarada a importância de Esc. 4.780.935$00; 
como encargos dedutíveis a esse rendimento, 
Esc. 3.204.315$00; e como retida e entregue ao 
Estado, a título de IRS, Esc. 717.140$00. 
33 - No Anexo B relativo ao arguido, foi 
exarado como provenientes da prestação de 
serviços, Esc. 6.115.056$00; como encargos 
dedutíveis a esse rendimento, Esc. 
3.533.305$00; e como retida, a título de IRS, e 
entregue ao Estado, a importância de Esc. 
917.258$00. 
34 - O arguido ao entregar na Repartição de 
Finanças as declarações de rendimentos acima 
referidas, nas quais foi feito constar rendimentos 
não auferidos, encargos dedutíveis inexistentes 
e retenção de IRS na fonte, umas inexistentes 
(Anexo B), outras de valor superior ao real 
(Anexo A), fazendo-as acompanhar das notas 
dos salários pagos e IRS retido na fonte, 
emitidas pelas suas entidades patronais, 
previamente alteradas, conseguiu, induzir em 
erro a Administração Fiscal, a qual convicta da 
veracidade dos factos constantes das mesmas, 
nos anos de 1993, 1994 e 1995, entregou, 
respectivamente, aos arguidos reembolsos de 
IRS nos montantes de Esc. 1.165.383$00 
(relativo ao ano de 1992), Esc. 1.722.635$00 
(relativo ao ano de 1993) e Esc. 1.692.556$00 
(relativo ao ano de 1994), quando os 
reembolsos, efectivamente, devidos nesses anos, 
seguindo a mesma ordem cronológica, eram de 
Esc. 787.761$00, 193.252$00 e 231.876$00, 
assim se locupletando os arguidos, à custa do 
Estado, com as quantias de Esc. 377.622$00, em 
1993; 1.529.383$00, em 1994; e 1.460.680$00, 
em 1995, só não obtendo o reembolso indevido, 
de Esc. 1.556.419$00 de IRS no ano de 1996 
(relativo ao ano de 1995) por, entretanto, terem 
sido fiscalizados pela D.D.F.P. e, por isso, em 
substituição da relação de rendimentos modelo 
2 que foi entregue em 30 de Abril de 1996, ter 
sido apresentada, em 21 de Março de 1997, uma 
outra, na qual foram declarados os rendimentos 
realmente auferidos e as retenções de IRS que, 
efectivamente, incidiram sobre os seus 
ordenados. 

35 - Com a descrita conduta, obteve o arguido, 
como queria, nos referidos anos, para seu 
enriquecimento indevido, o montante global de 
Esc. 3.367.685$00, prejudicando, pelo menos, 
em igual medida a Administração fiscal e a 
comunidade contribuinte. 
36 - Na sequência da fiscalização de que foram 
alvos, os arguidos regularizaram a sua situação 
fiscal, pagando integralmente todas as 
liquidações adicionais que lhes foram feitas, 
conforme cópias dos recibos de fls. 112, 113 1 
114, cujo teor aqui se reproduz para todos os 
efeitos legais. 
37 - O arguido agiu sempre de forma livre, 
deliberada e consciente, não desconhecendo o  
carácter proibido e punido da sua conduta.  
38 - O arguido é engenheiro..... sendo 
actualmente sócio gerente da sociedade W....., 
prestando ainda apoio informático a diversas 
empresas, actividade da qual retira um 
rendimento de esc. 800.000$00. 
39 - É divorciado e vive em união de facto. 
40 - Tem três filhos menores para o sustento dos 
quais contribui com esc. 250.000$00 por mês. 
41 - Paga por mês uma prestação de esc. 
230.000$00 relativa à amortização do 
empréstimo que contraiu para aquisição de 
habitação própria. 
42 -  Do seu certificado de registo criminal nada 
consta. 

* 
Considerou-se não provado que: 
A arguida em data não concretamente apurada 
de 1991 apercebeu-se da forma como 
funcionava o IRS, sabendo, designadamente, 
que havia lugar a reembolsos no caso de serem 
retidas e entregues ao Estado quantias 
superiores às que eram devidas, de acordo com 
a taxa aplicável à matéria colectável do casal. 
A arguida sabia que se apresentasse nas 
declarações de IRS, modelo 2, rendimentos que 
não auferira, despesas e retenções na fonte que 
na realidade não suportara, podia induzir em 
erro a administração fiscal e, por essa forma, à 
custa do Estado e da comunidade contribuinte 
aceder a benefícios fiscais indevidos, 
designadamente, através de reembolsos ou 
outras vantagens patrimoniais susceptíveis de 
causarem a diminuição das receitas tributárias. 
Tinha conhecimento que tais reembolsos seriam 
entregues no ano seguinte àquele a que 
respeitavam os rendimentos declaradamente 
auferidos, no ano em que era preenchida e 
entregue a declaração de rendimentos de IRS, 
modelo 2. 
Conhecedora dessa situação e animada pelo 
propósito de integrar no seu patrimónios 
quantias pecuniárias que não lhe pertenciam, 
assim enriquecendo em igual medida à custa do 
Estado, de comum acordo com o arguido e em 
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conjugação de esforços a arguida praticou os 
factos dados como provados. 
A arguida sabia que todas as declarações 
apresentadas e modelos anexos não 
correspondiam à verdade. 
Ao proceder da forma narrada, bem sabia a 
arguida que punha em causa o valor provatório 
das declarações de rendimentos e IRS, modelo 
2, os rendimentos, encargos dedutíveis e 
retenções na fonte de IRS que as mesmas se 
destinam a certificar, afectando a sua 
credibilidade. 
A arguida agiu sempre de forma livre, 
deliberada e consciente, não desconhecendo o 
carácter proibido e punível da sua conduta. 

* 
FUNDAMENTAÇÃO 
1 – A impugnação da matéria de facto 
Começa o recorrente por impugnar a matéria de 
facto considerada provada, na parte relativa aos 
montantes com que se locupletou, isto é, 
377.622$00 em 1993 (com referência ao ano de 
1992), 1.529.383$00 em 1994 (com referência 
ao ano de 1993) e 1.460.680$00 em 1995 (com 
referência ao ano de 1995). 
Defende que esses montantes deverão ser 
fixados em, respectivamente, 281.272$00; 
690.905$00 e 1.460.680$00. 
Decorre esta sua pretensão da análise que faz de 
diversos documentos juntos aos autos. 
Mas, como o próprio recorrente reconhece, os 
valores indicados na sentença têm suporte em 
documentos juntos aos autos, nomeadamente no 
relatório da Direcção-Geral das Contribuições e 
Impostos junto a fls. 10 e ss. 
Acresce que no início do julgamento o 
recorrente não só declarou que, nos termos do 
art. 364 nº 1 do CPP, prescindia da 
documentação na acta das declarações prestadas 
oralmente (no que foi acompanhado pelo MP), 
mas também que pretendia confessar os factos 
imputados. Tendo-lhe sido perguntado pela sra. 
juiz se fazia a confissão de livre vontade e fora 
de qualquer coacção e se a mesma era integral e 
sem reservas, respondeu afirmativamente – acta 
de fls. 299 cujo conteúdo o arguido nunca 
impugnou. 
Esta declaração teve como efeito a renúncia à 
produção da prova relativa aos factos imputados 
e consequente consideração destes como 
provados – art. 344 nº 2 al. a) do CPP. 
Os montantes indicados na sentença, que o 
recorrente só agora impugna, são exactamente 
os mesmos que constam da acusação. 
O recorrente ao fazer a declaração referida 
impediu o MP de demonstrar que os valores que 
indicara eram os correctos. 
Dado o efeito cominatório da confissão que fez, 
não pode vir agora em sede de recurso impugnar 
o que anteriormente aceitou expressamente. 

Está, assim, igualmente, excluída a 
possibilidade de considerar não punível o 
comportamento do recorrente, ao abrigo do 
disposto no art. 103 nº 2 do RGIT, por estar em 
causa a obtenção de vantagem patrimonial 
ilegítima igual ou superior a € 7.500. 
2 – O arquivamento do processo 
Dispunha o art. 26 nº 2 do RJFINA (em vigor na 
data dos factos) que se estivessem pagos o 
imposto ou impostos em dívida e os eventuais 
acréscimos legais ou tivessem sido restituídos 
ou revogados os benefícios injustificadamente 
obtidos “pode o Ministério Público, ouvido o 
assistente e com a concordância do juiz de 
instrução, decidir-se pelo arquivamento do 
processo até à sua remessa para julgamento, se 
considerar satisfeitas as exigências de prevenção 
que no caso se façam sentir e a conduta do 
agente não se revestir de forte gravidade”. 
Entende o recorrente que tendo o arguido, 
aquando da acusação e da decisão instrutória, 
reposto a verdade fiscal e procedido ao 
pagamento de todas as quantias devidas, tinham 
o Ministério Público e o juiz de instrução o 
poder-dever de arquivar o processo. Não o 
tendo feito isso configura «nulidade 
processual», de que a sentença recorrida não 
conheceu, o que igualmente determina a sua 
nulidade. 
Começando pelo fim: a decisão de arquivar o 
processo, com o fundamento indicado, não é 
«processual». Mas mesmo que fosse, não se vê, 
nem indica o recorrente, qual a norma que 
comina com «nulidade» a decisão de fazer 
seguir o processo para julgamento. É que “a 
violação ou a inobservância das disposições da 
lei do processo penal só determina a nulidade do 
acto quando esta for expressamente cominada 
na lei” – art. 118 nº 1 do CPP. 
Finalmente: como bem se escreveu na sentença 
recorrida e decorre claramente da letra da lei 
“competia ao Ministério Público, e só, assumir a 
iniciativa do arquivamento do processo até ao 
julgamento. Não o tendo feito, não pode o 
tribunal, depois de o processo ter transitado para 
a fase de julgamento, substituí-lo em tal 
iniciativa”. A iniciativa tem de caber ao MP, 
embora para o arquivamento seja necessária a 
concordância do juiz de instrução e do 
assistente. 
Onde a letra da lei é clara são descabidos 
grandes esforços de exegese. 
Por isso, sem necessidade de outras 
consideração, conclui-se pela improcedência do 
recurso nesta parte. 
3 – A dispensa de pena 
Dispõe o art. 22 do RGIT: 
1 - Se o agente repuser a verdade sobre a sua 
situação tributária e o crime for punível com 
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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 injustificadamente 
obtidos; 
c) À dispensa de pena se não opuserem razões 
de prevenção. 
Verificando-se o pressuposto do corpo da norma 
(o crime é punível com prisão até 3 anos), 
analisemos se o caso em apreço cabe na 
previsão de cada uma das três alíneas, cuja 
verificação é cumulativa. 
Quanto à al. a): 
A dispensa de pena só não poderá ter lugar se a 
ilicitude ou a culpa forem «muito graves», isto 
é, se forem claramente superiores à média. 
A «culpa» é o juízo de censura ético-jurídica 
dirigida ao agente por ter actuado de 
determinada forma, quando podia e devia ter 
agido de modo diverso – cfr. Eduardo Correia, 
Direito Criminal, vol. I, pag. 316. 
Lendo-se os factos provados, neles não se 
detectam quaisquer circunstâncias que a 
agravem de modo significativo, relativamente à 
generalidade das condutas similares. Pelo 
contrário, o recorrente na execução do seu 
desígnio criminoso usou o expediente mais 
usual neste tipo de crimes. Adulterou o 
conteúdo de documentos por forma a 
«certificar» declarações de IRS onde fez constar 
valores que não correspondiam à realidade. 
Quanto ao grau da ilicitude, ela deve ser aferida, 
antes de mais, pelos montantes apropriados, 
tendo em conta os critérios que o próprio RGIT 
nos fornece. 
O art. 103 nº 2 do RGIT só considera puníveis 
os factos quando a vantagem patrimonial 
ilegítima for  igual ou superior a € 7.500. E o nº 
3 do mesmo artigo determina que “para os 
efeitos do disposto nos números anteriores, os 
valores a considerar são os que (...) devam 
constar de cada declaração a apresentar à 
administração tributária”. 
Das três quantias acima referidas, só a de 
1.529.383$00 ultrapassa aquele valor de € 7500, 
mas situa-se muito perto do valor mínimo 
previsto para a punição. 
Não se pode, pois, falar em ilicitude ou culpa 
muito graves. 
Quanto à al. b): resulta inequivocamente do 
facto provado sob o nº 36 que está verificado a 
condição prevista nesta alínea. Ficou provado 
que “os arguidos regularizaram a sua situação 
fiscal, pagando integralmente todas as 
liquidações adicionais que lhes foram feitas”. 
Quanto à al. c): 

As razões de prevenção referidas nesta alínea 
são essencialmente razões de prevenção 
especial. 
Vejamos: 
Toda a pena serve finalidades exclusivas de 
prevenção, geral e especial - Prof. Figueiredo 
Dias, Temas Básicos da Doutrina Penal, pag. 
110. 
No que respeita à prevenção geral, a pena tem o 
fim de servir para manter e reforçar a confiança 
da comunidade na validade e na força de 
vigência das suas normas de tutela de bens 
jurídicos e, assim, no ordenamento jurídico-
penal. É o instrumento, por excelência, 
destinado a revelar perante a comunidade que a 
ordem jurídica é inquebrantável, apesar de todas 
as violações que tenham lugar – obra citada, 
pags. 74 e ss. É a chamada prevenção geral 
positiva ou de integração, que dentro dos limites 
da medida da culpa determina a pena. Esta, em 
caso algum, deverá pôr em causa o limite 
inferior constituído pelas exigências mínimas de 
defesa do ordenamento jurídico. A pena não 
pode questionar a crença da comunidade na 
validade da norma violada e, por essa via, o 
sentimento de confiança e segurança dos 
cidadãos nas instituições jurídico-penais. 
Ora, é o próprio legislador que no art. 22 do 
RGIT nos indica que, para os crimes previstos 
neste diploma, tais fins de defesa do 
ordenamento jurídico não são postos em causa 
pela dispensa de pena, se o arguido pagar as 
quantias em dívida e a ilicitude e a culpa não 
forem muito graves. Verificados os 
pressupostos das als. a) e b), não há razões 
relacionadas com a afirmação da validade e 
vigência da norma violada que obstem à 
dispensa da pena. De outro modo, sob pena de 
quebra da harmonia do sistema, não se 
compreenderia o alcance das referidas als. a) e 
b) do nº 1 do art. 22 do RGIT. 
Restaria a chamada prevenção geral negativa ou 
de intimidação, mas esta não constitui, por si só, 
uma finalidade legítima da pena, embora possa 
aparecer como um seu efeito lateral – 
Figueiredo Dias, As Consequências Jurídicas do 
Crime, pag. 242. 
Quanto às exigências de prevenção especial ou 
de socialização, elas não são significativas, dado 
o pagamento efectuado, a inexistência de 
antecedentes criminais e a ausência de notícia 
de o arguido ter tido outros comportamentos 
similares. 
Só mais uma nota: mesmo quando verificados 
os pressupostos das três alíneas do nº 1 do art. 
22 do RGIT, a dispensa de pena não é 
automática. O corpo da norma apenas diz que «a 
pena pode ser dispensada...». Mas, quando se 
verificarem tais pressupostos, só em casos 
excepcionais se justifica que o aplicador da lei 
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não lance mão da faculdade de dispensa de 
pena. 
Tem, pois, que ser concedido provimento ao 
recurso, nesta parte. 
DECISÃO 
Os juizes do Tribunal da Relação do Porto, 
concedendo provimento parcial ao recurso 
dispensam de pena o arguido FERNANDO....., 
relativamente ao crime de fraude fiscal que 
cometeu p. e p. pelo art. 103º, n.º 1, al. a) da Lei 
n.º 15/01, de 5 de Junho. 
Por ter decaído parcialmente, o arguido pagará 
as custas, fixando-se a taxa de justiça em 2  
UCs. 

* 
Porto, 01 de Outubro de 2003 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
Ângelo Augusto Brandão Morais  
José Carlos Borges Martins 
 
 
10. Sumário nº 3622 
I – O recurso em matéria de facto não se 
destina a um novo julgamento, constituindo 
apenas um remédio para os vícios do 
julgamento em primeira instância. 
II – O recurso em matéria de facto não se 
destina a postergar o princípio da livre 
apreciação da prova. 
III – A função do julgador não é a de achar o 
máximo denominador comum entre os diversos 
depoimentos, nem, tão pouco, o juiz tem de 
aceitar ou recusar cada um dos depoimentos 
na globalidade, cabendo-lhe, antes, a 
espinhosa missão de dilucidar, em cada um 
deles, o que merece crédito. 
IV – Do princípio in dubio pro reo não resulta 
que, tendo havido versões dispares e até 
contraditórias sobre factos relevantes, o 
arguido deva ser absolvido em obediência 
àquele princípio. 
 
 Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto 
 No 2º Juízo do Tribunal Judicial de 
Amarante foi proferida sentença que condenou 
o arguido José ....... como autor de um crime de 
ofensa à integridade física simples p. e p. pelo 
art. 143 nº 1 do Cod. Penal, em 100 (cem) dias 
de multa à taxa diária de 4 € (quatro euros). 
 Para a eventualidade da pena de multa 
não ser paga, foi fixada a prisão subsidiária de 
66 dias. 
 Foi ainda o arguido condenado a pagar 
ao assistente e demandante cível Patrick ........ a 
quantia de 539.450 Euros. 

* 
 O arguido interpôs recurso desta 
sentença. 

 Impugna a matéria de facto 
considerada provada e invoca a violação do 
princípio in dubio pro reo. 
 Respondendo, o magistrado do MP 
junto do tribunal recorrido pronunciou-se pela 
improcedência do recurso. 
 Nesta instância, o sr. procurador-geral 
adjunto apôs o visto a que alude o art. 417 nº 1 
do CPP. Suscitando-se ao relator a questão da 
manifesta improcedência do recurso, foi a 
mesma submetida à decisão da conferência. 
 Colhidos os vistos cumpre decidir. 

* 
 I – Na sentença recorrida foram 
considerados provados os seguintes factos: 
No dia 8 de Outubro de 2000, pelas 16 e 30 
minutos, na Avenida ......, nesta cidade, o 
arguido e o ofendido Patrick ......, travaram-se 
entre si de razões, quando conduziam os 
respectivos automóveis por motivos 
relacionados com Ema Maria ....... 
O arguido é pai de uma filha da referida Ema, 
tendo ambos vivido juntos até por volta de 
finais do mês de Junho de 2000. 
Nessa altura a referida Ema iniciou um 
relacionamento amoroso com o assistente, 
abandonou a casa onde vivia com o arguido e 
foi viver juntamente com a filha para uma casa 
arrendada no Laranjeiro, arrendamento em que 
o assistente figurava como fiador. 
Por motivos não apurados, à data dita em 1), a 
referida Ema continuava a viver no Laranjeiro, 
mas na companhia do arguido, embora 
mantivesse o relacionamento acima referido 
com o assistente. 
Nesse dia de Domingo, depois do almoço, o 
arguido e a dita Ema haviam combinado que 
esta e a filha de ambos iam a Fridão apanhar 
amoras ao rio, enquanto o arguido ia à Emissora 
Regional de Amarante, após o que iria ter com 
ambas.  
Conforme combinado, por volta da hora dita em 
1), depois de ter feito o que pretendia, o arguido 
foi ter com a Ema e com a filha ao rio e quando 
se deslocava na sua viatura em direcção a 
Fridão, cruzou-se com o assistente em sentido 
contrário, vindo de Fridão. 
Porque se convencera que o assistente vinha de 
ter estado com a Ema, o arguido inverteu a 
marcha, ultrapassou o veículo conduzido pelo 
assistente, parou o carro, saiu do seu veículo 
automóvel, abeirou-se do veículo automóvel 
conduzido pelo ofendido, e, pelo vidro da porta 
do condutor, que se encontrava quase 
completamente aberto, desferiu vários murros 
no ofendido Patrick, atingindo-o no rosto e nos 
braços. 
Com tais condutas provocou o arguido directa e 
necessariamente no ofendido as lesões descritas 
nos elementos clínicos de fls. 10, 11, 13 a 18 e 
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31 e no auto de exame médico de fls. 6, que 
aqui se dão por reproduzidos. 
O assistente teve de receber tratamento no 
hospital de Felgueiras, no Hospital de Amarante 
e no Hospital de Guimarães; 
Pelos tratamentos efectuados no Hospital de 
Felgueiras o assistente despendeu a quantia de 
Esc. 1.650$00; pelos tratamentos efectuados no 
Hospital de Guimarães, o assistente despendeu a 
quantia de Esc. 1.500$00, além das despesas 
que teve com as respectivas deslocações, em 
montante não concretamente apurado. 
Em consequência das lesões, o assistente sofreu 
dores físicas, quer durante a ocorrência dos 
factos, quer posteriormente, durante o tempo de 
tratamento e convalescença. 
O assistente sofreu o vexame de ter sido 
agredido e de ter de exibir publicamente os 
ferimentos sofridos. 
Em toda a sua descrita conduta agiu o arguido 
de vontade livre e determinada no propósito 
conseguido de maltratar fisicamente o ofendido. 
O arguido é primário. 
O arguido é reformado, aufere de pensão de 
reforma a quantia mensal de Esc. 55.000$00, 
fecha o jornal à 3ª feira, recebendo como 
contrapartida por esse serviço a quantia mensal 
de Esc. 40.000$00. O arguido paga esc. 
33.000$00 de renda, paga Esc. 14.000$00 pela 
amortização do carro e colabora em função das 
necessidades com quantia incerta, a título de 
alimentos para a filha. 
O arguido vive sozinho, completou o 7º ano do 
seminário, fez o exame ad hoc e frequentou a 
Universidade de direito em Coimbra. 

* 
 Considerou-se não provado que: 
Que a contenda acima referida tivesse na sua 
origem questões relacionadas com a circulação 
rodoviária; 
Que no decurso dessa contenda o arguido tenha 
apelidado o assistente de «Filho da puta» «Vou-
te matar»; 
Que tais expressões tenham sido proferidas por 
várias vezes, em voz alta, publicamente, com 
intenção de ofender a honra e consideração do 
ofendido. 
Que por causa das expressões verbalizadas 
tenha o ofendido se sentido humilhado e vexado 
e que viva triste e angustiado. 

* 
 FUNDAMENTAÇÃO 
 O recorrente impugna os factos dados 
como provados sob os nºs 4, 8 e 13. 
 No ponto nº 4 considerou-se provado 
que em 8 de Outubro de 2000, “Ema ....... 
continuava a viver no Laranjeiro, mas na 
companhia do arguido, embora mantivesse um 
relacionamento com o assistente”. 

 Saber com quem vivia a Ema na data 
dos factos, é irrelevante para a decisão dos 
autos, mesmo para aferir a culpa do arguido. 
 A situação que esteve na génese dos 
factos está suficientemente configurada na 
sentença, para o que pode interessar a uma 
decisão penal: há vários meses que existia um 
triângulo amoroso que envolvia o arguido, o 
assistente e a Ema ....., sendo que isso era do 
conhecimento de todos. Não podendo o arguido 
invocar a existência de um compreensível 
estado de emoção, por ter sido surpreendido 
com o conhecimento do que se passava, é 
irrelevante saber quais foram as vicissitudes 
concretas dos encontros e/ou desencontros que 
existiram entre os três. 
 Os outros dois factos têm a ver com a 
existência das agressões físicas de que foi alvo o 
assistente. 
 Mas, tal como está configurado, o 
recurso pressupõe o entendimento de que, em 
caso de impugnação da matéria de facto, o 
tribunal da relação pode fazer um novo 
julgamento, indicando, mediante a leitura das 
transcrições feitas, os factos que considera 
provados e não provados. 
 Porém, como escreveu o Prof. 
Germano Marques da Silva, talvez o principal 
responsável pelas alterações introduzidas no 
CPP pela Lei 59/98 de 25-8, “o recurso em 
matéria de facto não se destina a um novo 
julgamento, constituindo apenas um remédio 
para os vícios do julgamento em primeira 
instância” – Forum Justitiae, Maio/99. 
 Não concretiza aquele Professor a que 
vícios se refere, mas alguns poderão ser 
sumariamente indicados. 
 Por exemplo, se o tribunal a quo tiver 
dado como provado que A bateu em B com base 
no depoimento da testemunha Z, mas se da 
transcrição do depoimento de tal testemunha 
não constar que ela afirmou esse facto, então 
estaremos perante um erro manifesto no 
julgamento. Aproveitando ainda o mesmo 
exemplo, também haverá um erro no julgamento 
da matéria de facto se, apesar da testemunha Z 
afirmar que A bateu em B, souber de tal facto 
apenas por o ter ouvido a terceiros. Aqui 
estaremos perante uma indevida valoração de 
meio de prova proibido (art. 130 do CPP), que 
pode ser sindicada pela relação. 
 O recurso da matéria de facto não se 
destina a postergar o princípio da livre 
apreciação da prova, que tem consagração 
expressa no art. 127 do CPP. A decisão do 
Tribunal há-de ser sempre uma “convicção 
pessoal – até porque nela desempenham um 
papel de relevo não só a actividade puramente 
cognitiva mas também elementos racionalmente 
não explicáveis (v.g. a credibilidade que se 
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concede a um certo meio de prova) e mesmo 
puramente emocionais” – Prof. Figueiredo Dias, 
Direito Processual Penal, vol. I, ed.1974, pag. 
204. 
 Por outro lado, a livre apreciação da 
prova é indissociável da oralidade com que 
decorre o julgamento em primeira instância. 
Como ensinava o Prof. Alberto do Reis “a 
oralidade, entendida como imediação de 
relações (contacto directo) entre o juiz que há-
de julgar e os elementos de que tem de extrair a 
sua convicção (pessoas, coisas, lugares), é 
condição indispensável para a actuação do 
princípio da livre convicção do juiz, em 
oposição ao sistema de prova legal”. E concluía 
aquele Professor, citando Chiovenda, que “ao 
juiz que haja de julgar segundo o princípio da 
livre convicção é tão indispensável a oralidade, 
como o ar é necessário para respirar” – 
Anotado, vol. IV, pags. 566 e ss. 
 O art. 127 do CPP indica-nos um limite 
à discricionaridade do julgador: as regras da 
experiência comum e da lógica do homem 
médio suposto pela ordem jurídica. 
 Mas afigura-se indubitável que há 
casos em que, face à prova produzida, as regras 
da experiência permitem ou não colidem com 
mais do que uma solução. Se a decisão do 
julgador, devidamente fundamentada, for uma 
das soluções plausíveis segundo as regras da 
experiência, ela será inatacável, já que foi 
proferida em obediência à lei que impõe que ele 
julgue de acordo com a sua livre convicção. 
 Na sentença recorrida são indicadas 
com clareza a razões que levaram a que sra. juiz 
tivesse considerado provada a existência da 
agressão. Transcreve-se: “Quanto à autoria das 
agressões, o tribunal fundou a sua convicção no 
teor das declarações do ofendido, as quais não 
obstante a sua condição e interesse no desfecho 
da causa, nos pareceram sérias tendo sido 
igualmente acompanhadas pelo depoimento da 
testemunha Ema, depoimentos corroborados 
pelos elementos objectivos traduzidos na prova 
documental e pericial acima referida, em 
virtude da conexão temporal existente entre a 
data dos factos e da data neles aposta”. 
 Ora, lendo-se a transcrição que consta 
dos autos, vê-se que o assistente e a Ema 
efectivamente afirmaram que as agressões 
existiram. Nos termos da própria sentença, esses 
depoimentos, a que o tribunal deu credibilidade, 
conjugados com a prova pericial, convenceram 
o tribunal sobre os factos que considerou 
provados. 
 É certo que a versão plasmada na 
sentença, não é contada da mesma forma por 
todas as pessoas, nomeadamente pelo próprio 
arguido. É também certo que há algumas 

diferenças de pormenor entre os depoimentos do 
assistente e da Ema ......... 
 Mas a função do julgador não é a de 
achar o máximo denominador comum entre os 
diversos depoimentos. Nem, tão pouco, tem o 
juiz que aceitar ou recusar cada um dos 
depoimentos na globalidade, cabendo-lhe, antes, 
a espinhosa missão de dilucidar, em cada um 
deles, o que lhe merece crédito. Como já há 
muito escrevia o Prof. Enrico Altavilla “o 
interrogatório como qualquer testemunho está 
sujeito à crítica do juiz, que poderá considerá-
lo todo verdadeiro ou todo falso, mas poderá 
aceitar como verdadeiras certas partes e negar 
crédito a outras” – Psicologia Judiciária, vol. II, 
3ª ed. pag. 12. 
 É este, por excelência, o campo de 
aplicação do princípio da livre apreciação da 
prova. Tendo a prova sido produzida oralmente 
e com imediação perante a sra. juiz, não se 
demonstrando, perante os depoimentos 
transcritos, que as conclusões a que ela chegou 
colidem com as regras da experiência, nenhuma 
razão existe para alterar a matéria de facto 
fixada. 
 Em suma: ao atacar a decisão da 
matéria de facto pela via dum diferente juízo 
sobre a credibilidade dos diversos depoimentos, 
o que o recorrente verdadeiramente põe em 
causa é o princípio da livre apreciação da prova. 
A procedência do recurso, tal como está 
configurado, pressuporia a revogação ou a não 
observância do disposto no art. 127 do CPP. 
 Por isso, o recurso é manifestamente 
improcedente, devendo ser rejeitado – art. 420 
nº 1 do CPP. 
 Só mais uma nota: 
 Invoca o recorrente a violação do 
princípio in dubio pro reo. Este princípio é uma 
imposição dirigida ao juiz no sentido de este se 
pronunciar de forma favorável ao réu, quando 
não houver a certeza sobre os factos decisivos 
para a solução da causa. Mas daqui não resulta 
que, tendo havido versões díspares e até 
contraditórias sobre factos relevantes, o arguido 
deva ser absolvido em obediência a tal 
princípio. A violação deste princípio pressupõe 
um estado de dúvida no espírito do julgador, só 
podendo ser afirmada, quando, do texto da 
decisão recorrida, decorrer, por forma evidente, 
que o tribunal, na dúvida, optou por decidir 
contra o arguido – ac. STJ de 24-3-99 CJ stj 
tomo I, pag. 247. 
 Ora no texto do acórdão não se 
vislumbra que a sra. juiz tenha tido dúvidas 
sobre a prova de qualquer dos factos que 
considerou provados. 
 
 DECISÃO 
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 Os juizes do Tribunal da Relação do 
Porto rejeitam o recurso, por manifestamente 
improcedente – art. 420 nº 1 do CPP. 
 O recorrente pagará a importância de 3 
UCs a que alude o art. 420 nº 4 do CPP. 
 

Porto, 15 de Outubro de 2003 
Fernando Monterroso 
Ângelo Morais 
Borges Martins 

 
 
11. Sumário nº 3623 
I – As nulidades da sentença não são de 
conhecimento oficioso. 
II – Havendo actuações separadas por vários 
dias e não se provando que houve uma só e 
mesma resolução a presidir-lhes, o tribunal 
tem de concluir que cada uma dessas 
actuações obedeceu a uma resolução 
autónoma. 
III – O vício da insuficiência para a decisão da 
matéria de facto provada, previsto no artigo 
410 nº 2 alínea a) do Código de Processo 
Penal, não tem nada a ver com a insuficiência 
da prova sobre um ou mais factos. 
IV – Aquele vício ocorre quando o tribunal, 
podendo fazê-lo, deixou de investigar um ou 
mais factos com relevância para a correcta 
decisão de direito. 
V – A medida da pena não é de conhecimento 
oficioso. 
VI – Compete ao recorrente indicar as razões 
pelas quais entende que a pena deve ser 
reduzida. 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da 
Relação do Porto: 
 
No -º juízo do Tribunal Judicial da comarca....., 
em processo comum com intervenção do 
tribunal colectivo, procedeu-se ao julgamento 
do arguido Carlos....., tendo no final sido 
proferido acórdão onde se decidiu condená-lo 
em 
-3 anos e 6 meses de prisão, pela prática de um 
crime de roubo p. e p. pelo artº 210º, nº 1, do 
CP; 
-2 anos de prisão, pela prática de idêntico crime; 
-2 anos de prisão, pela prática de igual crime; 
-7 meses de prisão, pela prática de um crime de 
condução de automóvel sem habilitação legal p. 
p. pelo artº 3º, nº 2, do DL nº 2/98, de 3/1; 
-7 meses de prisão, pela prática de idêntico 
crime; 
-7 meses de prisão, pela prática de idêntico 
crime; 
-10 meses de prisão, pela prática de igual crime; 
e, cúmulo jurídico, na pena única de 

-7 anos e 6 meses de prisão. 
Foi ainda o arguido condenado pela prática de 
uma contra-ordenação p. p. pelo artº 13º, nº 1, 
do CE, na coima de 200,00 €. 
 
