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1ª Secção Cível - 2ª Secção Judicial de Processos 
 
 
3955 
Contrato-promessa, abuso de direito, 
assinatura, reconhecimento notarial. 
Sumário 
I – No contrato-promessa a falta de 
reconhecimento presencial da assinatura e 
certificação constitui nulidade atípica, 
arguível a todo tempo só pelas partes, não 
podendo ser arguida por terceiros e está 
subtraída ao conhecimento oficioso do 
tribunal, sendo, quanto ao promitente 
vendedor, apenas no caso de a falta ser 
imputável ao promitente comprador. 
II – Quem invoca a nulidade de um 
contrato-promessa com base na omissão de 
tais formalidades quando foi ele que 
induziu o seu parceiro negocial a dispensar 
tal formalismo, está a agir em claro abuso 
de direito. 

Apelação nº 6658/03 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
3956 
Mútuo, nulidade, letra de câmbio. 
Sumário 
O mútuo nulo por falta de forma não produz 
os efeitos que derivariam de um contrato 
válido, mas o mutuário é, não obstante, 
obrigado a restituir a quantia mutuada e 
nada impede que essa obrigação seja 
assegurada pela emissão de uma letra de 
câmbio. 

Apelação nº 6076/03 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2004 
Durval Morais 

 
 
3957 
Baldios, usucapião, caducidade. 
Sumário 
I – É anulável transacção judicial feita por 
Junta de Freguesia em acção movida por 
particular pedindo a declaração de 
aquisição de propriedade por acessão 
imobiliária se a parcela em causa é terreno 
baldio e não podia ser como tal adquirida 
face à lei aplicável. 
II – Tem o Ministério Público legitimidade 
para a respectiva acção de anulação. 

 
Apelação nº 6737/03 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2004 
Emídio Costa 

 
 
3958 
Garantia de bom funcionamento, período 
de garantia. 
Sumário 
I – A garantia de bom funcionamento tem o 
significado e os efeitos de uma obrigação 
de resultado na medida em que durante a 
sua vigência, o vendedor assegura o regular 
funcionamento da coisa vendida. 
II – Para o exercício dos direitos cobertos 
pela garantia o comprador apenas terá de 
alegar e provar o mau funcionamento da 
coisa durante o prazo de garantia, sem 
necessidade de alegar e provar a específica 
causa do mau funcionamento e a sua 
existência à data da entrega. 

Apelação nº 6797/03 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2004 
Fernando Samões 

 
 
3959 
Tribunal competente, Tribunal Comum, 
Tribunal Administrativo. 
Sumário 
É competente o Tribunal Comum para 
julgar acção movida por particular contra a 
Câmara Municipal em que se pede 
indemnização a esta por ter excedido a área 
que lhe fora cedida para alargamento da via, 
ocupando e usando parte não cedida. 

Agravo nº 6765/03 – 2ª Secção 
Data – 19/02/2004 
Pelayo Gonçalves 

 
 
3960 
Divórcio, casa da morada de família, 
sentença, homologação. 
Sumário 
O acordo sobre a atribuição de morada de 
família, homologado definitivamente na 
acção de divórcio por mútuo consentimento 
pode ser modificado se, entretanto, 
surgirem factos supervenientes que 
justifiquem a alteração. 
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Apelação nº 2808/03 – 2ª Secção 
Data – 03/03/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
3961 
Direito de regresso, seguradora, 
condução sem carta, indemnização. 
Sumário 
I – O direito de regresso da Seguradora 
contra o condutor não legalmente habilitado 
para conduzir não tem paralelismo com o 
direito de regresso na hipótese de condução 
sob influência do álcool. 
II – Para que a seguradora possa exercer o 
direito de regresso na primeira hipótese 
bastar-lhe-á demonstrar que satisfez 
indemnização a terceiro e que o condutor 
demandado não possuía carta de condução. 

Apelação nº 6653/03 – 2ª Secção 
Data – 03/03/2004 
Cândido de Lemos 

 
 
3962 
Apoio judiciário, notificação, suspensão, 
interrupção. 
Sumário 
I – A comunicação por fax não é meio 
idóneo de a Ordem dos Advogados notificar 
um Advogado de que foi nomeado patrono 
judicial no âmbito de apoio judiciário. 
II – Na lei agora em vigor continua a 
entender-se que o prazo em curso no 
momento da formulação de pedido de apoio 
judiciário na modalidade de nomeação de 
patrono, interrompe-se e volta a correr por 
inteiro a partir da notificação ao patrono 
nomeado da sua designação. 

Agravo nº 312/04 – 2ª Secção 
Data – 03/03/2004 
Fernando Samões 

 
 
3963 
Simulação, nulidade, terceiro, boa-fé. 
Sumário 
I – À simulação invocada pelos simuladores 
contra terceiros de boa fé é aplicável o 
disposto no nº 1 do artigo 243 do Código 
Civil. 
II – Tratando-se de simulação invocada por 
terceiro, interessado na nulidade da 
declaração negocial, contra terceiros de boa 

fé, interessados na validade do mesmo 
negócio, já não é aplicável aquele regime, 
mas o regime comum das nulidades 
consagrado no artigo 291 do Código Civil. 

Apelação nº 6178/03 – 2ª Secção 
Data – 03/03/2004 
Fernando Samões 

 
 
3964 
Contrato de concessão. 
Sumário 
I – O contrato de concessão comercial é um 
contrato juridicamente inominado segundo 
o qual um comerciante independente (o 
concessionário) se obriga a comprar a outro 
(o concedente) determinada quota de bens 
de marca para revender ao público em 
determinada área territorial e normalmente 
com direito de exclusividade. 
II – A legislação ou regulamentação 
restritiva das cláusulas contratuais gerais 
(Decreto-Lei nº 446/82, de 22 de Outubro) 
só é aplicável em relação a cláusulas que 
não sejam previamente negociadas e aceites 
por ambas as partes, limitando-se uma das 
partes a aderir a algo previamente elaborado 
e sem possibilidade de interferir na sua 
feitura. 

Apelação nº 6904/03 – 2ª Secção 
Data – 09/03/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
3965 
Simulação, prova testemunhal. 
Sumário 
I – A proibição da prova testemunhal 
prevista no artigo 394 nº 2 do Código Civil 
respeita apenas ao recurso a proibição da 
prova testemunhal ou por presunções 
judiciais como meio de prova exclusivo do 
acordo simulatório ou do negócio 
dissimulado. 
II – É admissível prova testemunhal como 
prova complementar, sobretudo da prova 
documental, que aquele preceito não afasta. 

Apelação nº 6481/03 – 2ª Secção 
Data – 09/03/2004 
Alziro Cardoso 
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3966 
Letra de câmbio, prescrição, título 
executivo. 
Sumário 
Prescrita a obrigação cambiária constante 
da letra de câmbio, esta pode continuar a 
valer como título executivo, na qualidade 
de documento particular assinado pelo 
devedor, mas apenas no âmbito das relações 
entre o credor originário e o devedor 
originário, desde que cabalmente 
concretizada a relação causal subjacente a 
esta não constitua um negócio jurídico 
formal. 

Apelação nº 6796/03 – 2ª Secção 
Data – 09/03/2004 
Henrique Araújo 

 
 
3967 
Impugnação pauliana, registo da acção, 
registo predial. 
Sumário 
I – A acção de impugnação não está sujeita 
a registo predial, conforme o decidido no 
Acórdão Uniformizador de 27 de Maio de 
2003. 
II – Se porém foi feito o registo provisório 
por natureza e por dúvidas, concretizadas 
estas em “não ser evidente que o pedido na 
acção tem como finalidade a declaração de 
nulidade das escrituras nele referidas”, as 
mesmas devem ser retiradas pelo Senhor 
Conservador a pedido da parte. 
III – A dúvida não se justifica, assente que 
se trata de impugnação pauliana. 

Apelação nº 6917/03 – 2ª Secção 
Data – 09/03/2004 
Henrique Araújo 

 
 
3968 
Falência, audiência de julgamento. 
Sumário 
No processo de falência é obrigatória a 
designação de audiência de julgamento, 
mesmo não havendo matéria de facto sobre 
que deve ser produzida prova. 

Agravo nº 6466/03 – 2ª Secção 
Data – 09/03/2004 
Luís Antas de Barros 

 
 
 

3969 
Acidente de viação, presunção de culpa, 
comitente, comissário. 
Sumário 
I – A presunção de culpa estabelecida na 1ª 
parte do nº 3 do artigo 503 do Código Civil 
não funciona no domínio das relações entre 
comitente e comissário (entre o dono do 
veículo e o condutor, seu empregado). 
II – A presunção de culpa ou negligência de 
quem violar norma estradal é afastada nas 
situações em que a norma violada não se 
destine a proteger o interesse em concreto 
ofendido, não havendo, assim, causa 
adequada entre os danos e a violação da 
norma. 

Apelação nº 857/04 – 2ª Secção 
Data – 16/03/2004 
Fernando Samões 

 
 
3970 
Título executivo, injunção, indeferimento 
liminar. 
Sumário 
O requerimento inicial de um processo de 
injunção a que foi aposta a fórmula 
executória vale por si como título 
executivo, não carecendo de quaisquer 
outros documentos. 

Agravo nº 904/04 – 2ª Secção 
Data – 16/03/2004 
Fernando Samões 

 
 
3971 
Cláusula penal, redução. 
Sumário 
O uso da faculdade de redução equitativa da 
cláusula penal concedida pelo artigo 812 do 
Código Civil não é oficioso, mas 
dependente de pedido do devedor da 
indemnização. 

Apelação nº 989/04 – 2ª Secção 
Data – 16/03/2004 
Fernando Samões 

 
 
3972 
Caça, indeferimento liminar, restituição 
provisória de posse, competência 
material. 
Sumário 
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I – Deve ser liminarmente indeferida a 
restituição provisória de posse de prédios 
colocados nas Zonas de Caça Municipal, aí 
incluídos sem prévio consentimento ou 
acordo dos proprietários. 
II – O proprietário que pretenda ver 
consagrado nos seus terrenos o direito à 
“não caça” ou reagir a actos da 
administração que, contra a sua vontade, os 
incluiu numa Zona de Caça Municipal 
(ZCM), deve reclamar junto da 
administração competente e, em caso de 
contencioso, formular os respectivos 
pedidos junto dos Tribunais 
Administrativos. 
III – Os animais selvagens, no seu estado de 
liberdade natural, não fazem parte do 
conteúdo do direito de propriedade dos 
donos do terreno. 

Agravo nº 883/04 – 2ª Secção 
Data – 16/03/2004 
Mário Cruz 

 
 
3973 
Sociedade comercial, deliberação social, 
legitimidade, propositura da acção. 
Sumário 
I – A acção da sociedade contra o sócio tem 
de ser precedida de deliberação dos sócios a 
autorizá-la. 
II – Porém, pode a deliberação ser 
posterior, assumindo a natureza de 
ratificação do processado. 

Agravo nº 890/04 – 2ª Secção 
Data – 23/03/2004 
Emídio Costa 

 
 
3974 (Texto integral) 
Preterição do tribunal arbitral, 
competência. 
Sumário 
I – É da competência exclusiva dos Órgãos 
da Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
(Comissão Arbitral) a acção anulatória das 
deliberações sociais da mesma. 
II – A preterição do tribunal arbitral 
voluntário constitui excepção dilatória, cujo 
conhecimento não é oficioso. 

Agravo nº 6177/03 – 2ª Secção 
Data – 23/03/2004 
Henrique Araújo 

 

3975 
Inventário, composição de quinhão, 
tornas. 
Sumário 
I – Em inventário, o credor de tornas pode 
reclamar o seu pagamento e se o devedor 
tiver licitado em mais verbas do que as 
necessárias para preencher a sua quota, 
pode então pedir que as verbas em excesso 
lhe sejam atribuídas até ao limite do 
quinhão. 
II – O excesso de verbas licitado não pode 
ser confundido com o valor da licitação, 
antes devendo ser entendido como 
integrado por um número de verbas 
superior ao necessário para preencher o 
quinhão do licitante. 
III – O exercício do direito de pedir a 
composição do quinhão em bens licitados 
pelo devedor pressupõe que este tenha 
licitado em mais do que uma verba. 

Agravo nº 6923/03 – 2ª Secção 
Data – 23/03/2004 
Luís Antas de Barros 

 
 
3976 
Contrato-promessa, escritura pública. 
Sumário 
I – Em alguns contratos-promessa é de 
admitir que cláusulas do mesmo assumam 
autonomia e se mantenham mesmo após a 
celebração do contrato definitivo, mesmo 
que para este tenham passado. 
II – É o caso de cláusulas em que os 
compradores se comprometem ao 
pagamento dos impostos devidos pelos 
vendedores ao fisco e que não constam da 
escritura pública do contrato definitivo. 

Apelação nº 5209/03 – 2ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
3977 
Culpa in contrahendo, indemnização. 
Sumário 
I – O Código Civil não regula a 
responsabilidade do “falsus” procurador 
com o objectivo de relegar o problema para 
as regras gerais da responsabilidade pré-
negocial ou culpa in contrahendo. 
II – Assim, incorre em tal responsabilidade 
regulada no artigo 227do Código Civil 
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quem faz acreditar que age na qualidade de 
representante de outrem, criando a 
expectativa séria de que iria constituir o 
contrato válido e eficaz. 
III – Em matéria de obrigação de 
indemnização neste caso, há que fazer a 
distinção entre o interesse negativo ou da 
confiança e o interesse positivo ou do 
cumprimento, sendo ressarcível apenas o 
dano negativo ou da confiança, 
conexionado com a violação dos princípios 
orientadores da boa fé negocial e já não ao 
dano positivo, este relacionado com o 
cumprimento do contrato propriamente 
dito. 

Apelação nº 6892/03 – 2ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
3978 
Depósito bancário, cartão de crédito, 
furto. 
Sumário 
O titular do cartão de crédito furtado é 
responsável pelos débitos provocados pelo 
mesmo feitos antes da comunicação do 
furto à entidade bancária se na altura do 
furto mantinha junto do cartão o PIN 
essencial para os levantamentos ou 
pagamentos. 