Transcreve-se parte desse acórdão: 
“Factos provados: 
1. Pelas 14 h.s e 30 m.s do dia 2 de Maio de 
2002, ao volante de um veículo automóvel 
ligeiro, da marca Fiat, modelo Punto ou Uno, 
preto, de matrícula que ostentava pelo menos X 
– .. –..,  no Lugar da....., nesta cidade, ao avistar 
Diamantina....., acompanhada pela sua mãe 
Laurentina....., que caminhava pelo passeio do 
lado direito, atento o sentido Lugar da..... – 
Lugar da....., nesta cidade, iniciou a marcha, em 
direcção oposta ao daquela e pela metade da via 
destinada aos veículos que seguissem em 
sentido contrário. 
2. Em frente do Hotel....., encostando o veículo 
ao passeio e esticando-se através da janela do 
condutor, puxando e cortando a alça, tirou-lhe a 
carteira à tiracolo, preta, que a mesma 
transportava no ombro esquerdo, exactamente 
do mesmo lado que levava ao colo o seu filho 
com apenas 7 meses de idade e, de imediato, 
continuou a sua marcha. 
3. A carteira continha duas carteiras tipo porta 
moedas e/ou documentos, uma preta e outra 
castanha, contendo diversos documentos 
pessoais e dos seus filhos Carina..... e Daniel....., 
um cartão multibanco referente a uma conta na 
agência de..... do Banco....., de um telemóvel da 
marca Motorola, modelo...., no valor declarado 
de 250 €, todas as chaves da sua residência, uma 
agenda, diversas fotografias de família e 1 800 € 
em dinheiro, quantia que transportava consigo 
para proceder ao pagamento de mobílias que 
tinha encomendado e iriam ser entregues na 
tarde desse dia. 
4. Como consequência da conduta do arguido 
descrita em 2º, a ofendida ficou com uma 
pisadura na face interior do braço esquerdo. 
5. Pelas 12 h.s e 30 m.s do dia 10 de Maio de 
2002, conduzindo o veículo automóvel ligeiro 
de passageiros da marca Honda, modelo....., 
branco, de matrícula ..-..-GT, pertencente a 
Manuel..... - de que se tinha apropriado entre as 
22 h.s e 45 m.s do dia 8 e as 2 h.s do dia 9 de 
Maio de 2002 no Bairro....., ..... -, na R......, 
nesta cidade, no sentido Praça..... – Lugar....., 
aproximou-se de Maria....., que caminhava pelo 
passeio do lado direito, no mesmo sentido. 
6. Parou junto ao passeio, esticou-se por cima 
do lugar ao lado do condutor, e, através da 
janela deste lado, puxou a carteira em pele 
castanha, no valor declarado de 100 €, que 
aquela transportava no ombro esquerdo, 
desequilibrando-a um pouco na direcção do 
veículo, e provocando a queda de um saco com 
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compras que a mesma carregava desse mesmo 
lado, abandonando o local de imediato.  
7. A carteira continha: 
a) um porta moedas preto no valor declarado de 
50 €; 
b) uma carteira porta documentos azul e outra 
vermelha, esta no valor declarado de 5 €; 
c) duas agendas azuis; 
d) dois pares de óculos, uns de sol da marca 
Gucci e os outros graduados sem marca, com os 
respectivos estojos em pele; 
e) um estojo de pele amarelo, vermelho e preto, 
contendo um batom; 
f) diversos documentos pessoais daquela e do 
seu filho Marco...... e o cartão da Segurança 
Social da sua empregada Ana.....; 
g) três cartões multibanco – dois do Banco B..... 
e o outro da Caixa.....; 
h) um cartão de crédito Banco.....; 
i) um cheque referente a uma conta do Banco 
B..... e vinte e três cheques de uma conta da 
Caixa..... em nome do seu marido António.....; 
j) uma caderneta respeitante a uma conta da 
Caixa..... titulada pela ofendida e seu marido; 
k) um telemóvel da marca Nokia, modelo..., 
cinzento, no valor declarado de 150€;  
l) dois porta chaves contendo as chaves da sua 
casa e do seu veículo automóvel; 
m) um isqueiro branco e vermelho com a 
inscrição Firststop; 
n) um pacote de lenços de papel, contendo 
alguns; 
o) 150 € e 25 dólares americanos. 
8. A carteira, contendo as carteiras para 
documentos, as agendas, os óculos e respectivos 
estojos, o estojo com batom, os porta chaves 
com as chaves, o isqueiro, o pacote de lenços de 
papel, o B.I., os cartões de eleitora, de 
contribuinte, da Repartição da Direcção Geral 
da Contabilidade Pública, de Doente do 
Hospital de....., do Sindicato....., do Clube de 
Caça e Pesca....., de beneficiária da  A.D.S.E. e 
carta de condução da ofendida e cartão da 
A.D.S.E. do seu filho, foram recuperados pelas 
19 h.s e 5 m.s do mesmo dia, encontrando-se 
debaixo do banco ao lado do condutor do dito 
veículo, estacionado na R......, nesta cidade, 
onde o arguido o abandonou. 
9. O porta moedas, contendo os cartões 
multibanco e de crédito, caderneta, cheques e 
outros documentos e papéis, examinados, 
descritos e fotografados a fls 70 a 84 – que aqui 
se dão por integralmente reproduzidos para 
todos os efeitos legais - foram recuperados no 
decurso da busca que foi efectuada ao quarto 
que o arguido ocupava na “Pensão.....”, sita na 
R......, nesta cidade, entre as 19 h.s e 10 m.s e as 
19 h.s e 40 m.s do dia 27 de Maio de 2002.       
10. Pelas 7 h.s e 20 m.s do dia 21 de Maio de 
2002, um indivíduo cuja identidade não foi 

possível apurar conduzia um veículo automóvel 
na Av......, nesta cidade, no sentido Lugar da...... 
– Lugar da....., onde seguia também no mesmo 
sentido, pelo passeio do lado esquerdo, atenta 
tal direcção, Lurdes......     
11. Aproximou-se daquela, passando a circular 
pela metade esquerda da via, destinada à 
circulação dos veículos em sentido contrário e, 
esticando o braço pela frente da mesma, agarrou 
a alça da carteira de napa, de usar à tiracolo, 
preta, que ela transportava na mão esquerda e 
tentou tirar-lha. 
12. Fazendo-a cair ao chão, onde a abandonou, 
ausentando-se logo do local. 
13. A carteira continha três carteiras de plástico, 
pretas – duas para documentos e uma para 
cheques, uma caixa porta jóias com um 
crucifixo, vários documentos, fotografias e 
papéis, as chaves da sua residência e 8 €.  
14. Os quais, com excepção do dinheiro, foram 
recuperados, meia hora depois, dentro daquele 
veículo, que o arguido abandonou na R......., na 
Urbanização....., nesta cidade, encontrando-se a 
carteira debaixo do banco ao lado do condutor. 
15. A ofendida, com a queda, sofreu 
traumatismo do ombro e perna direitos, que 
demandaram 9 dias de doença para curar com 
incapacidade para o trabalho. 
16. No dia 14-05-2002, pelas 13 horas, o 
arguido conduzia o veículo automóvel de 
matrícula DX-..-.., pertença de Manuel B....., 
pela Avenida....., na cidade do.....; 
17. Nessa ocasião, o arguido apercebeu-se que, 
pelo passeio que ladeia tal artéria, junto à faixa 
de rodagem, caminhava a ofendida Carmo..... 
que, a tiracolo, transportava uma sua carteira no 
valor de 70 €; 
18. De imediato, o arguido decidiu apoderar-se 
da sobredita carteira e dos objectos e valores 
que nela se encontrassem. 
19. Na concretização de tal propósito, dirigiu o 
automóvel que conduzia até ao passeio por onde 
caminhava a ofendida, imobilizou-o junto a esta 
e com o braço esquerdo puxou violentamente tal 
carteira, assim se apoderando da mesma e dos 
seguintes objectos e valores nela transportados, 
pertença da Carmo.....: 
- um porta-moedas de cor castanha, cujo valor 
não foi possível apurar; 
- 350 euros em notas do Banco.....; 
- o bilhete de identidade da ofendida; 
- uma caderneta da CGD. 
20. Seguidamente, o arguido reiniciou a marcha 
do DX e colocou-se em fuga. 
21. Ainda no dia 14-05-2002, a ofendida veio a 
reaver o seu bilhete de identidade e o porta-
moedas que lhe foi subtraído. 
22. Entre as 21 h.s e as 22 h.s e 30 m.s do dia 26 
de Maio de 2002 o arguido conduziu o veículo 
automóvel ligeiro de passageiros da marca 
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Mazda, modelo..., preto, de matrícula ..-..-JM, 
pertencente a Florinda....., residente em....., ....., 
em diversas ruas desta cidade, designadamente 
nas imediações deste Tribunal, na....., na R. 
de..... e na ...... 
23. Onde, quando estacionava em frente do 
estabelecimento denominado “A ......”, foi 
interceptado pela P.S.P., que já acompanhava de 
perto os seus movimentos desde as 21 h.s. 
24. Tendo sido encontrada no seu interior uma 
gazua como a referida em 18. 
25. O arguido não é titular de carta ou licença de 
condução de veículos automóveis; 
26. Não trabalha, vivendo, única e 
exclusivamente, nos quinze dias anteriores à 
data em que foi detido, das quantias de que se 
apropriou nos termos supra descritos; 
27. Agiu de forma voluntária, livre e consciente, 
com a intenção de fazer seus os objectos acima 
referidos, bem sabendo que actuava sem o 
consentimento e contra a vontade dos seus 
donos, e que a sua conduta era proibida e punida 
por lei. 
28. Tem registadas as seguintes condenações 
anteriores: 
Processo comum singular ../99 do -º juízo do 
Tribunal Judicial da Comarca de....., onde foi 
condenado em 4 de Fevereiro de 2000 pelo 
crime de condução de veículo sem habilitação 
legal, praticado em 25 de Julho de 1998, na 
pena de multa de 90 dias; 
Processo militar n.º ../99, do Tribunal Militar 
Territorial de....., onde foi condenado em 6 de 
Junho de 2000 pela prática de um crime de 
passagem de moeda falsa, praticado em 25 de 
Julho de 1998, na pena de 10 meses de presídio 
militar, pena perdoada por aplicação da Lei 
29/99, de 12 de Maio; 
Processo comum colectivo n.º ../01.0... da -ª 
Vara Mista do Tribunal Judicial de....., onde foi 
condenado em .. de Abril de 20.. pela prática de 
um crime de roubo, na pena de 16 meses de 
prisão, cuja execução ficou suspensa pelo 
período de 4 anos; 
29. O arguido vivia há cerca de um mês, antes 
de ser detido, em....., num quarto da Pensão....., 
em....., juntamente com a sua companheira e 
uma filha, agora com  três anos; 
30. Entretanto nasceu um outro filho, 
actualmente com oito meses; 
31. A companheira não trabalha e, nos primeiros 
quinze dias em que esteve em....., eram os seus 
sogros quem sustentavam o agregado familiar 
do arguido; 
32. O arguido é toxicodependente, sendo que o 
objectivo dos seus roubos era arranjar dinheiro 
para a compra de estupefacientes, gastando uma 
pequena parte do mesmo em alimentação para a 
sua família. 

33. Actualmente encontra-se a estudar no EP, 
estando a tirar um curso de “Arraiolos”, não 
estando a consumir drogas; 
34. Confessou os factos descritos sob os n.ºs 1, 
5 e 16, referindo estar arrependido e querer 
iniciar uma vida regrada junto da sua família. 
 
Factos não provados: 
1. Pelas 11 h.s e 30 m.s do dia 16 de Maio de 
2002, ao volante do veículo automóvel ligeiro 
de passageiros da marca Honda, modelo...., 
cinzento, de matrícula DX-..-.., pertencente a 
Manuel B..... – de que se tinha apropriado entre 
as 23 h.s do dia 13 e as 8 h.s do dia 14 de Maio 
de 2002, em frente da residência deste, sita na 
R. da......, em..... -, no sentido descendente, na 
R. de....., nesta cidade, aproximou-se de 
Lucília....., que caminhava no mesmo sentido. 
2. Depois, com um esticão, arrancou-lhe a 
carteira de pele, preta, no valor declarado de 7 €, 
que a mesma transportava à tiracolo, contendo 
as chaves da sua residência, uma carteira para 
documentos, onde se encontravam o seu 
contrato de trabalho emitido pela sua entidade 
patronal na Suíça, o seu B.I., os seus cartões de 
contribuinte e da Segurança Social, duas 
agendas, 100 francos suíços e cerca de 40 €. 
3. A carteira e demais objectos, com excepção 
das chaves e dos euros, foi recuperada, por ter 
sido encontrada por um funcionário da Câmara 
Municipal de....., no mesmo dia, na Estrada 
de....., nesta comarca, perto do Quartel. 
4. Pelas 7 h.s e 20 m.s do dia 21 de Maio de 
2002, conduzindo o veículo automóvel ligeiro 
de passageiros da marca Fiat, modelo Uno, 
preto, de matrícula JF-..-.., pertencente a José..... 
- de que se tinha apropriado entre as 23 h.s do 
dia 20 e as 7 h.s do dia 21 de Maio de 2002, no 
Bairro do....., em....., vila onde aquele reside -, 
na Av......, nesta cidade, no sentido Lugar da..... 
– Lugar da....., onde seguia também no mesmo 
sentido, pelo passeio do lado esquerdo, atenta 
tal direcção, Lurdes......     
5. Aproximou-se daquela, passando a circular 
pela metade esquerda da via, destinada à 
circulação dos veículos em sentido contrário e, 
esticando o braço pela frente da mesma, agarrou 
a alça da carteira de napa, de usar à tiracolo, 
preta, que ela transportava na mão esquerda e 
tentou tirar-lha. 
6. Como a mesma ofereceu resistência, 
agarrando-a com as duas mãos, empregou mais 
força, conseguindo arrancar-lha com um forte 
esticão. 
7. Fazendo-a cair ao chão, onde a abandonou, 
ausentando-se logo do local. 
8. Que o arguido, utilizando uma gazua feita de 
uma vareta de óleo de veículo automóvel, abriu 
e pôs a funcionar a viatura ligeira de passageiros 
da marca Lancia, modelo....., cinzento 
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metalizado, de matrícula UG-..-.., no valor de 2 
000 €, pertencente a Gentil....., que se 
encontrava estacionada em frente da sua 
residência, sita na Quinta de....., próxima da 
referida Urbanização da...... 
9. Conduziu-o até....., onde o abandonou no 
Bairro do....., referido em 11, onde veio a ser 
recuperado pela G.N.R. de...... 
10. Que o arguido se tenha apropriado entre as 0 
h.s e 30 m.s e as 8 h.s do dia 26 de Maio de 
2002, no parque do posto de abastecimento de 
combustíveis da Galp, sito na E.N. nº.., em....., 
....., do veículo automóvel de marca Mazda, 
modelo..., preto, de matrícula ..-..-JM”. 
 
Desse acórdão interpôs recurso o arguido, 
sustentando, em síntese, na sua motivação: 
- Há insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada. 
- Foi cometida a nulidade prevista no artº 379º, 
nº 1, alínea a), com referência ao artº 374º, nº 2, 
do CPP. 
- Relativamente à condução de automóvel sem 
habilitação legal em ocasiões diferentes, deve o 
recorrente ser condenado por um só crime, visto 
haver uma só resolução criminosa. 
- As penas parcelares devem sofrer redução. 
- E, por via disso, o mesmo deve acontecer em 
relação à pena única. 
 
O recurso foi admitido. 
Respondendo, o Mº Pº junto do tribunal 
recorrido disse que o recorrente não tem razão 
nas pretensões que apresenta, mas que deve 
declarar-se a nulidade de parte do acórdão 
recorrido, nos termos dos artºs 379º, nº 1, alínea 
b), e 359º, nº 2, do CPP. 
Nesta instância, o senhor procurador-geral 
adjunto, na vista que lhe foi dada ao abrigo do 
artº 416º do mesmo código, não se pronunciou 
sobre o objecto do recurso. 
No despacho referente ao exame preliminar do 
processo, o relator pronunciou-se pela rejeição 
do recurso, por manifesta improcedência. 
Corridos os vistos, cumpre decidir. 
 
Fundamentação: 
 
O Mº Pº junto do tribunal recorrido aponta ao 
acórdão recorrida a nulidade prevista no artº 
379º, nº 1, alínea b), alegando que condenou o 
arguido, no que à condução do automóvel DX-
..-.., no....., em 14/5/2002, por factos que 
representam uma alteração substancial dos 
descritos na acusação, sem se verificar o 
condicionalismo indicado no artº 359º, nº 2. 
Mas, as nulidade previstas no artº 379º não são 
de conhecimento oficioso, mas dependentes de 
arguição. 

Efectivamente, nulidades de conhecimento 
oficioso ou insanáveis, como se vê do artº119º, 
são apenas as aí especificadas e aquelas que 
“como tal forem cominadas em outras 
disposições legais”. Portanto, nulidades de 
conhecimento oficioso ou insanáveis são apenas 
as que a lei nomear como tal. Quando a lei se 
limita a cominar a nulidade de um acto, sem a 
classificar como insanável, está-se perante uma 
nulidade dependente de arguição. E as nulidades 
do artº 379º não estão indicadas como 
insanáveis. Pelo contrário, resulta do nº 2 desse 
preceito que são dependentes de arguição, pois 
indica-se aí o momento em que devem ser 
arguidas.  Tal indicação não teria qualquer 
sentido em relação a nulidades insanáveis, que 
não têm de ser arguidas, antes devendo “ser 
oficiosamente declaradas em qualquer fase do 
procedimento”. 
E uma nulidade dependente de arguição só pode 
ser arguida pelo interessado (artº 120º, nº 1), no 
caso, o recorrente, que nada arguiu. 
É certo que as nulidades do artº 379º devem ser 
arguidas em recurso, e o Mº Pº pode interpor 
recurso de quaisquer decisões no exclusivo 
interesse do arguido, nos termos do artº 401º, nº 
1, alínea a).  Poderia, assim, o Mº Pº arguir em 
recurso a alegada nulidade. 
Mas, o Mº Pº não interpôs recurso do acórdão, 
tendo apenas levantado a questão na resposta ao 
recurso.  Como é evidente, na resposta, o Mº Pº 
não pode alargar o âmbito do recurso. 
Não tendo, assim, sido arguida quando o podia 
ter sido, a invocada nulidade, a existir, sanou-se. 
 
Na acusação imputa-se ao arguido a prática de 
um crime de condução de automóvel sem 
habilitação legal p. e p. pelo artº 3º, nº 2, do DL 
nº 2/98, com referência à condução de vários 
automóveis em dias diferentes. 
No julgamento, o tribunal recorrido entendeu 
que os factos da acusação naquela parte 
integravam, não um, mas tantos crimes quantas 
as vezes em que conduziu automóvel sem 
habilitação legal, tendo, depois de cumprido o 
artº 358º, nºs 1 e 3, do CPP, condenado o 
recorrente pelos factos descritos na acusação 
sobre esta matéria por quatro crimes daquela 
natureza. 
Diz agora o recorrente que o tribunal recorrido 
excluiu a figura do crime continuado sem fazer 
qualquer consideração acerca da unidade de 
desígnio, cometendo a nulidade prevista no artº 
379º, nº 1, alínea a), com referência ao artº 374º, 
nº 2, do CPP. 
Não se percebe onde o recorrente vê tal 
nulidade. 
O tribunal recorrido disse claramente quais as 
razões por que entendia haver não um, mas 
quatro crimes do artº 3º, nº 2, do DL nº 2/98. 
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Efectivamente, depois de se ter afastado o crime 
continuado (e a unidade de desígnio, havendo 
várias condutas, não leva ao crime continuado, 
mas antes ao crime único com pluralidade de 
actividades; no crime continuado, cada conduta 
obedece a uma diversa resolução), por não estar 
provado qualquer circunstancialismo exterior 
que diminua consideravelmente a culpa, 
concluiu que em cada dia que o arguido 
conduziu um automóvel sem ter a habilitação 
necessária cometeu um crime do artº 3º, nº 2, do 
DL nº 2/98. 
E na acusação as várias conduções de 
automóvel pelo arguido não foram qualificadas 
como um crime continuado.   
Nem aí se alegava que essas condutas 
obedeceram a uma só resolução. 
Havendo actuações separadas por vários dias, se 
não se prova que houve uma só e mesma 
resolução a presidir-lhes, e isso no caso não se 
provou, tem de concluir-se, como fez o tribunal 
recorrido, que cada uma dessas actuações 
obedeceu a uma resolução autónoma. 
A Relação não chega a perceber o que  pretende 
o recorrente, e não vê aqui qualquer falta de 
fundamentação. 
 
Fala depois o recorrente em insuficiência para a 
decisão da matéria de facto provada. 
Tal vício estaria, se bem se percebe, em o 
tribunal recorrido ter considerado provado que a 
cada uma das conduções de automóvel 
correspondeu uma resolução autónoma, sem se 
ter feito prova bastante disso. 
Mas, o vício da insuficiência para a decisão da 
matéria de facto provada, previsto no artº 410º, 
nº 2, alínea a), do CPP, não tem nada a ver com 
a insuficiência da prova sobre um ou mais 
factos, sendo antes uma insuficiência da própria 
matéria de facto provada. Ocorre quando o 
tribunal, podendo fazê-lo, deixou de investigar 
um ou mais factos com relevância para a 
correcta decisão de direito. 
Se se decide dar como provado um facto quando 
a prova é insuficiente para tal decisão, o que há 
é um erro no julgamento da matéria de facto; 
um erro na apreciação da prova. 
Mas, um tal erro, não se tendo, como no caso, 
impugnado a decisão proferida sobre matéria de 
facto no âmbito do artº 412º, nºs 3 e 4, do CPP, 
só pode sindicada pelo tribunal de recurso ao 
abrigo do artº 410º, nº 2, alínea c), isto é, se 
resultar do texto da decisão recorrida, por si só 
ou conjugada com as regras da experiência 
comum. 
E, como é evidente, não contende com essas 
regras decidir que a cada uma de várias 
conduções ilegais, em dias diferentes, 
correspondeu uma resolução autónoma.  Nem o 
arguido diz isso. 

Não se percebe de todo a referência nesta parte 
ao automóvel de matrícula DX-..-... Esta, 
segundo o recorrente, não se conhecendo os 
restantes elementos de identificação do veículo, 
poderia ser falsa. E se fosse?  Quererá ele dizer 
que se podia estar perante o automóvel de um 
dos outros dias? E se assim fosse, qual seria 
relevância disso? Deixaria de se estar perante 
actuação autónoma?  É evidente que não. 
 
Em sede de direito, defende o recorrente, em 
primeiro lugar, que só deve ser condenado por 
um crime do artº 3º, nº 2, do DL nº 2/98, por 
haver uma só resolução criminosa. 
Não se tendo provado a existência de uma só 
resolução criminosa a presidir às várias 
actuações do arguido nesta parte, esta pretensão 
é insustentável. 
 
Em segundo lugar, fala o recorrente em redução 
das penas parcelares e, por essa via, da pena 
única. 
Mas, para além de alegar que o facto de ser 
consumidor de estupefacientes, “amolecendo a 
sua capacidade de autodeterminação”, deve 
funcionar como atenuante, alegação essa 
inoperante, por não se ter provado qualquer 
diminuição daquela capacidade, o recorrente 
não indica as razões pelas quais entende que 
deve operar-se a redução das penas parcelares, 
limitando-se a definir conceitos, como o de 
culpa, e a indicar os critérios gerais de 
determinação da medida da pena, sem 
concretizar qualquer inobservância destes por 
parte do tribunal recorrido. 
Quer isto dizer que a Relação, não conhecendo 
os motivos pelos quais o recorrente discorda 
aqui da decisão recorrida, e não sendo a medida 
da pena de conhecimento oficioso, não tem 
verdadeiramente neste ponto qualquer questão a 
decidir. 
Não havendo lugar a redução das penas 
parcelares, fica prejudicada a questão da 
redução da pena única, por ser apresentada em 
função daquela. 
 
O recurso é, assim, manifestamente 
improcedente, impondo-se, em consequência, 
nos termos do artº 420º, nº 1, do CPP, a sua 
rejeição. 
 
Decisão: 
Em face do exposto, acordam os juizes desta 
Relação em rejeitar o recurso. 
O recorrente vai condenado a pagar 3 UCs, ao 
abrigo do nº 4 daquele artº 420º, bem como, sem 
prejuízo do apoio judiciário, os honorários da 
sua defensora. 
 
Porto, 15 de Outubro de 2003 
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Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
 
 
12. Sumário nº 3628 
A busca domiciliária não é nula só porque foi 
realizada depois de esgotado o prazo fixado 
para o efeito no despacho judicial que a 
autorizou. 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da 
Relação do Porto: 
 
Em processo de inquérito a correr termos na 
comarca de...., a juíza de instrução, deferindo 
requerimento do Mº Pº, autorizou a realização 
de uma busca na casa de habitação de 
Joaquim...., emitindo o respectivo mandado. 
No despacho em que assim se decidiu, fixou-se 
o prazo de 15 dias, contados a partir de 
25/3/2003, data da decisão, para a efectuação da 
busca. 
Esta foi levada a cabo em 10/4/2003, por 
soldados da GNR do destacamento de...... 
Na altura da busca foi detido o Joaquim....., que 
veio a ser constituído arguido e apresentado à 
juíza de instrução para o interrogatório a que 
alude o artº 141º do CPP. 
A juíza de instrução, considerando que a busca 
foi realizada para além do prazo de 15 dias que 
havia fixado para a sua realização, ou seja, 
numa altura em que, em sua opinião, o mandado 
já não tinha validade, declarou 
- nula a busca; 
- nulas as apreensões que durante ela foram 
efectuadas; 
- indevida a detenção do arguido, que mandou 
restituir à liberdade, recusando interrogá-lo. 
 
Dessa decisão interpôs recurso o Mº Pº, 
sustentando, em síntese, na sua motivação: 
- No caso, por aplicação dos artºs 177º, nº 2, 
174º, nº 4, alínea a), do CPP e 51º do DL nº 
15/93, de 22/1, a busca não dependia de 
autorização do juiz. 
- Não é, pois, nula. 
- Mesmo que houvesse nulidade, seria 
dependente de arguição. 
- E ninguém a arguiu. 
 
O recurso foi admitido. 
Respondendo, o arguido defendeu a manutenção 
da decisão recorrida. 
Nesta instância, o senhor procurador-geral 
adjunto foi de parecer que o recurso merece 
provimento. 

Foi cumprido o artº 417º, nº 2, do CPP, tendo-se 
o arguido pronunciado no sentido da 
improcedência do recurso. 
Corridos os vistos, cumpre decidir. 
 
Fundamentação: 
 
Diz o recorrente que a busca não dependia de 
autorização do juiz, nos termos dos artºs 177º, nº 
2, 174º, nº 4, alínea a), do CPP e 51º do DL nº 
15/93, pelo que nunca podia ser declarada nula. 
Não tem razão, na medida em que, não se 
referindo os indícios existentes à prática 
iminente de crime que pusesse em grave risco a 
vida ou a integridade de qualquer pessoa, não se 
preenche a previsão da alínea a) do nº 4 do artº 
174º. 
Alega, em segundo lugar, o recorrente que, a 
haver nulidade, seria dependente de arguição, 
não podendo a senhora juíza conhecer dela 
oficiosamente, como fez. 
Mas, a questão não se situa no plano das 
nulidades, mas antes no das proibições de prova, 
constituindo estas e aquelas realidades distintas, 
como logo se vê do artº 118º, nº 3, daquele 
código.  
Se a busca for ilegal, por não poder ser realizada 
por quem a levou a cabo, houve intromissão no 
domicílio e as provas assim obtidas são nulas, 
como diz o artº 126º, nº 3, do mesmo diploma. E 
a consequência da nulidade das provas é não 
poderem ser utilizadas, de acordo com o nº 1 
deste último preceito. 
Vejamos, pois, se a busca é inválida, pelo 
fundamento invocado na decisão recorrida.. 
Diz-se aí que a busca é nula, por ter sido 
realizada para além do prazo de validade do 
mandado emitido para o efeito, concluindo-se 
ainda pela invalidade das apreensões efectuadas, 
bem como da detenção do arguido, cujo 
interrogatório foi recusado. 
Mas, tanto no despacho que autorizou a busca, 
como no mandado emitido para o efeito, não se 
diz que a autorização só era válida por 15 dias. 
Diz-se singelamente: “Prazo: 15 dias”. O que 
daí se conclui é que a senhora juíza de instrução 
fixou prazo para a realização da diligência que 
autorizou - a busca.  Não para a validade da 
autorização. 
Por isso, e porque em certas situações, não 
obstante a direcção do inquérito pertencer ao Mº 
Pº ( artº 263º, nº 1, do CPP ), o juiz de instrução 
pode marcar o tempo dos actos de inquérito, o 
que no caso houve foi simplesmente a prática de 
um acto dessa natureza com atraso. 
E o atraso na prática de um acto de inquérito 
não se repercute na validade da autorização a 
coberto da qual é praticado. Poderá, 
eventualmente, acarretar responsabilidade 
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disciplinar para o funcionário incumpridor. Só 
isso. 
Aliás, concedida a autorização do juiz de 
instrução para uma busca domiciliária, por se 
entender estarem reunidos os pressupostos para 
a sua realização, essa autorização, que não é 
arbitrária (tem de ser dada sempre que se 
verifiquem os requisitos estabelecidos na lei e 
só pode ser dada quando isso aconteça), só 
perde validade se deixarem de subsistir esses 
pressupostos. Ora, no caso, a situação que 
justificou a autorização da busca mantinha-se no 
momento em que foi realizada. 
Não é, pois, nula a busca levada a cabo na casa 
de habitação do arguido no dia 10/4/2003. 
 
Decisão: 
 
Em face do exposto, acordam os juizes desta 
Relação em dar provimento ao recurso, ainda 
que por motivo diferente dos invocados pelo 
recorrente, revogando a decisão recorrida, que 
deve ser substituída por outra, no pressuposto de 
que aquela busca não é nula. 
Sem custas. 
 
Porto, 5 de Novembro de 2003 
Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
 
 
13. Sumário nº 3629 
No caso de haver lugar a cúmulo de penas, 
beneficiando umas de perdão e outras não, 
deve adoptar-se a seguinte metodologia: 
1º - opera-se o cúmulo de todas as penas 
parcelares que se encontram em situação de 
serem cumuladas, sendo a pena daí resultante 
a verdadeira pena única; 
2º - opera-se um cúmulo das penas parcelares 
que beneficiam do perdão, cúmulo esse só para 
um efeito: o de cálculo do perdão; 
3º - deduz-se o perdão assim encontrado 
àquela primeira e verdadeira pena única. 
 
 Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 
 
 No Tribunal de Círculo de B....., em 
processo comum com intervenção do tribunal 
colectivo, procedeu-se ao julgamento do 
arguido António ......, tendo no final sido 
proferido acórdão, onde se decidiu condená-lo 

 -na pena de 14 anos de prisão, 
pela prática de um crime de homicídio p.e p. 
pelo artº 131º do CP; 

  -a pagar, a título de 
indemnização, a quantia de 2 494,00 € a cada 
um dos demandantes José ..... e Juliette ......; 
  -em cúmulo daquela pena com 
as que lhe foram aplicadas nos processos nºs 
81/96, 7/98, do Tribunal de Círculo de B....., 
5/97, do Tribunal Judicial da comarca de M....., 
e 109/98 do 2º juízo do Tribunal Judicial da 
comarca de C....., na pena única de 20 anos de 
prisão. 
 
 Para tanto, foram dados como 
provados os seguintes factos: 
 Na noite de 10 para 11 de Julho de 
1990, encontrava-se Michel ..... no interior do 
bar denominado “C... N...”, situado no r/c do nº 
... do B....., em Paris, França, juntamente com a 
sua companheira Myriam ....., estando ambos 
sentados ao balcão desse estabelecimento 
comercial, onde foram consumindo bebidas 
alcoólicas. 
 Pouco depois das 23,00 horas, entrou 
nesse bar o arguido, que se colocou, de pé, 
encostado à ponta do referido balcão, onde 
esteve a beber cerveja. 
 Por razões e em circunstâncias que não 
foi possível apurar, houve um desentendimento 
entre o arguido e o Michel ...... 
 Em seguida, o arguido dirigiu-se ao 
quarto onde se encontrava hospedado, com o nº 
...., no hotel de L’A...., situado no mesmo prédio 
e a poucos metros da entrada interior daquele 
bar.  Aí, depois de lhe ter sido aberta a porta por 
Francisco ....., que morava no mesmo quarto, 
pegou numa faca de cozinha, cuja lâmina tinha 
o comprimento de 10 a 20 cm, e regressou, 
apressadamente, ao bar, entrando pela porta 
interior. 
 Uma vez ali, e em circunstâncias que 
também não foi possível apurar, o arguido 
espetou, por três vezes, a faca no peito do 
Michel ....., provocando-lhe os ferimentos 
descritos no relatório de autópsia de fls. 93 a 
100, traduzido a fls. 370 a 373 e 565 a 568. 
 Uma das facadas atingiu o ofendido na 
região torácica anterior esquerda, a 1,25 m da 
planta do pé, a 8 cm à esquerda da linha 
mediana e a 2,5 cm à esquerda do mamilo, 
provocando-lhe uma ferida incisa com 3 cm de 
comprimento, com o calcanhar situado à 
esquerda e a ponta adelgaçada para a direita, 
ferida essa profunda e que, passando pelo 5º 
espaço inter-costal esquerdo, atingiu o lobo 
inferior do pulmão esquerdo, terminando ao 
nível do lobo inferior do mesmo pulmão. A 
rotura dos vasos pulmonares assim provocada 
pela facada deu causa directa e necessária a 
abundante hemorragia interna, no sentido da 
direita para a esquerda e da frente para trás. 
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 Esta ferida desenha um trajecto da 
facada no sentido da direita para a esquerda e da 
frente para trás. 
 Outra facada atingiu o ofendido na 
região torácica anterior esquerda, a 1,18 m da 
planta do pé, a 18 cm à esquerda da linha 
mediana e a 7 cm à esquerda do mamilo, 
provocando-lhe uma ferida incisa com 4 cm de 
comprimento. Trata-se de uma ferida superficial 
subcutânea ao nível dos músculos costais. O 
calcanhar do ferimento está situado à esquerda e 
a ponta adelgaçada à direita. 
 Po fim, a outra facada atingiu o 
ofendido na região torácica anterior direita, a 
1,18 m da planta do pé, a 4 cm à direita da linha 
mediana e a 8 cm à direita do mamilo, 
provocando--lhe uma ferida incisa com 3,5 cm 
de comprimento, com o calcanhar situado para 
baixo e a ponta adelgaçada para cima, ferida 
esta com a profundidade de cerca de 11 cm, que 
atingiu o lobo esquerdo do fígado. 
 Estes ferimentos, pela hemorragia 
interna que provocaram, foram causa directa e 
necessária da morte do ofendido, que ocorreu 
alguns minutos depois. 
 Após ter praticado estes factos, o 
arguido pôs-se em fuga, andando a vaguear pela 
cidade, e apresentou-se ao trabalho na hora 
normal, só dali tendo saído a meio da manhã, 
quando soube que a rádio tinha difundido a 
notícia da morte do Michel ...... 
 Este apresentava uma taxa de álcool no 
sangue de 4,85 g/l, conforme exame ao sangue 
recolhido no seu cadáver. 
 O arguido tinha ingerido bebidas 
alcoólicas, em quantidade não apurada, mas 
mantinha a capacidade para avaliar a ilicitude da 
sua conduta e de se determinar de acordo com 
essa avaliação. 
 Agiu, pois, livre e conscientemente, 
querendo tirar a vida ao ofendido e sabendo que 
a sua conduta era proibida e punida por lei, quer 
em França, quer em Portugal. 
 José .... era irmão da vítima e Juliette 
..... sua mãe. 
 Ambos sofreram muito com a sua 
morte. 
 O arguido foi condenado 
  -no processo nº 81/96 do 
Tribunal de Círculo de B....., por acórdão de 
12/11/1997, transitado em julgado, pela prática, 
em Novembro de 1995, de um crime de tráfico 
p. e p. pelo artº 21º, nº 1, do DL nº 15/93, de 
22/1, na pena de 5 anos e 6 meses de prisão; 
  -no processo nº 5/97 do 
Tribunal Judicial da comarca de M....., por 
sentença de 12/12/1997, transitada em julgado, 
pela prática, entre 20/1996 e 6/5/1996, de um 
crime de falsificação de documento p. e p. pelo 

artº 256º, nºs 1, alínea a), e 3, do CP, na pena de 
17 meses de prisão; 
  -no processo nº 7/98 do 
Tribunal de Círculo de B......., por acórdão de 
30/4/1998, transitado em julgado, pela prática, 
em Maio de 1997, de um crime de tráfico p. e p. 
pelo artº 21º, nº 1, do DL nº 15/93, na pena de 7 
anos de prisão; 
  -no processo nº 109/98 do 2º 
juízo do Tribunal Judicial da comarca de C....., 
por sentença de 16/11/2000, transitada em 
julgado, pela prática, entre 4/2/1996 e 5/2/1996, 
de um crime de evasão p. e p. pelo artº 352º, nº 
1, do CP, na pena de 9 meses de prisão. 
 Antes dos factos destes autos, o 
arguido manteve sempre bom comportamento. 
 É pessoa bem considerada socialmente 
na sua aldeia de origem, sendo de condição 
social e económica muito humilde. 
 Antes de preso, trabalhava à jeira, 
ganhando 5 ou 6 contos por dia, e vivia em casa 
da mãe. 
 
 E foram dados como não provados 
outros factos, nomeadamente que 
  -ao longo do tempo em que 
esteve no bar, o arguido tenha, por meio de 
olhares, manifestado interesses libidinosos, 
primeiro em relação à filha dos donos do 
estabelecimento e uma amiga dela, e depois em 
relação à Myriam ....., apesar de ter percebido 
bem, pela postura de ambos, que ela era mulher 
ou companheira do Michel .....; 
  -também se tenha apercebido 
que o Michel ...... e a Myriam ....., ao longo da 
noite e por via dos sucessivos consumos de 
bebidas, iam ficando alcoolizados, pelo que 
logo formulou o desígnio de se aproveitar dessa 
situação para obter êxito nas suas intenções 
libidinosas relativamente à Myriam; 
  -tenha por isso fixado cada 
vez mais descaradamente a Myriam e feito 
sucessivas tentativas para a abordar; 
  -nessas tentativas, e também 
para lhes toldar mais o raciocínio, o arguido lhes 
tenha pago mais bebidas, que eles aceitaram; 
  -porque a Myriam se tenha 
queixado ao seu companheiro da forma 
descarada como o arguido a fixava, aquele tenha 
observado a este que ela era sua mulher e que os 
deixasse em paz; 
  -quando, pelas 5,30 horas, o 
arguido viu que o Michel ...... e a Myriam se 
preparavam para irem para casa, e que assim se 
iam frustrar os desígnios libidinosos que havia 
formulado satisfazer com ela e que o obstáculo 
principal era aquele, logo planeou e decidiu 
tirar-lhe ali mesmo, na frente da Myriam, a 
vida; 
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  -quando o arguido voltou com 
a faca ao bar, este já tivesse as portas fechadas, 
pelo que teve de bater, a pontapé, na porta 
lateral, assim fazendo que fosse aberta por 
Meyer ....., dono desse bar; 
  -uma vez aberta a porta, se 
tenha dirigido rapidamente ao Michel ....., que já 
estava de pé entre o balcão e a referida porta, 
caminhando juntamente com a Myriam para a 
saída e, sem lhe dizer nada, se tenha postado em 
frente daquele e lhe tenha vibrado as facadas, só 
o deixando quando este caiu prostrado e sem 
qualquer reacção; 
  -o que motivou o arguido foi o 
facto de a vítima constituir um obstáculo para 
poder ter para si, pelo menos naquela noite, a 
Myriam; 
  -tenha agido de forma 
planeada, com grande determinação e frieza, 
ciente de que a vítima estava alcoolizada e seria 
incapaz de se defender; 
  -antes de praticar os factos, o 
arguido tenha sido humilhado no bar, lhe 
tenham passado um rasteira e tenha havido 
agressões mútuas entre a Myriam, a vítima, o 
dono do bar e o arguido; 
  -quando o arguido foi ao 
quarto buscar a faca, tivesse sido perseguido por 
aqueles; 
  -a agressão tenha ocorrido no 
corredor; 
  o estado de embriaguez do 
arguido não lhe permitisse antever as 
consequências do seu acto; 
  -a vítima fosse pessoa 
agressiva, conflituosa e tenha provocado a 
cicatriz existente na cara da Myriam; 
  -esta fosse pessoa que 
aparentava dedicar-se à prostituição e que, 
durante aquela noite, tenha assediado o arguido, 
sendo isso aceite pela vítima: 
  -esta aparentasse viver à custa 
da Myriam. 
 
 Desse acórdão interpôs recurso o 
arguido, sustentando, em síntese, na sua 
motivação: 
  -O tribunal recorrido errou no 
julgamento de alguns pontos de facto, pois 
provaram-se factos mitigadores da culpa e da 
ilicitude que não foram considerados como tal. 
  -Dando-se agora como 
provados esses factos a pena pelo crime de 
homicídio deve fixar-se no mínimo previsto – 8 
anos de prisão. 
  - A manter-se a decisão a que 
o tribunal recorrido chegou em matéria de facto, 
a pena por tal crime não deve ultrapassar 9 anos 
e 6 meses de prisão. 

  -A pena única deve ser 
reduzida. 
  -Os perdões devem ser 
aplicados depois de fixada a pena única. 
 
 O recurso foi admitido. 
 Respondendo, o Mº Pº junto do tribunal 
recorrido defendeu a manutenção da decisão 
recorrida. 
 Nesta instância, o senhor procurador-
geral adjunto teve vista do processo. 
 Colhidos os vistos e realizada a 
audiência, cumpre decidir. 
 
 Fundamentação: 
 O recorrente começa por impugnar a 
decisão proferida sobre matéria de facto. 
 Em primeiro lugar, pretende que se 
considere provado que o Michel ..... era tido nas 
redondezas por indivíduo agressivo e 
conflituoso. 
 Tal facto resultaria provado do 
depoimento da testemunha Carole ...... 
Mas, a Relação nem sequer pode ter acesso a 
esse depoimento, por não ter sido gravado, 
como logo se vê de fls. 1327, não havendo nisso 
mais que simples irregularidade, já sanada, por 
não ter sido arguida no próprio acto, nos termos 
do artº 123º, nº 1, do CPP (cfr. acórdão de 
fixação de jurisprudência do STJ de 27/6/2002, 
publicado no DR I série-A de 17/7/2002). A 
prova disponível é até em sentido contrário ao 
apontado pelo recorrente: a testemunha Meyer 
..... disse que o ofendido “era verdadeiramente 
inofensivo” e que nunca causou problemas. 
 Em segundo lugar, pretende o 
recorrente que se dê como provado que o 
arguido se sentiu vexado e humilhado, por 
razões que se desconhecem, e que agiu em 
estado de forte exaltação, provocado pelo 
vexame e humilhação. 
 Mas, baseia esta pretensão em 
declarações prestadas pela testemunha Meyer 
..... durante o inquérito, declarações essas que 
não valem como prova em julgamento, nos 
termos do artº 355º, nº 1, do CPP, visto não se 
verificar a situação prevista no nº 2 desse 
preceito. 
 Nas declarações prestadas na fase de 
julgamento, esta testemunha não dá qualquer 
indicação da alegada forte exaltação, vexame ou 
humilhação.  Diz mesmo que antes das facadas 
“não houve um único incidente”. 
 De qualquer modo, não se vê que o 
facto pretendido pudesse ter qualquer 
relevância, pois se não se conhecem as razões 
pelas quais o arguido alegadamente se sentiu 
vexado e humilhado, esse pretenso sentimento 
pode ser totalmente injustificado. 
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 Em terceiro lugar, defende o recorrente 
que deve ser considerado provado que a 
ingestão de bebidas alcoólicas diminuía a sua 
capacidade de avaliar a ilicitude do seu 
comportamento e de se determinar de acordo 
com essa avaliação. 
 Isso resultaria dos depoimentos das 
testemunhas Francisco ..... e Meyer ...... 
O primeiro teria declarado que o arguido 
“estava borracho” e que por isso nem conseguiu 
abrir a porta do quarto, tendo sido a testemunha 
a fazê-lo. O recorrente não localizou na 
gravação – indicando o número da cassete, o 
lado e as voltas – esta afirmação, e tinha de 
fazê-lo, em conformidade com o artº 412º, nºs 3, 
alínea b), e 4, do CPP.  E, lendo a transcrição 
das declarações que prestou na audiência, vê-se 
que o Francisco ..... não afirmou que o arguido 
estava “borracho”, mas apenas que lhe pareceu 
que estava. Trata-se, assim, de declaração sem 
qualquer rigor, da qual não se pode concluir que 
o arguido tivesse diminuída a sua capacidade 
para avaliar a ilicitude do seu comportamento e 
de se determinar de acordo com essa avaliação. 
O recorrente também não especifica quais as 
declarações do Meyer ..... que afirmam ou 
sequer inculcam o facto em análise.  E o que se 
vê das declarações desta testemunha é que ela 
afastou até a possibilidade de o arguido ter o 
raciocínio toldado pelo álcool.  Efectivamente, 
não só afirmou nada ter visto nesse sentido, 
como disse que no seu bar o arguido apenas 
bebeu 3 cervejas, estando assente que este 
permaneceu no bar nas 5 horas anteriores à 
agressão – o arguido chegou ao bar pelas 23,00 
horas de 10/10/1990 e desferiu os golpes sobre 
o ofendido quando já eram 4,00 horas do dia 
seguinte – e que pelo menos uma dessas 
cervejas foi consumida logo que entrou no bar ( 
consta, sem oposição, dos factos dados como 
provados que o arguido logo que entrou no bar 
se encostou ao balcão, onde esteve a beber 
cerveja ), isto é, que as 3 cervejas não foram 
consumidas pouco tempo antes da agressão. 
Em quarto lugar, pretende o recorrente que não 
deve considerar-se provado que quis tirar a vida 
ao Michel ....., mas apenas que previu a 
possibilidade de provocar esse resultado e se 
conformou com ele. 
O dolo, como dado subjectivo que é, só pode 
revelar-se através de factos materiais.  E, no 
caso, os elementos assentes permitem e impõem 
deduzir que o arguido actuou com o propósito 
de matar o ofendido.  Na verdade, o facto de ter 
desferido 3 golpes com uma faca de cozinha, 
cuja lâmina tinha pelo menos 10 cm de 
comprimento, numa zona do corpo onde se 
alojam órgãos vitais, golpes esses dos quais 2 
foram vibrados necessariamente com grande 
violência, visto um ter atingido um pulmão e o 

outro o fígado, sendo a profundidade do último 
de 11 cm, só pode querer significar que o 
arguido actuou com aquele propósito. 
A circunstância de o arguido ainda ter ido 
trabalhar no dia seguinte e só ter fugido quando 
soube que a rádio dera a notícia da morte do 
ofendido não significa que ele não quisesse 
matá-lo no momento em que lhe desferiu os 
golpes.  Quando muito, tal facto poderia apontar 
no sentido de que o arguido pensou que não 
matara o ofendido, apesar de o ter querido fazer. 
Não merece, assim, censura a decisão a que o 
tribunal recorrido chegou em matéria de facto.  
Não procedendo as críticas feitas pelo 
recorrente a essa decisão e não se vislumbrando 
qualquer vício de conhecimento oficioso, tem-se 
ela como definitiva. 
 
Em sede de direito, o recorrente começa por 
discutir a medida da pena aplicada pelo crime 
destes autos – homicídio p. e p. pelo artº 131º do 
CP. 
A este cabe em abstracto a pena de 8 a 16 anos 
de prisão. 
A determinação da medida da pena, dentro dos 
limites definidos na lei, é feita em função da 
culpa do agente e das exigências de prevenção, 
atendendo o tribunal a todas as circunstâncias 
que, não fazendo parte do tipo de crime, 
depuserem a favor ou contra aquele, como diz o 
artº 71º do CP, que enumera 
exemplificativamente alguns desses factores.  E 
a pena não pode ultrapassar a medida da culpa – 
artº 40º, nº 2, do mesmo código. 
 O modelo de determinação da medida 
da pena que melhor combina os critérios da 
culpa e da prevenção é, ainda na lição de 
Figueiredo Dias, “aquele que comete à culpa a 
função (única, mas nem por isso menos 
decisiva) de determinar o limite máximo e 
inultrapassável da pena;  à prevenção geral (de 
integração) a função de fornecer uma «moldura 
de prevenção», cujo limite máximo é dado pela 
medida óptima de tutela dos bens jurídicos – 
dentro do que é consentido pela culpa – e cujo 
limite mínimo é fornecido pelas exigências 
irrenunciáveis de defesa do ordenamento 
jurídico; e à prevenção especial a função de 
encontrar o quantum exacto de pena, dentro da 
referida «moldura de prevenção», que melhor 
sirva as exigências de socialização (ou, em 
casos particulares, de advertência ou de 
segurança) do delinquente” ( Revista Portuguesa 
de Ciência Criminal, Ano 3, Abril – Dezembro 
1993, páginas 186 e 187 ). 
 No caso, o arguido agiu com dolo 
directo e intenso, visto que o facto de ter 
desferido sobre o ofendido três golpes numa 
zona do corpo onde se encontram órgãos vitais 
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revela uma vontade muito forte de consumar o 
crime. 
O grau de ilicitude é o normal para um crime de 
homicídio, pois neste campo nada se provou 
para além da ilicitude que enforma o tipo. 
O arguido tem a seu favor o bom 
comportamento anterior aos factos, e contra si o 
facto de ter praticado posteriormente vários 
crimes. 
Temos, assim, que a culpa se situa num patamar 
médio, em medida que se pode situar num ponto 
equidistante dos limites mínimo e máximo da 
moldura penal.  
As exigências de prevenção geral são razoáveis, 
pois a intensidade do dolo com que o arguido 
actuou e os vários crimes cometidos de seguida 
não podem deixar de causar impressão nas 
pessoas em geral, provocando necessariamente 
preocupação e insegurança.  Por isso, o mínimo 
imprescindível ao restabelecimento da 
confiança colectiva na validade da norma 
violada situa-se também num ponto médio da 
moldura penal. 
Há ainda significativas necessidades de 
prevenção especial, visto que a propensão do 
arguido para a prática de crimes leva a fazer 
recear que, a não haver agora uma forte reacção 
do tribunal, punindo-o com alguma severidade, 
no futuro ele se mantenha na senda do crime. 
Da ponderação destes dados resulta adequada a 
pena de 12 anos de prisão. 
 
Vejamos agora a pena única, de cuja medida o 
recorrente também discorda. 
Havendo concurso de crimes entre o destes 
autos e os dos processos nºs 81/96, 7/98, do 
Tribunal de Círculo de B...., 5/97, do Tribunal 
Judicial da comarca de M......, e 109/98, do 2º 
juízo do Tribunal Judicial da comarca de C....., 
há que operar o cúmulo jurídico das respectivas 
penas, aplicando ao arguido uma pena única por 
todos esses crimes, nos termos dos artºs 77º e 
78º do CP. 
A pena aplicável tem, de acordo com o nº 2 do 
primeiro destes preceitos, como limite máximo 
a soma das penas parcelares em causa, não 
podendo ultrapassar 25 anos (não se concorda 
que no caso não possa exceder-se os 20 anos, 
visto que 4 dos crimes, cujas penas somam 14 
anos e 8 meses de prisão, foram praticados 
quando já estava em vigor a redacção 
introduzida pelo DL nº 48/95, de 15/3) tratando-
se de pena de prisão, e como limite mínimo a 
parcelar mais elevada. 
Quer isto dizer que a pena única há-de fixar-se 
entre 12 e 25 anos de prisão. 
Na determinação da sua medida concreta devem 
ter-se em conta os critérios gerais do artº 71º do 
mesmo código – culpa do agente e exigências 
de prevenção – e o critério especial indicado no 

nº 1 daquele artº 77º :  “Na medida da pena são 
considerados, em conjunto, os factos e a 
personalidade do agente” (cfr., neste sentido, 
Figueiredo Dias, As consequências Jurídicas do 
Crime, página 291). 
O número de crimes cometidos pelo arguido 
evidencia certa propensão para a criminalidade, 
o que releva em sede de culpa e de prevenção, 
quer geral, exigindo o sentimento de justiça 
colectivo uma punição significativa, quer 
especial, impondo-se uma pena de alguma 
severidade, com vista a levar o arguido a 
reflectir sobre as consequências dos seus actos 
e, em consequência, a afastar-se no futuro do 
crime. 
Considerando estes elementos, acha-se 
adequado fixar a pena única em 17 anos de 
prisão. 
 
E agora, depois de fixada a pena do concurso, 
passa-se à questão dos perdões de pena a que 
possa haver lugar. 
Relativamente à pena aplicada pelo crime de 
homicídio, o recorrente beneficia do perdão da 
Lei nº 23/91, de 4/7, visto a infracção haver sido 
cometida até 25/4/1991.  Não em relação às 
penas dos outros crimes, que foram praticados 
depois dessa data.  Porque assim é, o perdão, 
nos termos do artº 14º, nº 1, alínea b), desse 
diploma legal, é de 1 ano e 6 meses de prisão. 
Não obstante o crime de homicídio haver sido 
cometido até 16/3/1994, o recorrente não 
beneficia do perdão da Lei nº 15/94, de 11/5, 
como foi decidido em 1ª instância, sem 
oposição. 
Resta o perdão da Lei nº 29/99, de 12/5. 
Atentas as exclusões previstas no seu artº 2º, nº 
2, alíneas a) e n), o arguido só beneficia deste 
perdão em relação às penas dos processos nºs 
5/97, do Tribunal Judicial da comarca de M....., 
e 109/98, do 2º juízo do Tribunal Judicial da 
comarca de C....., aplicadas pelos crimes de, 
respectivamente, falsificação de documento – 
17 meses de prisão – e de evasão – 9 meses de 
prisão. 
Como o perdão, em caso de cúmulo, incide 
sobre a pena única (artº 1º, nº 4), há que operar 
um cumulo jurídico das penas que beneficiam 
do perdão, como de resto se diz no nº 3 do artº 
2º, cúmulo esse apenas para efeito de cálculo do 
perdão. 
Esse cúmulo foi fixado na 1ª instância em 19 
meses de prisão, sem crítica do recorrente, pelo 
que tem de aceitar-se. 
Resulta daqui que o perdão é, ao abrigo do artº 
1º, nº 1, da Lei nº 29/99, de 1 ano de prisão. 
Assim, em relação à pena única aplicada pelo 
concurso de crimes aqui em causa – 17 anos de 
prisão – o recorrente beneficia dos seguintes 
perdões: 
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  -1 ano e 6 meses de prisão, ao 
abrigo da Lei nº 23/91; 
  -1 ano de prisão, ao abrigo da 
Lei nº 29/99. 
É este o método que se considera correcto para 
aplicação dos perdões. 
A decisão recorrida seguiu caminho diferente, 
pois  
  -fez incidir o perdão da Lei nº 
23/91 sobre a pena do crime de homicídio, 
cumulando de seguida o remanescente dessa 
pena com as restantes; 
  -operou o cúmulo das penas 
que beneficiam do perdão da Lei nº 29/99, 
calculou o perdão com base nessa pena e, depois 
de aplicado o perdão, cumulou o remanescente 
da pena única encontrada para cálculo do perdão 
com as restantes penas parcelares. 
Não se concorda com esta metodologia. 
O cúmulo jurídico é de penas parcelares, e o 
remanescente de uma pena única, como no caso 
a de 19 meses de prisão aplicada ao concurso 
dos crimes de falsificação de documento e de 
evasão, não é uma pena parcelar.  O 
remanescente de uma pena única continua a ser 
pena única.  Não é, pois, aceitável a técnica de 
cumular o remanescente de uma pena única com 
penas parcelares.  E a solução não pode ser 
diferente no caso de, entre as várias penas do 
concurso, só uma delas estar abrangida pelo 
perdão, como no caso a do homicídio em 
relação à Lei nº 23/91, porque as regras do 
cúmulo e de aplicação dos perdões devem ser as 
mesmas num caso ou noutro. 
E o presente caso até evidencia que a solução a 
que chegou a decisão recorrida neste ponto não 
é a melhor.  Efectivamente, tendo o tribunal 
recorrido, ao que se percebe, entendido que, no 
caso, a pena única não podia ultrapassar os 20 
anos de prisão, como foi essa a medida que 
fixou, depois de ter aplicado perdões de pena, 
deve perguntar-se o seguinte:  Havendo lugar a 
revogação dos perdões (e não importa saber se 
no caso ainda é possível a revogação, porque a 
solução tem de contemplar essa possibilidade), 
o arguido cumpriria a pena que havia sido 
perdoada?  Se sim, ultrapassar-se-ia a medida 
que se entendera ser o limite máximo.  Se não, a 
revogação é irrelevante. 
Se o perdão incide, em caso de cúmulo, sobre a 
pena única, a primeira a operação a realizar é a 
da fixação dessa pena, e as posteriores 
operações que tenham de ser efectuadas para 
efeitos de cálculo do perdão não podem mexer 
com ela.  E é dela que o perdão deve ser 
deduzido.  Depois de achada a pena única do 
concurso – a verdadeira pena única –, as 
posteriores operações só podem ter a ver com o 
cálculo desse perdão. 
 

Decisão: 
Em face do exposto, acordam os juizes desta 
Relação, no provimento parcial do recurso, em 
alterar a decisão recorrida, decidindo 
 -fixar em 12 anos de prisão a pena pelo 
crime de homicídio p. e p. pelo artº 131º do CP; 
 -em cúmulo jurídico dessa pena com as 
dos referidos processos nºs 81/96, 5/97, 7/98 e 
109/98, condenar o recorrente na pena única de 
17 anos de prisão; 
 -declarar perdoados dessa pena 
  -1 ano e 6 meses de prisão, ao 
abrigo da Lei nº 23/91; 
  -1 ano de prisão, ao abrigo da 
Lei nº 29/99. 
O recorrente vai condenado a pagar as custas, 
fixando-se a taxa de justiça em 2 UCs. 
 
Porto, 25 de Novembro de 2003 
Manuel Braz 
André da Silva 
Fernando Monterroso 
 
 
14. Sumário nº 3631 
I – O artigo 358 do Código de Processo Penal 
destina-se a impedir que o arguido possa ser 
confrontado, sem possibilidade de defesa, com 
factos ou incriminações com que não podia 
razoavelmente contar, o que não acontece com 
a simples degradação do homicídio simples. 
II – A exigência legal de na sentença se fazer a 
descrição dos factos provados e não provados 
refere-se apenas aos que são essenciais à 
caracterização do crime e às suas 
circunstâncias juridicamente relevantes, o que 
exclui os factos inócuos, irrelevantes para a 
qualificação do crime ou para a graduação da 
responsabilidade do arguido, mesmo que 
descritos na acusação e na contestação. 
III – A presunção de inocência e com ela o in 
dubio pro reo também opera nos casos em que 
subsistam dúvidas sobre a ocorrência dos 
factos impeditivos ou extintivos da 
responsabilidade, mas isso não significa que o 
tribunal tenha de demonstrar uma a uma todas 
as circunstâncias impeditivas ou extintivas da 
responsabilidade ou que a mera alegação das 
mesmas pelo arguido implique a necessidade 
de provar a sua inocência. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
No Proc. ../.. do -º Juízo Criminal de....., em 
processo comum com intervenção do tribunal 
colectivo, foi proferido acórdão que condenou o 
arguido LUÍS..... em: 
- 1 (um) ano de prisão, por um crime de 
condução perigosa de veículo rodoviário, p. e p. 
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pelo art. 291º, nº 1, alíneas a) e b) do Código 
Penal; 
- 10 (dez) anos de prisão, por cada um de 4 
(quatro) crimes de homicídio simples, p. e p. 
pelo art. 131º do Código Penal. 
- 1 (um) ano e 6 (seis) meses de prisão, por cada 
um de 3 (três) crimes de dano qualificado p. e p. 
pelos arts. 212º, nº 1 e 213º, nº 1, alínea a) do 
Código Penal. 
E, em cúmulo jurídico daquelas oito penas 
parcelares de prisão, na pena única de: 
- 25 (vinte e cinco) anos de prisão. 

* 
Foi ainda, face ao disposto nos artigos 100º, nºs 
2, 3 e 4, 101º, nº 1, alínea b), nº 2, alíneas b) e 
c), e nº 3, do Código Penal, determinada a 
cassação da carta de condução do arguido, pelo 
período de 5 (cinco) anos, não lhe podendo ser 
concedida nova carta de condução, durante 
aquele período. 

* 
Deste acórdão interpôs recurso o arguido 
Luís...... 
Suscita as seguintes questões:  
- a nulidade decorrente da falta de 
documentação das declarações da audiência; 
- a nulidade decorrente de não constar da acta 
do julgamento o exame dos relatórios das 
autópsias, perícias médicas e outros documentos 
juntos aos autos; 
- a nulidade decorrente da inobservância das 
regras processuais em caso de alteração não 
substancial de factos; 
- a nulidade da sentença decorrente da falta de 
enumeração dos factos provados e não 
provados; 
- a falta de fundamentação relativamente aos 
factos que integram o «dolo eventual»; 
- o uso de conceitos de direito na enumeração 
dos factos provados; 
- a insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada; 
- a contradição insanável da fundamentação ou 
entre a fundamentação e a decisão; 
- o erro notório na apreciação da prova; 
- a violação do princípio in dubio pro reo; 
- a qualificação dos factos; e 
- a pena aplicada. 
Indica como normas violadas os arts. 127, 163, 
358 nºs 1 e 3, 362 nº 1 al. d), 363, 368, 370, 374 
nº 2, 379, 410 nº 2 als. a), b) e c)do CPP; 32 nº 2 
da CRP; e 14 nº 3, 12, 20 nº 2 e 72 do Cod. 
Penal  
Respondendo, o magistrado do MP junto do 
tribunal recorrido pronunciou-se pela 
improcedência do recurso. 
No mesmo sentido, responderam os assistentes: 
- José L..... e Lúcia.....; e 
- Armando..... e mulher Benvinda.....; 
Manuel..... e mulher Fernanda.....; e Glória...... 

Nesta instância, o sr. procurador-geral adjunto 
emitiu parecer no mesmo sentido. 
Colhidos os vistos, procedeu-se à realização da 
audiência com observância do formalismo legal. 

* 
I – No acórdão recorrido foram considerados 
provados os seguintes factos:  
a) No dia 30 de Março de 2002, cerca da 
00h30m,  no IC.., a cerca de 1 km antes do nó 
de ...../....., na faixa de rodagem destinada ao 
trânsito que efectuasse o trajecto ...../....., o 
arguido conduzia o veículo todo-o-terreno, 
marca “Nissan Terrano”, matrícula ..-..-NG, 
pertencente à V...... 
b) O “NG” circulava na referida faixa, em 
contra-mão, no sentido ...../...., encostado ao 
separador central, com os faróis médios ligados 
e a uma velocidade de 100 km/h.  
c) Nessas circunstâncias o veículo conduzido 
pelo arguido cruzou-se com o veículo marca 
“Fiat Punto”, de matrícula ..-..-II, conduzido por 
Rui....., que circulava na hemi-faixa da direita. 
d) Este ao cruzar-se com o “NG” efectuou sinais 
de luzes ao Luís....., que seguiu a sua marcha, 
ocupando a via da esquerda, junto ao separador  
central.  
e) Ao mesmo tempo o condutor do referido 
“Fiat Punto” accionou os quatro piscas do seu 
veículo, para avisar do perigo os condutores que 
circulassem imediatamente atrás de si. 
f) Após a saída de....., e a cerca de 2 ou 3 km 
antes da saída de ...../....., circulava junto ao 
separador central, à esquerda da via, o veículo 
de matrícula ..-..-SG, conduzido por César....., 
que transportava como passageiros, Ricardo....., 
Jorge....., Mónica..... e Filipe.  
g) E atrás deste, igualmente pelo lado esquerdo 
da via, seguia o veículo ligeiro de passageiros 
marca “VW”, modelo Golf”, de matrícula 
FR....., conduzido por Sérgio....., transportando 
como passageiros, Miguel......, Tânia..... e 
Raquel......  
h) Nessa altura o ”NG” continuava a ocupar a 
via da esquerda, mas passou a circular a 
velocidade superior a 100 Km/hora e com os 
faróis na posição de máximos. 
i) O César..... mal se apercebeu da presença do 
“NG”, guinou para a direita, para se afastar 
daquele, mas não o conseguiu, dado que o 
arguido Luís..... repetiu o gesto desviando-se 
também para a direita.  
j) O César..... tornou a desviar a direcção do 
veículo, guinando para a esquerda, mas, mais 
uma vez, o arguido Luís..... voltou a direcção do 
seu veículo para a esquerda, procurando seguir 
o trajecto do outro veículo. 
k) A colisão entre ambos só não ocorreu, pelo 
facto de o outro condutor ter deixado que o 
arguido se aproximasse frontalmente do seu 
veículo e, com aquele muito próximo, ter 
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guinado para a direita, em direcção à berma, 
evitando deste modo o choque.  
l) No momento em que o “NG” e o “SG” se 
cruzaram, o arguido tornou a acelerar e desviou 
a sua viatura ligeiramente para a esquerda 
(atento o sentido ..../.....), indo então embater 
com a frente do lado direito do seu veículo 
contra a frente do veículo “VW”, modelo Golf”, 
de matrícula FR....., para capotar de seguida e 
assim ficar imobilizado na faixa de rodagem.  
m) Logo após, o motociclo de matricula 
..BYX.., conduzido pela vítima José...... 
embateu de frente na parte lateral direita do 
veículo conduzido pelo arguido, despistou-se, e 
acabou por embater contra os rails do separador  
central, sendo o corpo da vítima projectado para 
a faixa da rodagem.  
n) As colisões acima descritas ocorreram ao Km 
325,9 do IC 1, numa recta, onde o piso estava 
em boas condições, tal como as condições 
atmosféricas  
o) Em consequência destes embates, resultou a 
morte para todos os passageiros do veículo 
ligeiro de passageiros de matrícula FR..... e para 
o condutor do motociclo e, ainda ferimentos 
para o condutor do veículo automóvel e para o 
arguido.  
p) A morte de Miguel..... foi devida às lesões 
traumáticas crânio- encefálicas e torácicas 
descritas e sofridas no embate. 
q) Por sua vez, Raquel..... morreu em 
consequência da hemorragia interna que 
sobreveio como complicação das graves lesões 
traumáticas torácicas e abdominais apontadas no 
relatório de autópsia médico-legal e resultantes 
do supra referido embate. 
r) A morte de Tânia..... foi devida às graves 
lesões traumáticas crânio-encefálicas, raqui-
medulares e torácicas descritas no relatório da 
autópsia e também causadas pelo embate. 
s) Por último, a morte de José..... foi devida às 
lesões traumáticas crâneo-encefálicas, torácicas 
e abdominais que sofreu, lesões essas descritas 
no relatório da autópsia e igualmente resultantes 
dos embates. 
t) Por sua vez, o ofendido, Sérgio..... foi 
assistido no Hospital....., apresentando 
traumatismo do ombro direito, torácico e 
abdominal e fractura exposta do ombro direito, 
tendo tido alta por transferência no dia 
05/04/2002, para o Hospital....., na Suíça, 
continuando ainda sujeito a tratamentos de 
reabilitação numa clínica local.  
u) Com efeito, à data da realização da perícia 
médica realizada nestes autos, o Sérgio..... ainda 
se encontrava com incapacidade temporária para 
o trabalho, não se encontrando totalmente 
curado, apresentando pequenas cicatrizes no 
dorso na mão direita, cicatriz linear com 13 cm 
de comprimento, vertical na nádega e região da 

anca, duas cicatrizes lineares, com 4 cm de 
comprimento, na face externa da coxa, ao nível 
do terço superior e inferior, cicatriz linear, 
horizontal, com 3 cm de comprimento, 
localizada no terço médio da face externa da 
coxa, atrofia dos músculos nadegueiros, atrofia 
da coxa de 3 cm, aos 10 cm do bordo superior 
da rótula, dor à mobilização da articulação 
coxo-femural com limitação dos arcos finais dos 
movimentos e, ainda, dificuldade em subir e 
descer escadas, transportar pesos, permanecer 
em posições estáticas ou deslocar-se a pé por 
períodos prolongados, dores na anca direita e 
joelho, afirmando não ser capaz de correr e 
exercer normalmente a sua profissão de 
mecânico, dado necessitar de fazer pausas 
frequentes.  
v) As lesões supra descritas demandaram ao 
ofendido Sérgio..... 268 dias de doença, com 
incapacidade total para o trabalho desde o dia 
do acidente até Setembro de 2002, encontrando-
se desde então, com incapacidade temporária 
para o trabalho. 
w) O arguido Luís..... recebeu tratamento 
médico no Hospital de....., tendo sofrido 
contusão crânio-encefálica e torácica, lesões 
essas que demandaram 30 dias de doença, com 
igual período de tempo de incapacidade para o 
trabalho.  
x) Também em consequência do embate, o 
veículo automóvel pertencente ao Sérgio....., 
marca “VW Golf”, que valia cerca de € 
9.000,00, ficou totalmente destruído. 
y) O motociclo de marca “Suzuki ....”, ficou 
completamente inutilizada, valendo o mesmo € 
4.000,00 (quatro mil euros), ficando também 
completamente destruído o capacete, o fato, as 
luvas em pele e o relógio, que a vítima José..... 
envergava. 
z) Por último, o veículo conduzido pelo arguido, 
marca “Nissan Terrano II”, que valia cerca de € 
10.000,00, ficou completamente inutilizado. 
aa) O arguido conduzia aquela viatura depois de 
ter ingerido bebidas alcoólicas, apresentando 
uma TAS de 2,89 gramas/litros, de álcool no 
sangue. 
bb) O mesmo tinha bebido vinho ao jantar e 
após outras bebidas alcoólicas, designadamente 
bebidas brancas.  
cc) Apesar de se encontrar nesse estado de 
alcoolémia, o arguido quis continuar na “noite”, 
e conseguiu conduzir o veículo que lhe estava 
distribuído desde....., onde esteve com amigos 
até ao local onde provocou o acidente de 
trânsito, tendo, para o efeito, efectuado um 
percurso de cerca de 30 quilómetros.  
dd) À data do acidente, o Luís..... trabalhava 
como técnico de BTS (antenas), para a “V.....”, 
tendo como função a inspecção e manutenção 
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das antenas, numa área que cobria o litoral, 
desde ..... até ao Alto Minho.  
ee) E, nessa semana, de 25 de Março a 1 de 
Abril, o arguido estava a efectuar o serviço de 
prevenção, razão pela qual estava autorizado a 
conduzir o veículo da empresa em deslocações 
particulares.  
ff) O Luís..... conhecia o local onde se deu o 
embate, dado que fez esse trajecto inúmeras 
vezes, não só devido ao seu emprego mas, 
ainda, por ter residido no......  
gg) Por motivos que se desconhecem, mesmo 
quis conduzir em contra-mão, já que teve 
oportunidade de efectuar a inversão de marcha, 
com toda a segurança.  
hh) O mesmo teve, também, oportunidade de 
desviar o seu veículo da rota dos veículos que 
eram conduzidos por César....., Sérgio..... e pela 
vitima José......  
ii) O Luís..... conduz habitualmente veículos 
ligeiros de passageiros e motociclos, tendo carta 
de condução para ligeiros desde 27/02/1996 e 
para motociclos desde 09/09/99.  
jj) O Luís....., foi julgado e condenado pelo 
crime de condução sob a influência do álcool e 
por injúrias à autoridade, no Proc. Sumário 
../2001, do -° Juízo Criminal de....., por, no dia 
10/03/2001 conduzir o veículo ligeiro de 
passageiros de matrícula ..-..-NP, com uma TAS 
de 1,88 gramas/litro de álcool no sangue e 
nessas circunstâncias ter injuriado o agente 
fiscalizador.  
kk) Foi, ainda, julgado e condenado pelo crime  
de condução sob o efeito do álcool, no Proc. 
Sumário n° ../01, do -° Juízo Criminal de....., 
por conduzir, no dia 27/05/2001, o motociclo de 
matrícula ..-..-NR, com a TAS de 1,63 
gramas/litro de álcool no sangue. 
ll) O arguido agiu de forma livre e consciente 
bem sabendo ser as suas condutas proibidas e 
punidas por lei. 
mm) Quis, para o efeito, conduzir, como 
conduziu, o dito veículo automóvel não obstante 
ter ingerido bebidas alcoólicas e saber que não 
estava em condições de o fazer.  
nn) Ao actuar da forma acima descrita, isto é, ao 
circular no IC1 no sentido .....-....., na via 
destinada aos veículos que seguissem no sentido 
contrário, o arguido previu a possibilidade e o 
perigo de embater em outras viaturas que 
circulassem em sentido contrário ao seu, e, no 
entanto, conformou-se com essa possibilidade, 
não parando o seu veículo ou desviando a 
trajectória do mesmo para a berma da via, 
nomeadamente, quando o Rui..... lhe fez sinais 
de luzes. 
oo) Do mesmo modo, ao actuar da forma acima 
descrita, também previu que, ao embater com o 
seu “Jeep” nos veículos que circulassem em 
sentido contrário, causaria a morte aos 

respectivos ocupantes, como na realidade veio a 
acontecer em relação aos passageiros e condutor 
de dois dos veículos acima mencionados – “VW 
Golf” e o motociclo “Susuki” – conformando-
se, no entanto, com esse resultado previsto. 
pp) Acresce ainda que, ao actuar da forma 
acima descrita, o arguido representou a 
possibilidade de causar  estragos nessas viaturas 
e no veículo que conduzia, tendo pleno 
conhecimento que daí resultaria a destruição de 
bens alheios, contra a vontade dos ofendidos. 
qq) E quis ainda conduzir em contra-mão, e com 
os faróis ligados na posição de máximos, 
sabendo que punha em risco a vida dos utentes 
da via e bens patrimoniais alheios de grande 
valor, conformando-se, no entanto, com essa 
situação. 