Apelação nº 535/04 – 2ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Emídio Costa 

 
 
3979 
Mútuo, nulidade, execução, título 
executivo, cheque. 
Sumário 
I – Sendo nulo por falta de forma um 
contrato de mútuo, tal nulidade inquina ou 
invalida qualquer cheque que o representa, 
não sendo este título executivo. 
II – Será, porém, título executivo o cheque 
que representa a devolução de dinheiro 
objecto de mútuo nulo por falta de forma. 

Apelação nº 1302/04 – 2ª Secção 
Data – 20/04/2004 
Cândido Lemos 

 
 
 
 

3980 
Sociedade comercial, gerente, 
responsabilidade, dívida. 
Sumário 
I – A responsabilidade dos gerentes pelas 
dívidas da sociedade exige 
comulativamente os seguintes requisitos: 
- que o facto do gerente constitua uma 
inobservância culposa de disposições legais 
destinadas à protecção dos interesses dos 
credores sociais; 
- que o património social se tenha tornado 
insuficiente para a satisfação dos 
respectivos créditos; e 
- que o acto do gerente possa considerar-se 
causa adequada do dano credor social. 
II – Terá que ser alegado e demonstrado 
que a conduta omissiva dos gerentes ao não 
se apresentarem à falência ou ao processo 
de recuperação, estivesse na origem do 
prejuízo advindo ao credor. 

Apelação nº 1545/04 – 2ª Secção 
Data – 20/04/2004 
Cândido Lemos 

 
 
3981 
Inconstitucionalidade. 
Sumário 
I – O artigo 490 nº 3 do Código das 
Sociedades Comerciais que concede o 
direito potestativo à sociedade maioritária 
de se tornar titular das acções ou quotas 
detidas pelos sócios minoritários, não é 
inconstitucional, não ofende os princípios 
consagrados nos artigos 62 nº 2 e 18 nº 2 da 
Constituição da República Portuguesa. 
II – Não exige o nº 4 da mesma disposição 
que exista necessidade de consignação 
judicial em depósito, bastando que este se 
mostre efectuado em instituição de crédito. 

Apelação nº 948/04 – 2ª Secção 
Data – 20/04/2004 
Emídio Costa 

 
 
3982 
Presunção de culpa, acidente, caminhos 
de ferro, comboio. 
Sumário 
I – O Regulamento da circulação de 
comboios na via férrea estabelece regime 
específico de prioridade dos veículos que 
em tais vias circulam. 
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II – Esta prioridade tem natureza absoluta, 
estabelecendo um âmbito mais alargado que 
o direito de propriedade do Código da 
Estrada. 
III – Corresponde a uma presunção de 
ausência de culpa, não sendo de aplicar os 
cuidados do nº 2 do artigo 29 do Código da 
Estrada nem que ceder a passagem aos 
condutores dos veículos referidos no artigo 
62 do mesmo diploma. 

Apelação nº 1321/04 – 2ª Secção 
Data – 20/04/2004 
Emídio Costa 

 
 
3983 
Destituição, legitimidade passiva, 
sociedade. 
Sumário 
Tendo a sociedade apenas dois sócios, quer 
a acção de destituição de gerência, quer de 
destituição de sócio de um só deles, terá de 
ser feita em acção judicial movida por um 
contra o outro sócio. 

Apelação nº 180/04 – 2ª Secção 
Data – 20/04/2004 
Luís Antas de Barros 

 
 
3984 (Texto integral) 
Justo impedimento. 
Sumário 
I – Na Reforma Processual de 1995/1996 o 
conceito de justo impedimento alargou-se, 
tornando-se agora mais flexível a sua 
interpretação e atenuados os respectivos 
pressupostos. 
II – Deixou a lei de fazer qualquer 
exigência a respeito da normal 
imprevisibilidade do evento, estranho à 
vontade da parte, para se contar apenas na 
não imputabilidade à parte nem aos seus 
representantes ou mandatários pela 
ocorrência do obstáculo que impediu a 
prática do acto. 
III – Constitui justo impedimento o facto de 
se tentar enviar o documento para o tribunal 
por fax dentro dos limites legais de prazo e 
o mesmo não ser possível por telefone-fax 
não ligar, dando constantes sinais de 
interrupção. 

Agravo nº 1383/04 – 2ª Secção 
Data – 20/04/2004 
Mário Cruz 

3985 
Deliberação social, Conselho de 
Administração, nulidade, anulabilidade. 
Sumário 
I – As deliberações do Conselho de 
Administração de uma Sociedade 
Comercial são susceptíveis de sindicância 
jurisdicional e podem ser declaradas 
inválidas – anuláveis se violarem 
disposições legais, quando ao caso não 
caiba a nulidade; serão nulas se violarem 
preceitos legais imperativos ou sendo 
ofensivas dos bons costumes e aquelas que, 
pela sua natureza ou conteúdo, não estejam 
sujeitas a deliberação do Conselho de 
Administração. 
II – Mais ainda quando igualmente a 
Assembleia Geral aceita como válida tal 
deliberação, assumindo os vícios que lhe 
podem ser subjacentes. 

Apelação nº 836/02 – 2ª Secção 
Data – 20/04/2004 
Marques de Castilho 

 
 
3986 
Contrato-promessa, sinal, resolução, 
interpelação admonitória. 
Sumário 
I – A simples mora no contrato-promessa 
de compra e venda não desencadeia a 
aplicação das sanções previstas no artigo 
442 do Código Civil, sendo para tal 
necessário que ocorra uma situação de 
incumprimento definitivo. 
II – Não contendo o contrato qualquer 
prazo para a celebração da escritura 
definitiva, a interpelação pode ser feita por 
qualquer das partes à outra e a não 
comparência apenas inicia a mora. 
III – Para que este se transforme em 
incumprimento definitivo deverá então 
passar a existir perda de interesse do credor 
pela prestação e a não realização da 
escritura dentro de novo prazo 
razoavelmente fixado. 
IV – Não haverá interesse ou interpelação 
admonitória se logo for declarado o não 
cumprimento ou a vontade de não cumprir. 

Apelação nº 821/04 – 2ª Secção 
Data – 27/04/2004 
Alberto Sobrinho 
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3987 
Competência material, Tribunal 
Comum, Tribunal Administrativo. 
Sumário 
É da competência do Tribunal Comum a 
acção proposta contra o ICOR ou IEP por 
um particular em que pede indemnização 
por danos sofridos com a construção de 
uma estrada e derivados dessa mesma 
construção. 

Agravo nº 1009/04 – 2ª Secção 
Data – 27/04/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
3988 
Contrato-promessa, incumprimento, 
licença de utilização. 
Sumário 
I – No contrato-promessa a mora é 
insuficiente para o imediato accionamento 
do regime sancionatório do sinal, sendo 
necessário ocorrer a transformação da mora 
em incumprimento definitivo, nos termos 
do artigo 808 do Código Civil, isto é, pela 
perda de interesse do credor, 
objectivamente apreciado, pela 
comunicação de um dos contraentes, de 
forma categórica, da intenção de não 
cumprir ou na sequência da inobservância 
do prazo suplementar e peremptório que o 
credor fixe razoavelmente ao devedor em 
mora e sempre que a prestação seja ainda 
possível. 
II – A falta de licença de utilização do 
prédio por parte do vendedor é motivo 
legítimo de recusa da outorga de escritura 
pública, ainda que esta possa legalmente ser 
celebrada sem que esta licença tenha sido 
emitida – artigo 2 do Decreto-Lei nº 281/99 
de 26 de Julho. 

Apelação nº 4422/03 – 2ª Secção 
Data – 27/04/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
3989 
Acidente de viação, auto-estrada, Brisa, 
responsabilidade contratual, 
responsabilidade extra contratual. 
Sumário 
I – Os utentes das auto-estradas, sendo 
terceiros em relação ao contrato de 
concessão, não podem responsabilizar 

contratualmente a Brisa pelos danos que 
sofreram quando circulavam na área 
concessionada, só o podendo fazer com 
base na responsabilidade civil por factos 
ilícitos, extracontratual ou aquiliana. 
II – É insuficiente para responsabilizar a 
Brisa a prova apenas de que surgiu um cão 
à frente do veículo do autor, sem se saber 
como o mesmo se introduziu na Auto-
Estrada. 

Apelação nº 858/04 – 2ª Secção 
Data – 27/04/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
3990 
Sub-rogação, Fundo de Garantia 
Automóvel, seguro, proprietário, 
presunção. 
Sumário 
I – Presumindo-se a direcção efectiva e 
interessada do veículo pelo respectivo 
proprietário, não pode daqui partir-se para 
uma sucessiva presunção no sentido de 
quem quer que conduza o veículo seja 
comissário do seu proprietário. 
II – O direito de regresso do Fundo de 
Garantia Automóvel que pagou a 
indemnização ao lesado por falta de seguro 
do veículo interveniente, no caso de 
responsabilidade pelo risco só pode ser 
exercido contra o proprietário do veículo, 
só este estando também sujeito à obrigação 
de segurar. 

Apelação nº 1185/04 – 2ª Secção 
Data – 27/04/2004 
Mário Cruz 

 
 
3991 
Graduação de créditos, garantia real, 
hipoteca, penhora. 
Sumário 
I – Os créditos de “despesas de justiça” a 
que o artigo 746 do Código Civil se reporta 
são apenas as despesas que foram 
directamente realizadas para conservar, 
executar ou liquidar os bens sobre os quais 
se vão satisfazer os vários credores e que a 
todos eles aproveitarem. 
II – Não pode, assim, ser graduado em 1º 
lugar um crédito de custas de outro 
processo reclamado pelo Ministério 
Público. 
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Apelação nº 1933/04 – 2ª Secção 
Data – 04/05/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
3992 
ALD, resolução do contrato. 
Sumário 
O contrato de aluguer de longa duração 
(ALD) pode ser validamente resolvido por 
uma das partes por incumprimento da outra, 
não carecendo a resolução de ser 
judicialmente decretada (artigo 436 do 
Código Civil). 

Apelação nº 1774/04 – 2ª Secção 
Data – 04/05/2004 
Durval Morais 

 
 
3993 
Acidente de viação, danos futuros, 
obrigação natural, alimentos. 
Sumário 
Em caso de morte ocorrida em acidente de 
viação só existirá indemnização por danos 
cessantes se a vítima estava obrigada a 
prestar alimentos ou se o fazia em 
cumprimento de uma obrigação natural, isto 
é, obrigação fundada num mero dever de 
ordem moral ou social, não bastando ser seu 
cônjuge. 

Apelação nº 641/04 – 2ª Secção 
Data – 04/05/2004 
Henrique Araújo 

 
 
3994 
Penhor, direitos. 
Sumário 
I – De entre a modalidade de penhor de 
direitos, destaca-se o “penhor de aplicações 
financeiras”, ao qual são aplicáveis as 
regras contidas no artigo 669 do Código 
Civil. 
II – A motivação e fim de tal instituto tem 
uma vantagem que é clara: constitui-se uma 
garantia com solidez na medida em que a 
sua disponibilidade pertence inteiramente 
ao banco credor, sem que por outro lado, se 
afecte a rentabilidade para o devedor, 
cliente da aplicação efectivada, que só será 
mobilizada antecipadamente pelo banco, 
credor pignoratício, em caso de 
incumprimento. 

III – A cláusula “havendo lugar à execução 
do penhor fica, desde já autorizado O 
Banco …, SA por força do presente 
instrumento a utilizar do saldo resgatado as 
importâncias necessárias para o pagamento 
das responsabilidades asseguradas”, não 
constitui qualquer pacto comissório (artigo 
694 do Código Civil), não sendo, por isso, 
nula. 

Apelação nº 779/02 – 2ª Secção 
Data – 04/05/2004 
Marques Castilho 

 
 
3995 
Participação criminal, danos morais, 
indemnização. 
Sumário 
I – Deve ser alterada a resposta a um 
quesito, fundamentada em prova 
testemunhal e documental, se, ouvida 
aquela, ninguém fizer qualquer referência 
ao facto e analisados os documentos, estes 
não apoiarem o facto dado como provado. 
II – Para que exista direito a indemnização 
do arguido por denúncia contra ele 
efectuada, necessário se torna que no caso 
se verifiquem todos os requisitos da 
responsabilidade civil extracontratual ou 
por factos ilícitos. 

Apelação nº 1309/04 – 2ª Secção 
Data – 11/05/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
3996 
Citação, falta, nulidade. 
Sumário 
I – Não existe nulidade (falta) de citação se 
para citar marido e mulher, com a mesma 
residência, são enviadas duas cartas 
registadas, acabando os registos por ser 
ambos assinados pelo marido e de seguida é 
enviada nova carta à mulher com a 
advertência legal em virtude da citação não 
ter sido feita na própria pessoa. 
II – Compete à reclamante elidir a 
presunção legal de que não tem 
conhecimento do acto, por circunstâncias 
alheias à sua vontade. 

Agravo nº 1824/04 – 2ª Secção 
Data – 11/05/2004 
Durval Morais 
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3997 
Contrato de seguro, execução de 
sentença, liquidação. 
Sumário 
I – A condenação em quantia a liquidar em 
execução de sentença tanto se pode 
verificar quando desde o início do processo 
são desconhecidos os valores em causa, 
como na hipótese de um pedido em valor 
concreto, mas na prova apenas da existência 
dos danos, falhando a prova do seu valor. 
II – A liquidação tanto é possível no caso 
de se ter formulado pedido genérico como 
no de se ter formulado pedido específico, 
inexistindo prova da especificação. 

Apelação nº 509/04 – 2ª Secção 
Data – 11/05/2004 
Henrique Araújo 

 
 
3998 
Subrogação, Segurança Social, subsídio 
por morte, pensão de sobrevivência, 
despesas de funeral. 
Sumário 
I – Basta o facto de ser esposa da vítima 
falecida para desde logo ficar abrangida 
entre os beneficiários da indemnização por 
danos patrimoniais, sendo um terceiro 
responsável pela morte, não sendo 
necessário alegar e pedir a necessidade de 
alimentos. 
II – Havendo responsável pelo dano morte, 
sobre este recai a obrigação principal pela 
indemnização e não propriamente sobre 
quem, num quadro de solidariedade social 
de apoio provisório à vítima. 
III – O direito de reembolso do CNP/ISSS 
não se estende ao subsídio por morte por 
este ser uma genuína prestação da 
Segurança Social, independentemente da 
causa da morte. 
IV – Já às prestações de sobrevivência tem 
o Instituto indicado direito ao reembolso. 

Apelação nº 1315/04 – 2ª Secção 
Data – 11/05/2004 
Mário Cruz 

 
 
3999 
Telefone, prescrição. 
Sumário 
I – Na Lei 23/96 cabe todo o serviço de 
telefone, fixo ou móvel. 

II – A prescrição prevista no artigo 10 de tal 
lei é de natureza extintiva. 
III – Este prazo (seis meses) inicia-se após a 
sua prestação e não se interrompe com a 
interpelação (factura) para cumprimento. 

Apelação nº 2182/04 – 2ª Secção 
Data – 18/05/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
4000 
Empreitada, preço, dono da obra, 
aceitação da obra. 
Sumário 
No contrato de empreitada existe uma 
correspectividade entre a entrega da obra e 
o pagamento do preço de modo que se o 
empreiteiro não realizou a obra ou a 
realizou defeituosamente e não eliminou os 
vícios de que a coisa padecia, o dono da 
obra beneficia da excepção de 
incumprimento do empreiteiro e, como tal 
só está obrigado a pagar o preço depois da 
obra concluída ou eliminados os defeitos. 

Apelação nº 2563/04 – 2ª Secção 
Data – 18/05/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
4001 
Execução, suspensão, documento 
particular, assinatura, falsidade. 
Sumário 
I – Sendo o título executivo um documento 
particular e impugnando o executado a sua 
assinatura aí aposta, afirmando não ser do 
seu punho, deve a execução ser suspensa a 
seu requerimento se, juntamente com este, 
apresenta fotocópia do Bilhete de 
Identidade, carta de condução ou qualquer 
documento oficial com a sua assinatura. 
II – A suspensão só pode ser negada se 
fundadamente se entender que a mesma não 
passa de expediente dilatório. 

Agravo nº 2607/04 – 2ª Secção 
Data – 18/05/2004 
Cândido de Lemos 

 
 
4002 
Prescrição, crime, renúncia. 
Sumário 
I – O prazo de prescrição a que alude o 
artigo 498 do Código Civil não começa a 
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correr enquanto estiver pendente processo 
crime que tenha por objecto os mesmos 
factos ainda que contra o responsável 
meramente civil. 
II – O princípio da adesão previsto no artigo 
71 do Código de Processo Penal e que é 
justificado pelo interesse do próprio lesado, 
configura-se como um direito potestativo e 
nunca como uma obrigação de exercício da 
acção civil em separado em tais 
circunstâncias. 
III – A remissão (artigo 863 nº 1 do código 
Civil) é um negócio jurídico bilateral, não 
se confundindo com a renúncia. 

Apelação nº 2282/04 – 2ª Secção 
Data – 18/05/2004 
Emídio Costa 

 
 
4003 
Testamento, herdeiro, condição 
suspensiva. 
Sumário 
I – O testador pode indicar como 
beneficiários do testamento pessoas não 
concretamente determinadas. 
II – Na pendência da condição, que se 
configura como suspensiva, os legatários 
podem acautelar o seu direito condicional, 
nomeadamente através do registo em seu 
nome dos seus bens imóveis legados. 

Apelação nº 688/04 – 2ª Secção 
Data – 18/05/2004 
Henrique Araújo 

 
4004 
Direito de regresso, condução sob o efeito 
de álcool, assento, acórdão, 
uniformização de jurisprudência. 
Sumário 
I – A doutrina que emana de um acórdão 
uniformizador é vinculativa para os 
restantes tribunais, até a norma interpretada 
ser alterada por via legislativa ou a 
jurisprudência fixada modificada por novo 
acórdão uniformizador. 
II – Continua, assim, a ser exigível a prova 
do nexo de causalidade entre a condução 
sob o efeito do álcool e o acidente, para a 
seguradora poder exercer o direito de 
regresso. 

Apelação nº 2740/04 – 2ª Secção 
Data – 25/05/2004 
Alberto Sobrinho 

4005 
Alimentos devidos a menores, prestações 
devidas. 
Sumário 
Os alimentos devidos a menores, a pagar 
pelo Fundo de Garantia de Alimentos, não 
têm a ver com os alimentos em que os 
progenitores foram condenados e não 
pagaram, designadamente não terão de 
colmatar a dívida acumulada pelas pensões 
já vencidas. 

Agravo nº 2350/04 – 2ª Secção 
Data – 25/05/2004 
Durval Morais 

 
 
4006 
Citação pessoal, carta registada com 
aviso de recepção, formalidades. 
Sumário 
I – Se a carta registada para citação do réu 
foi entregue a terceiro, torna-se necessária a 
comunicação àquele da data e modo por 
que o acto se considera realizado, o prazo 
para o oferecimento da defesa e as 
cominações aplicáveis à falta deste, o 
destino dado ao duplicado e a identidade da 
pessoa em quem a citação foi realizada. 
II – Esta citação-advertência importa que 
chegue ao conhecimento do destinatário, 
mesmo que o tribunal se equivoque e 
remeta carta não registada. 
III – A lei permite a que na carta a que 
alude o artigo 241 do Código de Processo 
Civil se dispense o cumprimento do nº 2 do 
artigo 235, que estabelece que no acto da 
citação será também indicada ao 
destinatário a necessidade de patrocínio 
judiciário. 

Apelação nº 472/04 – 2ª Secção 
Data – 25/05/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4007 
Competência material, acidente de 
viação, acidente de trabalho. 
Sumário 
I – É da competência dos tribunais comuns 
a acção judicial destinada a exigir dos 
responsáveis civis o reembolso das 
indemnizações pagas Seguradora do 
Trabalho. 
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II – Neste caso, o que está em causa é a 
satisfação de um direito de crédito e não já 
propriamente o acidente em si, mesmo que 
de trabalho. 

Agravo nº 2188/04 – 2ª Secção 
Data – 25/05/2004 
Mário Cruz 

 
 
4008 
Competência material, inabilitação. 
Sumário 
É da competência das varas a acção 
especial de inabilitação com valor superior 
à alçada do Tribunal da Relação, movida 
em conformidade com o disposto no artigo 
944 do Código de Processo Civil, uma vez 
apresentada contestação. 

Conflito Competência nº 7023/03 – 
2ª Secção 
Data – 25/05/2004 
Marques Castilho 

 
 
4009 
Reconvenção, ampliação do pedido, 
alteração, causa de pedir. 
Sumário 
I – Não é permitido por lei quer a 
ampliação do pedido quer a alteração da 
causa de pedir, relativamente ao pedido 
reconvencional, a ser feito na tréplica. 
II – É de natureza excepcional o disposto no 
nº 6 do artigo 273 do Código de Processo 
Civil, não sendo possível de aplicação 
analógica. 

Agravo nº 6685/03 – 2ª Secção 
Data – 01/06/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
4010 
Compra e venda, contrato de 
financiamento bancário, reserva de 
propriedade. 
Sumário 
I – A entidade financiadora do crédito para 
aquisição de uma viatura, vendida por 
terceiro ao consumidor, não pode reservar 
para si o direito de propriedade desse 
veículo, por tal direito não existir na sua 
esfera jurídica. 
II – Não pode, assim, requerer 
procedimento cautelar comum para 

apreensão da viatura, mesmo que constando 
registada reserva de propriedade do veículo 
a seu favor. 

Agravo nº 2028/04 – 2ª Secção 
Data – 01/06/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
4011 
Embargos, fundamentos, execução para 
entrega de coisa certa. 
Sumário 
I – Na execução para entrega de coisa certa 
estão previstos dois momentos para 
dedução de embargos: 
- um, destinado a pôr em causa o título 
executivo e a execução (artigo 929 do 
Código de Processo Civil); 
- outro, para a oposição à conversão da 
execução em “pagamento de quantia certa” 
(artigo 931). 
II – Mas não se podem confundir os 
fundamentos de um e de outro dos 
embargos, sendo que em cada momento só 
se pode alegar matéria atinente à fase 
referida. 

Apelação nº 2149/04 – 2ª Secção 
Data – 01/06/2004 
Mário Cruz 

 
 
4012 
Embargo de terceiro, penhora. 
Sumário 
I – Ameaçados com penhora bens de 
terceiro em execução para pagamento de 
quantia certa e tendo o terceiro pago a 
quantia exequenda com a finalidade de 
obter à penhora, não será com embargos de 
terceiro que poderá reaver a quantia paga. 
II – Para o efeito terá ao seu dispor a 
propositura de acção destinada à 
efectivação de responsabilidade civil contra 
quem deu causa a tal comportamento. 
III – Não estando a execução finda pode 
deduzir embargos de terceiro, mas para 
defesa da sua propriedade ou outro direito 
real incompatível com a penhora. 

Agravo nº 2200/04 – 2ª Secção 
Data – 01/06/2004 
Mário Cruz 
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4013 
Liquidatário, remuneração. 
Sumário 
A remuneração do liquidatário no processo 
de falência, se destituído, ser-lhe-á paga de 
imediato, não carecendo de espera pelo 
final do processo. O mesmo deverá 
acontecer com o reembolso das despesas 
apresentadas. 

Agravo nº 3241/04 – 2ª Secção 
Data – 08/06/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
4014 
Mútuo, suprimentos. 
Sumário 
I – O contrato de suprimento (artigos 243 a 
245 do Código das Sociedades Comerciais) 
é um contrato especial, típico e nominado, 
que se revela como uma modalidade 
especial de mútuo em que sobressaem duas 
notas caracterizadoras: ser a mutuária uma 
sociedade e o mutuante um seu sócio e ter o 
empréstimo carácter de permanência. 
II – Não é, assim, confundível com o 
mútuo. 

Apelação nº 1778/04 – 2ª Secção 
Data – 08/06/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4015 
Competência material, despacho 
saneador. 
Sumário 
I – O despacho genérico proferido no 
saneador de competência em razão da 
matéria do tribunal, não constitui caso 
julgado, não estando o tribunal impedido de 
na sentença final voltar a conhecer da 
incompetência material. 
II – É da competência do tribunal comum a 
acção proposta pelo empreiteiro contra o 
dono da obra, mesmo sendo este uma Junta 
de Freguesia, para cobrança do respectivo 
preço. 

Agravo nº 2691/04 – 2ª Secção 
Data – 08/06/2004 
Durval Morais 

 
 
 
 

4016 
Arrendamento, ampliação. 
Sumário 
I – O despejo com fundamento em 
ampliação do número de locados, só é 
admissível se o aumento do número for 
num mínimo de metade, não podendo ser 
inferior a sete em Lisboa e quatro no 
restante país, não contando para o efeito os 
locais de “tipo apartamento”. 
II – Com esta última expressão pretende-se 
excluir do número dos locais arrendáveis 
aqueles locais que, pela reduzida área, não 
estariam em conformidade com as restantes 
e não justificariam o sacrifício do despejo. 
III – Hoje o tipo apartamento corresponderá 
a uma área mínima de 35 metros quadrados 
(T0) até 52 metros quadrados (T1) de área 
bruta, mas só com uma sala e cozinha. 

Apelação nº 2878/04 – 2ª Secção 
Data – 08/06/2004 
Emídio Costa 

 
 
4017 
Alimentos, menores. 
Sumário 
I – A pensão alimentar a pagar pelo Fundo 
de Garantia dos Alimentos Devidos a 
Menores não se destina a substituir o 
crédito de pensões anteriores não pagas 
pelo progenitor condenado. 
II – Só a partir da verificação da 
impossibilidade de o progenitor devedor 
satisfazer a obrigação de alimentos a que se 
encontra vinculado, nascerá a pensão social 
a pagar pelo dito Fundo. 

Agravo nº 2369/04 – 2ª Secção 
Data – 15/06/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4018 
Anatocismo. 
Sumário 
Os juros de uma entidade bancária relativos 
às operações de abertura de crédito, 
empréstimo em conta corrente e outras 
operações de natureza similar não serão 
capitalizadas por mero efeito da lei, mas 
podê-lo-ão ser por convenção posterior ao 
vencimento ou a partir da notificação 
judicial feita ao devedor para capitalizar os 
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juros vencidos ou proceder ao seu 
pagamento sob pena de capitalização. 

Agravo nº 2223/04 – 2ª Secção 
Data – 15/06/2004 
Luís Antas de Barros 

 
 
4019 
Contrato de arrendamento, despejo, 
alteração, obras. 
Sumário 
 

I – A construção de uma marquise amovível 
na varanda de um prédio inscreve-se no 
leque das deteriorações inerentes a uma 
prudente utilização do locado pelo 
arrendatário. 
II – Não integra, pois, a previsão do nº 1 da 
alínea d) do artigo 64 do Regime do 
Arrendamento Urbano. 

Apelação nº 1581/04 – 2ª Secção 
Data – 22/06/2004 
Henrique Araújo 
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2ª Secção Cível - 3ª Secção Judicial de Processos 
 
 
4020 
Responsabilidade contratual, banco. 
Sumário 
Um Banco é responsável pelos prejuízos 
causados a um depositante em virtude de 
não lhe ter devolvido um cheque depositado 
e que não obteve pagamento, sem que lhe 
prestasse qualquer informação ou 
esclarecimento concreto acerca do 
paradeiro do mesmo cheque apesar de 
insistentemente solicitado. 

Apelação nº 5731/03 – 3ª Secção 
Data – 11/12/2003 
Fernando Baptista 

 
 
4021 
Arrendatário, renda, recusa de 
pagamento, excepção de não 
cumprimento. 
Sumário 
O arrendatário pode recusar o pagamento da 
renda enquanto o senhorio não cumprir a 
obrigação de lhe assegurar o gozo da coisa, 
desde que a falta assuma relevo 
significativo e que se observe a 
proporcionalidade e a adequação entre essa 
falta e a recusa excipiente. 

Apelação nº 6256/03 – 3ª Secção 
Data – 11/12/2003 
Saleiro de Abreu 

 
 
4022 
Competência, instituto público, gestão 
pública, gestão privada. 
Sumário 
Uma acção intentada contra o Instituto para 
a Construção da Rede Rodoviária – ICOR, 
pelo proprietário de um veículo alegando a 
existência de um buraco numa estrada não 
sinalizado e provocado por obras geridas 
pela ré, tendo o veículo caído nesse buraco 
e ficado danificado, é da competência dos 
tribunais administrativos. 