*** 
Para além dos factos acima descritos, não se 
provaram os restantes factos constantes da 
acusação e da contestação, nomeadamente: 
a) o valor indicado na acusação referente ao 
capacete, fato, luvas e relógio que o 
motociclista, vítima do acidente, usava; 
b) a destruição no acidente de uma pulseira e 
um fio em prata e um telemóvel, que o 
motociclista usaria; 
c) o valor referente ao veículo conduzido pelo 
arguido, indicado na acusação; 
d) ao mudar de trajecto, tal como ocorria com o 
veículo conduzido pelo César....., o arguido 
actuou com a intenção de colidir frontalmente 
com aquele; 
e) o arguido actuou com o propósito de tirar a 
vida aos ocupantes dos veículos contra os quais 
embateu; 
f) ao circular em contra-mão, o arguido queria 
por em risco a vida dos utentes da via e bens 
patrimoniais alheios de grande valor; 
g) o arguido sabia, ao actuar da forma descrita, 
que estava a lançar mão de um meio perigoso e 
insidioso, revelando, assim, a sua conduta 
especial censurabilidade e perversidade; 
h) apesar do seu estado e totalmente 
inconsciente sobre os factos que praticava, 
nomeadamente sem capacidade sequer de se 
localizar, estando o arguido em....., ..... e com 
intenção de regressar a....., à casa onde vive com 
os pais e avós, introduziu-se na sua viatura e 
seguiu em direcção ao Porto, tendo tentado 
seguir as placas indicativas; 
i) para o efeito, dirigiu-se para a Estrada 
Nacional n° .., no sentido...../.....; 
j) o arguido percorreu mais cerca de 500 metros 
na aludida Estrada Nacional n°... e, no primeiro 
cruzamento que encontrou à sua esquerda, de 
harmonia com o pensava ter sido indicado na 
placa referida, mudou a sua direcção, para ali 
virando; 
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k) conduzido pela placa atrás referida e pela 
ausência de sinais de trânsito de proibição, o 
arguido entrou na via que dá acesso ao IC, 
convencido de que o estava a fazer na direcção 
do....., direcção que pretendia seguir; 
l) uma vez naquela via e na ausência de 
quaisquer outros veículos a circular na mesma, 
naquela hora, o arguido não deu conta da 
possibilidade de estar a conduzir em contra-
mão; 
m) sendo por isso que, entrou em contra mão, 
sem que de tal se tenha apercebido dado o 
estado e libação total em que se encontrava, 
estado esse que não lhe permitiu sequer 
localizar-se no sentido que pretendia seguir; 
n) o arguido pretendia ir para o......, e uma vez 
entrado no IC.., ali a circular, sempre conduziu 
pela faixa de rodagem mais à direita, atento o 
seu sentido de marcha, convencidíssimo que, 
desse modo, respeitava a circulação rodoviária, 
nomeadamente, seguindo pela faixa destinada 
aos veículos mais lentos; daí circular junto ao 
separador central do IC.., tendo em conta a 
circulação contra-mão; 
o) assim convencido percorreu o arguido cerca 
de 2 quilómetros, até lhe ter surgido um 
primeiro veículo, pensando o arguido que esse 
veículo circulava em contra-mão.; 
p) aquando da ocorrência do acidente, o arguido 
já há algum tempo que não consumia qualquer 
espécie de bebida alcoólica; e 
q) a quantidade de álcool detectada no sangue 
do arguido, provocou-lhe um manifesto estado 
de embriaguez  total. 

* 
FUNDAMENTAÇÃO 
1 – Questão prévia 
Com a motivação do recurso e aquando da 
reposta a que alude o art. 417 nº 2 do CPP, 
foram juntos diversos documentos, 
genericamente recortes de jornais, onde foram 
feitas reportagens do julgamento na primeira 
instância ou são noticiados acidentes ocorridos 
em auto estradas. 
Tais documentos não podem ser considerados 
por esta Relação, por várias razões, das quais 
apenas se apontam algumas. 
Primeiro, porque são extemporâneos – art. 165 
nº 1 do CPP. 
Depois, porque os recursos visam apenas 
modificar as decisões recorridas e não criar 
novas decisões sobre matérias ou questões 
novas que não foram, nem podiam ter sido, 
suscitadas ou conhecidas pelo tribunal 
recorrido. É pacífica a jurisprudência no sentido 
de que "a missão do tribunal de recurso é a de 
apreciar se uma questão decidida pela tribunal 
de que se recorreu foi bem ou mal decidida e 
extrair daí as consequências atinentes; o tribunal 
de recurso não pode pronunciar-se sobre 

questão nova, salvo se isso for cometido 
oficiosamente pela lei" - por todos, acs. STJ de 
6-2-87 e de 3-10-89, BMJs 364/714 e 390/408. 
Por outras palavras, se a relação atendesse ao 
conteúdo dos documentos estaria, em violação 
do disposto no art. 355 nº 1 do CPP (“não valem 
(...) quaisquer provas que não tiverem sido 
produzidas ou examinadas em audiência”), a 
proferir uma decisão nova com base em 
elementos de prova inexistentes aquando do 
julgamento. 
Finalmente, porque os relatos jornalísticos não 
cabem dentro dos meios de prova considerados 
admissíveis nos arts. 128 e ss do CPP. 
2 - A nulidade decorrente da falta de 
documentação das declarações da audiência 
Trata-se de questão que foi objecto de decisão 
do STJ que no acórdão 5/02 fixou 
jurisprudência no sentido de que “a não 
documentação das declarações prestadas na 
audiência de julgamento, contra o disposto no 
art. 363 do CPP, constitui irregularidade, sujeita 
ao regime estabelecido no art. 123 do mesmo 
diploma legal, pelo que, uma vez sanada o 
tribunal já não pode dela conhecer” – DR Iª 
Série-A de 17-7-02. 
Não havendo razões para discordar desta 
orientação, não pode ser declarada a invocada 
nulidade. 
Por outro lado, tendo a falta de gravação da 
prova ocorrido na presença do arguido e do seu 
defensor, está sanada a irregularidade, por não a 
terem suscitado no próprio acto – art. 123 do 
CPP. 
3 – A nulidade decorrente de não constar da acta 
do julgamento o exame dos relatórios das 
autópsias, perícias médicas e outros documentos 
juntos aos autos 
O recorrente não indica a norma que comina 
com nulidade esta alegada omissão. 
No entanto, sempre se dirá o seguinte: 
Dispõe o art. 355 nº 1 do CPP que “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”. Tem sido 
jurisprudência constante do nosso mais Alto 
tribunal que os documentos constantes do 
processo consideram-se produzidos em 
audiência independentemente da sua leitura, 
sendo irrelevante que as actas sejam omissas 
quanto aos que contribuíram para a formação da 
convicção do tribunal. Os documentos juntos 
aos autos são provas que, forçosamente, estão 
presentes na audiência e submetidas ao 
contraditório, sem necessidade de serem lidas, 
já que as partes têm conhecimento do seu 
conteúdo. Várias decisões do STJ neste sentido 
são referidas por Maia Gonçalves em anotação 
ao mencionado art. 355 do CPP. 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 128

4 – A nulidade decorrente da inobservância das 
regras processuais em caso de alteração não 
substancial de factos – art. 358 nºs 1 e 3 do 
CPP. 
Imediatamente antes da leitura do acórdão foi 
proferido o seguinte despacho:  
“O Tribunal, após a reunião do colectivo, 
entendeu alterar alguns factos descritos na 
acusação pública” 
“Dada a palavra ao ilustre mandatário do 
arguido para se pronuncia-se (sic) nos termos 
dos arts. 358 nºs 1 e 3 do Cod. Proc. Penal, que 
no uso da mesma declarou que nada tinha a opor 
ou a requerer, prescindia do prazo de vista” 
(sic). 
Alega agora o recorrente que, apesar da sua 
declaração de não posição, com o despacho 
acima transcrito não foi observado o disposto 
nas normas dos nºs 1 e 3 do art. 358 do CPP. 
Tem razão. 
Vejamos: 
O art. 1 al. f) do CPP define alteração 
substancial dos factos como sendo “aquela que 
tiver por efeito a imputação ao arguido de um 
crime diverso ou a agravação dos limites 
máximos das sanções aplicáveis”. 
A necessidade de definição deste conceito 
prende-se com o princípio da identidade do 
processo penal: fixado na acusação o objecto do 
processo penal, deve ele manter-se o mesmo até 
ao trânsito em julgado da sentença. Este 
princípio é essencial à existência de um efectivo 
e eficaz direito de defesa do arguido, já que se 
ao tribunal fosse permitido modificar o objecto 
do processo, poderia este deparar-se com novos 
factos e novas incriminações que não tinha 
considerado quando da preparação da defesa – 
cfr. Silva Tenreiro, Considerações sobre  o 
Objecto do Processo Penal, Revista da Ordem 
dos Advogados, ano 47, pag. 1.000. 
Mas, como decorre da letra daquela norma, nem 
toda a modificação dos factos deve ser 
considerada «substancial». 
O CPP, refere uma outra: «a alteração não 
substancial de factos» (art. 358 nº 1). 
Para além dos factos constantes da acusação 
(que constituem o objecto do processo em 
sentido técnico), podem existir outros factos que 
não foram formalmente vertidos na acusação, 
mas que têm “com aqueles uma relação de 
unidade sob o ponto de vista subjectivo, 
histórico, normativo, finalista, sociológico, 
médico, temporal, psicológico, etc.”. Esses 
factos novos fazem parte do chamado «objecto 
do processo em sentido amplo». Não têm como 
efeito a imputação ao arguido de um crime 
diverso ou a agravação dos limites máximos das 
sanções aplicáveis (isto é, não contendem com a 
identidade do objecto do processo), mas, por 
serem relevantes para a decisão, o seu 

conhecimento pressupõe o recurso ao 
mecanismo previsto no art. 358 nº 1 do CPP 
para a alteração «não substancial de factos» – 
cfr. Marques Ferreira, Da Alteração dos Factos 
Objecto do Processo Penal, RPCC, ano I, tomo 
2, pag. 226. 
Finalmente temos os casos em que o tribunal 
apenas pormenoriza ou concretiza os factos que 
já constam da acusação. 
Exemplificando: se o arguido vier acusado de 
ter dado três murros no queixoso, nenhuma 
alteração de factos haverá (substancial ou não) 
se for provado que foram apenas dois e não três 
os murros desferidos; ou que os murros foram 
dados com a mão direita. Neste caso, o tribunal 
limitou-se a concretizar ou esclarecer um facto 
que já constava da acusação. Porém, já 
estaremos perante uma alteração «não 
substancial» se o tribunal der como provado 
que, em consequência dos murros, o ofendido 
ficou com a cana do nariz partida, teve de ser 
operado e esteve internado durante alguns dias. 
Estes factos novos não importam uma alteração 
substancial, porque não mexem com a 
identidade do objecto do processo, uma vez que 
fazem parte do mesmo “pedaço de vida” dos 
factos da acusação, formando com eles um 
conjunto em conexão natural. Mas têm um 
evidente relevo para a aferição da 
responsabilidade do agente do crime (cfr., 
nomeadamente, art. 71 nº 2 al. a) do Cod. 
Penal), pelo que cabem na previsão do art. 358 
nº 1 do CPP, que expressamente refere os factos 
novos «com relevo para a decisão da causa». 
A norma do art. 358 nº 1 do CPP, destina-se a 
permitir ao arguido organizar a sua defesa 
relativamente a esses factos novos e relevantes 
com os quais não pôde razoavelmente contar 
quando contestou a acusação. 
Sendo esse o escopo de tal norma (permitir ao 
arguido que se defenda de factos), o tribunal 
tem, discriminadamente, que lhe comunicar 
quais são esses factos, sob pena de transformar 
o cumprimento do mecanismo do art. 358 do 
CPP num mero ritual sem substância. 
O mesmo se passa com a alteração da 
qualificação jurídica prevista no nº 3 daquele 
art. 358. Se o tribunal não informar o arguido 
qual a nova incriminação que entende ser 
adequada, não se vê como pode o arguido emitir 
opinião sobre a justeza de uma qualificação que 
desconhece. 
Não foi, pois, dado cumprimento ao disposto no 
art. 358 do CPP. 
Questão diferente, no entanto, é a de saber se os 
factos ou a incriminação da sentença implicam 
alguma alteração não substancial da acusação. 
Como já acima se referiu, nem sempre a 
introdução de factos novos na sentença implica 
uma alteração «susbstancial» ou «não 
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substancial», quer por se tratarem de factos 
irrelevantes para a responsabilidade do agente, 
quer porque a “mexida” que o juiz efectuou na 
acusação (melhor, na sua base de facto) 
constitui uma simples operação de “mais” para 
“menos” – António Quirino Duarte Soares, 
Convolações, CJ stj ano II, pag. 25. 
No primeiro caso está, por exemplo, o 
esclarecimento feito na al. e) dos «factos 
provados» de foi o condutor do Fiat Punto quem 
accionou os quatro piscas do seu veículo, para 
avisar do perigo os condutores que circulassem 
imediatamente atrás de si (na acusação já 
constava que alguém tinha accionado esses 
quatro piscas); no segundo caso insere-se, por 
exemplo, a redacção da al. x) que especifica que 
o valor do VW Golf não era de € 9850, mas de 
cerca de € 9.000. 
No mais, a modificação da redacção de factos 
tem a ver com a alteração do dolo directo 
imputado na acusação para o dolo eventual da 
sentença. Porém, a simples convolação do dolo 
directo para o dolo eventual constitui operação 
realizada dentro do preciso contexto factual da 
acusação (não há factos novos a ter em conta 
pelo juiz, sendo, por isso, de dispensar o ritual 
do art. 358). Na verdade, se de uma acusação de 
homicídio voluntário consta que o arguido 
«quis» matar, isso necessariamente implica que 
o arguido «representou» a morte da vítima e se 
«conformou» com ela. Como se escreveu no já 
referido estudo de António Duarte Soares, “o 
momento psicológico da representação do 
resultado é o mesmo; na intenção de o realizar 
está compreendida a “conformação” do agente 
com tal resultado. O dolo eventual constitui um 
«minus» relativamente ao directo” – pag. 25. 
Aliás, na sua motivação o recorrente não indica 
um facto em relação ao qual tenha sido 
postergado o seu direito de defesa, limitando-se 
a arguir a não observância das normas do art. 
358 do CPP. 
Quanto à alteração da qualificação jurídica: 
consistiu na condenação do arguido em crimes 
de homicídio simples em vez dos homicídios 
qualificados que lhe tinham sido imputados. 
São crimes que estão numa pura relação de 
especialidade, pois o homicídio simples contém 
todos os elementos de facto e normativos do 
homicídio qualificado, faltando-lhe apenas 
alguns elementos especializadores. Por isso, não 
se pode falar aqui de uma alteração da 
«qualificação jurídica» para os efeitos do art. 
358 do CPP, mas apenas da não prova de alguns 
elementos de facto que permitiam considerar 
especialmente censurável o comportamento do 
arguido. O art. 358 do CPP destina-se a impedir 
que o arguido possa ser confrontado, sem 
possibilidade de defesa, com factos ou 
incriminações com que não podia 

razoavelmente contar, o que não acontece com a 
simples degradação do homicídio qualificado 
para o homicídio simples. 
Por isso, também nesta parte, não havia que 
accionar os mecanismos do art. 358 do CPP. 
5 – A nulidade da sentença decorrente da falta 
de enumeração dos factos provados e não 
provados – arts. 374 nº 2 e 379 nº 1 al. a) do 
CPP. 
Nesta parte da motivação o recorrente entrelaça 
várias questões que, sendo distintas, devem ter 
tratamento diferenciado. 
A primeira: não foi observado o disposto no art. 
374 nº 2 do CPP que determina que, na 
sentença, “ao relatório segue-se a 
fundamentação, que consta da enumeração dos 
factos provados e não provados, bem como uma 
exposição tanto quanto possível completa, ainda 
que concisa, dos motivos de facto e de direito, 
que fundamentaram a decisão, com indicação e 
exame crítico das provas que serviram para 
formar a convicção do tribunal”. 
A não observância desta norma gera o vício da 
nulidade da sentença cominado no art. 379 nº 1 
al. a) do CPP. 
Para demonstrar a existência desta nulidade o 
recorrente indica alguns factos que considera 
essenciais para que fosse proferida a decisão e 
que não terão sido considerados no acórdão 
recorrido . 
Porém, tal, a existir, configuraria o vício 
previsto no art. 410 nº 2 al. a) do CPP, de que se 
tratará a seguir, e não a nulidade invocada. 
Quanto a esta, dir-se-á que o acórdão recorrido 
enumera os factos que o tribunal considerou 
«provados» e «não provados» (fls. 4 a 12), 
discriminando os elementos de prova que 
fundamentaram a sua decisão, indicando os 
depoimentos que lhe mereceram credibilidade e 
os que considerou inócuos e porque motivos e 
as razões (fls. 13 a 15).  
Ainda a propósito desta nulidade, suscita 
também o recorrente a questão de saber se a 
prova indicada no acórdão como tendo 
fundamentado a decisão, mesmo considerado a 
amplitude do art. 127 do CPP, permitiria as 
conclusões a que o tribunal chegou. E a de saber 
se o tribunal divergiu de juízo pericial, em 
princípio subtraído à sua livre convicção. 
Mas a nulidade da sentença não é o local 
adequado para se suscitarem estas questões. O 
«exame crítico das provas», referido no nº 2 do 
art. 374 do CPP, destina-se, conjuntamente com 
a documentação das declarações prestadas na 
audiência, a permitir, às partes e ao tribunal de 
recurso, o controlo da decisão da matéria de 
facto. A nulidade em causa só ocorre quando 
não existir o exame crítico das provas e não 
também quando forem incorrectas ou passíveis 
de censura as conclusões a que o tribunal a quo 
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chegou. O que o recorrente alega é que houve 
erros de julgamento no elenco dos factos 
provados e não provados, o que é distinto da 
nulidade invocada. 
6 – A falta de fundamentação relativamente aos 
factos que integram o «dolo eventual» 
Alega o recorrente (arts. 98 e 99 da motivação) 
que embora o tribunal tenha dado como provado 
que o recorrente “representou a morte como 
possível, conformando-se com a sua produção 
(...) não substancia esta sua afirmação, nem 
aponta para ela o mais débil dos apoios (...). 
Limita-se a reproduzir ritualisticamente o teor 
literal da previsão normativa que define o dolo 
eventual (art. 14 nº 3)”. 
Embora sem as nomear, estará o recorrente a 
pensar suscitar as questões da nulidade 
decorrente da falta de fundamentação dos 
motivos da decisão de facto (arts. 379 nº 1 al. a) 
e 374  nº 2 do CPP) e do uso de conceitos de 
direito na enumeração dos factos provados. 
Quanto à segunda questão, dir-se-à, sem mais 
delongas, que pertence ao âmbito da matéria de 
facto o apuramento da intenção de matar e a 
fixação dos elementos subjectivos do dolo. São, 
é certo, factos do foro psicológico, que, como 
tal, são de impossível demonstração 
naturalística, mas ao qual o tribunal pode chegar 
através do relato de circunstâncias que 
convençam da sua realidade. 
Necessário é, que sejam expostos os «motivos 
de facto» que fundamentaram a decisão (art. 
374 nº 2 do CPP). Há-de ser possível perceber 
como é que, de acordo com as regras da 
experiência comum e da lógica, se formou a 
convicção do tribunal, num sentido e não 
noutro, e bem assim porque é que o tribunal 
teve por fiável determinado meio de prova e não 
outro. A sentença deve conter “os elementos 
que, em razão das regras da experiência ou de 
critérios lógicos, constituíram o substracto 
racional que conduziu a que a convicção do 
tribunal se formasse no sentido de considerar 
provados e não provados os factos da acusação, 
ou seja, ao cabo e ao resto, um exame crítico 
sobre as provas que concorrem para a formação 
da convicção do tribunal colectivo num 
determinado sentido” – cfr. ac. Trib. 
Constitucional de 2-12-98 DR IIª Série de 5-3-
99. 
O acórdão recorrido cumpriu este dever. 
Para o demonstrar, transcreve-se uma parte da 
motivação:  “o Tribunal Colectivo convenceu-se 
que, apesar do seu estado de alcoolémia, o 
arguido tinha conhecimento que circulava em 
contra-mão numa via em que apenas era 
permitido o trânsito num só sentido, 
precisamente o contrário àquele a que seguia. 
Este convencimento tem por base os 
depoimentos claros e isentos dos condutores dos 

veículos que circulavam no IC., no sentido ..... 
(...), pelos quais se pode concluir que o arguido, 
apesar de avisado com sinais de luzes, 
continuou o seu trajecto pelo lado esquerdo da 
via junto ao separador central, sendo certo que, 
logo quando foi avisado pelo Rui....., teve 
oportunidade de parar e se desviar para a berma, 
dado não circular, nesse instante, qualquer outro 
veículo. Além do mais, se quisesse, poderia, 
atenuar a gravidade do embate, se, ao menos, 
abrandasse ou reduzisse a velocidade. Desta 
feita, se estivéssemos perante um caso de 
notória distracção, o que não é o caso, sempre 
seria fácil ao arguido corrigi-la, parando ou, 
inverter a marcha, utilizando, para esse feito, a 
berma”. 
Todo este descrito comportamento, é normal em 
quem age, pelo menos, com dolo eventual 
relativamente à possibilidade de provocar os 
males que constam dos factos provados. 
Não se demonstrando, perante a parte acima 
transcrita, que as conclusões a que o colectivo 
chegou colidem com as regras da experiência, 
nenhuma razão existe para declarar a referida 
nulidade. 
Toda a argumentação do recorrente se centra no 
esforço de demonstrar que poderiam ter sido 
outras as conclusões do tribunal. 
Mas isso já seria questão de impugnação da 
matéria de facto, que é distinta da nulidade em 
apreço, a ser feita nos termos e com as 
especificações do art. 412 nº 3 do CPP, o que no 
caso destes autos seria impossível, face à falta 
de documentação das declarações orais prestada 
na audiência, já acima tratada neste acórdão. 
Só mais uma nota: a este propósito o recorrente 
argumenta longamente sobre a possibilidade de, 
também ele, poder ter perecido em 
consequência do seu comportamento. Se bem se 
percebe a argumentação, o tribunal só poderia 
ter dado como provados os factos relativos à 
existência de dolo eventual na morte dos 
ofendidos se também tivesse considerado a 
existência de «dolo eventual em relação à 
própria morte» do recorrente (cfr. arts. 146 e 
147 da motivação). 
Não se descortina o alcance exacto desta 
argumentação. Saber se o recorrente previu, ou 
não, a possibilidade de ele próprio também 
morrer em consequência dos factos que 
praticou, não é questão que o tribunal tivesse 
que decidir, por não lhe ter sido suscitada, desde 
logo porque a tentativa de suicídio não constitui 
crime. 
7 – Os vícios do art. 410 nº 2 do CPP 
Como decorre do corpo do nº 2 do art. 410 do 
CPP, todos os vícios referidos nas suas três 
alíneas têm forçosamente que resultar do texto 
da decisão recorrida, por si ou conjugada com as 
regras da experiência comum, não sendo 
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possível, para a sua demonstração, o recurso a 
quaisquer elementos que lhe sejam externos, 
designadamente declarações prestadas ou 
documentos juntos durante o inquérito, a 
instrução, ou até mesmo no julgamento – cfr. ac. 
STJ de 19-12-90, citado por Maia Gonçalves em 
anotação a este artigo. 
Uma nota importa reter: a existência dos vícios 
em causa só determina o reenvio do processo 
para novo julgamento se não for possível decidir 
da causa (art. 426 nº 1 do CPP). Daqui decorre 
que contradições entre factos instrumentais ou 
irrelevantes, redacções eventualmente menos 
felizes, ou até lapsos na pontuação ortográfica, 
não podem sustentar a decisão de reenvio do 
processo para novo julgamento, se for 
perceptível a versão do tribunal quanto aos 
factos essenciais para a definição dos crimes e 
suas circunstâncias relevantes. 
Vejamos, então, os vícios invocados pelo 
recorrente: 
a) a insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada – art. 410 nº 2 al. a) do CPP 
Este vício verifica-se quando há omissão de 
pronúncia pelo tribunal relativamente a factos 
alegados por algum dos sujeitos processuais ou 
resultantes da discussão da causa, que sejam 
relevantes para a decisão. Ou seja, quando o 
tribunal não dá como «provado» nem como 
«não provado» algum facto necessário para se 
poder formular um juízo seguro de condenação 
ou de absolvição. A exigência legal de na 
sentença se fazer a descrição dos factos 
provados e não provados refere-se apenas aos 
que são essenciais à caracterização do crime e às 
suas circunstâncias juridicamente relevantes, o 
que exclui os factos inócuos, irrelevantes para a 
qualificação do crime ou para a graduação da 
responsabilidade do arguido, mesmo que 
descritos na acusação e na contestação – cfr., 
por todos, ac. STJ 15-1-97 CJ stj, tomo I, pag. 
181. 
O recorrente alega que o tribunal não deu como 
«provado» ou «não provado» que entrou em 
“em estado de coma logo após o acidente” 
(alegado no art. 71 da sua contestação). 
Trata-se de facto irrelevante para a 
caracterização dos crimes ou do juízo de 
censura a efectuar sobre o mesmo. O que é 
relevante é o percurso até à ocorrência dos 
embates. Saber se, em consequência deles, o 
arguido saiu ileso ou também ficou com 
ferimentos, é indiferente para a formulação do 
juízo sobre o grau de censura de que é passível a 
decisão de praticar os factos. 
Diz também o arguido que resultou da audiência 
de julgamento ter procedido à indemnização do 
lesado, o não consta do acórdão. Mas deste 
consta  que “as partes transigiram quanto aos 
objectos dos pedidos civis” (fls. 3) e mais não 

podia ter ser consignado, pois a indemnização 
implica o efectivo pagamento do que as partes 
se obrigaram na transacção que fizeram 
imediatamente antes do início do julgamento. 
Alega ainda o recorrente que o tribunal não teve 
em conta o relatório social junto aos autos, nem 
o «relatório pericial» da autoria do Prof. Pinto 
da Costa. 
Mas um relatório social não constitui 
«alegação» de factos por parte de qualquer dos 
sujeitos processuais, mas antes um elemento a, 
eventualmente, ter em consideração pelo 
tribunal para a prova de factos alegados pelas 
partes, no caso de se considerar o relatório 
relevante. 
Por outro lado, o acórdão recorrido debruça-se 
expressamente sobre o depoimento do Prof. 
Pinto da Costa ao consignar que “se mostraram 
inócuos os esclarecimentos prestados por aquele 
Professor, porque não examinou o arguido, nem 
antes, nem logo após o acidente” (fls. 15). Face 
a esta afirmação, que não é posta em causa no 
recurso, é inegável que não estamos perante um 
juízo científico, subtraído à livre apreciação do 
julgador (art. 163 nº 1 do CPP), no sentido de 
que o recorrente, como reclama, no momento 
dos factos estava em estado de total 
inimputabilidade. Isso só seria assim se o dito 
parecer afirmasse que, sem excepção, todo o 
indivíduo que conduz com uma TAS de 2,89 
gramas/litro está, irremediavelmente, em estado 
de inimputabilidade, o que não é o caso. Não se 
põe em causa que o arguido estava em estado de 
embriaguez ou de “influência do álcool”, mas 
apenas a afirmação do recorrente de que ela era 
de molde a sustentar a declaração de 
inimputabilidade. Como mais à frente se dirá, a 
embriaguez tem várias fases, dependendo cada 
uma delas de outros factores, para além da TAS. 
O próprio parecer em causa enumera alguns 
deles: habituação da pessoa à ingestão de álcool, 
grau de cansaço, frio, ingestão de alimentos, 
consumo de drogas, doenças, etc... 
Finalmente, alega o recorrente que não foram 
tidos em consideração o modo de vida do 
arguido, a sua inserção familiar e profissional e 
o arrependimento. 
Porém, a inserção profissional do arguido consta 
da al. dd) dos factos provados; a valoração do 
seu comportamento social resulta das anteriores 
condenações por condução sob o efeito do 
álcool; a inserção familiar está referida a fls. 23 
do acórdão (“a favor do arguido não se verifica 
qualquer circunstância com verdadeiro valor 
atenuativo, excepto o facto de ser jovem e gozar 
de boa inserção familiar e profissional...”); 
finalmente, o «arrependimento» não foi alegado 
na contestação, sendo que ele é incompatível 
com o estado de inimputabilidade que o 
recorrente insistentemente reclama. O 
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«arrependimento» implica o reconhecimento do 
carácter censurável do comportamento. 
b) a contradição insanável da fundamentação ou 
entre a fundamentação e a decisão 
As contradições insanáveis referidas nesta 
alínea são apenas as intrínsecas à própria 
decisão, considerada como peça autónoma. 
Alega o recorrente que “não se vislumbra a que 
meios probatórios recorreu o tribunal a quo para 
dar como provados o facto constante da al. 
cc),(...) já que o recorrente se encontrava 
sozinho ”. Mas consta da al. bb) que o arguido 
“tinha bebido vinho ao jantar e após outras 
bebidas alcoólicas, designadamente bebidas 
brancas”. E da al. cc) que “apesar de se 
encontrar nesse estado de alcoolémia, o arguido 
quis continuar na “noite”, e conseguiu conduzir 
o veículo que lhe estava distribuído desde....., 
onde esteve com amigos até ao local onde 
provocou o acidente de trânsito, tendo, para o 
efeito, efectuado um percurso de cerca de 30 
quilómetros”. Por sua vez, na parte da 
fundamentação da matéria de facto, o acórdão 
refere que o tribunal formou a sua convicção 
“nos depoimentos das testemunhas José J....., 
Nuno....., Paulo....., Juvenal....., amigos ou 
conhecidos do arguido, sendo certo que alguns 
deles estiveram com ele na noite antes da 
ocorrência do acidente dos autos, 
acompanhando-o no consumo de bebidas 
alcoólicas variadas; segundo referiram, as 
testemunhas Nuno..... e Paulo..... estiveram com 
o arguido nessa noite, num Bar em....., onde 
beberam várias bebidas brancas; acrescentaram 
que, quando se separaram, o arguido saiu a 
conduzir o “Jeep”, a grande velocidade...”. Ou 
seja, o tribunal apenas considerou provado que 
o arguido conduziu durante cerca de 30 
quilómetros (distância desde o local onde 
deixou os amigos), sem concretizar o exacto 
percurso que ele fez até ao local dos embates. 
Contradição, entre a fundamentação e a decisão 
sobre a matéria de facto, poderia existir se, 
apesar do silêncio do arguido, indo ele sem 
companhia, tivessem sido considerados 
provados os factos da contestação que 
descrevem com pormenor o trajecto que o 
arguido alegadamente efectuou. 
Também nenhuma contradição existe resultante 
da redacção da al. q) dos factos «não provados», 
pois o que aqui se afirma é que não foi 
demonstrado que o recorrente estava em 
“manifesto estado de embriaguez total”, o que, 
naturalmente, não é incompatível com o facto 
de estar embriagado. 
Quanto ao demais, diga-se que os factos do 
acórdão recorrido estão perfeitamente 
configurados, de forma a permitir a formulação 
de um juízo seguro sobre a sua gravidade, o 

nexo de imputação ao arguido e demais 
circunstâncias relevantes. 
Em resumo, neles se relata o comportamento do 
arguido que no dia 30 de Março de 2002, cerca 
da 00h30m (noite cerrada), ao volante de um 
veículo todo-o-terreno, decidiu circular em 
contra-mão no IC.., que é via com perfil de 
auto-estrada, com os faróis ligados nos 
«máximos». Ao conduzir dessa forma, previu a 
possibilidade e o perigo de embater em outras 
viaturas que circulassem em sentido contrário 
ao seu, e, no entanto, conformou-se com essa 
possibilidade, como também previu e se 
conformou com a possibilidade de causar a 
morte dos passageiros dos veículos em que 
embatesse. 
Perante este quadro, tendo efectivamente 
resultado do comportamento do arguido dois 
embates e quatro mortes, nenhuma relevância 
têm os pormenores que concretamente 
antecederam cada um dos embates. Não 
havendo no direito estradal alguma norma que 
imponha aos condutores em auto estrada a 
tomada de precauções com vista prevenir a 
possibilidade de serem surpreendidos por 
veículos que circulem em contra-mão, ainda por 
cima de noite, nada interessa, porque em nada 
altera a gravidade dos factos ou a 
responsabilidade do recorrente, saber se, 
aquando do segundo embate, já o todo-o-tereno 
conduzido pelo recorrente estava totalmente 
imobilizado, em virtude do capotamento 
resultante do primeiro embate, se foi o 
motociclo que embateu de frente na parte lateral 
direita do veículo conduzido pelo arguido ou, o 
contrário, se foi o veículo do arguido que 
embateu no motociclo. Em qualquer dos casos é 
bem clara a exclusiva responsabilidade do 
recorrente na produção do evento, não podendo 
eventuais redacções aparentemente dúbias, mas 
perfeitamente ultrapassáveis e, sobretudo, sobre 
factos marginais, servir de fundamento ao 
reenvio do processo para novo julgamento. 
Deixa-se apenas uma nota: não há contradição 
entre o facto de, por um lado, se ter dado como 
provado que após o primeiro embate o veículo 
do arguido capotou e ficou imobilizado na faixa 
de rodagem, sendo, logo após, embatido pelo 
motociclo (als. l e m) e, por outro, o facto da al. 
hh) segundo o qual o recorrente teve a 
“oportunidade de desviar o seu veículo da rota 
dos veículos que eram conduzidos por César....., 
Sérgio..... e pela vitima José.....” (condutor do 
motociclo). Este último facto está na sequência 
do imediatamente anterior (gg), do qual consta 
que o arguido antes dos embates “teve a 
oportunidade de efectuar a inversão de marcha 
com toda a segurança”. Tivesse o arguido 
efectuado esta inversão de marcha e, 
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certamente, teria desviado o seu veículo da 
«rota dos veículos» em que seguiam as vítimas. 
c) O erro notório na apreciação da prova e a 
violação do princípio in dubio pro reo 
Do que já acima se escreveu na al. a) resulta, 
também, a inexistência de erro notório na 
apreciação da prova decorrente da circunstância 
de, com base no referido parecer do Prof. Pinto 
da Costa, o tribunal não ter acolhido a versão 
dos factos de que resultaria o estado de 
inimputabilidade do recorrente. 
Como o próprio recorrente reconhece este 
relatório não afirma que, sem excepção, todo o 
indivíduo que conduz com uma TAS de 2,89 
gramas/litro está, irremediavelmente, em estado 
de absoluta inimputabilidade. 
A este propósito, invoca o recorrente a violação 
do princípio in dúbio pro reo. Deixando o 
relatório em causa em aberto a possibilidade da 
inimputabilidade, “não era o perito, muito 
menos o arguido, que tinha de demonstrar que 
também no caso concreto aquela mesma taxa 
determinava a inimputabilidade”. 
Ou seja, na dúvida, o tribunal deveria ter 
considerado provados os factos que favorecem o 
arguido. 
Afigura-se fora de questão que a presunção de 
inocência (e com ela o in dubio pro reo) opera 
também nos casos em que subsistam dúvidas 
sobre ocorrência dos factos impeditivos ou 
extintivos da responsabilidade. Mas “isso não 
significa que o tribunal tenha de desmontar uma 
a uma todas as circunstâncias (impeditivas ou 
extintivas da responsabilidade) ou que a mera 
alegação das mesmas pelo arguido implique a 
necessidade de provar a sua ausência. O que 
exige o princípio da presunção da inocência é a 
absolvição em caso de dúvida, pelo que se o 
tribunal, pelo conjunto das provas praticadas, 
está convencido da inexistência de 
circunstâncias justificativas ou desculpantes, 
poderá condenar com base na prova dos factos 
constitutivos do crime” – Germano Marques da 
Silva, Processo Penal, vol. II, ed. 1.999, pag. 
108. 
Ora, no conjunto das provas produzidas, não 
existe apenas o parecer em causa, elaborado por 
quem não examinou o recorrente, como único 
elemento do qual é possível formular um juízo 
sobre a sua capacidade de avaliação no 
momento dos factos. Temos, com enorme 
relevância, os depoimentos das testemunhas que 
descreveram o comportamento do recorrente 
nos momentos que antecederam os embates. 
Entre estes relevam os do condutor e 
passageiros do Fiat matrícula ..-..-SG, quanto às 
manobras efectuadas pelo arguido 
imediatamente antes. É impressionante a 
descrição feita na sentença, com base em tais 
depoimentos, sobre a «perseguição» que o 

arguido fez a este veículo, colocando os faróis 
na posição de «máximos» e guinando para a 
esquerda e para a direita, na tentativa de seguir 
o mesmo trajecto do “SG”, de tal forma que “a 
colisão entre ambos só não ocorreu, pelo facto 
de o outro condutor (do SG) ter deixado que o 
arguido se aproximasse frontalmente do seu 
veículo e, com aquele muito próximo, ter 
guinado para a direita, em direcção à berma, 
evitando deste modo o choque”. Frustrada esta 
parte da «aventura», “no momento em que o 
“NG” e o “SG” se cruzaram, o arguido tornou a 
acelerar e desviou a sua viatura ligeiramente 
para a esquerda (atento o sentido ...../.....), indo 
então embater com a frente do lado direito do 
seu veículo contra a frente do veículo “VW”, 
modelo Golf”, de matrícula FR....., para capotar 
de seguida e assim ficar imobilizado na faixa de 
rodagem” - (als. f) a l) dos factos provados). 
Estes comportamentos, sobre os quais, 
naturalmente, não se pronunciou o «parecer», 
não podiam deixar de ser livremente apreciados 
pelo tribunal (art. 127 do CPP), nomeadamente 
como índice de que os efeitos da alcoolémia 
ainda não tinham atingido a fase mais aguda de 
“depressão dos centros protuberanciais”, 
encontrando-se ainda no momento em que 
apenas existe “depressão dos centros nervosos 
de origem mais primitiva – caracterizada por se 
anular a acção inibitória dos centros superiores, 
em consequência da qual se produz uma 
alteração do comportamento em que 
preponderam as emoções e os desejos 
inconscientes. (...) De acordo com a 
personalidade subjacente, o indivíduo torna-se 
predominantemente agressivo ou sonolento. (...) 
Nesta fase ocorrem com mais frequência crimes 
de ofensas corporais, crimes sexuais e de 
homicídio” – Prof. Dra. Isabel Pinto Ribeiro – 
Apontamentos e Normas sobre Toxicologia 
Forense, CEJ, Novembro de 2.000. Aliás, as 
simples regras da experiência comum (corpo do 
art. 410 nº 2 do CPP), indica-nos que 
comportamentos como os descritos, não são 
típicos de quem está no estado mais agudo de 
alcoolémia, mas, antes, para usar uma expressão 
popular, ainda no estado de «euforia». 
Posto isto, resta referir que do acórdão recorrido 
é inequívoco sobre os juizes terem a certeza 
quanto à imputabilidade do arguido no 
momento em que praticou os factos. Não se 
demonstrando que essa conclusão colide com as 
regras da experiência, têm de improceder as 
questões suscitadas. 