Agravo nº 338/04 – 3ª Secção 
Data – 05/02/2004 
Coelho da Rocha 

 
 
 

 
4023 
Arrendamento, força maior. 
Sumário 
I – O princípio contido no nº 1 do artigo 
790 do Código Civil deveria ser suficiente 
para aferir das situações de extinção da 
obrigação (em geral), sem necessidade de 
recurso aos (obsoletos) conceitos de força 
maior e de caso fortuito. 
II – O legislador, porém, entendeu fazer 
expressa referência a tais conceitos, 
designadamente nos artigos 64 nº 2, alínea 
a) e 72 nº 2 do Regime do Arrendamento 
Urbano. 
III – Porém, em ambos estes normativos 
legais, o alcance do conceito de força maior 
deve compreender as hipóteses 
tradicionalmente apresentadas como 
ilustrações do mesmo conceito, mas 
modeladas como uma impossibilidade de 
ocupação do prédio, que seja objectiva, e 
não imputável ao arrendatário (no caso do 
artigo 64 nº 2 alínea a) ou ao senhorio (no 
caso do artigo 72º nº 2), e não como mera 
situação em que apenas seria 
compreensível, aceitável ou perfeitamente 
explicável a falta de residência permanente, 
a não habitação ou não ocupação, conforme 
o caso. 
IV – Não dando – como não dá – a lei a 
noção de caso de força maior que justifique 
a não ocupação do prédio (que estivera 
arrendado e foi despejado) no prazo 
previsto naquele artigo 72 nº 2 do Regime 
do Arrendamento Urbano – nem, sequer, 
deixando de figurar tal expressão em 
matéria de não cumprimento das obrigações 
(artigos 790 e seguintes, do Código Civil) – 
é razoável que nos socorramos do citado 
artigo 790 do Código Civil para aferir do 
alcance ou âmbito deste conceito. 

Apelação nº 314/04 – 3ª Secção 
Data – 26/02/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4024 
Fundo de Garantia Automóvel, 
responsabilidade. 
Sumário 
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O Fundo de Garantia Automóvel não 
responde pelo pagamento de indemnização 
por danos de natureza patrimonial quando o 
respectivo responsável seja desconhecido. 

Apelação nº 287/04 – 3ª Secção 
Data – 11/03/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4025 (Texto integral) 
Execução de sentença, equidade. 
Sumário 
Havendo dificuldades em quantificar o 
objecto de um pedido deve-se, antes de se 
relegar para execução de sentença, procurar 
a determinação através da igualdade. 

Apelação nº 526/04 – 3ª Secção 
Data – 11/03/2004 
Viriato Bernardo 

 
 
4026 
Compensação. 
Sumário 
Para efeitos de compensação não basta 
invocar-se um crédito hipotético e 
controvertido, antes se impondo, para que 
aquela possa ser eficaz, que a existência 
do(s) crédito(s) esteja reconhecida no 
momento em que a compensação é 
invocada, não sendo admissível o 
reconhecimento do crédito no âmbito da 
acção pendente, pois só assim se pode 
afirmar ser o crédito do compensante 
“exigível judicialmente”. 

Apelação nº 1206/04 – 3ª Secção 
Data – 18/03/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4027 
Graduação de créditos, crédito laboral, 
crédito bancário. 
Sumário 
Um crédito hipotecário prevalece, em 
termos de graduação, sobre o crédito por 
salários dos trabalhadores. 

Apelação nº 900/04 – 3ª Secção 
Data – 18/03/2004 
Teles de Menezes 

 
 
4028 
Cláusula compromissória. 

Sumário 
Apesar da existência de um pacto atributivo 
de competência, não deve este ser relevante 
se residindo o Réu em Vila Nova de Gaia e 
tendo a Autora sede no Porto, se atribui a 
competência a um tribunal da comarca de 
Lisboa. 

Agravo nº 562/04 – 3ª Secção 
Data – 18/03/2004 
Viriato Bernardo 

 
 
4029 
Empreitada, excepção de não 
cumprimento, ónus da prova. 
Sumário 
I – A excepção do não cumprimento do 
contrato pode ser invocada não só quando o 
incumprimento é total ou parcial, mas 
também quando é defeituoso. 
II – No entanto a excepção não funciona 
quando o incumprimento corresponde a 
uma falta insignificante na economia da 
relação contratual. 
III – Num contrato de empreitada, é ao 
dono da obra que compete provar que a 
obra lhe foi entregue com defeitos, cabendo 
ao empreiteiro tão só o ónus da prova do 
cumprimento. 

Apelação nº 1239/04 – 3ª Secção 
Data – 25/03/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4030 
Prescrição, telecomunicações. 
Sumário 
I – É de seis meses o prazo de prescrição 
relativo à apresentação ao consumidor da 
factura respeitante ao serviço telefónico 
fixo. 
II – Quanto à instauração da acção em juízo 
para obtenção do pagamento, vale o prazo 
geral de cinco anos. 

Apelação nº 1335/04 – 3ª Secção 
Data – 25/03/2004 
João Bernardo 

 
 
4031 
Advogado, má fé, Ordem dos Advogados. 
Sumário 
Um tribunal não poderá substituir-se à 
Ordem dos Advogados na aplicação a um 
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advogado de sanções, nomeadamente, 
multa e custas por litigância de má fé. 

Agravo nº 727/04 – 3ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4032 
Separação judicial de bens, inventário. 
Sumário 
O meio próprio para se proceder à 
separação de bens requerida ao abrigo do 
disposto no artigo 825 nºs 2 e 3 do Código 
de Processo Civil é o processo de inventário 
judicial com as especialidades previstas nos 
artigos 1404 a 1408. 

Agravo nº 1376/04 – 3ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Saleiro de Abreu 

 
 
4033 
Empreitada, prescrição presuntiva. 
Sumário 
I – Quer pela «ratio legis», quer pela 
própria natureza do instituto da prescrição 
presuntiva, bem assim pelo pensamento 
legislativo e elemento histórico, afastada 
está a aplicabilidade das prescrições 
presuntivas ao contrato de empreitada de 
construção, reparação ou modificação de 
imóveis de longa duração. 
II – Assim, não é possível inserir o contrato 
de empreitada na expressão «execução de 
trabalhos» referida na alínea b) do artigo 
317 do Código Civil. 

Apelação nº 1732/04 – 3ª Secção 
Data – 15/04/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4034 
Clientela, concessionário, indemnização. 
Sumário 
A atribuição da indemnização por clientela 
a um concessionário passa, em síntese, do 
que aprofundadamente refere Pinto 
Monteiro a este propósito podemos concluir 
que na atribuição da indemnização por 
clientela tudo passa, num primeiro 
momento, por averiguar em cada caso 
concreto, se o concessionário, pese embora 
juridicamente actue por conta própria, 
desempenhou funções, cumpriu tarefas e 

prestou serviços semelhantes aos de um 
agente, em termos de ele próprio dever 
considerar-se, pela actividade que exerceu, 
como um relevante factor de atracção da 
clientela. 

Apelação nº 1755/04 – 3ª Secção 
Data – 15/04/2004 
Gonçalo Silvano 

 
 
4035 
Seguro obrigatório, caducidade. 
Sumário 
I – Não restando dúvidas – apesar da 
desconformidade da matrícula – de que a 
apólice de seguro diz respeito a 
determinado veículo, é este que deve ser 
considerado segurado. 
II – A caducidade de seguro pode ser 
alegada expressa ou implicitamente. Mas 
neste segundo caso, a alegação tem de 
encerrar necessariamente a de tal figura. 
III – E, se conhecidos os factos a respeita 
depois da contestação, tem de ser carreada 
em articulado superveniente. 
IV – Não obstante uma certa dificuldade em 
aceitar tal face à teoria que vê na 
indemnização pelos danos não patrimoniais, 
essencialmente, um modo de a pessoa 
visada obter prazeres compensatórios, deve 
ser indemnizada, a tal título, pessoa em 
coma profundo e irreversível. 
V – Deve ser relegada para execução de 
sentença a fixação da quantia a indemnizar 
relativa aos sustento de tal pessoa, se não se 
souber quando ela vai sair do Centro de 
Saúde e vai começar a ter de pagar. 

Apelação nº 1599/04 – 3ª Secção 
Data – 15/04/2004 
João Bernardo 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4036 
Reclamação de créditos, crédito laboral, 
hipoteca. 
Sumário 
Os créditos dos trabalhadores que 
beneficiam do privilégio imobiliário geral 
previsto no artigo 12 nº 1 alínea b) da Lei 
12/86 não gozam de prioridade sobre a 
hipoteca, uma vez que não lhes é aplicável 
o regime do artigo 751 mas o do artigo 749 
do Código Civil. 
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Apelação nº 934/04 – 3ª Secção 
Data – 15/04/2004 
João Vaz 

 
 
4037 
Acidente de viação, paralisação de 
veículo. 
Sumário 
A mera privação de um veículo em virtude 
dos danos sofridos em acidente de viação 
constitui em si um dano que merece a tutela 
do direito em sede de indemnização. 

Apelação nº 1235/04 – 3ª Secção 
Data – 15/04/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4038 
Acção de despejo, despejo imediato, 
arrendamento, nulidade. 
Sumário 
Pedindo-se a declaração de nulidade de um 
contrato de arrendamento e, 
subsidiariamente, a resolução desse 
contrato, não é legítimo pedir-se o despejo 
imediato por falta de pagamento ou 
depósito de rendas vencidas. 

Agravo nº 1823/04 – 3ª Secção 
Data – 15/04/2004 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
4039 
Divórcio litigioso, dever de coabitação 
dos cônjuges, cessação. 
Sumário 
A data da cessação da coabitação entre os 
cônjuges só pode ser fixada na sentença que 
decretou o divórcio, não podendo ser fixada 
em momento posterior, no processo de 
divórcio (por via incidental) ou noutra 
acção. 

Apelação nº 1758/04 – 3ª Secção 
Data – 15/04/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4040 
Base instrutória, caso julgado, contrato-
promessa, forma, nulidade. 
Sumário 
I – Não constituindo a especificação e o 
questionário caso julgado, pode o juiz na 

sentença tomar em consideração os factos 
que constam de documentos juntos na fase 
dos articulados e não impugnados pela 
contraparte, mesmo que não inseridos em 
qualquer dessas peças processuais. 
II – O artigo 659, n. 3 do Código de 
Processo Civil, contém, não apenas uma 
directiva, mas uma ordem ao juiz. 
III – Para que a mora se converta em 
incumprimento definitivo tem de haver 
lugar à interpretação admonitória do 
devedor e só feita esta sem que o mesmo 
cumpra a prestação, então é que há lugar à 
possibilidade de resolução do contrato. 
IV – A consequência da omissão das 
formalidades previstas no n. 3 do artigo 410 
do Código Civil, depende do sentido e fim 
da norma, destes resultando estar-se em 
face de uma nulidade (invocável a todo o 
tempo), mas atípica. 
V – Tendo o promitente-comprador criado 
no promitente vendedor a justa 
convicção/confiança de que a irregularidade 
formal existente no contrato-promessa de 
compra e venda de fracção autónoma não 
seria invocada, deve a promessa considerar-
se convalidada e ser juridicamente tratada 
como se tivesse sido concluída sem 
defeitos, sem a omissão das referidas 
formalidades, porquanto não se verifica a 
necessidade de protecção do promitente 
comprador (fim ou conteúdo da norma) e 
não são afectados os interesses de terceiros 
nem o interesse geral ou interesse Público. 

Apelação nº 1961/04 – 3ª Secção 
Data – 22/04/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4041 
Concessionário, clientela, indemnização. 
Sumário 
I – No contrato de concessão comercial, a 
atribuição do concessionário de um direito 
de revender, por vezes com exclusividade, 
os produtos do concedente, comporta a 
obrigação por parte do concedente, de 
vender tais produtos. 
II – A atribuição da indemnização por 
clientela passa por averiguar se o 
concessionário desempenhou funções, 
cumpriu tarefas e prestou serviços 
semelhantes aos de um agente, em termos 
de ele próprio dever considerar-se, pela 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 22 

19

actividade que exerceu, como um relevante 
factor de atracção da clientela. 

Apelação nº 631/04 – 3ª Secção 
Data – 22/04/2004 
Gonçalo Silvano 

 
 
4042 
Compra e venda, anulabilidade, erro, 
preço, redução. 
Sumário 
Verificados os requisitos da anulabilidade 
de um contrato de compra e venda, está na 
disponibilidade do comprador optar por 
exercer o direito potestativo de anulação 
que a lei lhe confere, podendo, em 
alternativa, se pretender ficar com o bem, 
quedar-se pelo pedido de redução do preço, 
o que representa um menor em relação ao 
pedido de anulação. 

Apelação nº 93/04 – 3ª Secção 
Data – 22/04/2004 
Pinto de Almeida  

 
 
4043 
Registo da acção, caducidade. 
Sumário 
I – O prazo de vigência do registo 
provisório da acção é de três anos, 
renovável a pedido dos interessados. 
II – Esta renovação deve ser pedida antes de 
se verificar a caducidade, uma vez que, com 
esta, os efeitos do registo cessam 
inteiramente. 

Agravo nº 2005/04 – 3ª Secção 
Data – 22/04/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4044 
Expropriação por utilidade pública, 
terreno para construção. 
Sumário 
I – A circunstância de um determinado 
terreno ser considerado como “apto para 
construção”, não significa necessariamente 
que todo ele possa ser efectivamente 
aplicado na construção. 
II – A redução do valor prevista no nº 5 do 
artigo 25 do Código das Expropriações 
apenas poderá ter lugar quando a área 
excedente não possa ser aplicada na 
construção. 

Apelação nº 1971/04 – 3ª Secção 
Data – 22/04/2004 
Saleiro de Abreu 

 
 
4045 
Auto-estrada, árvore, responsabilidade 
civil. 
Sumário 
A queda de uma árvore numa auto-estrada 
pode obrigar a concessionária a responder 
civilmente pelos danos causados por ela. 

Apelação nº 1774/04 – 3ª Secção 
Data – 22/04/2004 
Teles de Menezes 

 
 
4046 
Jogo de fortuna e azar, compra e venda. 
Sumário 
I – O contrato que os concorrentes e os 
agentes mediadores celebram para 
aquisição de fracções ou cautelas da lotaria 
nacional é um contrato de compra e venda. 
II – Incidindo tal compra sobre duas 
fracções com nºs predeterminados, a emitir 
todas as semanas pela SCML, estamos em 
face de um contrato de compra e venda de 
bens futuros, sendo essencial a estipulação 
do preço e não o pagamento da dívida 
(elemento acidental, facto futuro e incerto, 
estranho à substância da convenção). 
III – Obrigando-se o comprador, não só a 
levantar as fracções, mas, também, a pagar 
o preço “quando procedesse ao respectivo 
levantamento” “ainda que tal ocorresse 
depois da extracção já ter decorrido”, o 
contrato, formalmente válido mesmo antes 
da aquisição das cautelas pela ré mediadora, 
tornou-se plenamente eficaz inter partes 
com tal aquisição semanal das mesmas. 
IV – Sendo ilícito o jogo, os respectivos 
contratos são inválidos, deles não podendo 
nascer obrigações entre os contraentes; 
porém, quando lícitos, dos respectivos 
contratos nascem obrigações naturais, salvo 
se o jogo for objecto da regulamentação 
especial - como a lotaria nacional -, a que se 
refere o artigo 1247 do Código Civil, caso 
em que dos aludidos contratos nascem 
obrigações civis. 

Apelação nº 2168/04 – 3ª Secção 
Data – 29/04/2004 
Fernando Baptista 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 22 

20

4047 
Propriedade horizontal, obras, despesas. 
Sumário 
O comprador de uma fracção de um prédio 
em propriedade horizontal é responsável 
pelo pagamento das despesas com obras de 
conservação e beneficiação decididas em 
assembleia de condóminos realizada 
anteriormente à compra, mas cujo valor 
veio a ser determinado tão só 
posteriormente. 

Apelação nº 1329/04 – 3ª Secção 
Data – 29/04/2004 
João Vaz 

 
 
4048 
Execução de sentença. 
Sumário 
Verificando-se a existência de danos, mas 
não podendo dar como demonstrado o 
objecto ou a quantidade da condenação, por 
não ser possível a utilização da equidade, 
justifica-se, mesmo quando deduzido 
pedido líquido, seja relegada para execução 
de sentença, a liquidação do montante 
desses mesmos danos. 

Apelação nº 1579/04 – 3ª Secção 
Data – 29/04/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4049 
Arrendamento, renda, equivalência. 
Sumário 
Para que exista um contrato de 
arrendamento não é necessário que a renda 
seja equivalente ao gozo do prédio. 

Apelação nº 2156/04 – 3ª Secção 
Data – 06/05/2004 
Gonçalo Silvano 

 
 
4050 
Contrato-promessa, prazo, mora. 
Sumário 
O não cumprimento do prazo pré-definido 
no contrato-promessa de compra e venda 
para a realização do contrato prometido não 
representa uma situação de incumprimento 
definitivo constituindo apenas o devedor 
em mora, por não ser elemento essencial do 
contrato-promessa de compra e venda do 
imóvel. 

Apelação nº 2343/04 – 3ª Secção 
Data – 06/05/2004 
Gonçalo Silvano 

 
 
4051 
Aluguer de automóvel sem condutor, 
contrato, resolução. 
Sumário 
I – Nos contratos de aluguer de veículos 
automóveis sem condutor é admissível a 
resolução extrajudicial. 
II – A falta de pagamento das rendas 
durante largos meses ou a falta de 
restituição do automóvel locado após a 
resolução contratual, são por si dados 
suficientes para se considerar o “periculum 
in mora” e levar à apreensão da viatura. 

Agravo nº 2352/04 – 3ª Secção 
Data – 06/05/2004 
João Bernardo 

 
 
4052 
Acção pauliana, meação. 
Sumário 
Versando uma acção pauliana sobre um 
contrato de compra e venda de bem 
pertencente ao património comum do Réu 
vendedor e seu cônjuge, sendo a dívida da 
responsabilidade exclusiva desse réu, 
apenas em relação ao valor da meação do 
vendedor marido pode proceder a acção. 

Apelação nº 465/04 – 3ª Secção 
Data – 06/05/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4053 (Texto integral) 
Táxi, licença, bem comum. 
Sumário 
Uma licença para o exercício de transporte 
de táxi consubstanciada num alvará não é 
bem comum de um casal. 

Agravo nº 1826/04 – 3ª Secção 
Data – 13/05/2004 
João Bernardo 

 
 
4054 (Texto integral) 
Indemnização, incapacidade, direito à 
vida. 
Sumário 
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I – Na indemnização devida a um jovem de 
20 anos que ficou incapacitado de andar 
deve ser incluído o preço pago para 
aquisição de veículo adaptado a cadeira de 
rodas. 
II – Tendo tal jovem ficado com 
incapacidade geral de 100% para a sua 
profissão e de 80% para o trabalho em geral 
e tendo-se demonstrado que, se pudesse 
trabalhar, auferiria 280 mil escudos 
ilíquidos 14 vezes ao ano, é adequada a 
indemnização de € 349.158,5 pela perda da 
capacidade laboral. 
III – O montante habitualmente arbitrado 
nos nossos tribunais pela perda do direito à 
vida não pode constituir tecto para outras 
indemnizações a fixar. 
IV – Não se considerando – como não se 
deve considerar – tal tecto, peça por defeito 
a indemnização correspondente a 10 
milhões de escudos, a título de danos não 
patrimoniais, fixada a favor do referido 
jovem de 20 anos que, sendo saudável, se 
viu dependente de cadeiras de rodas, com 
necessidade de ortóteses para a mão para se 
alimentar, além de outras sequelas graves e 
tratamentos dolorosos. 

Apelação nº 2139/04 – 3ª Secção 
Data – 13/05/2004 
João Bernardo 

 
 
4055 
Marcas, estabelecimento, denominação 
social, confusão. 
Sumário 
O estabelecimento e marcas “Renova” não 
se confunde com a denominação social 
“Renovarum”. 

Apelação nº 1763/04 – 3ª Secção 
Data – 13/05/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4056 
Via pública, sinais de trânsito, dano. 
Sumário 
I – Um desnível existente entre uma via 
pública e um posto de abastecimento de 
combustíveis não pode incluir-se no 
conceito de “obstáculos eventuais”, a que se 
refere o nº 2 do artigo 5 do Código da 
Estrada. 

II – Da conjugação do disposto nos artigos 
8, nº 1 do Decreto-Lei nº 2/98, de 3 de 
Janeiro; 4 dos Estatutos do ICERR, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 237/99, de 25 
de Junho; 77 e 78, nº 1 do Decreto 
Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro 
e artigos 5, nº 2 e 8, nº 1, do Código da 
Estrada, resulta que, mesmo que tal 
desnível resultasse de repavimentação da 
via, a sua sinalização não competia à 
empresa adjudicatária das obras, mas, sim, 
àquele “que deu causa” a tal desnível, ou 
seja, quem programou o nível do piso da 
estrada e a própria obra (in casu o ICERR). 

Apelação nº 2552/04 – 3ª Secção 
Data – 20/05/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4057 
Filiação, sentença, trânsito em julgado, 
impugnação. 
Sumário 
O vínculo da filiação, constituído por 
sentença já transitada em julgado, não pode 
ser destruído através de uma acção de 
impugnação. 

Agravo nº 1957/04 – 3ª Secção 
Data – 20/05/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4058 
Acção de divisão de coisa comum, 
herança. 
Sumário 
Uma acção de divisão de coisa comum não 
é meio idóneo à divisão de uma herança. 

Agravo nº 2026/04 – 3ª Secção 
Data – 20/05/2004 
Norberto Brandão 

 
 
4059 
Aval, avalista, relação cambiária. 
Sumário 
I – O co-avalista que pagou uma livrança 
não tem uma acção cambiária contra os 
outros co-avalistas; 
II – O aval, sendo uma garantia, não é 
rigorosamente uma fiança. 
III – Entre os avalistas vigoram, porém, as 
regras de direito comum, designadamente 
as do regime jurídico da fiança, como mais 
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afins, onde se presume a comparticipação 
em partes iguais na dívida. 
IV – O modo de regular as relações internas 
entre os co-avalistas depende, em primeira 
mão, do que tenham convencionado; se 
nada convencionaram, opera a regra da 
divisão proporcional da dívida. 
V – Porém, mesmo à falta da aludida 
convenção em contrário entre os co-
avalistas, só depois de excluídos os bens do 
emitente do título é que é admissível o 
direito de regresso contra os co-avalistas 
para ressarcimento da parte da dívida que 
proporcionalmente lhes incumbe satisfazer. 
VI – No entanto, para a verificação do 
requisito da existência do “crédito” de que 
fala o artigo 406, nº 1, do Código de 
Processo Civil, basta a provável existência 
do mesmo, sendo irrelevante para o 
decretamento da providência cautelar de 
arresto a forma e/ou tempestividade de 
tornar efectivo esse crédito. 

Agravo nº 2601/04 – 3ª Secção 
Data – 27/05/2004 
Fernando Baptista 

 
4060 
Competência material, gestão pública, 
gestão privada. 
Sumário 
I – A competência material – tal como 
ocorre com qualquer outro pressuposto 
processual – afere-se em face da natureza 
da relação jurídica material em litígio, tal 
como a apresenta o autor na demanda. 
II – Se uma Câmara Municipal ocupa ou 
invade terreno alheio sem prévia 
deliberação, ou mera notificação, não age 
marcada pelo “ius imperii”, no exercício de 
uma função pública; 
III – Age simplesmente em posição de 
paridade com qualquer cidadão; 
IV – Assim, cabe aos tribunais judiciais 
(comuns), e não aos tribunais 
administrativos a competência em razão da 
matéria para o conhecimento da eventual 
responsabilidade da Câmara Municipal por 
virtude dessa ocupação ou invasão; 
V – Sendo o tribunal judicial competente 
para a acção, é-o também para a 
providência cautelar, dela dependente. 

Agravo nº 2890/04 – 3ª Secção 
Data – 27/05/2004 
Fernando Baptista 

4061 
Indemnização, reparação do prejuízo. 
Sumário 
Para efeitos de se saber se essa reparação é 
excessivamente onerosa para o devedor, nos 
termos da parte final do artigo 566 nº 1, não 
basta ter em conta apenas o valor venal do 
veículo, mas ainda, e cumulativamente, o 
valor que tem o uso que o seu proprietário 
extrai dele e que se computa pelo facto de o 
proprietário ter à sua disposição um 
automóvel que usa, de que dispõe e que a 
mera consideração do valor venal tout court 
sonega, elimina ou omite. 

Apelação nº 932/04 – 3ª Secção 
Data – 27/05/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4062 
Embargo de obra nova, objecto. 
Sumário 
I – Só o embargo de obra – e não o sua 
ratificação – tem que ser efectuado antes de 
a obra estar concluída. 
II – Atento o princípio da especialidade no 
âmbito da forma dos procedimentos 
cautelares, o decurso do prazo para a 
instauração do procedimento cautelar de 
embargo de obra nova obsta a que o 
requerente possa recorrer ao procedimento 
cautelar comum ou a qualquer outro 
procedimento cautelar específico. 
III – Não se justifica requerer providências 
em relação a lesões já consumadas, a não 
ser que a lesão consumada fundamente, de 
sua vez, justo receio de outras lesões futuras 
e idênticas. Todavia, na aferição do carácter 
de tais lesões, deverá ter-se sempre presente 
a distinção a fazer entre estas lesões futuras 
e aqueles que sejam meros efeitos futuros 
de lesões já consumadas. 
IV – O processo cautelar não visa a 
correcção de situações, mas tão somente 
prevenir lesão que venha a ser grave e 
dificilmente reparável. 

Agravo nº 3091/04 – 3ª Secção 
Data – 03/06/2004 
Fernando Baptista 
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4063 
Contrato de adesão, cláusula contratual 
geral. 
Sumário 
Um contrato de fornecimento de café, em 
que , além do mais, ficar estipulado, como 
cláusula penal, determinado valor por cada 
quilo de café não adquirido, no caso de 
violação do dever de exclusividade ou de 
consumo mínimo médio contratado não 
deve ser considerado um contrato típico de 
adesão, envolvendo cláusulas contratuais 
gerais. 

Apelação nº 2496/04 – 3ª Secção 
Data – 03/06/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4064 
Falência, recuperação de empresa, 
aplicação da lei no tempo. 
Sumário 
O Código de Processo Especial de 
Recuperação de Empresa e Falência 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 132/93, de 23 
de Abril, é aplicável aos processos de 
falência cuja declaração surgiu na 
sequência de um processo de recuperação 
de empresa instaurado no domínio do 
Decreto-Lei nº 177/86, mas ocorrendo 
aquela declaração já na vigência daquele 
Código. 

Apelação nº 2536/04 – 3ª Secção 
Data – 03/06/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4065 
Mandatário judicial, renúncia. 
Sumário 
I – Nada na lei impõe que o mandante seja 
notificado da renúncia do mandatário antes 
da realização da audiência de julgamento. 
II – Na redacção do artigo 39 do Código 
Processo Civil resulta que o mandatário que 
vem aos autos renunciar ao mandato 
judicial, não fica desonerado das obrigações 
decorrentes do seu cargo a partir do 
momento em que manifestou a vontade de 
renunciar. 
III – Tratando-se de processo em que é 
obrigatória a constituição de advogado, a 
parte não pode revogar o mandato sem 
constituir novo advogado e a renúncia não 

produz os seus efeitos próprios no prazo 
máximo de 20 dias, contados da 
notificação: até ao termo desse prazo, o 
mandatário renunciante terá de prosseguir 
com o patrocínio do seu constituinte, se este 
entretanto não constituir novo mandatário. 
IV – Não havendo motivo legal para o 
adiamento da audiência de julgamento, a 
sua realização sem a presença do 
advogado/renunciante (com produção da 
prova testemunhal arrolada) não traduz 
qualquer violação dos princípios do 
contraditório ou da igualdade das partes. 
V – A inexactidão dos fundamentos de uma 
decisão configura erro de julgamento e não 
uma contradição entre os fundamentos e a 
decisão. 