* 
Tem-se, assim, por definitivamente assente a 
matéria de facto que consta do acórdão 
recorrido. 
8 – A qualificação dos factos 
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Alega o recorrente que não praticou os crimes 
por que foi condenado, que o seu 
comportamento apenas poderá integrar a 
previsão do crime do art. 295 do Cod. Penal, 
que, quando muito, poderá ser objecto de uma 
medida de segurança ou de condenação por 
homicídio negligente. 
Todas estas conclusões pressuporiam a alteração 
da matéria de facto considerada provada pela 
primeira instância, pelo que, sem necessidade de 
outras considerações, improcede o recurso nesta 
parte. 
9 – A pena aplicada 
Nesta parte o recorrente não concretiza a que 
penas se refere. Não diz quais as penas em que 
se impõe a «redução»: se todas ou algumas das 
penas parcelares, ou, a pena única resultante do 
cúmulo jurídico. 
É certo que invoca genericamente os arts. 20 nº 
2 e 72 do Cod. Penal, mas não tenta demonstrar 
porque algumas (ou todas?) as penas devem ser 
reduzidas e em que medida. É que, alegar não é 
só afirmar que se discorda da decisão recorrida, 
mas sim atacá-la, especificando não só os 
pontos em que se discorda dela, mas também as 
razões concretas de tal discordância. Como 
referem Simas Santos e Leal Henriques em 
Recursos em Processo Penal, pag. 47, “Os 
recursos concebidos como remédios jurídicos 
(...) não visam unicamente a obtenção de uma 
melhor justiça, tendo o recorrente que indicar 
expressa e precisamente, na motivação, os 
vícios da decisão recorrida, que se traduzirão 
em error in procedendo ou in judicando”. 
Apesar desta dificuldade, diga-se, que situando-
se todas as penas parcelares claramente abaixo 
do meio das respectivas molduras penais 
abstractas, já beneficiou amplamente o arguido 
das atenuantes que poderia invocar a seu favor. 
Quanto à pena única ela situa-se mais de 20 
anos abaixo da soma das penas parcelares, 
afigurando-se evidente a elevadíssima gravidade 
dos factos e a adequação da mesma à 
personalidade do arguido, pessoa que 
reiteradamente insistiu em conduzir sobre o 
efeito do álcool, apesar das várias condenações 
a que já fora sujeito. 
Tem, pois, que ser negado provimento ao 
recurso. 
DECISÃO 
Os juizes do Tribunal da Relação do Porto 
negam provimento ao recurso, confirmando o 
acórdão recorrido. 
Custas pelo recorrente, fixando-se em 7 UCs a 
taxa de justiça. 
Porto, 12 de Novembro de 2003 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
Ângelo Augusto Brandão Morais  
José Carlos Borges Martins 
 

15. Sumário nº 3634 
I – Decorrido um ano sobre a entrada em vigor 
do Regulamento Geral do Ruído, a entidade 
detentora de um Kartódromo só pode 
continuar a sua exploração desde que o ruído 
provocado não ultrapasse o limite fixado. 
II – O facto de a sua actividade te sido 
licenciada não lhe dá o direito de violar a lei 
que lhe impõe a observância de determinado 
limite de ruído. 
III – O facto de os vizinhos que se queixaram 
do ruído terem comprado as suas habitações 
quando já conheciam a existência do 
Kartódromo não equivale a consentimento 
presumido. 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da 
Relação do Porto: 
 
O Director Regional do Ministério das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente aplicou 
à arguida Sociedade de P....., Ldª, a coima de 2 
500,00 €, pela prática de uma contra-ordenação 
p. e p. pelo artº 22º, nº 1, alínea a), do 
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo 
DL nº 292/2000, de 14/11. 
A arguida impugnou judicialmente essa decisão, 
interpondo recurso para o Tribunal Judicial da 
comarca de....... 
Aí, no -º juízo criminal, após audiência de 
julgamento, foi proferida sentença que manteve 
aquela decisão. 
 
Dessa sentença interpôs a arguida recurso para 
esta Relação, sustentando, em síntese, na sua 
motivação: 
- A competência para o procedimento pela 
contra-ordenação pertence à Câmara Municipal 
de...... 
- Tendo sido o Director Regional do Ministério 
das Cidades, Ordenamento do Território e 
Ambiente a exercer o procedimento, há nulidade 
de todo o processo, nos termos do artº 118º e 
119º do CPP. 
- Agiu no exercício de um direito, o que exclui a 
ilicitude do facto, nos termos do artº 31º, nº 2, 
alínea b), do CP. 
- Ou, no mínimo, sem consciência da ilicitude. 
- Ocorre ainda a causa de exclusão do 
consentimento presumido, nos termos doa artºs 
38º e 39º do mesmo código. 
- Há contradição insanável entre a 
fundamentação e a decisão. 
- Deve, pois, ser absolvida. 
A entender-se que deve haver lugar a 
condenação, a coima deve ser fixada no mínimo 
previsto. 
 
O recurso foi admitido. 
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Respondendo, o Mº Pº junto do tribunal 
recorrido defendeu a manutenção da decisão 
recorrida. 
Nesta instância, a senhora procuradora-geral 
adjunta pronunciou-se no mesmo sentido. 
No despacho referente ao exame preliminar do 
processo, o relator pronunciou-se pela rejeição 
do recurso, por manifesta improcedência. 
Corridos os vistos, cumpre decidir. 
 
Foram dados como provados os seguintes factos 
(transcrição): 
 
1. A arguida dedica-se à exploração de uma 
“.....”, sita na freguesia de....., Concelho de...... 
2. No exercício dessa actividade, não são 
respeitados os valores máximos de emissão de 
ruído, constantes do artigo 8° n° 3 do Regime 
Legal Sobre a Poluição Sonora (Regulamento 
Geral do Ruído), aprovado pelo Decreto – Lei 
n° 292/2000, de 14 Novembro. 
3. Do relatório das medições acústicas 
efectuadas em 6 de Outubro de 2002, pela 
Direcção de Serviços de Monitorização 
Ambiental da Direcção Regional do Ambiente e 
do Ordenamento do Território do Norte 
verificou-se que a diferença entre o valor do 
nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A 
Laeq, do ruído ambiente determinado durante a 
ocorrência do ruído particular da actividade de 
circulação de karts na pista gerida pela arguida e 
o valor do nível sonoro contínuo equivalente, 
ponderado A Laeq, do ruído ambiente a que se 
exclui aquele ruído residual, é de 16,3 dB(A) , 
excedendo o valor limite legal de 5 dB(A) no 
período diurno estipulado no artigo 8° n° 3 do 
Regulamento Geral do Ruído. 
4. O Kartódromo..... existe há 20 anos, tendo 
sido implantado, na sequência de licença de 
construção, em prédio rústico na freguesia 
de...... do concelho de...... 
5. Na altura não existiam, no local, quaisquer 
construções que pudessem ser prejudicadas com 
o ruído provocado pelos karts. 
6. O Município de..... emitiu licença de 
utilização na sequência da aprovação do PDM 
que configurou o local como de “equipamento 
desportivo” e atendendo à utilidade concelhia de 
tal equipamento, publicita a sua localização com 
placas indicadoras e promove anualmente no 
kartódromo férias desportivas, acordando a 
utilização da pista e dos karts da recorrente 
pelos adolescentes da autarquia. 
7. Neste circunstancialismo, a recorrente 
construiu uma pista com o perímetro 
aproximado de 1 000 metros e com a largura 
aproximada de 7 metros. 
8. Construiu e equipou oficinas e boxes. 
9. Construiu e equipou um bar. 

10. Adquiriu cerca de 40 karts com motores a 4 
tempos, que emitem ruído inferior aos karts de 
competição, que aluga aos interessados, fez 
investimentos publicitários significativos, de 
montante não exactamente apurado. 
11. No kartódromo do..... conduziram já alguns 
pilotos muito conhecidos em Portugal, 
nomeadamente, Pedro..... e Pedro M...... 
12. Não há possibilidade de se explorar um 
Kartódromo, sem a emissão de ruído, uma vez 
que não existem karts silenciosos nem 
aparelhagem que os possa silenciar. 
13. O desenvolvimento habitacional levou a 
que, alguns anos após a construção do 
kartódromo, este se visse rodeado de prédios e 
moradias sendo que os adquirentes e/ou 
construtores de tais edificações conheciam a 
existência do kartódromo. 
14. No PDM, o local onde o kartódromo foi 
implantado encontra-se qualificado como de 
“equipamento desportivo”, e, sendo a zona 
envolvente de construção, a autarquia vem 
licenciando sucessivas edificações 
essencialmente habitacionais. 
15. O ruído emitido em maior intensidade é, 
essencialmente, provocado pelos karts de 
competição, que não são propriedade do 
kartódromo mas sim dos seus utentes. 
 
Fundamentação: 
 
O recorrente começa por alegar a incompetência 
em razão da matéria da autoridade 
administrativa que lhe aplicou a coima, 
arguindo de nulo todo o processo.  Ainda que o 
não diga expressamente, está a referir-se à 
nulidade insanável prevista no artº 119º, alínea 
e), do CPP, aplicável subsidiariamente ao 
processo de contra-ordenação, nos termos do 
artº 41º, nº 1, do DL nº 433/82, de 27/10. 
Claramente, não tem razão. 
É certo que o nº 1 do artº 24º do Regulamento 
Geral do Ruído, aprovado pelo DL nº 292/2000 
diz: O processamento das contra-ordenações e a 
aplicação das respectivas coimas e sanções 
acessórias é da competência das entidades 
licenciadoras da actividade ou, na sua falta, das 
direcções regionais do ambiente e do 
ordenamento do território, sem prejuízo das 
atribuições e competências dos municípios e dos 
governadores civis.  
Mas, nos termos do nº 5 do mesmo preceito, 
compete à Inspecção-Geral do Ambiente e às 
direcções regionais do ambiente e do 
ordenamento do território o processamento das 
contra-ordenações e aplicação das coimas e 
sanções acessórias no âmbito da fiscalização a 
que alude o nº 1 do artigo 19º. 
E de acordo com esta última norma, a 
fiscalização do cumprimento das disposições 
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constantes do presente diploma incumbe à 
entidade licenciadora competente da 
administração central do Estado ou, na sua falta, 
à Inspecção-Geral do Ambiente e às direcções 
regionais do ambiente e do ordenamento do 
território, sem prejuízo das atribuições e 
competências dos municípios e dos 
governadores civis e dos poderes das 
autoridades policiais. 
Ora, a fiscalização que originou no caso o 
procedimento contra-ordenacional foi levada a 
cabo pela Direcção-Geral do Ambiente e do 
Ordenamento do Território do Norte.  A coberto 
do nº 1 desse artº 19º, portanto. 
Quer isto dizer que o caso se rege pela norma 
especial do nº 5 do artº 24º, que afasta a 
aplicação da norma geral do nº 1 do mesmo 
preceito. 
O Director Regional do Ministério das Cidades, 
Ordenamento do Território e Ambiente tinha, 
pois, competência para aplicar a coima, o que 
significa que não ocorre a nulidade apontada. 
 
O vício do artº 410º, nº 2, alínea b), do CPP – a 
alegada contradição insanável entre a 
fundamentação e a decisão – estaria em o 
tribunal recorrido, depois de dar como provado 
que a actividade da recorrente se encontra 
licenciada há vários anos, que na altura não 
existiam no local quaisquer construções que 
pudessem ser prejudicadas com o ruído  
provocado pelos karts e que não há 
possibilidade de explorar um kartódromo sem 
emissão de ruído, uma vez que não existem 
karts silenciosos nem aparelhagem que os possa 
silenciar, ter considerado que praticou a contra-
ordenação, por estar sujeita à obrigação imposta 
por lei de providenciar pela adaptação ao novo 
regime legal de emissão de ruídos, como 
condição de continuação da sua actividade, para 
o que teve 1 ano, nos termos do artº 3º do DL nº 
292/ 2000. 
Como é evidente, esta alegação nada tem a ver 
com a contradição insanável entre a 
fundamentação e a decisão a que se refere o artº 
410º, nº 2, alínea b), que é um vício da decisão 
da matéria de facto, e o que a recorrente diz é 
que a decisão de direito está em contradição 
com os factos dados como provados.  O que a 
recorrente alega é, pois, uma errada decisão de 
direito; uma decisão de direito que os factos 
provados não permitem.  Por isso é que pede a 
sua absolvição e não o reenvio do processo para 
novo julgamento, que seria a consequência 
normal da existência daquele vício, nos termos 
do artº 426º do CPP.  A decisão a que se refere a 
alínea b) do nº 2 do artº 410º é a da matéria de 
facto. 

E as conclusões a que o tribunal recorrido 
chegou em sede direito neste ponto não são 
erradas. 
Efectivamente, à recorrente impunha-se a norma 
do artº 3º, nº 1, do DL nº 292/2000, onde se diz: 
“As actividades ruidosas já existentes dispõem 
de um ano a contar da data da entrada em vigor 
do presente diploma para se adaptarem ao 
disposto no regime jurídico agora aprovado”. 
Diz ela, e foi dado como provado, que “não há 
possibilidade de explorar um kartódromo sem 
emissão de ruído, uma vez que não existem 
karts silenciosos nem aparelhagem que os possa 
silenciar”. 
Antes de mais, para o não preenchimento do 
elemento objectivo da infracção não é 
necessário que não seja emitido ruído nem que 
os karts sejam silenciosos.  O que se exige é que 
não se ultrapasse um determinado limite de 
ruído.  E não está provado que não haja karts 
que provoquem ruído que não excede o limite 
legalmente estabelecido, nem portanto que não 
seja possível explorar um kartódromo sem 
emissão de ruído acima do limite permitido. 
E, de qualquer modo, se a recorrente não tem 
possibilidade de explorar o kartódromo sem 
provocar ruído acima do limite permitido, não 
deve continuar a desenvolver essa actividade.  
 
Diz depois a recorrente que agiu no exercício de 
um direito, o que excluiria a ilicitude do facto, 
nos termos do artº 31º, nº 2, alínea b), do CP. 
É claro que não tem razão. 
Como se disse, decorrido 1 ano sobre a entrada 
em vigor do Regulamento Geral do Ruído, a 
recorrente só tem direito a explorar o 
kartódromo desde que o ruído provocado pela 
sua actividade não ultrapasse o limite fixado.  
Tendo-o ultrapassado, a recorrente colocou-se 
fora do âmbito do seu direito. A recorrente não 
tinha o direito de desenvolver a sua actividade 
excedendo o nível de ruído legalmente 
estabelecido. 
E, como também é evidente, o facto de a sua 
actividade ter sido licenciada não lhe dá o 
direito de violar a lei que lhe impõe a 
observância de determinado limite de ruído.  É a 
situações como a da recorrente que se aplica a 
norma do artº 3º, nº 1, do DL nº 292/2000. 
Fala aqui o recorrente em falta de consciência 
da ilicitude, mas não explica, e a Relação não 
vê, aonde pretende chegar. 
 
A alegação do consentimento presumido, que 
estaria no facto de os vizinhos que se queixaram 
do ruído terem comprado as suas habitações 
quando já conheciam a existência do 
kartódromo no local, não tem qualquer sentido. 
Desde logo porque o consentimento só pode 
operar quando estão em causa interesses 
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jurídicos livremente disponíveis (artº 38º, nº 1, 
do CP), o que não é o caso, pois as limitações ao 
ruído têm em vista salvaguardar a saúde e o 
bem-estar das populações, isto é, visam o 
interesse de todos, da comunidade. 
E, mesmo que se estivesse perante interesses 
livremente disponíveis por parte das pessoas 
que adquiriram habitação no local, nunca se 
poderia deduzir o consentimento do facto de 
comprarem as habitações numa altura em que já 
ali funcionava o kartódromo, pela simples razão 
de que essas pessoas podiam legitimamente 
confiar que o ruído causado pelos karts não 
ultrapassaria o limite fixado por lei. 
 
Por último, discorda a recorrente da medida da 
coima. Mas, não indica as razões pelas quais 
entende que o tribunal recorrido neste ponto 
decidiu mal. Diz apenas que não há qualquer 
motivo para que a coima seja fixada em valor 
superior ao mínimo previsto. Assim, não 
conhecendo as razões pelas quais a recorrente 
discorda da medida da coima, e não sendo esta 
matéria de conhecimento oficioso, a Relação, 
nesta parte, não tem verdadeiramente qualquer 
questão a decidir. 
 
O recurso é, pois, manifestamente 
improcedente, impondo-se a sua rejeição, nos 
termos do artº 420º, nº 1, do CPP. 
 
Decisão: 
Em face do exposto, acordam os juizes desta 
Relação em rejeitar o recurso, por manifesta 
improcedência. 
A recorrente vai condenada a pagar 3 UCs, ao 
abrigo do nº 4 daquele artº 420º. 
 
Porto, 17 de Novembro de 2003 
Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
 
 
16. Sumário nº 3636 
I – A simples não entrega dos bens penhorados 
ao encarregado da venda não integra o crime 
de descaminho previsto e punido no artigo 335 
do Código Penal. 
II – Tal crime exige uma acção directa sobre a 
coisa, isto é, uma actuação que a desfruta, 
inutilize ou impeça a sua entrega em 
definitivo. 
 
Acordam, em audiência, na 1ª Secção Criminal 
do Tribunal da Relação do Porto 
 
1. Relatório 

No Tribunal Judicial da Comarca de....., após 
julgamento em processo comum e perante 
tribunal singular, foi o arguido Victor..... 
condenado pela prática de um crime de 
descaminho, p. e p. pelos artigos 355º, 26º e 
14º,1 do Cód. Penal, na pena de 11 (onze) meses 
de prisão, suspensa pelo período de 2 (dois) 
anos, ao abrigo do disposto no art.º 50º, 1 e 5 do 
Cód. Penal; foi ainda condenado no pagamento 
das custas e outros encargos do processo.  
 
Desta decisão interpôs recurso o arguido, 
formulando as seguintes conclusões: 
1) Os factos provados na douta sentença 
recorrida não permitem concluir que o arguido 
cometeu o crime de descaminho pelo qual vinha 
acusado; 
2) De igual forma, os factos dados como 
assentes não podem, por insuficientes, 
fundamentar a aplicação ao arguido da pena de 
prisão na qual foi condenado; 
3) Do teor da decisão condenatória recorrida 
ressalta a insuficiência para a decisão da matéria 
de facto provada; 
4) Por último, e como acima se enunciou, é 
nosso entendimento que o Tribunal a quo devia 
ter-se pronunciado (o que não fez) sobre o 
alegado pelo arguido na contestação que 
ofereceu, quanto à situação dos bens 
penhorados, pois com interesse decisivo quer 
para o sentido da decisão, quer para a medida 
concreta da pena; 
5) Deixando o tribunal recorrido de se 
pronunciar sobre esta questão que devia ter 
apreciado, atenta a sua indicada relevância, a 
sentença proferida é nula, nos termos do art.º 
379º, 1 al. c) do C.P.P. 
 
Conclui pedindo que o recurso seja julgado 
procedente, revogada a sentença recorrida e o 
arguido absolvido do crime por que vinha 
acusado e foi sentenciado.  
 
O M.ºP.º respondeu, pugnando pela manutenção 
da decisão recorrida. 
 
O Ex.mo Procurador Geral Adjunto, neste 
tribunal, acompanhou a resposta do M.ºP.º, de 
que o recurso não merece provimento, nada 
mais acrescentando. 
 
Colhidos os vistos legais, procedeu-se à 
realização da audiência de julgamento, com 
observância do formalismo legal.  
 
2. Fundamentação  
2.1 Matéria de Facto 
 
A sentença recorrida deu como provados os 
seguintes factos: 
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a) no dia 9 de Junho de 1999, pelas 10.00 horas, 
no H..... na Rotunda....., em....., foi lavrado um 
auto de penhora no âmbito da Carta Precatória 
n.º ../99, proveniente da -ª Secção do -º Juízo 
Cível de..... e extraída dos Autos de Execução 
Ordinária n.º ../99; 
 
b) Foram penhoradas 12 verbas, sendo: 
1 frigorífico, no valor de 80.000$00; 
2 frigoríficos, no valor de 215.200$00; 
12 frigoríficos no valor de 557.000$00; 
5 frigoríficos no valor de 579.000$00; 
13 fogões, no valor de 727.000$00; 
8 televisores no valor de 932.000$00; 
15 máquinas de lavar roupa, no valor de 
500.000$00; 
4 frigoríficos no valor de 394.000$00; 
28 aspiradores no valor de 436.000$00; 
8 máquinas de lavar roupa no valor de 
536.000$00; 
2 frigoríficos no valor de 255.000$00; 
1 frigorífico no valor de 100.000$00, bens estes 
descritos naquele auto de penhora; 
 
c) O arguido foi constituído fiel depositário 
daqueles bens, com a obrigação de os guardar e 
com o dever  de os apresentar quando lhe fosse 
exigido, sob pena de incorrer em sanção legal; 
 
d) No dia 12 de Dezembro de 2000, o 
encarregado da venda Joaquim..... constatou que 
os bens não se encontravam naquele local e à 
guarda do arguido;  
 
e) O arguido agiu com vontade livre e 
consciente, de modo a subtrair ao poder público 
os bens referidos, que lhe haviam sido entregues 
na qualidade de fiel depositário, dando-lhe 
descaminho, bem sabendo que a sua conduta 
não era permitida por lei; 
 
f) O arguido encontra-se desempregado e vive 
em casa de familiares; 
 
g) Não possui quaisquer bens próprios; 
 
h) Tem o 5º ano de escolaridade e não tem 
antecedentes criminais.   
 
A decisão recorrida considerou não provados os 
seguintes factos: 
 
a) que o empregado do arguido, Alfredo, tivesse 
transportado os bens penhorados para local 
diverso do indicado pelo arguido; 
 
b) que o arguido não soubesse onde estavam 
guardados os bens penhorados.  
  
2.2. Matéria de direito 

O recorrente imputa à sentença erro de 
julgamento quanto à verificação dos elementos 
do crime previsto no artigo 355º do C. Penal 
(insuficiência da matéria de facto provada para a 
decisão condenatória) ou, quando assim se não 
entenda, omissão de pronúncia sobre factos da 
contestação relevantes, quer para a verificação 
da ilicitude, quer para a determinação da medida 
da pena. 
 
Seguiremos esta ordem na apreciação dos vícios 
imputados à sentença. Se os factos dados como 
provados não integrarem o crime de descaminho 
(art. 355º do C. Penal) por que foi condenado o 
recorrente, fica prejudicada a apreciação da 
alegada “omissão de pronúncia” sobre factos 
relevantes. 
  
a) insuficiência da matéria de facto para a 
condenação do arguido 
Sobre este ponto, diz o recorrente que, na 
decisão recorrida, não foram dados como 
provados, nem como não provados, os seguintes 
factos indispensáveis para a sua condenação, 
designadamente: 
 
- que tivesse sido notificado para apresentar os 
bens penhorados;  
 
- que se tivesse recusado a entregá-los; 
 
- que tivesse sido advertido de que a não 
apresentação dos bens fosse cominada com o 
crime de descaminho;  
 
- nada se disse sobre o facto do arguido ter 
informado o tribunal que ordenou a penhora e a 
venda, sobre a situação dos bens penhorados, 
designadamente que tais bens ainda existiam. 
 
Em seu entender, tais factos eram relevantes, 
pois, só através do recorte preciso da sua 
actuação concreta, se poderia recortar o tipo de 
ilicíto-penal preenchido: crime de 
desobediência, crime de abuso de confiança, ou 
crime de descaminho. Deste modo e sem essa 
prova, não deveria ter sido condenado. 
 
A sentença recorrida entendeu que o crime de 
descaminho se verificava com a mera não 
entrega dos bens penhorados ao encarregado da 
venda. Considerou, para tanto, que preenche o 
conceito de “subtracção ao poder público” 
qualquer acção do depositário que não seja a 
entrega do bem, quando o mesmo lhe for 
solicitado. 
  
Se este entendimento estiver correcto, os factos 
provados são  bastantes para a verificação deste 
elemento do tipo do crime de descaminho (art. 
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355º do C. Penal), uma vez que se provou que o 
depositário os não entregou ao encarregado da 
venda. 
 
Todavia, o entendimento da doutrina e da 
jurisprudência não permite tal construção 
jurídica.   
 
A doutrina nacional, segundo o texto citado na 
própria sentença, é no sentido contrário. “o 
delito em análise - cita a sentença o Comentário 
Conimbricence do Código Penal, Tomo III, pág. 
419 - configura um crime de lesão do bem 
jurídico (de dano, neste sentido classificatório) 
consumando-se tão só quando o agente frustra, 
total ou parcialmente, a finalidade da custódia, 
através de uma acção directa sobre a coisa: 
inutilizando-a ou descaminhando-a”. Daqui 
decorre que este elemento do tipo (subtracção 
ao poder público) implica a frustração da 
finalidade da custódia, isto é, impede (total ou 
parcialmente) definitivamente a realização dessa 
finalidade, que é a de entregar os bens. Mais, 
para além da frustração definitiva da finalidade 
da custódia, é ainda necessário que essa 
frustração ocorra através de “uma acção directa 
sobre a coisa”, isto é, uma actuação que a 
destrua, inutilize, ou impeça a sua entrega.  
 
Na jurisprudência, tem-se entendido que a não 
entrega, pelo depositário, dos bens penhorados, 
pode preencher três tipos de ilícito, conforme a 
acção concretamente praticada pelo depositário: 
desobediência; abuso de confiança; descaminho. 
Como se diz no Acórdão desta Relação de 28-6-
95, rec. 15335 (www.dgsi.pt/jtrp) “O 
depositário que, devidamente notificado, não faz 
a entrega dos bens penhorados, pode cometer, 
segundo as circunstâncias provadas, o crime de 
desobediência do art. 388º,1, de abuso de 
confiança do art. 300º,2,b ou de descaminho ou 
destruição de objectos confiados sob o poder 
público, ou de violação de apreensão legítima 
dos artigos 396 ou 397 do Código Penal”.    
 
O entendimento segundo o qual não pode 
inferir-se da mera não entrega, o preenchimento 
do tipo do crime de descaminho, é, de resto, 
frequente: no acórdão desta Relação, de 20-11-
2002, proc. 594/01, entendeu-se que a não 
entrega dos bens penhorados não integrava, 
sequer, o crime de desobediência; no acórdão da 
Relação de Lisboa, de 13-7-99, proc. 72565, 
considerou-se que a não entrega se limita a 
“afrontar a ordem legítima” e, por isso, a 
constituir um crime de desobediência; no 
Acórdão da Relação de Coimbra, de 27-1-99, 
proc. 927/98, perfilhou-se o mesmo 
entendimento.  
 

Concordamos inteiramente com esta orientação.   
 
A acção típica - susceptível de integrar o crime 
de descaminho ou destruição - deve “destruir, 
danificar, inutilizar ou subtrair ao poder 
público” uma coisa apreendida - cfr. art. 355º do 
C. Penal. Ainda que a subtracção, neste caso, 
não implique a intenção de apropriação - o bem 
jurídico protegido não é, aqui, o direito de 
propriedade – a mesma deve traduzir a 
frustração definitiva da sujeição ao poder 
público. Se o fiel depositário não apresenta os 
bens no momento em que lhe são pedidos, mas 
os entrega mais tarde, em perfeito estado, a sua 
conduta apenas afrontou a ordem legítima, sem 
frustrar o “poder público” sobre a coisa. Um 
outro entendimento levaria a que, enquanto os 
bens não fossem entregues, teríamos tantos 
crimes de descaminho quantas fossem as ordens 
não cumpridas da sua entrega, o que não parece 
compatível com um conceito de subtracção, por 
mais amplo que este seja.  
 
Perante este recorte do conceito “subtracção ao 
poder público”, verificamos que não se 
provaram factos nele subsumíveis. Nem 
poderiam, de resto, provar-se, pois não constava 
da acusação a concreta acção directa sobre a 
coisa, através da qual a mesma foi subtraída ao 
poder público. A sentença deu apenas como 
provado que o encarregado da venda “constatou 
que os bens não se encontravam naquele local e 
à guarda do arguido”. Ora, tal constatação, além 
de não excluir a hipótese de estarem noutro 
local, nada esclarece sobre a situação do bens, 
designadamente se os mesmos existem, ou não, 
nem sobre a natureza da actividade do arguido, 
relativa à frustração definitiva da finalidade da 
custódia.  
 
Finalmente, os factos dados como provados não 
permitem qualquer outra qualificação jurídico-
penal: não permitem a qualificação como 
desobediência, porque não consta dos autos 
(matéria provada) que o depositário tenha sido 
advertido com essa cominação, nem a mesma 
resulta directamente da lei – cfr. art. 348º do C. 
Penal e Acórdão da Relação do Porto de 21-11-
2002, rec. 594/01; também não permitem a 
qualificação como abuso de confiança, dado não 
se ter provado, qualquer facto demonstrativo da 
intenção de apropriação dos bens penhorados - 
cfr. art. 205º do C. Penal. 
 
Deste modo, não nos encontramos em condições 
de poder qualificar diversamente os factos 
dados como provados na decisão recorrida – cfr. 
Acórdão para fixação de jurisprudência n.º 4/95, 
de 7.6.95, D.R. I série A, de 6.07.95 que admite 
tal possibilidade, sem prejuízo da “reformatio in 
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pejus” – uma vez que, em boa verdade, dos 
factos provados não resulta a prática, pelo 
arguido, de qualquer crime. 
 
Do expendido resulta que o arguido deve ser 
absolvido, ficando prejudicada a alegada 
“omissão de pronúncia”, quanto a factos 
relevantes alegados na contestação. 
 
3. Decisão 
Face ao exposto, os juizes do Tribunal da 
Relação do Porto acordam em conceder 
provimento ao recurso e, consequentemente, 
revogar a sentença recorrida e absolver o 
arguido. 
Sem custas. 
 
Porto, 26 de Novembro de 2003 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Manuel Baião Papão 
Manuel Joaquim Braz 
 
 
17. Sumário nº 3637 
I – Circula com excesso de velocidade, o 
condutor que, ao entrar numa curva de 
visibilidade reduzida (10 metros) imprime ao 
veículo a velocidade máxima (80 Km) a que 
aquele podia circular na via em questão. 
II – Não há nexo de causalidade entre o 
referido excesso de velocidade e a saída da 
estrada do veículo, seguida do capotamento, 
motivada pelo facto de o seu condutor ter 
guinado para a sua direita a fim de evitar 
embater noutro veículo que circulava em 
sentido contrário em contra mão. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
Na comarca de....., o Mº Pº deduziu acusação 
contra o arguido Manuel....., imputando-lhe a 
prática de um crime de homicídio por 
negligência p. e p. pelo artº 137º, nº 1, do CP e 2 
contra-ordenações, uma p. e p. pelo artº 25º, nºs 
1, alínea f), e 2, e outra pelo artº 27º, nºs 1 e 3, 
alínea b), ambos do CE. 
No despacho a que aludem os artºs 311º a 313º 
do CPP, o senhor juiz decidiu que os factos 
descritos na acusação, para além das duas 
referidas contra-ordenações, integravam dois 
crimes de homicídio por negligência do artº 
137º, nº 1, e não apenas um. 
 
Desse despacho recorreu o arguido, sustentando, 
em síntese: 
- O juiz não podia alterar naquele sentido a 
qualificação jurídica dos factos  feita na 
acusação. 

- Em todo o caso, os factos da acusação não 
preenchem dois crimes de homicídio por 
negligência, mas apenas um. 
 
Esse recurso foi admitido, para subir com o 
interposto da decisão que pusesse termo ao 
processo. 
 
Procedeu-se ao julgamento, em processo 
comum com intervenção do tribunal colectivo, 
tendo no final sido proferido acórdão, onde se 
decidiu, além do mais, absolver o arguido da 
acusação, relativamente às duas contra-
ordenações e aos dois crimes acima 
mencionados. 
 
Desse acórdão interpôs recurso o Mº Pº, 
sustentando, em síntese, na sua motivação: 
- O facto descrito sob o nº 7 deve ser alterado, 
considerando-se provado que o arguido virou a 
direcção ligeiramente para a direita, e não para a 
esquerda. 
- A afirmação contida no nº 19 dos factos dados 
como provados de que “a velocidade de 80 
km/h no local do acidente era compatível com o 
veículo” é pura matéria de direito. 
- Deve ser considerado provado que o arguido 
seguia a uma velocidade superior a 80 e 
próxima dos 90 km/hora. 
- O tribunal recorrido errou ainda no julgamento 
da matéria de facto ao dar como provado no 
ponto nº 8 que a berma acabou por ceder, 
provocando a queda do veículo, pois provou-se 
que o terreno ali é duro, devendo antes 
considerar-se que o veículo caiu por o arguido, 
em consequência da velocidade a que seguia, 
não ter conseguido voltar à faixa de rodagem. 
- Mesmo que fosse de 80 km/hora, a velocidade 
seria excessiva para o local. 
Deve, pois, o arguido ser condenado pela prática 
das infracções pelas quais foi submetido a 
julgamento. 
 
O recurso foi admitido. 
Respondendo, o arguido disse que o Mº Pº 
interpôs recurso para além do prazo, ao abrigo 
do justo impedimento, o que foi admitido, sem 
que se tivesse dado cumprimento ao nº 2 do artº 
146º do CPP, pelo que tal recurso deve ser 
considerado extemporâneo, e que, se assim não 
se entender, deve ser mantida a decisão 
recorrida. 
Nesta instância, a senhora procuradora-geral 
adjunta emitiu parecer no sentido de que o 
recurso do arguido não deve ser conhecido, por 
não ter feito a declaração a que se refere o artº 
412º, nº 5, do CPP, e o recurso do Mº Pº merece 
provimento. 
Foi cumprido o artº 417º, nº 2, do CPP. 
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Colhidos os vistos, procedeu-se à realização da 
audiência. 
 
Factos dados como provados (transcrição): 
 
1. No dia 13 de Marco de 2001, pelas 14h30, o 
arguido conduzia o veículo pesado de 
passageiros, de matricula ../../LL, de 45 lugares, 
pertencente a R....., SA, com sede na Rua....., 
em....., com destino a......, pela EN.., no sentido 
...../...... 
2. No aludido veiculo pesado seguiam como 
passageiros Isabel....., José....., Irene..... e 
Dorinda...... 
3. Ao Km 122,900, na área da freguesia do....., 
no concelho de....., a EN.. descreve uma curva, à 
esquerda, atento a sentido de marcha do 
arguido, que impede uma visibilidade superior a 
10 metros da via, antecedida de uma recta com 
cerca de 600 metros. 
4. Nesse local, a aludida estrada tem 7,50 
metros de largura, com uma inclinação suave de 
aproximadamente de 2%, dividida por um traço 
branco longitudinal contínuo que se encontra 
assinalado no pavimento. 
5. A berma, do lado direito, considerando o 
aludido sentido de trânsito ....../....., é, nesse 
local, em terra batida. 
6. Ao aproximar-se do aludido Km 122,900 
daquela estrada, após ter percorrido a aludida 
recta com cerca de 600 metros, e quando ia 
começar a entrar na referida curva, o arguido 
apercebeu-se de um veículo automóvel ligeiro 
que circulava em sentido oposto ao seu e, ao 
descrever a curva, circulava a ocupar parte da 
metade direita da faixa de rodagem, atento o 
sentido de marcha do pesado de passageiros. 
7. Nessa altura, e instintivamente, por forma a 
evitar o embate, o arguido virou a direcção 
ligeiramente para a esquerda, com a intenção de 
manter as rodas dentro da faixa de rodagem, no 
alcatrão. 
8. No entanto, a roda direita da frente saiu do 
asfalto e passou a circular pela referida berma, 
em terra batida, que, após o pesado de 
passageiros ter percorrido alguns metros, 
acabou por ceder provocando a queda do 
mesmo.  
9. Antes do cruzamento com o referido veículo 
ligeiro, o veículo pesado de passageiros que o 
arguido conduzia seguia a uma velocidade 
aproximada de 80 km/h.  
10. Foi cerca de 15 metros pelo ar, embateu 
num poste de madeira dos CTT e em pedras 
grandes e arbustos altos, acabando por embater, 
já de lado, com a parte da frente direita, no solo, 
no troço da antiga estrada nacional 2, que fica a 
um nível inferior de aproximadamente 3 metros 
do nível da estrada actual. 

11. Após o que mudou ligeiramente de 
trajectória para a esquerda, arrastando-se sobre 
o seu lado direito, até ficar imobilizado num 
espaço do troço antigo e desactivado da aludida 
estrada, paralelamente à via actual. 
12. Desde o inicio da curva, local onde o 
veiculo seguiu em frente, até ao local onde se 
imobilizou, percorreu cerca de 55 metros. 
13. O tempo estava bom, o piso seco, asfaltado 
e em bom estado de conservação naquele local, 
14. Em consequência directa e necessária do 
acidente, a passageira Dorinda..... foi seccionada 
a nível da sínfise púbica, com secção total de 
todos os grandes vasos abdominais, bem como 
secção total medular lombar, destruição e 
laceração de ancas, esmagamento do útero e 
órgãos anexiais, lesões abdominais, que lhe 
determinaram, de forma directa e necessária, a 
morte. 
15. Ainda em consequência directa e necessária 
do mesmo acidente, a passageira Irene..... sofreu 
traumatismo torácico/contusão pulmonar, 
pneumotórax esquerdo e fractura de duas 
costelas/ traumatismo abdominal fechado, 
escoriações e esfacelo extenso no flanco e fossa 
ilíaca esquerda e fractura com esfacelo do 
úmero direito e do fémur direito, do planalto 
tibial esquerdo, perda cutânea e muscular da 
face anterior e posterior das coxas e membros 
inferiores e isquemia do tronco cerebral, vindo a 
falecer do choque séptico que sobreveio como 
consequência adequada daquelas lesões. 
16. A vitima faleceu no Hospital de....., em....., 
no dia 21 de Abril de 2001, para onde fora 
transferida no dia da Unidade de Cuidados 
Intensivos do Hospital de....., em...... 
17. O arguido é condutor de veículos pesados de 
passageiros, estando ao serviço da proprietária 
do veículo – R....., SA – ou das empresas que a 
antecederam desde 1967, sendo considerado na 
mesma um dos melhores motoristas. 
18. Conhecia bem a estrada onde se deu o 
acidente, passando por lá em serviço várias 
vezes. 
19. O pesado de passageiros tem um 
comprimento de cerca de 12 metros, estando 
munido de vários sistemas de segurança, como 
ABS e limitador de velocidade, sendo a 
velocidade de 80 km/h no local do acidente 
compatível com o veículo em questão. 
20. Nunca teve acidentes e não tem registadas 
quaisquer infracções como condutor. 
21. Não tem também antecedentes criminais. 
22. Vive com a sua mulher em casa arrendada, 
pagando uma renda mensal de cerca de 275,00 
€. 
23. Aufere um vencimento mensal de cerca de 
600,00 € e a sua mulher de cerca de 400,00 €. 
24. Gasta em medicamentos para a sua mulher 
uma média de 100,00 € por mês. 
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25. O Centro Nacional de Pensões, a que 
sucedeu o ISSS, pagou, a título de subsídio por 
morte de Irene....., beneficiária n.º...../.., ao seu 
viúvo a quantia de 2 005,22 € e, a título de 
pensão de sobrevivência, a quantia global de 3 
499,34 €, de Maio de 2001 a Fevereiro de 2003, 
sendo a pensão mensal, actualmente, no valor de 
139,33 €. 
 
Foi dado como não provado que (transcrição) 
- a velocidade imprimida pelo arguido tivesse 
provocado o despiste do veículo pesado; 
- ao imprimir uma velocidade superior a 80 
km/hora, o fizesse o arguido de um modo 
imoderado, imprudente e perfeitamente 
indiferente às normas estradais e aos demais 
utentes da via e passageiros que com ele 
seguiam e às consequências que para eles 
pudessem advir de tal conduta; 
- não tivesse actuado com moderação, cuidados 
e atenção exigíveis a qualquer minimamente 
cuidadoso e prudente. 
 
Fundamentação: 
 
1. Recurso do arguido: 
 
Como se viu, o arguido interpôs recurso do 
despacho proferido ao abrigo dos artºs 311º a 
313º do CPP, na parte em que considerou que os 
factos descritos na acusação integram dois 
crimes de homicídio por negligência, e não 
apenas um, como havia entendido o Mº Pº. 
A esse recurso foi fixado o regime de subida 
diferida, nos termos do artº 407º, nº 3, do 
mesmo código. 
Diz o artº 412º, nº 5, também do CPP: Havendo 
recursos retidos, o recorrente especifica 
obrigatoriamente, nas conclusões, quais os que 
mantêm interesse. 
O arguido não recorreu da decisão que pôs 
termo ao processo – o acórdão referido –, mas 
também não podia fazê-lo, visto o artº 401º, nº 
1, alínea b), ainda do CPP. 
Não podia, pois, o arguido especificar, nas 
conclusões da motivação de recurso da decisão 
que pôs termo ao processo, que tinha interesse 
no recurso por si interposto daquela decisão 
interlocutória. 
Mas, o tribunal de recurso não pode tomar 
conhecimento de recurso retido sem o 
recorrente especificar que mantém interesse 
nele. 
Por isso, em casos como o presente, quem 
interpôs recurso de decisão interlocutória ao 
qual foi fixado o regime de subida diferida, se 
pretender que esse recurso seja conhecido pelo 
tribunal superior terá de especificá-lo no acto 
que a lei prevê para tomar posição sobre o 
recurso interposto da decisão que pôs termo ao 

processo, ou seja, a resposta a este recurso.  É a 
única solução. 
Não tendo no caso isso sido feito, a Relação não 
pode tomar conhecimento do recurso do 
arguido, não decidindo por isso, 
designadamente, se tal recurso é ou não 
admissível. 
De qualquer modo, a questão essencial colocada 
nesse recurso – a de saber se os factos descritos 
na acusação integram um ou dois crimes de 
homicídio por negligência – só tem interesse 
para o arguido se vier a ser proferida 
condenação criminal, e nesse caso terá de 
conhecer-se dela. Havendo essa condenação, a 
Relação tem de decidir se há um ou dois crimes 
de homicídio por negligência. 
 
2. Sobre a alegada extemporaneidade do 
recurso do Mº Pº: 
 
Diz o arguido, como se viu, que o Mº Pº foi 
admitido a interpor recurso fora de prazo, ao 
abrigo da figura do justo impedimento, sem que 
se tivesse dado cumprimento ao nº 2 do artº 
146º do CPC, sendo por isso tal recurso 
extemporâneo. 
Essa norma aplica-se no processo penal, por 
força dos artºs 107º, nº 2, e 4º do CPP. 
Mas, a sua falta de cumprimento, não estando 
prevista como nulidade, integra, como resulta 
do artº 118º, nºs 1 e 2, do mesmo código, mera 
irregularidade que, por não afectar o valor do 
acto, tem de ser arguida no prazo referido no 
artº 123º, nº 1, junto do tribunal recorrido. 
Não o tendo sido, tal irregularidade, se existiu, 
sanou-se. 
De qualquer modo, a existência e conhecimento 
do vício não teriam como consequência directa 
a extemporaneidade do recurso, mas apenas e 
eventualmente a invalidade e repetição de actos. 
E, mesmo a entender-se que o recurso foi 
admitido ao abrigo das figura do justo 
impedimento, por ter sido interposto fora de 
prazo, o que não é referido (o STJ vem 
decidindo que se aplica ao processo penal o 
acréscimo de prazo previsto no artº 698º, nº 6, 
do CPC, quando no recurso, como no caso, se 
impugne a decisão proferida sobre matéria de 
facto no âmbito do artº 412º, nºs 3 e 4, do CPP – 
v., por exemplo, acs. de 10/7/2002 e de 
27/11/2002, CJ, acs. STJ, ano X, páginas 170 e 
236 –, do que resultaria que no caso não se 
havia ainda esgotado o prazo para recorrer), o 
arguido não impugnou a decisão que, 
considerando, em seu entender, verificado o 
justo impedimento, admitiu o recurso. 
 
3. Recurso do Mº Pº: 
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O recorrente impugna a decisão proferida sobre 
matéria de facto, defendendo que há diversos 
pontos dessa matéria incorrectamente julgados. 
O primeiro erro estaria em ter-se dado como 
provado sob o nº 7 que o arguido, para evitar o 
embate, virou a direcção ligeiramente para a 
esquerda, por se ter provado que foi para a 
direita que a direcção foi ligeiramente virada. 
No nº 7 dos factos considerados provados diz-se 
que “instintivamente, por forma a evitar o 
embate, o arguido virou a direcção ligeiramente 
para a esquerda, com a intenção de manter as 
rodas dentro da faixa de rodagem, no alcatrão”. 
Se o arguido agiu para evitar o embate no 
veículo que, como se diz no nº 6, vinha em 
sentido contrário, ocupando parte da metade 
direita da faixa de rodagem, atento o sentido de 
marcha do arguido, só pode ter virado a 
direcção para a direita, pois  para a esquerda 
encontrava-se aquele outro veículo. 
Se agiu para manter as rodas do veículo dentro 
da faixa de rodagem, no alcatrão, só podia virar 
a direcção para a esquerda. 
As duas coisas é que não podia pretender com o 
gesto de virar a direcção para um dos lados.  
Cada uma dessas coisas exigia o oposto da 
outra. 
O facto descrito no nº 7 vem no seguimento do 
narrado no nº 6: em sentido contrário ao do 
arguido, numa curva, circulava um outro 
veículo automóvel, ocupando parte da metade 
da faixa de rodagem por onde devia circular e 
circulava o veículo conduzido pelo arguido.  
Foi, pois, para evitar chocar com esse outro 
veículo que o arguido virou a direcção.  Por isso 
só podia tê-la virado para a direita. Para a 
esquerda estava o tal veículo no qual pretendia 
evitar embater. 
E é isso mesmo que resulta da motivação da 
decisão de facto, de onde se vê que as 
declarações proferidas pelo arguido na 
audiência foram o único elemento de prova em 
que o tribunal recorrido se baseou para decidir o 
facto em análise, declarações essas que foram aí 
classificadas de totalmente sinceras e credíveis e 
foram, como também aí se refere, no sentido de 
que o arguido virou a direcção ligeiramente para 
a direita, para evitar embater no tal veículo que 
vinha em sentido contrário, ocupando parte da 
hemifaixa do arguido. 
O nº 7 dos factos provados passa, pois, a ter a 
seguinte redacção: Nessa altura, 
instintivamente, para evitar embater no 
veículo automóvel ligeiro referido no número 
anterior, o arguido virou a direcção 
ligeiramente para a direita. 
Pretende, em segundo lugar, o recorrente que a 
afirmação constante do nº 19 dos factos dados 
como provados de que “a velocidade de 80 

km/h no local do acidente era compatível com o 
veículo” é matéria de direito. 
Não tem razão. 
Na verdade, “compatível” significa, segundo os 
dicionários, “conciliável”, “que está de acordo”.  
Por isso, ao afirmar-se que a velocidade de 80 
km/hora no local era compatível com o veículo 
conduzido pelo arguido, está a dizer-se 
simplesmente que esse veículo no local podia, 
no sentido de que tinha condições técnicas para 
tanto, seguir a essa velocidade. Essa afirmação 
prende-se exclusivamente com questões 
técnicas, com as potencialidades do veículo. E 
saber se um veículo tem capacidades técnicas 
para circular a determinada velocidade em 
determinado lugar depende de conhecimentos 
de mecânica, ou seja, é questão que, podendo 
ser decidida com base em perícia ou declarações 
de quem tenha esses conhecimentos, é 
claramente de facto, nada tendo a ver com a 
questão de saber se a velocidade era ou não 
adequada para o local, essa, sim, de direito. Um 
automóvel pode estar tecnicamente apetrechado 
para circular a determinada velocidade em 
determinado local e, no entanto, tal velocidade 
ser excessiva e proibida, por ser potenciadora de 
perigo para o trânsito rodoviário.  Trata-se 
portanto de uma afirmação inócua e até 
redundante, pois deu-se como provado que o 
veículo conduzido pelo arguido circulava a essa 
velocidade. 
Em terceiro lugar, o tribunal recorrido teria 
errado ao dar como provado no nº 9 que o 
veículo conduzido pelo arguido seguia a uma 
velocidade aproximada de 80 km/hora, porque 
do tacógrafo junto aos autos e do relatório 
elaborado por técnicos da Direcção-Geral de 
Viação resultaria que a velocidade era próxima 
dos 90 km/hora. 
Também aqui o recorrente não tem razão. 
O disco do tacógrafo será o de fls. 11, no qual 
constam determinados números manuscritos, 
não se sabe por quem nem com base em quê, 
não se dizendo aí também a que se referem.  Só 
por si esse elemento nada decide. 
No relatório, os técnicos da Direcção-Geral de 
Viação dizem poder concluir-se daquele disco 
que na altura do acidente o pesado conduzido 
pelo arguido circulava a uma velocidade 
próxima dos 90 km/hora. 
Resulta desse relatório que os dados do disco do 
tacógrafo não permitem quantificar com rigor a 
velocidade do veículo, apenas podendo extrair-
se deles valores aproximados. Isso vê-se mais 
claramente das declarações produzidas na 
audiência por um dos autores desse relatório – a 
testemunha Alberto Ferreira. Com efeito, 
segundo as transcrições de fls. 532, essa 
testemunha afirmou na audiência de julgamento 
que apenas era possível, com recurso ao disco 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 144

do tacógrafo, situar a velocidade do autocarro 
entre os 80 e os 90 km/hora, ainda que em sua 
opinião fosse superior a 80 km/hora.  
Descontando aquilo que é mera opinião e 
portanto não é conhecimento (as testemunhas 
depõem sobre factos de que têm conhecimento, 
como se diz no artº 128º, nº 1, do CP, não lhe 
cabendo emitir opiniões), fica-nos a velocidade 
de 80 km/hora. 
Aliás, a velocidade apontada pelo tacógrafo 
nunca se poderia impor só por si, na medida em 
que o veículo continuou a circular depois de sair 
da faixa de rodagem, podendo nessa altura 
atingir velocidade superior àquela a que 
circulava antes do despiste. 
Logo, os dados fornecidos pelo tacógrafo são de 
livre apreciação, e o arguido, cujas declarações 
o tribunal recorrido considerou totalmente 
sinceras e credíveis, afirmou que seguia a 80 
km/hora. 
Não há, pois, provas que imponham decisão 
diversa da recorrida neste ponto. 
Em quarto lugar, discorda o recorrente da 
decisão de se ter considerado provado no nº 8 
que o terreno da berma, após o pesado aí ter 
percorrido alguns metros, acabou por ceder, 
provocando a queda do veículo, pois entende 
ter-se provado que o terreno ali é duro e não 
cedeu, devendo-se a queda do autocarro ao facto 
de a velocidade a que circulava não ter 
permitido ao seu condutor fazê-lo voltar à faixa 
de rodagem. 
Funda-se nos depoimentos das testemunhas 
Alberto....., que disse ser o terreno no local 
duro, suportando o peso de um veículo como o 
conduzido pelo arguido, e Manuel B....., que 
afirmou ter visto o pesado a seguir em frente na 
curva. 
Mas, para além do facto das declarações desta 
última testemunha nada adiantarem acerca da 
questão, visto que o terreno pode ter cedido e o 
autocarro pode ter seguido em frente, 
precisamente por o terreno ter cedido, os 
depoimentos dessas duas testemunhas não 
foram a única prova produzida sobre a matéria, 
pois há também as declarações do arguido, que 
disse que a berma cedeu, ocasionando a queda 
do veículo.  Tanto aqueles depoimentos como 
estas declarações são provas não subtraídas ao 
princípio da livre apreciação, consagrado no artº 
127º do CPP.  E, em abstracto, os depoimentos 
de testemunhas não têm maior valor que as 
declarações do arguido.  O valor daqueles e 
destas depende de aspectos que só podem ser 
apreciados por quem tem a imediação das 
provas e, por isso, escapam ao controlo do 
tribunal de recurso, como é o caso da postura, 
do tom de voz, da convicção, dos gestos, etc.  E 
o tribunal recorrido considerou totalmente 
sinceras e credíveis as declarações do arguido, 

não podendo a Relação, por aquela razão, saber 
se esse juízo foi ou não correcto. 
Diz o recorrente que o arguido não está 
obrigado a falar verdade, e as testemunhas 
estão; que o arguido não presta juramento, e as 
testemunhas prestam.  Isso é certo, mas não 
significa que as declarações de uma testemunha, 
só por essa qualidade, tenham de prevalecer 
sobre as do arguido. Tudo depende do modo 
como umas e outras forem prestadas, sendo que 
o tribunal, ao ajuizar da credibilidade dos 
depoimentos das testemunhas e das declarações 
do arguido, tem presente as referidas diferenças 
de estatuto. 
Assim, também neste ponto não se especificam 
provas que imponham decisão diversa da 
recorrida. 
 
Improcedendo as críticas dirigidas pelo 
recorrente à decisão proferida sobre matéria de 
facto, com excepção do que se refere à alteração 
introduzida à matéria do nº 7 dos factos 
considerados provados, e não se vislumbrando 
qualquer outro vício de conhecimento oficioso, 
tem-se como definitiva aquela decisão, com a 
mencionada alteração. 
 
Em sede de direito, entende o recorrente que, 
mesmo a manter-se como assente a velocidade 
de 80 km/hora, o arguido cometeu dois crimes 
de homicídio por negligência p. e p. pelo artº 
137º, nº 1, do CP e a contra-ordenação prevista 
no artº 25º, nº 1, alínea f), do CE, por tal 
velocidade ser excessiva para o local. 
Vejamos. 
Na estrada em que ocorreu o despiste, a 
velocidade máxima permitida para veículos 
como o conduzido pelo arguido é, nos termos do 
artº 27º, nº 1, do CE, tanto na versão da Lei nº 
2/98, de 3/1, como na do DL nº 265-A/2001, de 
28/9, de 80 km/hora. 
O arguido seguia a essa velocidade, isto é, à 
velocidade máxima permitida nas vias do tipo 
daquela em que circulava. 
Mas, o arguido estava a entrar numa curva que 
só lhe permitia avistar a via numa extensão de 
10 metros, ou seja, numa curva de reduzida 
visibilidade, na definição do artº 23º do CE.    
Sendo assim, a velocidade devia ser 
especialmente moderada, como diz o artº 25º, nº 
1, alínea f), deste mesmo código. Logo, se o 
arguido se encontrava num ponto da estrada em 
que a velocidade devia ser especialmente 
moderada e ele seguia à velocidade máxima 
permitida para aquele tipo de via, só pode 
concluir-se que a velocidade era excessiva.  Por 
outras palavras, naquele local não era 
admissível a velocidade máxima prevista para 
aquele tipo de estrada. Ali, a velocidade tinha de 
ser inferior à permitida noutros pontos da 
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mesma via.  Assim, ao seguir ali a 80 km/hora, 
o arguido violou o comando daquele artº 25º, nº 
1, alínea f). 
Não pode, pois, haver dúvida de que cometeu a 
contra-ordenação aí prevista. 
Mas, a violação dessa regra de direito 
rodoviário, esse comportamento negligente por 
parte do arguido não foi causa do acidente.  Ou 
melhor, a morte das duas passageiras não pode 
ser imputada à conduta negligente do arguido. 
Efectivamente, está provado que o pesado de 
passageiros conduzido pelo arguido circulava na 
sua mão de trânsito e, quando iniciava uma 
curva à sua esquerda que não permitia avistar ao 
seu condutor a faixa de rodagem em toda a sua 
largura a mais de 10 metros, este deparou com 
um veículo automóvel ligeiro a circular em 
sentido contrário e a ocupar parte da metade da 
faixa de rodagem por onde circulava e devia 
circular o pesado, o que obrigou o condutor 
deste – o arguido – a desviar-se para a direita e a 
sair da faixa de rodagem, entrando na berma de 
terra, que cedeu e ocasionou a queda do pesado. 
Sendo assim, mesmo que o arguido tivesse 
cumprido o comando daquele artº 25º, nº 1, 
alínea f), moderando especialmente a 
velocidade, por exemplo, para 40 ou 50 
km/hora, o resultado não seria diferente.  Na 
verdade, o aparecimento na metade da faixa de 
rodagem que correspondia ao sentido de marcha 
do pesado, a tão curta distância, de outro 
veículo a circular em sentido contrário, 
implicaria sempre a saída daquele da faixa de 
rodagem para a berma de terra, com a inevitável 
cedência desta.  A cedência da berma não está 
ligada a qualquer velocidade. 
O despiste e a consequente morte das 
passageiras do autocarro só podem imputar-se 
ao comportamento negligente do condutor do 
veículo que seguia em sentido oposto ao do 
pesado ocupando parte da metade da faixa de 
rodagem por onde este seguia e devia seguir. 
Não cometeu, pois, o arguido qualquer crime do 
artº 137º, nº 1, do CP. 
Nem a contra-ordenação prevista no artº 27º, nº 
1, do CE, visto não ter sido excedido o limite de 
velocidade aí previsto. 
Mas, praticou, como já se disse, a contra-
ordenação do artº 25º, nº 1, alínea f), deste 
último código. 
A esta contra-ordenação corresponde a coima de 
€ 49,88 a € 249,40, na versão da Lei nº 2/98, e 
de € 60 a € 300, na versão do DL nº 265-A. 
Sendo as mesmas as circunstâncias que 
determinam a medida da coima à luz de uma e 
outra destas leis, a lei nova não é mais favorável 
ao arguido, por serem mais gravosos os limites 
mínimo e máximo da coima aplicável.  Por isso 
será aplicada a lei antiga, como manda o artº 3º, 
nºs 1 e 3, do DL nº 433/82, de 27/10. 

A determinação da medida da coima é feita, 
segundo o artº 18º, nº 1, deste último diploma, 
em função da gravidade da contra-ordenação, da 
culpa, da situação económica do agente e do 
benefício económico que este retirou da prática 
da infracção. 
O arguido seguia à velocidade máxima 
permitida para o tipo de via em que se 
encontrava, mas num local onde a velocidade 
devia ser significativamente reduzida, e fazia-o 
voluntariamente, sendo que o veículo que 
conduzia, pelo seu peso e envergadura, era 
adequado a causar, em tais circunstâncias, 
grande perigo para a segurança do trânsito 
rodoviário. Não tem antecedentes criminais ou 
contra-ordenacionais conhecidos.  É modesta a 
sua situação económica.  Não retirou qualquer 
benefício económico da prática da contra-
ordenação. 
Da ponderação destes dados resulta adequada a 
coima de € 120,00. 
 
Decisão: 
 
Em face do exposto, acordam os juizes desta 
Relação em conceder parcial provimento ao 
recurso, alterando o acórdão recorrido do 
seguinte modo: o arguido fica condenado, pela 
prática de uma contra-ordenação p. e p. pelo artº 
25º, nº 1, alínea f), do CE, na coima de € 120,00 
(cento e vinte euros). 
Em relação à 1ª instância, o arguido é 
condenado a pagar as custas, fixando-se a taxa 
de justiça em 1 UC. 
Não há lugar a custas nesta instância. 
 
Porto, 26 de Novembro de 2003 
Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
Joaquim Costa de Morais 
 
 
18. Sumário nº 3638 
I – Afirmar que a conduta de alguém é 
leviana, descabida, desajustada, prepotente, 
doentia, premeditada e altamente provocatória 
não configura um crime de difamação. 
II – O direito não pode intervir sempre que a 
linguagem utilizada incomoda ou fere a 
susceptibilidade do visado. Só o pode fazer 
quando é atingido o núcleo essencial de 
qualidades morais que devem existir para que 
a pessoa possa ter apreço por si própria e não 
se sinta desprezada pelos outros. 
 
  Acordam, em conferência, no 
Tribunal da Relação do Porto: 
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 Na comarca do P...., a assistente Fátima 
....., notificada nos termos e para os efeitos do 
artº 285º do CPP, deduziu acusação particular 
contra o arguido José ......, imputando-lhe factos 
que qualificou como um crime de difamação p. 
e p. pelos artº 180º, 182º e 183º do CP. 
 O Mº Pº disse no processo 
“acompanhar” a acusação particular. 
 O arguido requereu a abertura da 
instrução, o que foi deferido. 
 Realizada a instrução, foi proferida 
decisão de não pronúncia. 
 
 Dessa decisão interpôs recurso a 
assistente, sustentando, em síntese, na sua 
motivação: 
  -As expressões com que o 
arguido se referiu à recorrente são ofensivas da 
sua honra e consideração. 
  -Cometeu por isso o crime de 
difamação que lhe foi imputado na acusação. 
  -Em consequência, deve o 
arguido ser pronunciado por esse ilícito. 
 
 O recurso foi admitido. 
 Respondendo, o arguido defendeu a 
manutenção da decisão recorrida. 
 Foram cumpridos os artºs 416º e 417º, 
nº 2, do CPP. 
 Corridos os vistos, cumpre decidir. 
 
 Fundamentação: 
 Alega-se na acusação que o arguido em 
informação que redigiu e dirigiu a todos os 
lojistas do Condomínio do ....., se referiu à 
assistente, também ali lojista, nos seguintes 
termos: “a administração interpreta a conduta 
desta lojista como leviana, descabida, 
desajustada, prepotente, doentia e 
premeditada, sendo ainda altamente 
provocatória”. 
 Este facto está suficientemente 
indiciado.  A informação encontra-se junta a fls. 
6 e o arguido confessa tê-la redigido. 
 Comete o crime de difamação, nos 
termos do artº 180º, nº 1, do CP, “quem, 
dirigindo-se a terceiro, imputar a outra pessoa, 
mesmo sob a forma de suspeita, um facto, ou 
formular sobre ela um juízo, ofensivos da sua 
honra ou consideração, ou reproduza uma tal 
imputação ou juízo”. 
 Aquelas expressões concretizam juízos 
formulados pelo arguido sobre a assistente. 
 O que há, pois, a ver é se esses juízos 
são ofensivos da honra e consideração da 
visada. 
 Na lição de Beleza dos Santos,  “a 
honra é aquele mínimo de condições, 
especialmente de natureza moral, que são 
razoavelmente essenciais para que um indivíduo 

possa com legitimidade ter estima por si, pelo 
que é e pelo que vale”; e  “a consideração 
aquele conjunto de requisitos que razoavelmente 
se deve julgar necessário a qualquer pessoa, de 
tal modo que a falta de algum desses requisitos 
possa expor essa pessoa à falta de consideração 
ou ao desprezo público”. 
Sintetizando, diz este autor:  “A honra refere-se 
ao apreço de cada um por si, à auto-avaliação no 
sentido de não ser um valor negativo, 
particularmente do ponto de vista moral.  A 
consideração ao juízo que forma ou pode 
formar o público no sentido de considerar 
alguém um bom elemento social, ou ao menos 
de o não julgar um valor negativo” (RLJ, ano 
92º, páginas 167 e 168). 
Vejamos então o significado das palavras 
usadas pelo arguido para se referir à recorrente, 
significado esse que o contexto – o arguido 
redigiu a informação onde aparecem as ditas 
palavras em reacção a atitudes da assistente em 
relação a empregados do condomínio, 
invectivando-os acerca de determinadas 
condutas – ajudará a apreender. 
Uma conduta descabida é uma conduta 
despropositada, desapropriada, inoportuna, 
inconveniente; desajustada só pode ter o 
sentido de inadequada, desordenada, 
inadaptada; prepotente significa autoritária, 
despótica; o termo provocatória tem o 
significado de provocante, desafiadora; uma 
conduta é  premeditada quando é decidida com 
antecedência, depois de reflexão; leviana 
significa no caso, porque o arguido ligou esse 
termo ao facto de, em sua opinião, a assistente 
se intrometer no funcionamento do condomínio, 
sem ter motivos nem competência para tanto, 
precipitada, insensata; o termo conduta doentia, 
que o arguido relacionou com o facto de a 
assistente se sentir incomodada, quer com os 
modos como a empregada de limpeza do centro 
comercial sacudia o pó dos tapetes, quer com o 
ruído produzido por um segurança com o molho 
de chaves que trazia nas mãos, só pode querer 
significar que as atitudes da assistente são de 
quem se sente incomodada com muito pouco, de 
pessoa enfermiça, débil, mórbida, que adoece 
facilmente. 
A inocuidade das expressões descabida, 
desajustada e provocatória, para os efeitos 
aqui em vista, é evidente.  Uma conduta 
despropositada, inadequada ou desafiadora nem 
sequer revela demérito de quem a toma, sendo 
antes e apenas uma atitude menos feliz.  Isso 
mesmo parece entender a recorrente em relação 
ao termo provocatória, pois que apelida dessa 
forma na motivação de recurso a conduta do 
arguido. 
No mesmo plano situa-se a termo prepotente, 
pois a característica de autoritarismo é até 
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querida a muitas pessoas, por estar associada à 
ideia de força, de liderança. 
A expressão premeditada significa aqui o 
oposto de leviana, não se vendo que levar a 
cabo uma determinada conduta só depois de 
sobre ela reflectir revele falta de qualidades, 
sejam elas quais forem. 
Também os termos leviana e doentia, com 
aqueles significados, que o contexto impõe, não 
atingem qualquer valor moral essencial.  Com 
eles, o arguido limitou-se a formular sobre a 
assistente um juízo pouco abonatório em termos 
de convivência social, mas a um nível que nada 
tem a ver com questões fundamentais de ordem 
moral.  O arguido não afirmou nem sugeriu que 
a assistente era um mau elemento social, uma 
pessoa má.  Não pôs em causa as suas 
qualidades morais:  não lhe apontou qualquer 
defeito de carácter; não disse nem quis dizer, 
por exemplo, que era desonesta ou de qualquer 
forma indigna.  As qualidades que lhe negou 
situam-se em plano secundaríssimo, alheio a 
qualquer ideia de honra ou consideração. 
É próprio da vida em sociedade haver alguma 
conflitualidade entre as pessoas.  Há 
frequentemente desavenças, lesões de interesses 
alheios, etc., que provocam animosidade.  E é 
normal que essa animosidade tenha expressão 
ao nível da linguagem.  Uma pessoa que, por 
exemplo, se sente prejudicada por outra pode 
compreensivelmente manifestar o seu 
descontentamento através de palavras azedas, 
acintosas ou agressivas.  E o direito não pode 
intervir sempre que a linguagem utilizada 
incomoda ou fere susceptibilidades do visado.  
Só o pode fazer quando é atingido o núcleo 
essencial de qualidades morais que devem 
existir para que a pessoa possa ter apreço por si 
própria e não se sinta desprezada pelos outros.  
Se assim não fosse, a vida em sociedade seria 
impossível.  E o direito seria fonte de conflitos, 
em vez de garantir a paz social, que é a sua 
função. 
 No caso, como se disse, o arguido não 
ultrapassou aqueles limites que justificam a 
intervenção do direito penal. 
 
 Decisão: 
 Em face do exposto, acordam os juizes 
desta Relação em negar provimento ao recurso, 
confirmando a decisão recorrida. 
 A recorrente vai condenada a pagar 2 
UCs de taxa de justiça. 
 