Apelação nº 3029/04 – 3ª Secção 
Data – 17/06/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4066 
Impugnação pauliana, pedido. 
Sumário 
I – Na impugnação pauliana, o pedido a 
formular é o de declaração de ineficácia do 
acto que se impugna. 
II – A “restituição dos bens” de que fala o 
artigo 616 do Código Civil tem a ver, não 
com o pedido propriamente dito, mas com 
as consequências de se julgar ineficaz o 
acto impugnado. 
III – Não é correcto o pedido de restituição 
material e jurídica dos bens ao património 
do devedor/alienante, pois, obtido ganho de 
causa, o Autor pode executar os bens no 
património do obrigado à restituição (artigo 
616 do Código Processo Civil). 
IV – A deficiente formulação – ou, antes, 
errada qualificação – deste pedido de 
restituição (e sua eventual procedência), 
não constitui justificação suficiente para, 
por si só, inviabilizar a pretensão ajuizada, 
até porque é a própria lei a falar na 
«restituição dos bens». 
V – É que, nada obsta a que o tribunal – 
observado o princípio do dispositivo – 
qualifique de forma diferente esse pedido 
de restituição, por tal lhe ser permitido pelo 
artigo 664 e conforme ao artigo 661, nº 1, 
ambos do Código Processo Civil, 
corrigindo, consequentemente, o “erro na 
qualificação jurídica do efeito prático” que 
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o autor pretende obter com a acção de 
impugnação pauliana (a inutilização 
jurídica dos actos de alienação, na parte em 
que os mesmos atingiram o direito do 
autor). 

Apelação nº 3052/04 – 3ª Secção 
Data – 17/06/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4067 
Cessão de arrendamento, resolução. 
Sumário 
Para que se verifique uma situação de 
violação da obrigação estabelecida na 
alínea f) do artigo 1038 do Código Civil, 
importa que o locatário se vincule 
juridicamente a facultar a outrem o uso e 
fruição do local arrendado. Não existe um 
tal vínculo, quando apenas existe uma 
autorização precária, e a todo o tempo 
revogável, de utilização do locado. 

Apelação nº 981/04 – 3ª Secção 
Data – 17/06/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4068 
Produto defeituoso, legitimidade. 
Sumário 
A falta de segurança e a falta de 
conformidade ou idoneidade do produto 
para o fim a que se destina não se 
confundem, sendo que a products liability 
se caracteriza por ser uma responsabilidade 
por falta de segurança dos produtos, 
enquanto a clássica garantia por vícios se 
traduz na responsabilidade do vendedor por 
falta de conformidade ou qualidade das 
coisas. 

O regime da qualidade ou conformidade 
jurídica e material da coisa com o contrato 
encontra a sua sede na garantia edilícia 
(artigos 905 e ss. e 913 e ss.) e 
responsabilidade contratual, e é objecto da 
Directiva 1999/44/CE apenas quanto à falta 
de conformidade material. Tem 
directamente em vista os vícios intrínsecos, 
estruturais e funcionais da coisa adquirida – 
defeitos que a tornem imprópria, por falta 
de qualidades, para o seu destino normal – e 
os danos desses defeitos lesivos do 
interesse na prestação, danos na própria 
coisa viciada, danos (directos) do vício em 
si ou danos do não cumprimento perfeito, 
em ordem à salvaguarda da equivalência 
das prestações, através dos direitos 
primários da reparação ou substituição da 
coisa e da redução do preço ou resolução do 
contrato. 
Ao passo que a Directiva 85/374/CEE e o 
Decreto-Lei 383/89 e a Directiva 92/59/CE 
e o Decreto-Lei 311/95 se reportam à 
segurança: os produtos comercializados 
devem ser seguros, não perigosos, para não 
atentarem contra a vida, a saúde e a 
segurança das pessoas no seu uso normal ou 
razoavelmente previsível. Tratam, 
exclusivamente, da prevenção e 
ressarcimento dos danos causados por 
produtos perigosos ou não seguros às 
pessoas, consumidores ou profissionais, 
atingidas na sua vida, saúde ou integridade 
física, psíquica e mental. 

Agravo nº 3085/04 – 3ª Secção 
Data – 17/06/2004 
Teles de Menezes 
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3ª Secção Cível - 5ª Secção Judicial de Processos 
 
 
4069 
Título executivo, contrato de 
arrendamento, indeferimento liminar. 
Sumário 
I – Constitui válido e regular título 
executivo, no que toca ao montante das 
rendas (e respectiva indemnização legal) 
vencidas durante a vigência do contrato, o 
contrato de arrendamento urbano 
formalizado por escrito que contém a 
assinatura do locatário – devedor, 
indeferindo-se o gozo e fruição do 
arrendado por parte deste de documentação 
junta aos autos, ou de correspondente prova 
introdutória (informativa) a efectuar, 
sumariamente, pelo senhorio – exequente; 
II – Não assim, no que concerne ao pedido 
exequendo respeitante a indemnização legal 
por mora na restituição do arrendado ao 
senhorio, ou a cláusula penal acordada para 
a ocorrência de tal mora; 
III – A factualidade pressuposta em I 
poderá, conforme artigo 804 nº 2 do Código 
de Processo Civil, ser contrariada pelo 
executado – locatário, mediante a dedução 
de embargos de executado. 

Agravo nº 722/04 – 5ª Secção 
Data – 22/03/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4070 
Direito de propriedade, compropriedade, 
servidão, danos não patrimoniais. 
Sumário 
I – Para que se possa falar na existência de 
servidão predial é essencial que os prédios 
serviente e dominante pertençam a donos 
diferentes, já que é antijurídico que, 
relativamente ao mesmo prédio (rústico) 
coexistam o direito de compropriedade – 
que em princípio é um direito absoluto – e 
um direito que a restringe – servidão de 
passagem – de harmonia com a máxima 
“nemini res sua servit”. 
II – Se um dos comproprietários de um 
caminho, priva o outro do direito de por ali 
passar, incorre na prática de facto ilícito, 
podendo incorrer na obrigação de 
indemnizar o lesado. 

III – Não se pode considerar que conflitos 
de vizinhança, que têm na sua génese 
disputa acerca de direitos reais, sejam 
“consequências normais e previsíveis, 
próprias da vida em sociedade”, para 
excluir a obrigação de reparar danos não 
patrimoniais sofridos por aquele que vê, ao 
longo de anos, afrontado o seu direito. 

Apelação nº 972/04 – 5ª Secção 
Data – 22/03/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4071 
Arresto. 
Sumário 
Tem de considerar-se verificado o requisito 
– justo receio de perda da garantia 
patrimonial – por parte de credor, 
promitente-comprador de fracções 
autónomas – se a requerida sociedade 
comercial promitente-vendedora, além de 
não cumprir os prazos acordados revela já 
casos de incumprimento em situações 
similares e se encontra em situação de 
“desagregação de facto” como empresa. 

Agravo nº 1279/04 – 5ª Secção 
Data – 22/03/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4072 
Embargos de terceiro, indeferimento 
liminar, alimentos devidos a menores, 
mora do credor, poder paternal. 
Sumário 
I – Pode constituir mora do credor o facto 
de a legal representante de uma filha menor 
– sua mãe – se recusar a receber do devedor 
– pai da menor – a quantia judicialmente 
fixada, a título de alimentos, em acção de 
regulação do poder paternal. 
II – Existindo mora do credor o devedor 
fica exonerado da responsabilidade pelo 
incumprimento da prestação devida, sendo 
facultativa a consignação em depósito de tal 
prestação. 
III – A recusa referida em I), do 
representante do credor (a mãe da menor) 
em receber, atempadamente, durante anos, a 
pensão alimentícia pode constituir renúncia, 
relativamente às prestações vencidas, 
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inexistindo, então, mora do devedor de 
alimentos. 
IV – No quadro factual referido, não devem 
ser rejeitados liminarmente os embargos de 
executado deduzidos pelo devedor de 
alimentos, que invoca, na oposição, ter 
havido recusa sistemática da mãe do menor 
(legal representante desta) em receber do 
embargante o montante fixado a título de 
alimentos. 

Agravo nº 897/04 – 5ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4073 
Acto de gestão pública, acto de gestão 
privada, contrato de compra e venda, 
município. 
Sumário 
Não é qualificável como acto de gestão 
pública um contrato de compra e venda, 
celebrado entre um município e uma 
entidade privada, sendo competentes, em 
razão da matéria, os tribunais comuns, para 
conhecer de acção de responsabilidade 
civil, por alegado incumprimento 
contratual, por parte do município. 

Agravo nº 1290/04 – 5ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4074 
Penhora, veículo automóvel, registo 
provisório, citação. 
Sumário 
Efectuado o registo provisório da penhora 
de um veículo automóvel, sem que tenha 
ainda sido apreendido, se o titular inscrito 
no registo não for o executado, deve, desde 
logo, ser ordenada a citação do titular que 
constar da inscrição registral, nos termos do 
artigo 119 nº 1 do Código do Registo 
Predial. 

Agravo nº 1617/04 – 5ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Cunha Barbosa 

 
 
4075 
Penhora, registo provisório, embargos de 
terceiro. 
Sumário 

I – Tendo o registo da penhora de 
automóvel sido efectuado, provisoriamente, 
pelo facto do titular inscrito ser outrem que 
não o executado, se, entretanto, sem que 
tivesse sido cumprido o disposto no artigo 
119 do Código do Registo Predial, o 
veículo é vendido e o comprador regista, 
definitivamente, em seu nome a aquisição, 
o registo provisório (na sequência da 
penhora) não é oponível ao comprador, 
embargante de terceiro. 
II – Aquele registo provisório não confere 
ao exequente protecção registral que 
prevaleça sobre aquela de que beneficia o 
embargante, por não se poder afirmar que o 
veículo, ao tempo da alienação, era 
propriedade do executado. 

Apelação nº 1602/04 – 5ª Secção 
Data – 19/04/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4076 
Compra e venda, defeitos, veículo 
automóvel, documento autêntico. 
Sumário 
I – O certificado emitido por um Centro de 
Inspecções de Veículos Automóveis 
constitui documento autêntico. 
II – Se o Centro de Inspecções considerou 
aprovado tal veículo, sem indicar, 
expressamente , quais os concretos 
elementos do veículo vistoriado, a força 
probatória daquele documento fica elidido, 
provando o comprador do automóvel que, 
não obstante a “aprovação”, o veículo, à 
data da vistoria, não se encontrava em bom 
estado de funcionamento e segurança. 

Apelação nº 6451/03 – 5ª Secção 
Data – 19/04/2004 
Martins Lopes 

 
4077 
Ratificação, nulidade. 
Sumário 
Constitui nulidade que influi na decisão da 
causa a não notificação pessoal da parte, 
para ratificar o processado, mesmo que tal 
notificação tenha sido feita ao mandatário 
que praticou o acto, não munido de 
procuração. 

Agravo nº 716/04 – 5ª Secção 
Data – 19/04/2004 
Pinto Ferreira 
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4078 
Dívida comercial, proveito comum do 
casal, comunicabilidade, ónus da prova, 
inconstitucionalidade. 
Sumário 
I – A dívida contraída por cônjuge 
comerciante, no exercício do seu comércio, 
é da responsabilidade de ambos os 
cônjuges, a menos que o cônjuge do 
devedor alegue e prove não ter sido 
contraída em proveito comum do casal. 
II – O artigo 1691 nº 1 alínea d) do Código 
Civil ao impor ao cônjuge do devedor o 
ónus de provar a inexistência de “proveito 
comum”, para afastar a comunicabilidade 
da dívida, não viola os preceitos 
constitucionais dos artigos 13, 20 e 36. 

Apelação nº 666/04 – 5ª Secção 
Data – 26/04/2004 
Cunha Barbosa 

 
 
4079 
Execução, embargos de executado, aval, 
abuso do direito. 
Sumário 
I – Os avalistas embargantes não sendo 
sujeitos da relação subjacente à subscrição 
de uma livrança, não podem deduzir defesa, 
ou oposição à execução com base na 
relação extracartular a que são alheios. 
II – Actua com abuso do direito a exequente 
que instaura execução contra os obrigados 
cambiários, sabendo que a operação de 
crédito que esteve na base da emissão do 
título não se chegou a concretizar. 

Apelação nº 927/04 – 5ª Secção 
Data – 26/04/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4080 
Propriedade horizontal, título 
constitutivo, abuso de direito. 
Sumário 
I – Se uma fracção autónoma de um prédio 
constituído em regime de propriedade 
horizontal consta como destino “loja”, não 
é lícito ao condómino seu dono, nela 
proceder ao fabrico de pão e pastéis para 
venda, e, sem autorização do condomínio, 
efectuar obras de adaptação nas partes 
comuns do prédio. 

II – Na acepção jurídica mais comum “loja” 
é o lugar onde se exerce o comércio. 
III – Se ao tempo das obras alguns 
condóminos, a título individual, anuíram à 
instalação e às obras referidas em I), não 
constitui abuso do direito o facto do 
condomínio exigir a cessação da referida 
actividade e a reposição do prédio do estado 
anterior. 
IV – É ao condomínio e não aos 
condóminos, individualmente considerados 
que compete autorizar obras nas partes 
comuns do prédio. 

Apelação nº 1940/04 – 5ª Secção 
Data – 26/04/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4081 
Habilitação de herdeiros, suspensão da 
instância, contagem dos prazos, omissão, 
notificação, despacho. 
Sumário 
I – Se o prazo de interrupção da instância se 
iniciou após 1 de Janeiro de 1997, aplica-se 
a norma transitória do artigo 18 nº 2 do 
Decreto-Lei nº 392-A/95, de 12 de 
Dezembro, sendo de dois anos – e não 
cinco – o prazo de deserção. 
II – O despacho a declarar interrompida a 
instância tem função meramente 
declarativa; a omissão da respectiva 
notificação não evita o seu decurso e o dos 
prazos subsequentes até à deserção. 

Agravo nº 1024/04 – 5ª Secção 
Data – 26/04/2004 
Marques Pereira 

 
 
4082 
Contrato de empreitada, concessão, auto-
estrada, responsabilidade civil, Brisa. 
Sumário 
A Brisa – Auto-Estradas de Portugal S.A. é 
responsável pelo pagamento de 
indemnizações devidas a terceiros, por 
danos relacionados com obras de 
construção, mesmo que estas sejam 
executadas por empreiteiros por si 
contratados. 