Porto, 26 de Novembro de 2003 
Manuel Braz 
André da Silva 
Fernando Monterroso 
Costa de Morais 
 

19. Sumário nº 3639 
O nº 2 do artigo 854 do Código de Processo 
Civil não contém qualquer comina no sentido 
de que o fiel depositário incorrerá no crime de 
desobediência pelo facto de não apresentar os 
bens à sua guarda. 
 
Acordam na Relação do Porto: 
 
Na Comarca de..... foi julgado o arguido 
Joaquim....., identificado nos autos, tendo sido 
absolvido da acusação que lhe imputava a 
prática de um crime de desobediência p.p. pelo 
art. 348º, n.º 1 do CP com referência ao art. 
854º, n.º 2 do CPC. 

*     * 
Dessa decisão interpôs o M.º P.º o presente 
recurso, terminando a sua motivação com as 
seguintes conclusões: 
1  --  Foi produzida em audiência prova bastante 
por forma a que a M.ma Juíza considerasse 
provado que o arguido agiu livre e 
conscientemente com o propósito de 
desrespeitar uma ordem judicial que sabia 
provir de uma autoridade com competência para 
a proferir e que tal ordem era legítima, bem 
sabendo que a sua actuação era proibida e 
punida por lei. 
2  --  Existindo prova documental de que o 
arguido não respeitou a ordem que lhe foi 
transmitida, mantendo um comportamento 
completamente omissivo e desrespeitador da 
ordem que lhe fora regularmente transmitida, 
apesar de ciente que incorria em 
responsabilidade criminal. 
3  --  Tal facto deve ser considerado provado 
dada a prova produzida e o recurso que a lei 
processual impõe às regras de experiência 
comum (cfr. art. 127º do CPP). 
4  --  Sendo certo que tal facto não consta do 
acervo dos factos provados e inexistirem factos 
da acusação dados por não provados na douta 
sentença. 
5  --  O arguido tinha perfeito conhecimento de 
que o seu comportamento completamente 
omissivo e desrespeitador o fazia incorrer em 
responsabilidade criminal já que disso foi 
devidamente advertido. 
6  --  E é esta a "correspondente incriminação" 
que a lei exige e foi cumprida já que, 
presumindo o intérprete que o legislador age 
com razoabilidade, se fosse a expressa 
cominação do crime de desobediência que 
exigisse tê-lo-ia manifestado de forma 
inequívoca. 
7  --  De resto, a ser assim e no mínimo, o 
legislador teria adaptado a norma processual 
civil em conformidade com as diversas 
alterações legislativas já ocorridas no decurso 
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da vigência do CP, na redacção que lhe foi 
atribuída pelo Dec. Lei n.º 48/95 de 15/03. 
8  --  A não se entender assim tal significará que 
o art. 854º, n.º 2 do CPC, em termos de 
consequências penais que do mesmo derivam, é 
absolutamente inócuo já que a ameaça da 
responsabilização penal apenas se dirigirá aos 
ilícitos de abuso de confiança e descaminho e, 
quanto a estes, não exige a lei penal qualquer 
tipo de notificação ou cominação. 
9  --  Por outro lado é também nosso 
entendimento que o art. 854º, n.º 2 do CPC, à 
semelhança do art. 391º do mesmo diploma, é 
uma norma penal com manifestos efeitos penais. 
10  --  Ao decidir pela forma plasmada na douta 
sentença de fls. 47 e segs., violou a M.ma Juíza 
"a qua" o disposto nos arts. 854º, n.º 2 do CPC, 
127º, 374º, n.º 2 e 379º, n.º 1, a) do CPP e 348º 
do CP. 
 
Pretende a condenação do arguido como autor 
material de um crime de desobediência p.p. pelo 
art. 348º, n.º 1 do CP. 
 
O arguido respondeu pugnando pela 
confirmação da sentença.  
Nesta instância o M.º P.º, quanto ao objecto do 
recurso, limitou-se a apor o visto. 
Foi dada vista aos Ex.mos Adjuntos. 
Procedeu-se à audiência a que alude o art. 423º 
do CPP. 

* 
Cumpre decidir. 
Os factos descritos como provados são os 
seguintes: 
1  --  Nos autos de execução sumária n.º ../.. que 
corre os seus termos na -ª Secção , -º Juízo do 
Tribunal Cível do..... foi efectuada, em 
2.7.1998, a penhora dos bens descritos no auto 
de penhora de fls. 5 a 8 junto aos autos. 
2  --  O arguido foi constituído fiel depositário 
dos bens e advertido de que os mesmos ficavam 
à sua guarda e que os deveria apresentar quando 
tal lhe fosse exigido. 
3  --  Em 15.9.2000, no âmbito da carta 
precatória n.º ../99 que correu os seus termos no 
-º Juízo deste Tribunal Judicial de....., foi 
proferido o seguinte despacho: 
“Dado que os executados não são depositários 
dos bens penhorados como por lapso se refere 
no despacho de fls. 34, notifique o depositário 
Joaquim..... para, em cinco dias, colocar os bens 
à disposição do encarregado da venda ou 
entregá-los no tribunal com a cominação 
prevista no art. 854º, n.º 2 do CPP, devendo a 
notificação ser pessoal”. 
4  --  A notificação foi efectuada em 4.10.2000. 
5  --  O arguido, decorrido tal prazo, não 
entregou os bens ao encarregado da venda. 

* 

A questão essencial que no recurso se coloca é a 
de saber se a notificação ao depositário do 
despacho acima transcrito importou a 
cominação de que incorreria na punição 
correspondente ao crime de desobediência se 
não cumprisse. 
Se a resposta a esta questão for negativa as 
demais questões suscitadas no recurso ficam 
prejudicadas. 
Vejamos. 
Dispõe o art. 348º, n.º 1 do CP: 
“1. Quem faltar à obediência devida a ordem ou 
mandado legítimos, regularmente comunicados 
e emanados de autoridade ou funcionário 
competente, é punido (...) se: 
a) Uma disposição legal cominar, no caso, a 
punição da desobediência simples; ou 
b) Na ausência de uma disposição legal, a 
autoridade ou o funcionário competente fizerem 
a correspondente cominação”. 
Assim, existindo os requisitos constantes do 
corpo deste número, para se verificar o tipo 
legal em causa importa que existam ainda os 
elementos previstos numa das alíneas. 
Defende o recorrente que o art. 854º, n.º 2 do 
CPC contém a cominação exigida pela alínea a) 
do referido n.º 1 do art. 348º do CP. 
Ora o n.º 2 do art. 854º do CPC dispõe que, se o 
depositário, quando lhe for ordenado, não 
apresentar os bens à sua guarda dentro de cinco 
dias e não justificar a falta, é logo ordenado 
arresto em bens do mesmo depositário 
suficientes para garantir o valor do depósito e 
das custas e despesas acrescidas, sem prejuízo 
de procedimento criminal. 
Parece-nos claro que uma interpretação 
semântica e gramatical do texto não encontra 
nele qualquer cominação de que o depositário 
será punido com as sanções correspondentes ao 
crime de desobediência: o que nele se diz é que 
o depositário ficará sujeito ao arresto dos seus 
bens próprios, sem prejuízo de procedimento 
criminal. Ou seja, independentemente do 
arresto, o depositário ficará sujeito ao 
procedimento criminal que ao caso couber (se 
ao caso couber procedimento criminal por 
algum crime). 
 
Diz o recorrente que a “correspondente 
cominação” que a lei exige se basta com o facto 
de o depositário saber que incorria em 
responsabilidade criminal, já que disso foi 
devidamente advertido. 
Trata-se de uma petição de princípio: a questão 
é precisamente a de saber se se pode considerar 
que o depositário foi advertido de que, se não 
apresentasse os bens, incorria na pena 
correspondente ao crime de desobediência. 
Aliás, do texto do art. 854º, n.º 2 do CPC não 
resulta que o depositário faltoso incorre em 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 149

responsabilidade criminal: o que resulta desse 
texto é que o arresto em bens próprios não 
exclui a responsabilidade criminal (se, no caso, 
algum crime tiver cometido). 
 
Diz o recorrente que se a lei exigisse a expressa 
cominação do crime de desobediência tê-lo-ia 
manifestado de forma inequívoca. 
Parece-nos suficientemente clara essa exigência 
no texto das alíneas do n.º 1 do art. 348º do CP. 
Mas o que se retira do texto legal é confirmado 
pelas actas da Comissão Revisora do Cód. 
Penal. Assim da acta da 35ª sessão (21/6/1990) 
resulta que se pretendeu restringir o âmbito do 
tipo legal que estava então em vigor por ser 
excessivo proteger penalmente toda a ordem 
(emanada da autoridade, desde que legítima e 
regularmente comunicada). 
 
Diz recorrente que, a entender-se que a lei exige 
expressa cominação do crime de desobediência, 
então teria adaptado o art. 854º, n.º 2 do CPC às 
alterações introduzidas no CP. 
Mas a realidade é que nem sempre as revisões 
de um diploma contemplam as alterações 
entretanto efectuadas noutros. 
Aliás, no caso em apreço, a alteração do CP não 
impunha uma adaptação da indicada norma do 
CPC. Com efeito, se a autoridade judiciária que 
emite o mandado o fizer com a cominação de 
que o incumprimento sujeita o faltoso à pena 
correspondente ao crime de desobediência, fica 
superada a falada não adaptação do mencionado 
art. 854º do CPC. 
 
Diz o recorrente que, a não se entender como 
defende, o art. 854º, n.º 2 do CPC é inócuo em 
termos de consequências penais. 
Julgamos que, efectivamente, o art. 854º, n.º 2 
do CPC é inócuo em termos de consequências 
penais: o tipo legal do art. 348º, n.º 1 do CP é 
claro quanto à necessidade do elemento típico 
"cominação da punição da desobediência", ou 
por uma disposição legal, ou pela autoridade ou 
funcionário. 
 
Visto o que precede, não resultando dos factos 
provados ter-se verificado o citado elemento 
típico, ficam prejudicadas as demais questões 
suscitadas pelo recorrente. 

* 
Pelo que precede acorda-se em negar 
provimento ao recurso confirmando-se a decisão 
recorrida.  
Sem tributação. 
 
Porto, 03 de Dezembro de 2003 
Francisco Augusto Soares de Matos Manso 
Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 

20. Sumário nº 3640 
I – Não tendo sido suscitada a questão de o 
cheque ter sido preenchido e assinado sob 
coacção ou ameaças, tem de se considerar 
como provado que “a arguida agiu livre, 
voluntária e conscientemente”, pois isso é o 
que nos indicam as regras da experiência 
comum sobre quem proceda a pagamentos 
com cheques. 
II – Estando provado que o cheque se 
destinava ao pagamento do aluguer de um 
veículo automóvel, tem de se concluir que “a 
arguida causou prejuízo patrimonial à 
queixosa no montante correspondente ao valor 
do cheque”. 
III – Tendo-se dado como provado o dolo 
directo, há insuficiência da matéria de facto se 
esta for omissa acerca do dolo eventual. 
 
 Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto 
 No 2º Juízo Criminal de Vila Nova de 
Famalicão (Proc. ...../...) a arguida Maria 
Manuela ...... foi acusada, em processo comum 
com intervenção do tribunal singular, da autoria 
de um crime de emissão de cheque sem 
provisão p. e p. pelos art. 11 nº 1 al. a) do Dec.-
Lei 454/91 de 28-12, com a redacção 
introduzida pelo Decreto-Lei nº 316/97 de 
19/11. 
 Manuel ......, Lda, sociedade comercial 
com sede em ......, ..., deduziu pedido de 
indemnização civil, requerendo a condenação da 
arguida no pagamento da quantia de 4.630,14 €, 
acrescida de juros de mora, até integral 
pagamento. 

* 
 Efectuado o julgamento foi proferida 
sentença que absolveu a arguida do crime e do 
pedido cível. 
 Desta sentença interpôs recurso a 
demandante cível Manuel ....., Lda. 
 Suscita a existência de erros no 
julgamento da matéria de facto. 
 Sanados estes deverá a arguida e 
demandada cível ser condenada a pagar à 
recorrente a quantia peticionada. 
 Indica como normas violadas os arts. 
410 do CPP e 11 nº 1 al. a) do Dec.-Lei 454/91, 
na redacção do Dec.-Lei 316/97. 
 Apenas respondeu ao recurso o 
magistrado do MP, mas sem o poder fazer, uma 
vez que, atenta a qualidade em que o recorrente 
intervém nos autos (mero demandante cível), o 
recurso se limita à absolvição do pedido cível. 
 Nesta instância, o sr. procurador-geral 
adjunto declarou-se sem interesse em agir. 



TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 150

 Colhidos os vistos, procedeu-se à 
realização da audiência com observância do 
formalismo legal. 

* 
 I - Na sentença recorrida foram 
considerados provados os seguintes factos: 
No dia 4 de Agosto de 1999, a arguida assinou, 
preencheu, datou e entregou a favor da firma 
Manuel ......, Lda, com sede em ....., ...., o 
cheque nº .........., sacado sobre a conta bancária 
nº ........., da agência de ......., no valor de 
928.260$00, o que equivale a 4.630,14 €, por 
aplicação da taxa legal de conversão. 
A conta bancária referida era da titularidade de 
Maria de Lurdes ......, sogra da arguida. 
O cheque supra referido destinava-se ao 
pagamento do aluguer de um veículo 
automóvel, na sequência de contrato efectuado 
para esse efeito entre a ofendida e a arguida e o 
marido desta, Manuel ...... 
Apresentado este cheque a pagamento, na 
agência de ........, do Montepio Geral, foi o 
mesmo devolvidos pelos Serviços de 
Compensação do Banco de Portugal, por falta 
de provisão, em 10/08/1999. 
A arguida não pagou até ao momento à ofendida 
o valor titulado pelo cheque. 
A arguida não possui antecedentes criminais. 

* 
 Considerou-se não provado: 
O titular da conta bancária supra referida 
conferiu à arguida poderes bastantes para a 
movimentar, nomeadamente para assinar e 
emitir cheques a ela inerentes. 
A arguida agiu livre, voluntária e 
conscientemente e, apesar de ter conhecimento 
de que, na data acima referida, a conta sacada 
não dispunha de provisões suficientes para o 
pagamento da quantia titulada pelo referido 
cheque, não se coibiu de o assinar e entregar, 
causando, assim, prejuízo patrimonial à 
ofendida, no montante correspondente. 
A arguida bem sabia que a sua conduta é 
proibida por lei. 

* 
 FUNDAMENTAÇÃO 
 Vejamos os factos que na sentença 
foram considerados «não provados». 
 1 – “O titular da conta bancária supra 
referida conferiu à arguida poderes bastantes 
para a movimentar, nomeadamente para 
assinar e emitir cheques a ela inerentes”. 
 Na parte da “motivação da decisão da 
matéria de facto”, quanto aos factos «não 
provados», optou-se pela redacção genérica de 
que eles “resultaram da ausência de produção 
de prova, quanto às matérias em causa”. 
 O certo, porém, é que a fls. 42 dos 
autos está a cópia de uma «Ficha de Abertura de 
Conta», na qual a arguida Maria Manuela ........ 

figura como procuradora da titular da conta 
Maria de Lurdes ...... 
 No verso dessa ficha, o banco sacado 
fez constar que tem em seu poder uma 
procuração de 18-11-98 do 2º Cartório Notarial 
de .........., outorgada pela titular da conta Maria 
de Lurdes ......, pela qual esta confere à arguida 
poderes para “movimentar as suas contas 
existentes no Banco Espírito Santo e Comercial 
de Lisboa, podendo para o efeito depositar ou 
levantar dinheiros, assinando recibos ou 
cheques, praticando e assinando tudo quanto se 
torne necessário para o mencionado fim”. 
 A Relação está em poder de todos os 
elementos de que dispôs o tribunal de primeira 
instância para a decisão sobre este facto, pelo 
que pode modificar tal decisão – art. 431 al. a) 
do CPP. 
 Assim, considera-se «provado» o 
aludido facto que na sentença foi considerado 
«não provado» sob o nº 1. 
 2 – “A arguida agiu livre, voluntária e 
conscientemente e, apesar de ter conhecimento 
de que, na data acima referida, a conta sacada 
não dispunha de provisões suficientes para o 
pagamento da quantia titulada pelo referido 
cheque, não se coibiu de o assinar e entregar, 
causando, assim, prejuízo patrimonial à 
ofendida, no montante correspondente”. 
 Este número tem vários segmentos. 
 Por um lado deu-se como «não 
provado» que “a arguida agiu livre, voluntária 
e conscientemente”. 
 Mas neste contexto, um facto é 
praticado de forma «livre» e «voluntária», 
quando é dominável e controlável pela vontade. 
«Acto voluntário» é o oposto dos «actos 
reflexos», dos cometidos em estado de 
inconsciência ou dos praticados com carência 
total de vontade. “Facto voluntário significa 
apenas facto objectivamente controlável ou 
dominável pela vontade (...) bastando a 
possibilidade de controlar o acto ou a 
omissão”. Fora deste domínio ficam apenas os 
actos praticados por “causas de força maior ou 
pela actuação irresistível de circunstâncias 
fortuitas (pessoa que é irresistivelmente 
impelida por força do vento, por efeito da vaga 
do mar, por virtude de uma explosão, de uma 
descarga eléctrica, ou de outras forças naturais 
invencíveis)” – Antunes Varela, Obrigações, 
vol. I, 8ª ed. pag. 537. 
 Não se tendo suscitado à sra. juiz a 
questão de o cheque ter sido preenchido e 
assinado sob coacção ou ameaças, tem de se 
considerar como provado que “a arguida agiu 
livre voluntária e conscientemente”, pois isso é 
que nos indicam as regras da experiência 
comum sobe quem procede a pagamentos com 
cheques. 
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 Também foi considerado «não 
provado» que a arguida tivesse causado prejuízo 
patrimonial à ofendida, no montante 
correspondente ao valor do cheque. 
 Porém, o «prejuízo patrimonial», para 
efeitos do crime de emissão de cheque sem 
provisão, é a frustração do direito do portador 
do cheque a receber na data da sua apresentação 
a pagamento a quantia a que tem direito e para 
cujo pagamento serviu o cheque. O prejuízo 
patrimonial existe quando o direito incorporado 
no cheque coincide com o direito proveniente 
do negócio subjacente. “Para efeitos de tutela 
penal, o cheque é considerado como meio de 
pagamento. Efectuado o pagamento por meio de 
cheque, o credor tem direito a receber o valor 
desse cheque, não simplesmente porque é dele 
portador, mas porque tinha a posição de credor 
na relação jurídica que subjaz ao cheque e que 
este se destinou a satisfazer”. Só não haverá 
«prejuízo», se a relação jurídica subjacente não 
for juridicamente válida ou se o pagamento a 
que o cheque se destina não for devido – cfr. 
Germano Marques da Silva, Regime Jurídico-
Penal dos Cheques sem Provisão, pags. 55 e ss. 
 Estando provado que “o cheque supra 
referido destinava-se ao pagamento do aluguer 
de um veículo automóvel, na sequência de 
contrato efectuado para esse efeito entre a 
ofendida e a arguida e o marido desta, Manuel 
.....”, tem de se concluir, necessariamente, que 
«a arguida causou prejuízo patrimonial à 
queixosa no montante correspondente ao valor 
do cheque». 
 Também nesta parte se altera a matéria 
de facto fixada pela primeira instância, passando 
a constar como «provado»: 
 “A arguida agiu livre, voluntária e 
conscientemente, causando prejuízo patrimonial 
à ofendida, em montante correspondente ao 
valor titulado pelo cheque”. 

* 
 Restam, assim, os factos não provados 
relativos aos elementos subjectivos do crime. 
Estes consistem no conhecimento pelo emitente 
da irregularidade do saque e na vontade de 
praticar o facto, sabendo que o mesmo é ilícito 
(na sentença considerou-se não provado que a 
arguida “tinha conhecimento de que, na data 
acima referida, a conta sacada não dispunha de 
provisões suficientes para o pagamento da 
quantia titulada pelo referido cheque e que 
(apesar disso) não se coibiu de o assinar e 
entregar, sabendo que a sua conduta era 
proibida por lei (facto não provado nº 3). 
 Face à não prova destes factos, não 
pode ser afirmada a ilicitude, por não estarem 
demonstrados os elementos subjectivos do 
crime. 
 Porém: 

 Na acusação imputou-se à arguida a 
prática do crime de emissão de cheque sem 
provisão com dolo directo. 
 Dando-se simplesmente como não 
provados os factos que integram os elementos 
subjectivos do crime, excluiu-se essa forma de 
dolo. 
 Mas nada se investigou sobre as outras 
formas de dolo. 
 Na verdade, não teria a arguida 
representado, sequer, a possibilidade de a conta 
sacada não ter fundos bastantes para pagar o 
cheque e, assim, causar prejuízo patrimonial ao 
legítimo portador do título, conformando-se 
com essa eventualidade? 
 Esta questão, que tem de colocar-se, 
não encontra resposta nos factos provados e não 
provados. 
 Trata-se de um cheque de valor 
significativo e o normal é, quem passa um 
cheque de tal valor, questionar-se sobre se 
existem fundos suficientes na conta respectiva. 
 Padece, assim, a sentença recorrida do 
vício da insuficiência para a decisão da matéria 
de facto provada, previsto na al. a) do nº 2 do 
art. 410 do CPP. Este vício verifica-se quando 
há omissão de pronúncia pelo tribunal 
relativamente a factos alegados por algum dos 
sujeitos processuais ou resultantes da discussão 
da causa, que sejam relevantes para a decisão. 
Ou seja, quando o tribunal não dá como 
«provado» nem como «não provado» algum 
facto necessário para se poder formular um 
juízo seguro de condenação ou de absolvição. 
Conforme jurisprudência fixada pelo STJ “é 
oficioso, pelo tribunal de recurso, o 
conhecimento dos vícios indicados no art. 410 
nº 2 do CPP, mesmo que o recurso se encontre 
limitado à matéria de direito” – ac. de 19-10-
95, DR – Iª Série de 28-12-95. 
 A ter existido aquela forma de dolo 
eventual, cuja possibilidade não foi investigada 
pelo tribunal, então já se poderá afirmar a 
ilicitude do comportamento da arguida e 
demandada cível. 
 A existência da omissão acima referida 
determina o reenvio para novo julgamento (art. 
426 do CPP), que no caso destes autos não 
deverá abranger a totalidade do objecto do 
processo,  mas apenas os factos relativos à 
questão acima identificada. 
 O reenvio afecta apenas a decisão 
cível. 
 
 DECISÃO 
 Os juizes desta Relação: 
 1 - Alteram a matéria de facto fixada na 
primeira instância quanto aos factos acima 
enunciados. 
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 2 - Nos termos do art. 426 nº 1 do CPP, 
ordenam o reenvio do processo para novo 
julgamento limitado à questão acima 
concretamente identificada. 
 Sem custas. 

 

Porto, 10 de Dezembro de 2003 
Fernando Monterroso 
Ângelo Morais 
Borges Martins 
Costa de Morais 
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MARÇO 
 
5 de Março – DL 36/03  
Aprova o Código da Propriedade Industrial - Lei 

17/02 Autorização Legislativa, de 15-7 

 x 
6 de Março – Lei 6/03  
Autorização o Governo a legislar sobre 

expropriação da rede básica de telecomunicações  

 x 
8 de Março – DL 38/03  
No uso da Autorização Legislativa, aprov. pela Lei 

23/02, de 21-8, altera o CPCivil, o C. do Registo 

Predial, o C. dos Processos Especiais de 

Recuperação da Empresa e de Falência, o C. de 

Processo do Trabalho, o C. dos Valores Mobiliários  

e legislação conexa, alterando o regime jurídico da 

acção executiva  

 x 
11 de Março – DL 41/03  
Altera o DL 251/98, de 11-8, que regula a 

actividade de transportes em táxi  

 x 
13 de Março – DL 43/03  
Altera o DL 275-A/00, de 9-11, que aprova a 

orgânica da Polícia Judiciária  

 x 
13 de Março – DL 45/03  
Prorroga até 30-6-03, os contratos a termo cujo 

prazo de vigência tenha sido prorrogado até 31-12-

02, pelos DLs 68/00, de 26-4, 126/01, de 17-4, 

118/00, de 4-7, e 130/01, de 18-4  

 x 
31 de Março – Port. 283/03  
Fixa os valores dos coeficientes a utilizar em 2003, 

na actualização das remunerações que servem de 

base de cálculo às pensões de invalidez e velhice do 

regime geral de segurança social. Revoga a Port. 

416/02, de 19-4  

ABRIL 
 
2 de Abril – Res. A. R. 25/03 
Melhora as políticas de prevenção e combate aos 

fogos florestais 

 x 
3 de Abril – DL 62/03  
Altera o DL 290-D/99, de 2-8 - aprova o regime 

jurídico dos documentos electrónicos e da 

assinatura digital 

 x 
8 de Abril – DL 67/03  
Transpõe para a ordem jurídica nacional a 

“Directiva” 1999/44/CE, do PE e do Conselho, de 

25-5, sobre certos aspectos da venda de bens de 

consumo e das garantias a ela relativas, e altera a 

Lei 24/96, de 31-7  

x 
8 de Abril –Port. 291/03 
Fixa em 4% os juros legais e os estipulados sem 

determinação de taxa ou quantitativo. 

Revoga a Port. 263/99, de 12-4  

 x 
14 de Abril – Port. 303/03  
Estabelece as linhas de orientação da política 

salarial, para 2003, dos funcionários e agentes da 

administração central, local e regional, actualizando 

as tabelas de: ajudas de custo; subsídios de refeição 

e de viagem e marcha, bem como das pensões a 

cargo da CGA  

 x  

14 de Abril – DL 72-A/03  
Transpõe para a ordem jurídica nacional a 

“Directiva”  2000/26/CE, do PE e do Conselho, de 

16-5, relativa à aproximação das legislações dos 

estados Membros respeitantes ao seguro de 

responsabilidade civil automóvel, alterando os DLs 

522/85, de 31-12, e 94-B/98, de 17-4  

 x 
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23 de Abril – DL 78/03  
Cria a bolsa de emprego público  

x 
23 de Abril – DL 80/03 
Altera o Cód. IRS, aprov. pelo DL 442-A/88, de 

30-11, o Cód. IRC, aprov. pelo DL 442-B/88, de 

30-11, e o DL 42/91, de 22-1 

 x 

23 de Abril – DL 81/03 
Altera o DL 463/79, de 30-11, que institui o 

número fiscal de contribuinte 

 x 

23 de Abril – Ac. 2/03, do STJ, de 19-2 
Compete ao Tribunal Judicial de Comarca a 

instrução e julgamento de processo-crime, em que o 

arguido, à data dos factos, fosse juiz de direito, e 

este haja sido, entretanto, condenado 

disciplinarmente, em pena de aposentação 

compulsiva, cuja execução não tenha sido declarada 

suspensa, em recurso contencioso, entretanto 

interposto, nos termos dos arts. 106.º e 170.º, do 

EMJ, aprov. pela Lei 21/85, de 30-7 

 x 

24 de Abril – DL  83/03 
No uso da Autorização Legislativa, concedida pela 

Lei 25/02, de 2-11, altera o DL 454/91, de 28-12 

(estabelece normas relativas ao uso do cheque), 

concedendo a todas as instituições de crédito o 

acesso à informação disponibilizada pelo Banco de 

Portugal relativa aos utilizadores de cheque que 

oferecem risco 

 x 

26 de Abril – DL  88/03 
No uso da Autorização Legislativa, concedida pela 

Lei 23/02, de 21-8, aprova o novo Estatuto da 

Câmara dos Solicitadores 

 x 

30 de Abril – DL 93/03 

Disciplina as condições de acesso e análise, em 

tempo real, da informação pertinente para a 

investigação dos crimes tributários pela Polícia 

Judiciária e pela Administração Tributária  

 x 

MAIO 
 
9 de Maio – Lei 7-A/03  
Cria novo instrumento de gestão para conferir aos 

conselhos superiores competência para adoptar 

medidas excepcionais para superar situações de 

carência do quadro de magistrados  

 x 
14 de Maio – Port. 383/03  
Determina, para os efeitos do disposto no n.º 7 do 

art. 24.º, do Cód. IRS, que o valor de mercado é o 

resultante da diferença entre o valor de aquisição e 

o produto desse valor pelo coeficiente de 

desvalorização acumulada correspondente ao 

número de anos do veículo  

 x 
21 de Maio – Lei  13/03 (c/ Declaração de 

rectificação 7/03, de 29-5 
Revoga o rendimento mínimo garantido previsto 

na Lei 19-A/96, de 29-6, e cria o rendimento social 

de inserção  

x 

22 de Maio – Port.  431/03  
Altera o Regulamento da Lotaria Instantânea, 

aprov. pela Port. 552/01, de 31-5.  

 x 
29 de Maio – Port.  442/03  
Estabelece o calendário venatório para a época 

2003-4  

 x 
30 de Maio – Lei  14/03  
Altera o n.º22 do art. 11.º e o art. 33.º, do Código da 

Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, 

aprov. pelo DL 41.969, de 24-11-58  
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31 de Maio – Port. 448-B/03  
Actualiza as Pensões de Invalidez e de 

Sobrevivência dos regimes de Segurança Social, 

bem como os complementos por dependência e 

extraordinário de solidariedade  

 x 

JUNHO 
 
4 de Junho – Lei  15/03  
2.ª Alteração do regime do direito de petição, 

aprov. pela Lei 43/90, de 10-8, com alterações pela 

Lei 6/93, de 1-3  

 x 
4 de Junho – Lei  16/03  
3.ª Alteração ao DL 468/71, de 5-11 (revê, actualiza 

e unifica o regime jurídico dos terrenos do domínio 

público hídrico) 

 x 
4 de Junho – Lei  17/03  
Iniciativa Legislativa de cidadãos 

 x 
4 de Junho – Resolç. A. R. 50/03  
Institui o Dia Nacional dos Avós 

 x 
4 de Junho – DL  107/03  
Altera os arts.: 351.º, do C. Sociedades Comerciais; 

3.º e 69.º, do C. Registo Comercial; e 116.º, 118.º, 

227.º e 229.º, do C. Valores Mobiliários 

 x 
11 de Junho – Lei  18/03  
Aprova o regime jurídico da concorrência 
 x 
11 de Junho – Resolç. A. R. 52/03  
Direito à Arquitectura 

 x 

17 de Junho – Port. 486/03  
Aprova os modelos de capa dos funcionários de 

justiça para uso nas sessões e audiências a que 

tenham de assistir 

20 de Junho – Lei  19/03  
Financiamento dos partidos políticos e das 

campanhas eleitorais 

 x 
26 de Junho – Dec. Reg.  13/03  
Altera o Regulamento de Sinalização do Trânsito, 

aprov. pelo Dec. Reg. 22-A/98, de 1-10. 

 x 

JULHO 
 
4 de Julho – Lei  24/03  
Aprova a 6.ª Alteração do Estatuto dos Deputados, 

aprov. pela Lei 7/93, de 1-3, com as alterações 

introduzidas pelas Leis 6/93, de 1-3, 24/95, de 18-8, 

55/98, de 18-8, 8/99, de 10-2, 45/99, de 16-6 e 3/01, 

de 23-2 

 x 
4 de Julho – Port. 523/03  
Aprova o modelo da declaração de pagamento de 

retenções na fonte de imposto sobre o rendimento 

das pessoas singulares (IRS) e de imposto sobre o 

rendimento das pessoas colectivas (IRC) e do 

imposto de selo 

 x 
5 de Julho – Resolç. Cons. Min. 87/03  
Alarga o âmbito geográfico da experiência de 

vigilância electrónica de arguidos, prevista na Lei 

122/99, de 20-8, à região do Grande Porto 

 x 
10 de Julho – Ac. STJ  3/03, de7-5 
Na vigência do Regime Jurídico das Infracções 

Fiscais não Aduaneiras, aprov. pelo DL 20-A/90, de 

15-1, com a redacção original e a que lhe foi dada 

pelo DL 394/93, de 24-11, não se verifica 

concurso real entre o crime de fraude fiscal, 

previsto e punido pelo art. 23.º daquele RJIFNA, e 

os crimes de falsificação e de burla, previstos no 

CP, sempre que estejam em causa apenas interesses 

fiscais do Estado, mas somente concurso aparente 
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de normas, com prevalência das que prevêem o 

crime de natureza fiscal 

 x 

15 de Julho – DL  154/03  
Regulamenta a aplicação do Tratado de Amizade, 

Cooperação e Consulta entre as Repúblicas 

Portuguesa e Federativa do Brasil, assinado em 

Porto Seguro, a 22-4-2000, no que respeita ao 

regime processual de atribuição e registo do 

estatuto de igualdade aos cidadãos brasileiros 

residentes em Portugal e aos cidadãos portugueses 

residentes no Brasil  

 x 
17 de Julho – Lei 25/03 
Autoriza o Governo, no quadro da reformulação do 

regime jurídico das operações económicas e 

financeiras com o exterior e das operações 

cambiais, a legislar em matéria de ilícitos de mera 

ordenação social 

 x 

18 de Julho – Ac. TC  306/03 
Pronuncia-se pela inconstitucionalidade e não se 

pronuncia pela inconstitucionalidade de várias 

normas do Dec. A. R. 51/IX, que aprova o C. 

Trabalho 

 x 
19 de Julho – DL 160/03 
Procede à harmonização da legislação fiscal, 

alterando o C. IRS, o C. IVA, o C. Imposto do 

Selo, a Lei Geral Tributária e o C. Procedimento 

e de Processo Tributário 

 x 

24 de Julho – DL 162/03 
Define como contra-ordenação a venda e cedência 

de imitações de armas de fogo a menores, interditos 

ou inabilitados por anomalia psíquica, e a sua 

posse ou uso por estes 

 x 
30 de Julho – Lei 26/03 

Autoriza o Governo a aprovar o C. Imposto 

Municipal sobre Imóveis e o C. Imposto Municipal 

sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, a 

alterar o Estatuto dos Benefícios Fiscais, o C. IRS, 

o C. IRC, o C. Imposto do Selo e a revogar o C. da 

Contribuição Predial e do Imposto sobre a Indústria 

Agrícola, o C. Contribuição Autárquica e o C. 

Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as 

Sucessões e Doações 

 x 
30 de Julho – Resolç. Cons. Min. 87/03  
Aprova as linhas de orientação da reforma da 

Administração Pública 

 x 

30 de Julho – Port.  700/03  
Aprova vários modelos no âmbito da acção 

executiva, aprov. pelo DL 38/03, de 8-3  

 x 
AGOSTO 
 
1 de Agosto – DL  169/03 
Altera o Estatuto dos Funcionários de Justiça, 

aprov. pelo DL 343/99, de 26-8 

 x 

4 de Agosto – Port.  708/03  
Estabelece a remuneração e o reembolso das 

despesas do solicitador de execução no exercício da 

actividade de agente de execução  

 x 
5 de Agosto – DL 177/03  
Transpõe para a ordem jurídica nacional a 

“Directiva”  2001/19/CE, do PE e do Conselho, de 

14-5, relativa à actividade de médico, e altera o DL 

326/87, de 1-9  

 x 
7 de Agosto – Res. A. R. 68/03  
Define o regime de publicação exclusivamente 

electrónica do Diário da Assembleia da República e 
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regras para o uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação no trabalho parlamentar  

 x 
5 de Agosto – DL 177/03  
Transpõe para a ordem jurídica nacional a 

“Directiva” 2001/19/CE, do PE e do Conselho, de 

14-5, relativa à actividade de médico, e altera o DL 

326/87, de 1-9  

 x 
8 de Agosto – Port. 754-A/03  
Regula os concursos extraordinários para Acesso ao 

Ensino Superior que visam corrigir as situações 

decorrentes de irregularidades detectadas nos 

diplomas do ensino secundário recorrente de 

candidatos ao concurso nacional de acesso e 

ingresso no ensino superior público para a 

matrícula e inscrição no ano lectivo 2002-2003  

 x 
22 de Agosto –Lei Orgânica 2/03 
Decreta a Lei dos Partidos 

 x 
22 de Agosto –Lei 29/03 
Autoriza o Governo a alterar o regime jurídico do 

exercício da actividade de segurança privada 

 x 
22 de Agosto –Lei 31/03 
Altera o C. Civil, a Lei de Protecção de Crianças e 

Jovens em Perigo, o DL 185/93, de 22-5, a OTM e 

o regime jurídico da Adopção 

 x 
22 de Agosto –Lei 32/03 
a)- Decreta a Lei da Televisão, que regula o acesso 

à actividade de televisão e o seu exercício; Aprova 

a 2.ª Alteração do DL 241/97, de 18-9, alterado 

pela Lei 192/00, de 18-8, b)- 9.ª Alteração do Cód. 

da Publicidade, aprov. pelo DL 330/90, de 23-10, e 

alterado pelos DLs 74/93, de 10-3, 6/95, de 17-1, e 

61/97, de 15-3, pela Lei 31-A/98, de 14-7, e pelos 

DLs 275/98, de 9-9, 51/01, de 15-2, 332/01, de 14-

12, e 81/02, de 4-4  

22 de Agosto –Lei 34/03 
Reconhecimento e valorização do movimento 

associativo popular 

 x 
22 de Agosto –Lei 37/03 
Estabelece as bases do financiamento do Ensino 

Superior 

 x 
22 de Agosto –Lei 39/03 
Autoriza o Governo a legislar sobre a insolvência 

de pessoas singulares e colectivas 

 x 
22 de Agosto –Lei 45/03 
Aprova a Lei do enquadramento base das 

terapêuticas não convencionais 

 x 
22 de Agosto – Lei 47/03  
10.ª A1teração ao DL 15/93, de 22-1, que aprova o 

regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de 

estupefacientes e substâncias psicotrópicas, 

acrescentando as sementes de cannabis não 

destinadas a sementeira e a substância PMMA às 

tabelas anexas ao DL 

 x 
22 de Agosto – Lei 48/03 
Aprova a 2.ª Alteração à Lei 144/99, de 31-8, que 

aprova a lei da cooperação judiciária internacional 

em matéria penal 

 x 
22 de Agosto –Lei 49/03 
Autoriza o Governo a aprovar o novo regime 

jurídico do notariado e a criar a Ordem dos 

Notários 

 x 
22 de Agosto –Lei 50/03 
Autoriza o Governo a aprovar o regime da 

prevenção e repressão de actos ilícitos praticados a 

bordo de aeronaves civis, em voos comerciais 

 x 
22 de Agosto –Lei 52/03 
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Combate ao terrorismo (em cumprimento da 

Decisão-Quadro 2002/475/JAI, do Conselho, de 13 

de Junho) – 12.ª alteração ao CPP e 14.ª alteração 

ao CP 

 x 
22 de Agosto –Lei 53/03 
Transpõe para a ordem jurídica nacional a 

“Directiva” 2001/40/CE, de 28 de Maio, relativa ao 

reconhecimento mútuo de decisões de afastamento 

de nacionais de países terceiros  

x 
22 de Agosto –DL 190/03 
Regulamenta a Lei 93/99, de 14-7, que regula a 

aplicação de medidas para Protecção de 

testemunhas em processo penal 

 x 

25 de Agosto – Port. 886/03 
Altera os arts. 1.º e 11.º, do Regulamento Interno do 

Julgado de Paz de V. Nova de Gaia, aprov. pela 

Port. 162-A/02, de 25-11 

x 
27 de Agosto –Lei 99/03 
Aprova o Código do Trabalho 

 x 
SETEMBRO 
 
5 de Setembro – Port. 886/03 
Estabelece os procedimentos e condições em que se 

processa a venda em depósitos públicos de bens 

penhorados, nos termos do art. 907.º-A, do CPC 

x 
6 de Setembro – Port. 946/03 
Define que o agente de execução é o escrivão de 

direito, titular da secção onde corre termos o 

processo de execução 

x 
8 de Setembro – Port. 951-A/03 
Estabelece o ajustamento anual da rede escolar para 

2003-4, com a consequente criação, extinção e 

transformação de escolas 

9 de Setembro – Port. 953/03 
Aprova os modelos oficiais de carta registada e de 

aviso de recepção para citação pessoal, a efectuar 

por via postal, bem como os modelos a adoptar nas 

notificações via postal 

 x 

10 de Setembro – DL 199/03 
Altera o CPCivil, o CCivil e o regime transitório 

previsto no DL 38/03, de 8-3  

 x 
10 de Setembro – DL 200/03 
Aprova o modelo de requerimento executivo 

previsto no CPCivil e prevê as respectivas formas 

de entrega  

 x 
10 de Setembro – DL 201/03 
Regula o registo informático de execuções previsto 

no CPC 

 x 

10 de Setembro – DL 202/03 
Regula o regime das comunicações por meios 

telemáticos entre as secretarias judiciais e os 

solicitadores de execução previsto no CPC 

 x 

12 de Setembro – DL 204/03 
Estabelece o regime especial das custas judiciais 

nas acções executivas, designadamente no que 

respeita ao montante da taxa de justiça inicial, ao 

montante das taxas de justiça das execuções, aos 

encargos das execuções e à prática de actos avulsos 

pelo solicitador de execução 

 x 

13 de Setembro – Port. 969/03 
Cria a Secretaria Geral de Execução das Varas 

Cíveis, dos Juízos Cíveis e dos Juízos de Pequena 

Instância Cível de Lisboa 

 x 

15 de Setembro – Port. 985-A/03 – Sup. 
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Estabelece que a entrega em formato digital do 

requerimento executivo previsto no DL 200/03, de 

10-9, deva ser realizada por transmissão 

electrónica, em formulário próprio a disponibilizar 

pela Direcção-Geral da Administração da Justiça 

em página informática de acesso público  

 x 

15 de Setembro – Port. 985-B/03 –Sup. 
Aprova o modelo de requerimento de acesso ao 

registo informático de execuções 

 x 

15 de Setembro – Port. 985-C/03 
Estabelece que o pagamento da taxa de justiça 

devida pela apresentação de requerimento executivo 

é efectuado, transitoriamente, através de 

estampilha, no modelo aprov. pela Port. 233/03, de 

17-3  

 x 

OUTUBRO 
 
2 de Outubro – Port. 1136/03 
Alarga a área geográfica de experimentação da 

vigilância electrónica a diversas comarcas.  

Revoga a Port. 104/03, de 27-1 

x 

4 de Outubro – DL 239/03 
Estabelece o regime jurídico do contrato de 

transporte rodoviário nacional de mercadorias 

 x 

7 de Outubro – Ac. TC  360/03 
Declara a inconstitucionalidade com força 

obrigatória geral, das normas constantes dos n.ºs 1 a 

8, do art. 9.º, da  Lei 32-B/02, de 30-12  

 x 
16 de Outubro – Port. 1.214/03 
Altera a Port. 550/01, de 31-5, que aprova o 

Regulamento do Joker 

x 

16 de Outubro – Port. 1.215/03 
Altera a Port. 553/01, de 31-5, que aprova o 

Regulamento do Totoloto 

x 

16 de Outubro – (II S.) - Parecer 60/03, de 

26-6, do C. C. do MP  
Prisão Preventiva: Liberdade de Expressão - 

Entrevista 

x 

17 de Outubro – Ac. STJ  5/03, de 24-9 
Para o preenchimento valorativo do acto análogo à 

cópula a que se refere o art. 201.º-n.º2, do CP 82, 

versão originária, é indiferente que tenha havido 

ou não emissio sanguinis 

 x 

18 de Outubro - DL 254/03  
No uso da Autorização Legislativa concedida pela 

Lei 50/03, de 22-8, aprova o regime da prevenção e 

repressão de actos ilícitos praticados a bordo de 

aeronaves civis, em voos comerciais  

 x 
24 de Outubro – Desp. 20.451/03 (II), do 

Director Geral dos Registos e Notariado, 

de 1-10  
Regulamento do horário de trabalho dos 

funcionários e agentes dos serviços centrais da 

Direcção geral dos Registos e do Notariado  

 x 
29 de Outubro – Port. 1.238/03 
Fixa os factores de correcção extraordinária das 

rendas para vigorar em 2004 

x 

29 de Outubro – Port. 1.243/03 
Fixa o preço da habitação por m2 da área útil, para 

vigorar em 2004 

x 
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NOVEMBRO 
 
4 de Novembro - DL 276/03  
No uso da Autorização Legislativa concedida pela 

Lei 51/03, de 22-8, estabelece o novo regime 

jurídico dos bens do domínio público ferroviário, 

incluindo as regras sobre a utilização, desafectação, 

permuta e, bem assim, as regras aplicáveis às 

relações dos proprietários confinantes e população 

em geral com aqueles bens  

 x 
8 de Novembro - DL 283/03  
Regulamenta a Lei 13/02, de 21-5, que cria o 

rendimento social de inserção  

 x 
12 de Novembro – DL 287/03 
No uso da Autorização Legislativa concedida pela 

Lei 26/03, de 30-7, aprova o C. Imposto 

Municipal sobre Imóveis e sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis, altera o C. Imposto do Selo, 

o Estatuto dos Benefícios Fiscais e os Códigos do 

IRS e do IRC e revoga o C. da Contribuição Predial 

e do Imposto sobre a Indústria Agrícola, o C. 

Contribuição Autárquica e o C. Imposto Municipal 

de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações 

 x 
12 de Novembro – Jurisprudência 1/03, 

de 1-10 
O trabalhador despedido (individual ou colectivo) 

pode socorrer-se do procedimento cautelar de 

suspensão de despedimento desde que esta seja a 

causa invocada pela entidade patronal para cessação 

da relação laboral ou, na sua não indicação, se 

configure a  verosimilhança de um despedimento.  

Os meios de prova consentidos pelos arts. 35.º e 

43.º, do CP Trabalho, destinam-se a fundar a 

verosimilhança necessária para a concessão da 

providência cautelar de suspensão do 

despedimento. No caso concreto, julga-se 

procedente o agravo da requerida, e, 

consequentemente, absolvendo-o dos pedidos dos 

requerentes. 

 x 
15 de Novembro – Lei 100/03 
Aprova novo Código de Justiça Militar. Revoga a 

legislação existente sobre a matéria  

 x 

15 de Novembro – Lei 101/03 
Aprova o Estatuto dos Juízes Militares e dos 

Assessores Militares do Ministério Público  

 x 
20 de Novembro – Port. 1.299/03  
Fixa os montantes das prestações por encargos 

familiares do subsistema de protecção familiar. 

Revoga a Port. 135/03, de 6-2, relativamente aos 

montantes das prestções correspondentes àquelas 

cujos valores são fixados neste diploma 

x 
20 de Novembro – Port. 1.300/03  
Altera a Port. 1.102-E/00, de 22-11, que aprova o 

Regulamento da Pesca por arte de Arrasto 

 x 

DEZEMBRO 
 
5 de Dezembro – Port. 1.337/03 
Estabelece os coeficientes de desvalorização da 

moeda a aplicar para a actualização dos valores 

patrimoniais tributários dos prédios urbanos não 

arrendados e dos prédios rústicos 

x 
9 de Dezembro – Lei 104/03 
Autoriza a legislação sobre a criação do regime das 

contra-ordenações aeronáuticas civis 

 x 
9 de Dezembro – DL 305/03 
Revoga os regimes de crédito bonificado, regulados 

pelo DL 348/98, de 11-11, sobre  contratação de 

novas operações de crédito, destinados à aquisição, 

construção e realização de obras de conservação 
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ordinária e de beneficiação de habitação própria 

permanente 

 x 
10 de Dezembro – Lei 105/03 
4.ª Alteração e republicação da Lei 3/99, de 13-1 

(LOFTJ) 

x 
10 de Dezembro – DL 308/03 
Regulamenta a Lei da Liberdade Religiosa, aprov. 

pela Lei 16/01, de 22-6, no que respeita ao regime 

jurídico da Comissão da Liberdade Religiosa  

 x 
15 de Dezembro – Port. 1.362/03 
Actualiza as prestações de invalidez, velhice e 

sobrevivência, e as pensões de doença profissional 

dos subsistemas previdencial e de solidariedade.  

Revoga as Port. 1.514/02, de 17-12, e 448-B/02, de 

31-5 

 x 

23 de Dezembro – Res. A. R. 85/03 
Projecto de tratado constitucional para a UNIÃO 

EUROPEIA 

x 

29 de Dezembro – DL 325/03 
Define a sede, organização e a área de jurisdição 

dos tribunais administrativos e fiscais, 

concretizando o respectivo estatuto  

x 

30 de Dezembro – Port. 1.417/03 
Regula o funcionamento do sistema informático dos 

tribunais administrativos e fiscais (SITAF), 

estabelecendo aspectos específicos da apresentação 

de peças processuais e documentos por via 

electrónica, bem como a tramitação e acesso 

informático dos processos entrados nos tribunais de 

jurisdição administrativa e fiscal a partir de 1 de 

Janeiro de 2004  

x 

30 de Dezembro – Port. 1.418/03 
Determina a agregação dos tribunais 

administrativos de círculo e dos tribunais tributários 

e a instalação dos tribunais administrativos e 

fiscais, do Tribunal Central Administrativo Norte e 

do Tribunal Central Administrativo Sul, e diversos 

juízos destes Tribunais  

x 

31 de Dezembro – 2.º Sup.– Lei 107-B/03 
Orçamento do Estado para 2004  

x 

31 de Dezembro – 3.º Sup.– Port. 1423-

B/03 
Altera a Port. 1102-E/00, de 22-11, que aprova o 

regulamento da Pesca por arte de Arrasto 

x 

31 de Dezembro – 6.º Sup.– Port. 1423-

F/03 
Liberaliza os preços de venda ao público da 

gasolina sem chumbo IO 95, do gasóleo rodoviário 

e colorido/marcado. Revoga a Port. 1226-A/01, de 

24-10 

x 

31 de Dezembro – 7.º Sup.– Lei 107-D/03 
2.ª Alteração ao Estatuto dos T. Administrativos e 

Fiscais, aprov. pela Lei 13/02, de 19-2. 

 x 
31 de Dezembro – 10.º Sup.– Port. 1.423-

H/03 
Aprova a declaração do Imposto Municipal sobre as 

transmissões onerosas de imóveis 

 x 
31 de Dezembro – 12.º Sup.– Port. 1.423-

I/03 
Aprova o Regulamento do Documento Único de 

Cobrança.  Revoga a Port. 797/99, de 15-9 
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ÍNDICE REMISSIVO 
 

DIREITO CIVIL 

1 – Parte Geral 
 

- Decisão. Erro. 3533 
- Justificação notarial, impugnação, acção, 

legitimidade activa. 3561 
- Simulação, prova testemunhal, 

admissibilidade. 3469 

 

2 – Direito das Obrigações 
 
- Acidente de viação, acidente de trabalho, 

sub-rogação, limite da indemnização. 3520 
- Acidente de viação, dano, indemnização, 

reboque. 3595 
- Acidente de viação, despesa hospitalar, 

pagamento, acção, causa de pedir. 3587 
- Acidente de viação, incapacidade geral de 

ganho. (Texto integral) 3544 
- Acidente de viação, indemnização. 3531 
- Acidente de viação, indemnização, perda da 

capacidade de ganho. 3462 
- Arrendamento. 3545 
- Arrendamento, denúncia para habitação, 

necessidade de casa para habitação. 3532 
- Arrendamento para habitação, alteração da 

estrutura do prédio, resolução do contrato. 
3577 

- Arrendamento para habitação, resolução do 
contrato, falta, residência permanente. 3510 

- Arrendamento, indústria doméstica. 3506 
- Arrendamento, escritura pública, forma, 

nulidade. 3504 
- Arrendamento, recibo, documento, provas. 

3525 
- Arrendamento urbano, actualização de 

renda, obras de conservação ordinária, 
aplicação da lei no tempo. 3514 

- Arrendamento urbano, depósito da renda, 
conta bancária, senhorio, efeitos. 3475 

- Arrendamento urbano, resolução do 
contrato, desvio de fim do arrendado. 3580 

- Contrato de mediação, terceiros. 3526 
- Contrato-promessa de compra e venda, não-

cumprimento, cumprimento defeituoso, 
cláusula resolutiva, excepção de não 
cumprimento, contrato. 3590 

- Contrato-promessa, prédio, defeitos. 3563 
- Culpa, presunção, acidente de viação. 3508 
- Cláusula compromissória, requisitos. 3511 
- Compra e venda, coisa defeituosa, bem 

imóvel, denúncia, indemnização, 
caducidade da acção. 3468 

- Contrato de arrendamento, fiador, 
responsabilidade, exceptio plurium, licença 
de utilização. 3486 

- Contrato de edição, requisitos. 3493 
- Contrato de empreitada, subempreitada, 

incumprimento parcial, dono da obra, 
direitos. 3466 

- Contrato-promessa de compra e venda, 
interpelação admonitória, resolução do 
contrato, dever acessório. 3593 

- Contrato-promessa, incumprimento, mora. 
3485 

- Contrato-promessa, usucapião, posse. 3490 
- Direito de regresso, seguradora, condução 

sem carta, nexo de causalidade. 3507 
- Direito à vida, indemnização. 3530 
- Direito à vida, indemnização. (Texto 

integral) 3559  
- Empreitada, comissão, dono da obra. 3574 
- Empreitada, defeito da obra, caducidade, 

admissibilidade, depoimento de 
testemunha. 3596 

- Empreitada, desistência, dono da obra, 
requisitos, efeitos. 3467 

- Empreitada, incumprimento definitivo, 
abandono da obra. 3572 

- Empréstimo, erro, culpa in contrahendo, 
alteração das circunstâncias. 3604 

- Fundo de Garantia Automóvel, contrato de 
seguro, ónus da prova, impugnação, falta, 
confissão. 3586 

- Privilégio creditório, crédito da Segurança 
Social, IRS, hipoteca. 3540 

- Privilégio creditório, hipoteca, Segurança 
Social, trabalhador, crédito. 3556 

- Reclamação de créditos, Segurança Social, 
privilégio creditório, inexistência jurídica. 
3513 

- Responsabilidade civil, escavações. 3528 
- Responsabilidade civil, juros de mora, 

indemnização. 3541 
- Transporte aéreo, indemnização. 3489 
- Transporte marítimo, transitário, 

responsabilidade. 3488 
- Venda de coisa alheia, ineficácia, redução do 

negócio. 3494 

 

3 – Direitos Reais 
 
- Águas particulares, preocupação. 3471 
- Baldios, caducidade. 3499 
- Caminho público, atravessadouro. 3547 
- Domínio público, uso, registo. 3529 
- Expropriação, terreno para construção. 3546 
- Expropriação por utilidade pública, 

arrendamento, indemnização, desistência. 
(Texto integral) 3542  

- Expropriação por utilidade pública, 
benfeitoria, terreno para construção. 3583 

- Expropriação por utilidade pública, 
competência. (Texto integral) 3558  

- Expropriação por utilidade pública, 
competência. 3562 

- Expropriação por utilidade pública, 
competência. 3569 
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- Expropriação por utilidade pública, 
indemnização, sanção pecuniária 
compulsória. 3598 

- Expropriação por utilidade pública, prova 
pericial, objecto. 3573 

- Expropriação por utilidade pública. Valor 
real e corrente dos bens. 3535 

- Expropriação por utilidade pública, Reserva 
Agrícola Nacional. 3548 

- Expropriação, solos, natureza jurídica. 3519 
- Expropriação por utilidade pública, servidão 

non aedificandi, indemnização. 3521 
- Propriedade horizontal, fracção autónoma, 

prédio confinante. 3470 
- Propriedade horizontal, legitimidade activa, 

direitos. 3591 
- Propriedade horizontal, logradouro. 3597 
- Propriedade horizontal, usucapião, 

constituto possessório. 3497 
- Terreno, apropriação ilícita, expropriação 

por utilidade pública, tribunal competente. 
3552 

- Usucapião, responsabilidade extra 
contratual, danos patrimoniais, danos 
morais, indemnização. 3579 

 

4 – Direito de Família 
 
- Divórcio por mútuo consentimento, 

regulação do poder paternal, menor, 
transacção. 3601 

- Poder paternal, renúncia, sentença 
estrangeira. 3603 

- União de facto, alimentos. 3480 

 

5 – Processo Civil  
 
- Acção executiva, embargos de executado, 

compensação de dívida, excepção dilatória, 
excepção peremptória. 3479 

- Acção de preferência, depósito do preço. 
3527 

- Acção de preferência, pressupostos, 
renúncia, direito de preferência, ampliação, 
objecto. 3578 

- Actas, falsidade, intervenção provocada, 
legitimidade. 3606 

- Acto processual, justo impedimento, 
telecópia. 3524 

- Advogado, responsabilidade civil, contrato 
de mandato, solicitador. 3487 

- Advogado, segredo profissional, arresto. 
3602 

- Alimentos provisórios, tribunal comum, 
competência. 3509 

- Apoio judiciário, Ordem dos Advogados. 
3495 

- Caso julgado, respostas aos quesitos. 3500 
- Cheque, título executivo. 3553 
- Citação, terceiro, contestação, prazo. 3491 
- Competência internacional. 3549 

- Competência, protecção da criança, 
processo. 3538 

- Despacho saneador, declaração genérica, 
excepção peremptória, caso julgado. 3588 

- Embargos de executado, suspensão. 3543 
- Embargo de obra nova, tribunal competente, 

acto de gestão pública. 3600 
- Embargos de terceiro, estabelecimento 

comercial, reivindicação, posse. 3592 
- Execução para prestação de facto, embargos 

de executado, indeferimento liminar. 3594 
- Execução para prestação de facto, título 

executivo, demolição para reconstrução de 
prédio, sentença. 3477 

- Execução, penhora, extinção. 3565 
- Execução por quantia certa, prescrição, 

cheque, título executivo, validade, 
documento, obrigação causal. 3512 

- Gravação da prova. 3567 
- Execução, suspensão, título executivo, letra, 

assinatura, reconhecimento notarial, falta, 
embargos de executado, falsidade. 3482 

- Execução, título executivo, letra, fotocópia, 
indeferimento liminar. 3473 

- Execução, título executivo, inventário, 
sentença. 3566 

- Execução, venda judicial, preferência. 3476 
- Factos, qualificação, obrigação, 

incumprimento. 3518 
- Gravação da prova. 3567 
- Interesse em agir, direito de personalidade. 

3599 
- Inventário, sentença, caso julgado, abuso de 

direito. 3564 
- Litigância de má fé. 3582 
- Notificação judicial avulsa. 3570 
- Petição inicial, indeferimento liminar, 

dívida, hospital. 3503 
- Procedimentos cautelares, natureza urgente 

no processo. 3522 
- Procedimentos cautelares, restituição 

provisória de posse, requisitos. 3515 
- Prova testemunhal, admissibilidade, 

documento escrito, cláusula adicional. 3581 
- Providência cautelar, indeferimento liminar, 

ALD. 3492 
- Providência cautelar não especificada, 

legitimidade passiva, compropriedade. 
3550 

- Recurso, interposição de recurso, prazo. 
3554 

- Registo da acção. 3551 
- Suspensão da instância, remessa à conta, 

custas, falta de pagamento, interrupção da 
instância. 3481 

- Testemunha, inabilidade para depor, 
sociedade por quotas, sócio gerente, 
renúncia, deliberação social, registo, falta, 
prova pericial, apreciação da prova, 
tribunal, documento particular, força 
probatória. 3584 

- Título executivo, cheque, prescrição, 
endosso. 3536 

- Título executivo, escritura pública. 3501 
- Tribunal arbitral, nulidade. 3498 
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-Tribunal Comum, Tribunal Competente, 
Tribunal Administrativo. 3484 

 

6 – Direito Comercial  
 
- Arrendamento para comércio ou indústria, 

arrendatário, morte, comunicação, falta, 
contrato, prestação, cessação. 3465 

- Arrendamento para comércio ou indústria, 
comunicabilidade, embargos de terceiro. 
3483 

- Cessão de exploração de estabelecimento 
comercial, comunicação. 3517 

- Compra e venda comercial, coisa defeituosa, 
reclamação, prazo, falta, recusa de 
pagamento, resolução do contrato, 
indemnização. 3585 

- Conta solidária, conta bancária. 3502 
- Contrato de abertura de crédito, mandato 

sem representação, compensação. 3589 
- Contrato de agência. 3496 
- Contrato de seguro, contrato de adesão, 

proposta de seguro, apólice de seguro. 3516 
- Desconto, contrato. 3560 
- Estabelecimento comercial, penhora, 

formalidades. 3472 
- Letra, reforma de letra, pagamento, relações 

mediatas. 3474 
- Livrança, aval, avalista, letra em branco. 

3523 
- Mora do devedor, dívida comercial, juros. 

3576 
- Recuperação de empresa, reestruturação de 

empresa. 3505 
- Seguro, competência convencional, cláusula 

contratual geral. 3537 
- Sigilo bancário, acesso ao direito. 3478 
- Suprimentos, fixação de prazo. 3534 
- Sociedade anónima, conselho de 

administração, deliberação, impugnação. 
3555 

- Trespasse, contrato-promessa, licença de 
utilização, nulidade. 3539 

 

7 - Processo Especial  
 
- Falência, apreensão, cláusula de exclusão, 

massa falida, exclusão de responsabilidade. 
3463 

- Falência, banco, abuso de direito. 3571 
- Falência, embargos, prazos, contagem dos 

prazos, inconstitucionalidade material. 
3464 

- Falência, graduação de créditos, privilégio 
creditório, hipoteca legal. 3605 

- Falência, privilégios, aplicação da lei no 
tempo. 3607 

 

DIREITO CRIMINAL 
 
- Abuso de confiança. 3630 
- Abuso de confiança fiscal. (Texto integral) 

3615  
- Abuso de confiança, Segurança Social, 

constituição de assistente. 3666 
- Acidente de viação, excesso de velocidade, 

nexo de causalidade. (Texto integral) 3637 
- Acidente de viação, excesso de velocidade, 

nexo de causalidade. 3649 
- Burla, burla agravada, elemento da 

infracção. (Texto integral) 3610 
- Contra-ordenação, estabelecimento 

industrial, poluição, águas, licença de 
utilização, sucessão de leis no tempo. 
(Texto integral) 3611 

- Contra-ordenação, reincidência. 3657 
- Crime de perigo, condução automóvel, 

condução perigosa, bem jurídico protegido. 
3644 

- Delito fiscal, indemnização, juros. 3662 
- Desobediência, amnistia, extinção do 

procedimento criminal, pedido cível, 
indemnização, valor, equidade, honorários, 
sociedade comercial, responsabilidade 
pessoal, responsabilidade extra contratual. 
(Texto integral) 3608 

- Desobediência, fiel depositário. (Texto 
integral) 3639  

- Detenção de estupefaciente, consumo 
pessoal, consumo médio individual. 3652 

- Difamação. (Texto integral) 3638  
- Fiel depositário, descaminho. (Texto 

integral) 3636 
- Fraude fiscal, dispensa de pena, 

arquivamento dos autos. (Texto integral) 
3620  

- Furto de uso de veículo, elementos da 
infracção. 3627 

- Homicídio, alteração da qualificação 
jurídica, omissão de pronúncia, presunção 
de inocência. (Texto integral) 3631 

- Homicídio por negligência, acidente de 
viação, medida da pena, suspensão da 
execução da pena, inibição da faculdade de 
conduzir. 3612 

- Homicídio voluntário, objecto do recurso, 
erro notório na apreciação da prova, medida 
da pena. 3641 

- Inibição da faculdade de conduzir, princípio 
do acusatório. 3647 

- Inibição da faculdade de conduzir, 
suspensão da execução da pena. 3626 

- Juros de mora, indemnização ao Estado. 
3655 

- Maus tratos entre cônjuges. 3653 
- Pena acessória, proibição de conduzir 

veículo motorizado, cumprimento, início. 
3650 

- Perdão de pena, condição, reparação do 
prejuízo, princípio da igualdade. 3656 

- Perdão da pena, pena unitária. (Texto 
integral) 3629  
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- Pessoa colectiva de direito público, 
transformação, responsabilidade, contra-
ordenação. 3669 

- Programa informático. 3648 
- Reincidência. 3665 
- Revogação da suspensão da execução da 

pena. 3613 
- Ruído, ambiente, excesso, consentimento 

presumido. (Texto integral) 3634 
- Serviço militar obrigatório. 3618 
- Suspensão da execução da pena. 3632 
- Tráfico de estupefacientes, agravamento, 

avultada compensação económica, 
associação criminosa, concurso real de 
infracções, recurso, matéria de facto. 3642 

- Violação das regras de construção urbana, 
desabamento de terras, matéria de facto, 
impugnação, alteração substancial dos 
factos. 3633 

 

Processo Penal 
 
- Alteração da qualificação jurídica, regime de 

subida do recurso. 3635 
- Audiência de julgamento, tribunal colectivo, 

registo da prova. 3661 
- Auto de notícia, fé em juízo. 3619 
- Busca domiciliária, prazo. (Texto integral) 

3628  
- Cheque sem provisão, insuficiência da 

matéria de facto provada, alteração. (Texto 
integral) 3640 

- Conflito de competência. 3621 
- Constituição de assistente, declaração. 3617 
- Constituição de assistente, pessoa colectiva, 

representação. 3663 
- Constituição de assistente, Segurança Social. 

3651 
- Contra-ordenação, decisão, natureza 

jurídica, aplicação subsidiária do Código de 
Processo Penal. 3645 

- Contra-ordenação, processo, processo 
administrativo, processo judicial, decisão, 
formalidades. (Texto integral) 3609 

- Contumácia, declaração, competência. 3654 
- Julgamento sem a presença do réu, 

notificação pessoal. 3667 
- Matéria de facto, impugnação, princípio da 

livre apreciação da prova. 3616 
- Matéria de facto, impugnação, princípio da 

livre apreciação da prova, presunção de 
inocência. (Texto integral) 3622 

- Matéria de facto, motivação, alteração dos 
factos. 3625 

- Medidas de coacção, caução, revogação, 
pressupostos, condenação, prisão 
preventiva, fuga, perigo. 3643 

- Medida de segurança, internamento de 
inimputável. 3646 

- Notificação do arguido, acusação, 
irregularidade. 3664 

- Nulidade de sentença, crime continuado, 
insuficiência da matéria de facto provada, 
medida da pena. (Texto integral) 3623 

- Julgamento sem a presença do réu, 
notificação pessoal. 3667 

- Prazo de interposição de recurso, depósito da 
sentença, pedido cível, recurso, 
inadmissibilidade, dispensa de pena, 
admoestação. 3614 

- Prisão preventiva, reexame dos pressupostos 
da prisão preventiva, competência. 3624 

- Recurso penal, extemporaneidade, falta de 
notificação. 3658 

- Recurso penal, interposição de recurso, taxa 
de justiça, guias. 3660 

- Suspensão provisória do processo, 
assistente. 3659 

 

DIREITO DO TRABALHO 
 
- Acidente de trabalho, caducidade da acção. 

3719 
- Acidente de trabalho, culpa da entidade 

patronal. 3693 
- Acidente de trabalho, culpa da entidade 

patronal. 3714 
- Acidente de trabalho, culpa grave e 

indesculpável, descaracterização de 
acidente. 3680 

- Acidente de trabalho, descaracterização de 
acidente. 3692 

- Acidente de trabalho, descaracterização de 
acidente, contrato de seguro, trabalho de 
menores. 3716 

- Acidente de trabalho, descaracterização de 
acidente, culpa do sinistrado. 3696 

- Acidente de trabalho, direito a pensão. 3694 
- Acidente de trabalho, incapacidade 

permanente absoluta para o trabalho 
habitual, subsídio. 3686 

- Acidente de trabalho, incapacidade, 
subsídio. 3721 

- Acidente de trabalho, pensão, remissão. 
3697 

- Acidente de trabalho, pensão, remição, 
regime. 3715 

- Acidente de trabalho, tentativa de 
conciliação, contestação. 3676 

- Acidente de viação, negligência grosseira, 
descaracterização de acidente. 3683 

- Agrupamento complementar de empresas, 
responsabilidade solidária. 3704 

- Apoio judiciário, interrupção da prescrição. 
3701 

- Apoio judiciário, interrupção da prescrição. 
3706 

- Citação postal, nulidade. 3703 
- Contra-ordenação, decisão, inexistência da 

sentença, nulidade de sentença, arguição de 
nulidades, conhecimento oficioso. 3677 

- Contra-ordenação, fusão de empresas. 3707 
- Contra-ordenação, trabalho suplementar, 

registo. 3684 
- Contrato de trabalho, contrato de prestação 

de serviços, contrato de trabalho sem prazo,
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contrato de trabalho a termo, sucessão. 3691 
- Contrato de trabalho, contrato de prestação 

de serviços, descanso semanal 
complementar. 3687 

- Contrato de trabalho, contrato de prestação 
de serviços, qualificação. 3717 

- Contrato de trabalho, justa causa, rescisão 
pelo trabalhador. 3681 

- Contrato de trabalho, nulidade do contrato, 
efeitos. 3712 

- Contrato de trabalho, nulidade do contrato, 
juros de mora. 3682 

- Contrato de trabalho a prazo, motivação, 
trabalhador, substituição, contrato, 
sucessão. 3673 

- Contrato de trabalho, retribuição, férias, 
subsídio de férias, subsídio de Natal. 3688 

- Contrato de trabalho a termo, motivação. 
3700 

- Contrato de trabalho a termo, motivação, 
direito a férias, violação, ónus da prova, 
compensação, parecer do Ministério 
Público. 3699 

- Contrato de trabalho a termo, motivação, 
retribuição, subsídio de férias, subsídio de 
Natal. 3702 

- Declaração negocial, interpretação. 3709 
- Direito de acção, caducidade, excepção 

peremptória, conhecimento oficioso, 
nulidade de sentença. 3679 

- Direito a férias, violação, indemnização, 
meios de prova. 3705 

- Documento particular, força probatória, 
direito a férias, violação. 3674 

- Documento particular, recibo, força 
probatória. 3713 

- Embargos de executado, excepção de não 
cumprimento, erro sobre os motivos do 
negócio, compensação, matéria de facto, 
nulidade de sentença. 3695 

- Execução, graduação de créditos. 3710 
- Ilícito de mera ordenação social, processo, 

trabalho suplementar, 
inconstitucionalidade. 3718 

- Nota de culpa, intenção de despedir, 
irregularidade, suspensão preventiva, 
subsídio de alimentação. 3675 

- Notificação ao mandatário, presunção. 3708 
- Nulidade processual, gravação da prova, 

deficiente. 3698 
- Prescrição, interrupção. 3689 
- Processo de trabalho, danos morais, 

indemnização. 3671 
- Remição, compensação. 3690 
- Sanção disciplinar, prescrição, isenção de 

horário de trabalho. 3720 
- Suspensão do despedimento, caducidade, 

procedimento disciplinar. 3711 
- Suspensão do despedimento, nulidade de 

sentença, nulidade processual. 3678 
- Suspensão do despedimento, prazo de 

caducidade, conhecimento oficioso. 3672 
- Transmissão de estabelecimento, cessação 

do contrato de trabalho, habilitação. 3670 
- Tribunal do Trabalho, competência material. 

3685 

 