Apelação nº 6753/03 – 5ª Secção 
Data – 26/04/2004 
Pinto Ferreira 
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4083 
Título executivo, injunção, ineptidão, 
causa de pedir. 
Sumário 
I – Se a um requerimento destinado a exigir 
o cumprimento de obrigação pecuniária, 
nos termos do artigo 7 do Decreto-Lei nº 
269/98, de 1 de Setembro, for aposta a 
fórmula executória ele constitui título 
executivo. 
II – Dispondo, assim, de força executiva, 
não pode ser indeferido liminarmente o 
requerimento (executivo) – baseado em 
injunção – com o fundamento de ser inepto, 
por falta de causa de pedir. 

Agravo nº 2201/04 – 5ª Secção 
Data – 03/05/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4084 
Pressupostos processuais, absolvição da 
instância. 
Sumário 
I – Não deve ser decretada a absolvição da 
instância, nos casos em que falte um 
pressuposto processual (por exemplo, 
legitimidade activa) quando tal pressuposto 
se destina a tutelar o interesse de uma das 
partes e inexistir outro motivo que impeça o 
conhecimento do mérito da causa, sendo a 
decisão totalmente favorável a essa parte. 
II – Tal procedimento deve ser observado, 
por razões de economia processual, e por as 
decisões judiciais deverem privilegiar as 
questões de fundo sobre as questões de 
forma. 

Agravo nº 2319/04 – 5ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4085 
Falência, reclamação de créditos, 
hipoteca, privilégio creditório, princípio 
da confiança, direitos, salário, 
constitucionalidade. 
Sumário 
I – Ao “privilégio imobiliário geral” 
conferido pelos artigos 12 nº 1 alínea b) da 
Lei nº 17/86, de 14 de Junho e 4 nº 1 alínea 
b) da Lei nº 96/2001, de 20 de Agosto, é 
aplicável o regime jurídico previsto no 

artigo 751 do Código Civil, preferindo à 
hipoteca; 
II – A aplicabilidade de tal regime coloca 
em confronto dois princípios de dimensão 
constitucional, como sejam, o princípio da 
segurança (no tráfico do comércio jurídico 
imobiliário) e o princípio do direito ao 
salário pelo trabalhador, devendo 
prevalecer este por se tratar de um direito 
de natureza análoga aos direitos, liberdades 
e garantias; 
III – Por tal razão, a interpretação que 
consagra a aplicabilidade do regime 
previsto no artigo 751 do Código Civil não 
enferma de qualquer vício de 
inconstitucionalidade, “maxime” por 
violação do princípio da segurança. 

Apelação nº 719/04 – 5ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Cunha Barbosa 

 
 
4086 
Acção de despejo, diferimento da 
desocupação, omissão de pronúncia. 
Sumário 
I – O pedido de “diferimento de 
desocupação” formulado pelos réus, na 
contestação, deve ser conhecido, se 
entretanto não houver sido rejeitado, na 
decisão da acção de despejo que conduza à 
desocupação. 
II – O seu não conhecimento naquela 
decisão determina nulidade de sentença, nos 
termos do disposto no artigo 668 nº 1 alínea 
d) do Código de Processo Civil. 
III – Tal nulidade de sentença não 
determina a prolação de decisão em 
substituição do tribunal recorrido, sempre 
que não tenha sido fixada por este a matéria 
de facto pertinente e possa haver lugar a 
instrução prévia, com vista a tal decisão. 

Apelação nº 969/04 – 5ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Cunha Barbosa 

 
 
4087 
Embargos de executado, execução, letra, 
título executivo. 
Sumário 
Uma letra prescrita vale como título 
executivo, em benefício do 
exequente/sacador, credor originário do 
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aceitante, tendo-se este confessado devedor 
da quantia titulada na letra, e aquele 
alegado no requerimento executivo a sua 
qualidade de credor, reportada à relação 
extracartular. 

Apelação nº 1322/04 – 5ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4088 
Inventário, usufruto, cabeça de casal, 
prestação de contas. 
Sumário 
Se uma herança se compõe de bens que na 
sua totalidade foram legados em usufruto, 
não tem o cabeça-de-casal de prestar contas 
relativamente aos bens que estão sob a 
administração do usufrutuário. 

Apelação nº 1563/04 – 5ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4089 
Empreitada, cumprimento defeituoso, 
defeitos, redução, preço. 
Sumário 
I – Havendo incumprimento – na 
modalidade cumprimento defeituoso – por 
parte do empreiteiro, o dono da obra, pode 
por ordem de prioridade, exercitar os 
seguintes mecanismos legais: exigir a 
eliminação dos defeitos, se estes puderem 
ser suprimidos; exigir uma nova 
construção, se os defeitos não puderem ser 
eliminados; exigir a redução do preço ou, 
em alternativa, a resolução do contrato. 
II – A redução do preço depende e está 
condicionada à impossibilidade de 
eliminação dos defeitos por culpa do 
empreiteiro. 
III – Seria violar as regras da boa-fé admitir 
que o empreiteiro, apesar de não ter 
executado, pontualmente o contrato, 
pudesse fazer sua, integralmente, a quantia 
que recebeu/preço, tal como se o tivesse 
cumprido escrupulosamente, por isso 
pedido de redução do preço não pode ser 
julgado improcedente. 
IV – Não discriminando o contrato os 
preços parcelares das obras que integravam 
a empreitada, nem se sabendo qual o valor 
da parte da obra que o comitente aceita, 

como tendo sido correctamente executada, 
tal implicaria, em princípio, ter de se 
recorrer à avaliação, com vista a determinar 
o “quantum” da redução. 
V – Nenhuns elementos existindo nos autos 
para quantificar a redução, não obstante o 
texto da lei – artigos 1222, nº 2 e 884 nº 2 
do Código Civil – a fixação do “quantum” 
da redução não exclui o recurso ao instituto 
da equidade, ou da liquidação em execução 
de sentença, conforme seja ou não possível 
determinar o valor exacto da redução. 

Apelação nº 2150/04 – 5ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
 
4090 
Depósito bancário, direito de 
propriedade, doação. 
Sumário 
I – A faculdade de qualquer dos contitulares 
de depósito bancário, sem a autorização dos 
demais, poder levantar a totalidade da 
quantia depositada exprime um regime de 
solidariedade activa. 
II – O que, sociologicamente, está na base 
da opção por este tipo de contas solidárias 
é, normalmente, a relação de confiança que 
existe entre os seus titulares, que de modo 
tácito se consentem, reciprocamente, a 
faculdade ou o direito de procederem a 
levantamentos por sua exclusiva vontade, 
não carecendo do consentimento dos 
demais. 
III – Os titulares de conta bancária solidária 
têm o direito de crédito de poder exigir do 
Banco a restituição integral do depósito, 
nem sempre coincidindo o direito real de 
propriedade, ou compropriedade sobre o 
dinheiro depositado; dono é, no caso, 
aquele que puder afirmar o seu direito de 
propriedade, ou compropriedade, sobre o 
dinheiro. 
IV – Não obsta à doação de depósitos 
bancários o facto de a doadora, por mera 
cortesia das donatárias, que já eram com ela 
contitulares da conta, continuar a figurar 
como titular, se estas em vida daquela 
aceitaram a doação, passando a agir como 
se fossem donas exclusivas do dinheiro 
depositado, com o conhecimento da 
doadora. 
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Apelação nº 2315/04 – 5ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4091 
Procedimentos cautelares, arrolamento, 
união de facto. 
Sumário 
Relevante para que o arrolamento seja 
decretado não é, acima de tudo, saber se os 
bens cujo arrolamento se requer foram 
extraviados ou ocultados, mas antes 
averiguar da existência, ou não, de “justo 
receio” do seu “extravio, ocultação ou 
dissipação”. 

Agravo nº 1621/04 – 5ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Marques Pereira 

 
 
4092 
Sindicalização de prova. 
Sumário 
I – A Relação só pode alterar a matéria de 
facto considerada provada ou não provada 
nos limites restritos do artigo 712 do CPC. 
II – A sindicabilidade pela Relação 
constitui uma excepção à regra básica da 
imodificabilidade da decisão de facto 
proferida na 1ª instância. 
III – As respostas aos quesitos devem 
reflectir o resultado da conjugação de vários 
elementos de prova que na audiência  ou em 
momento anterior forem sujeitos às regras 
da contraditoriedade, da imediação ou da 
oralidade. 
IV – O que faz um facto considerar-se 
provado, quando se esteja no domínio da 
liberdade de julgamento, é que o Juiz se 
convença da veracidade desse facto, por 
recurso aos meios de prova trazidos com a 
análise que deles faça, em função das regras 
da experiência e de prudência. 

Apelação nº 1985/04 – 5ª Secção 
Data – 17/05/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4093 
Crédito ao consumo, título executivo, 
prova complementar. 
Sumário 

I – Constitui título executivo o documento 
representativo de um contrato de concessão 
de crédito ao consumo, no qual se encontra 
aposta assinatura, no local correspondente 
ao nome do executado. Tal documento 
traduz o reconhecimento presuntivo de uma 
dívida, por parte do subscritor (mutuário), 
destinado directamente à aquisição de um 
bem. 
II – Valendo tal documento como título 
executivo, presume-se a exigibilidade e 
liquidez da obrigação dos executados; ao 
exequente mais não compete, relativamente 
à existência da obrigação, do que exibir o 
título executivo pelo qual ela é constituída 
ou reconhecida. 
III – Nada obsta, a que seja dada 
oportunidade exequente de fazer prova 
testemunhal da entrega da mutuada, caso 
não faça prova documental da entrega do 
dinheiro ao mutuário. 

Agravo nº 2592/04 – 5ª Secção 
Data – 17/05/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4094 
Arrendamento, prazo para propositura 
resolução contratual, contagem. 
Sumário 
O prazo de caducidade, para propositura de 
acção de resolução de contrato de 
arrendamento por falta de pagamento de 
rendas, conta-se a partir do momento em 
que ocorre a respectiva falta de pagamento. 

Apelação nº 1955/04 – 5ª Secção 
Data – 17/05/2004 
Macedo Domingues 

 
 
4095 (Texto integral) 
Expropriação por utilidade pública. 
Sumário 
I – O direito do expropriado por utilidade 
pública de requerer a expropriação total do 
prédio, protege o interesse do proprietário, 
estabelecendo como que uma 
indivisibilidade económica do imóvel. 
II – Tal direito encontra justificação no 
facto de, em certos casos, se tornar mais 
gravosa (para o proprietário) a expropriação 
apenas da parte necessária ao fim de 
utilidade pública, do que a da totalidade do 
prédio. 
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III – Não basta, para tanto, que haja uma 
qualquer diminuição de cómodos 
assegurados ao expropriado pela parte 
sobrante (não expropriada), o que 
justificaria, apenas, a contabilização da 
depreciação daí resultante e sua adição à 
indemnização referente à parcela 
expropriada, de acordo com o artigo 29 do 
Código das Expropriações de 1999. 
É necessária uma afectação relevante do 
interesse económico do expropriado. 

Agravo nº 1288/04 – 5ª Secção 
Data – 17/05/2004 
Marques Pereira 

 
 
4096 
Arresto, indeferimento liminar. 
Sumário 
I – Tendo o credor requerente de arresto 
alegado que era possuidor de três cheques 
que lhe foram devolvidos pela requerida, 
por falta de provisão, todos de elevado 
valor; que a requerida, por falta de 
provisão, todos de elevado valor; que a 
requerida nunca contactou a requerente para 
a regularização desses cheques, e que foi 
interpelada, várias vezes, para os pagar e 
nunca o fez, e ainda que teme que o recheio 
dos estabelecimentos da requerida, créditos 
e contas bancárias se venham a dissipar 
rapidamente e mais concretamente, que um 
estabelecimento da requerida irá encerrar e 
abrir com nova gerência, tem de se 
considerar indiciado o justo receio de perda 
da garantia patrimonial. 
II – O receio tanto pode existir em relação a 
quem tenha muitos ou poucos bens para dar 
como garantia. 
III – Perante o alegado em I) não se 
justifica o indeferimento liminar por 
manifesta improcedência. 

Agravo nº 2207/04 – 5ª Secção 
Data – 17/05/2004 
Pinto Ferreira 

 
 
4097 
Expropriação por utilidade pública, 
valor da construção, qualidade 
ambiental. 
Legislação 
CE/91 ART.s 25, 1 e 25, 3, h 
Sumário 

I – O “valor da construção” consiste no 
custo efectivo da construção que engloba o 
custo dos materiais, mão de obra, encargos 
conexos, nomeadamente o custo dos 
estaleiros, fiscalização e outros interesses 
inerentes à própria construção, traduzindo o 
valor corrente do mercado do bem 
expropriado. 
II – Não inclui, no entanto, os encargos 
financeiros, pois, dessa forma, estar-se-ia a 
atribuir um valor indemnizatório diferente 
conforme o expropriado tivesse capacidade 
própria para construir ou tivesse de recorrer 
ao crédito bancário, ou custo efectivo. 
III – Embora a determinação da 
percentagem devida a título de localização e 
qualidade ambiental implique alguma 
subjectividade, deve a mesma fixar-se em 
13% se a parcela expropriada é marginada 
por uma via pública pavimentada, dotada de 
iluminação pública e se se situa numa zona 
de moradias, o que representa factor de boa 
“qualidade de vida”. 

Apelação nº 2700/04 – 5ª Secção 
Data – 17/05/2004 
Sousa Lameira 

 
 
4098 
Liquidação em execução de sentença, 
provas, equidade. 
Sumário 
Se for relegada para execução de sentença o 
apuramento dos danos, e se o credor não 
vier a fazer a prova concreta do valor em 
dívida, a solução não está em julgar 
improcedente o incidente da liquidação, 
mas em condenar o devedor num valor 
certo, com recurso à equidade. 

Apelação nº 1979/04 – 5ª Secção 
Data – 24/05/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4099 
Divórcio. 
Sumário 
I – A alusão legal a factos que, pela sua 
gravidade ou reiteração, comprometem a 
possibilidade de vida em comum pressupõe 
os seguintes requisitos: 

a) que o cônjuge ofendido já não queira 
manter o matrimónio 
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b) que os factos sejam de suficiente 
gravidade ou reiteração que fazem com 
que não seja mais razoavelmente 
exigível a vida em comum. (Não é 
necessário que seja exigido sacrifício 
exorbitante). 

II – A avaliação de suficiência de gravidade 
do acto ou de reiteração é avaliado segundo 
os padrões éticos e sociais vigentes na 
comunidade onde se insere o casal. 

Apelação nº 2154/04 – 5ª Secção 
Data – 24/05/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4100 
Sentença, nulidade, direito de regresso, 
intervenção provocada, intervenção 
acessória. 
Sumário 
I – O enquadramento jurídico das questões 
colocadas pelas partes depende da prova de 
factos que virtualmente as integrem, mas, 
mesmo que não se provem factos 
enquadráveis, na perspectiva de aplicação 
de certas normas, o Tribunal tem de emitir 
pronúncia sobre elas, não podendo omitir a 
apreciação das questões colocadas, com o 
argumento de que inexistindo, provada, 
factualidade subsumível a este ou 
aqueloutro normativo ou instituto, a 
sentença não tem que se pronunciar. 
II – Se a Ré alegou que a Autora actuou 
com abuso do direito, pretende enriquecer-
se sem causa, e colocou a questão de ter 
direito de regresso sobre terceiro, não 
estamos perante argumentos, em defesa de 
uma tese, mas antes questões que o tribunal 
deve apreciar, sob pena de nulidade da 
sentença, por omissão de pronúncia. 
III – O incidente próprio para fazer intervir 
terceiro, em relação a quem o demandado 
alega ter direito de regresso, é o da 
intervenção provocada acessória – artigo 
330 do Código de Processo Civil – e não o 
da intervenção provocada, artigo 325 do 
mesmo diploma. 

Apelação nº 2695/04 – 5ª Secção 
Data – 24/05/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
 
 

4101 
Veículo automóvel, compra e venda, 
coisa defeituosa, dever de restituição, 
anulabilidade, erro sobre os motivos do 
negócio. 
Sumário 
I – Se o comprador de um automóvel usado 
se determina à respectiva compra, pelo 
facto do veículo não ter mais de 40.000 
Km, o que lhe é assegurado pelo vendedor, 
e se constata que o conta-quilómetros fora 
viciado, nas instalações do vendedor, que 
sabia do facto – a contagem real duplicava 
aquele valor – existe venda de coisa 
defeituosa e erro sobre os motivos 
determinantes da vontade do comprador, 
referido a elemento essencial do objecto 
vendido. 
II – Não obsta à procedência do pedido de 
declaração anulabilidade do negócio, com a 
inerente entrega do veículo pelo comprador 
ao vendedor, e a restituição a este da 
quantia pecuniária entregue e do veículo 
usado, dado em pagamento do preço, o 
facto de o comprador ter percorrido com a 
viatura em causa, mais de 40.000 Km, 
sendo certo que, logo que se apercebeu da 
viciação do conta-quilómetros, disso 
informou o vendedor, que se negou a 
satisfazer a pretensão do comprador. 

Apelação nº 2848/04 – 5ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4102 
Contrato-promessa, propriedade 
horizontal, registo provisório, registo 
definitivo, dever acessório, resolução do 
contrato. 
Sumário 
I – São pedidas como provisórias, por 
natureza, as inscrições de constituição da 
propriedade horizontal, antes de concluída a 
construção do prédio; a de factos jurídicos 
respeitantes a fracções autónomas, antes do 
registo definitivo da constituição da 
propriedade horizontal e a aquisição antes 
de titulado o contrato – artigo 92 nº 1 
alíneas b) c) e g) do Código do Registo 
Predial. 
II – Enferma de erro, a conversão em 
definitivo, do registo provisório de 
aquisição de fracção – alínea g) citada – se 
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não estiver, nesse momento, convertido o 
registo definitivo da constituição da 
propriedade horizontal – o que acontece 
quando a obra fica concluída. 
III – Existe violação culposa de deveres 
acessórios de conduta, a fundamentar a 
resolução de contrato-promessa de compra 
e venda de fracção autónoma de prédio, a 
constituir em regime de propriedade 
horizontal, se não foi convertido em 
definitivo, após interpelação admonitória, o 
registo de constituição da propriedade 
horizontal e os Réus, promitentes-
vendedores, sabedores que a promitente-
compradora só outorgaria na escritura de 
compra e venda se tais registos estivessem 
definitivamente convertidos à data da 
marcação escritura de compra e venda, o 
que não se verificava, quando aqueles 
aprazaram tal escritura, tendo deixado de 
colaborar, injustificadamente, com a 
promitente-compradora, para a solução do 
problema, recusando-se a fornecer-lhes 
elementos para que pudesse obter 
financiamento bancário que sabiam apenas 
ser concedido se a situação registral 
estivesse regularizada. 

Apelação nº 2294/03 – 5ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4103 
Seguro de vida, cláusula contratual geral, 
dever de informar, nexo de causalidade. 
Sumário 
I – O contrato de seguro de vida em relação 
ao qual o segurado apenas tem a opção de 
aceitar ou rejeitar em bloco o conteúdo 
contratual que lhe é proposto, dentro do tipo 
contratual desejado, exprime a estipulação 
de contrato de adesão, regendo-se na parte 
padronizada do contrato pelo regime das 
cláusulas contratuais gerais. 
II – Impende sobre a predisponente 
seguradora um dever de informação e 
comunicação que deve abranger a 
totalidade das cláusulas e ser feito de modo 
adequado, e com antecedência compatível 
com a extensão e complexidade do 
contrato, de modo a tornar possível o 
conhecimento, “completo e efectivo por 
quem use de comum diligência”. 

III – As cláusulas que não tenham sido 
informadas e comunicadas ao aderente 
consideram-se não escritas. 
IV – É de exigir a prova da existência de 
nexo de causalidade entre a conduta do 
segurado e o risco previsto no contrato, com 
vista a determinar se a seguradora é 
responsável por ele, ou pode invocar 
cláusula de exclusão nele prevista. 

Apelação nº 2838/04 – 5ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4104 
Contrato de empreitada, excepção do 
não cumprimento do contrato, 
condenação “in futurum”. 
Sumário 
I – A execução de um contrato de 
empreitada implica para o empreiteiro a 
assunção de uma obrigação de resultado. 
II – A excepção do não cumprimento do 
contrato vale tanto para a falta integral de 
cumprimento como para o cumprimento 
parcial ou defeituoso, desde que a sua 
invocação não contrarie o princípio geral da 
boa fé consagrado nos artigos 227º e 762º, 
nº 2 do CC. 
III – No caso de contrato de empreitada em 
que o empreiteiro cumpre defeituosamente, 
o dono da obra deve exigir a eliminação dos 
defeitos, atempadamente denunciados, só, 
depois, podendo invocar tal excepção, tudo 
sem embargo de poder lançar mão dos 
demais meios que os artºs 1222 e 1223º do 
dito código lhe conferem. 
IV – No caso de invocação da excepção do 
não cumprimento do contrato, não é de 
proferir condenação em termos futuros, nos 
termos do art. 662º do CPC, porque a 
obrigação já se venceu. 

Apelação nº 3010/04 – 5ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4105 
Nulidades, sua arguição. 
Sumário 
I – Os vícios que respeitem aos desvios do 
formalismo processual são vícios de 
carácter formal que estão sujeitos ao regime 
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previsto nos artigos 193 a 205 do Código de 
Processo Civil. 
Por isso, a arguição de alguma dessas 
nulidades, deve ser efectuada através de 
reclamação ou de recurso de agravo, 
proferido sobre essa reclamação. 
II – Não podem tais vícios servir de 
fundamento para recurso da sentença final, 
porque neste caso, só as nulidades de 
sentença podem servir de fundamento ao 
recurso, e essas nulidades são as previstas 
no artigo 668 nº 1 do Código de Processo 
Civil. 

Apelação nº 848/04 – 5ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Marques Pereira 

 
 
4106 
Acidente de viação, indemnização, juros 
de mora, IRS. 
Sumário 
I – Os juros de mora incidentes sobre 
indemnização devida ao lesado, por 
acidente de viação, não são passíveis de 
tributação em sede de IRS, nem pode, a 
esse título, ser retida, pela seguradora 
condenada, qualquer montante. 
II – Tais juros fazem parte integrante da 
referida indemnização, não visando esta 
senão a reintegração do lesado ao estado 
anterior à lesão, pelo que não existe 
qualquer acréscimo patrimonial, com o 
recebimento da quantia ressarcitória dos 
danos sofridos. 

Apelação nº 327/04 – 5ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Martins Lopes 

 
 
4107 
Arrolamento, cônjuge, depositário. 
Sumário 
I – O arrolamento preliminar à acção de 
divórcio, não visa impedir a normal 
utilização, dos bens arrolados, razão por 
que não devem ficar retidos à ordem do 
tribunal. 
II – Tal procedimento cautelar tem por 
objectivo apurar da existência de bens do 
casal e salvaguardar a respectiva 
conservação. 
III – O depositário dos bens arrolados deve 
ser o cônjuge que os utiliza. 

Agravo nº 2888/04 – 5ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Sousa Lameira 

 
 
4108 
Inventário, reclamação, relação de bens, 
nulidade. 
Sumário 
I – O incidente de reclamação de bens, em 
processo de inventário, segue, na parte 
regulada especialmente, a tramitação dos 
incidentes da instância prevista nos artigos 
302 a 304 do Código de Processo Civil. 
II – Finda a produção da prova, deve o juiz, 
sob pena de deficiência da matéria de facto, 
declarar quais os factos que considera 
provados e não provados, analisando 
criticamente as provas e especificando os 
fundamentos que foram decisivos para a sua 
convicção. 
III – A omissão de tal procedimento 
acarreta a nulidade do acto com a 
consequente repetição da produção de 
prova. 

Agravo nº 887/04 – 5ª Secção 
Data – 07/06/2004 
Cunha Barbosa 

 
 
4109 
Processo de jurisdição voluntária, prazo. 
Sumário 
A contagem do prazo de apresentação da 
oposição, prevista no artigo 7 nº 2 do 
Decreto-Lei nº 272/2001, de 13 de Outubro 
– diploma que atribuiu às Conservatórias do 
Registo Civil competência respeitante a 
processos de jurisdição voluntária relativos 
a relações familiares – deve ser efectuada 
segundo as regras próprias dos processos 
que tramitam pelas Conservatórias do 
Registo Civil e não com observância do 
disposto no artigo 14 do Código de 
Processo Civil. 

Agravo nº 2583/04 – 5ª Secção 
Data – 07/06/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4110 
Venda de coisa defeituosa, 
responsabilidade, causa de pedir, 
indemnização, caducidade, prescrição. 
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Sumário 
I – Se o comprador de coisa defeituosa 
pretende a condenação do vendedor, não 
fabricante, a eliminar os defeitos da coisa 
vendida, podem estar em causa dois prazos, 
importando analisar a causa de pedir e o 
pedido. 
II – Reportando-se a causa de pedir aos 
vícios intrínsecos da coisa vendida, 
exigindo-se a eliminação dos defeitos 
(pedido), o prazo é de caducidade e a 
denúncia dos defeitos deve ser feita até 30 
dias após o conhecimento do vício (a menos 
que haja dolo do vendedor) e dentro de seis 
meses após a entrega da coisa – artigo 916 
nº 2 do Código Civil. 
III – Se o comprador, em função da causa 
de pedir que invoca, visa obter 
indemnização pelos danos causados pelo 
cumprimento defeituoso da obrigação do 
vendedor – interesse contratual negativo ou 
dano de confiança – então a acção está 
sujeita, não ao prazo de caducidade, mas ao 
prazo ordinário de prescrição. 
IV – Se os compradores pedem, em 
primeira linha, a substituição da coisa 
defeituosa, tem de se entender que filiam a 
sua pretensão nos vícios intrínsecos da 
coisa vendida, sendo que, nesse caso, o 
prazo a considerar é o de caducidade. 

Apelação nº 3418/04 – 5ª Secção 
Data – 14/06/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4111 
Juros. 
Sumário 
Juros de mora no Processo de 
Expropriação. 

Agravo nº 2590/04 – 5ª Secção 
Data – 14/06/2004 
Marques Pereira 

 
 
4112 
Brisa, auto-estrada, direito de 
personalidade, ruído, danos não 
patrimoniais. 
Sumário 
I – A D….., S.A., enquanto concessionária 
e responsável pela construção de auto-
estradas, está obrigada a respeitar os 
direitos de personalidade dos cidadãos, que 

possam ser afectados pela execução da 
obra. 
II – Se, em consequência da construção de 
certo troço daquela infra-estrutura, a casa 
de morada dos Autores passa a ficar a cerca 
de 10 metros da via, de intenso e constante 
tráfego, que provoca acentuado ruído, 
perturbador do descanso e sossego dos 
moradores, a D….., S.A., visando obviar a 
tal violação, deve ser condenada a colocar 
barreiras acústicas em frente do prédio dos 
Autores e a compensá-los, pecuniariamente, 
por danos não patrimoniais. 

Apelação nº 1323/04 – 5ª Secção 
Data – 14/06/2004 
Martins Lopes 

 
 
4113 
Acidente de viação, danos não 
patrimoniais, nascituros. 
Sumário 
Ocorrendo o nascimento completo e com 
vida, o nascituro passa a ter personalidade 
jurídica e o direito a ter um pai que o 
acarinhe, lhe dedique desvelo, o eduque, o 
ajude a criar a sua própria personalidade e o 
acompanhe até à maioridade, e, as mais das 
vezes, pela vida fora. 
A perda do pai durante a sua fase de 
nascituro não deixa de constituir um dano 
próprio, indemnizável, a título de danos não 
patrimoniais (arts. 496º, nº 2 e 66º do 
Código Civil). 

Apelação nº 3198/04 – 5ª Secção 
Data – 21/06/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4114 
Execução fundada em documento 
particular assinado, embargos de 
executado, questão prejudicial – processo 
crime por falsidade de assinatura – 
princípio de prova, suspensão da 
instância. 
Sumário 
I – Em execução fundada em escrito 
particular assinado mas sem assinatura 
reconhecida (como acontece vulgarmente 
nos títulos cambiários), pode o executado 
deduzir embargos invocando a não 
genuinidade da sua assinatura. 
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II – A existência de processo crime em 
curso, para determinação da eventual 
imputação da autoria da assinatura não é no 
entanto fundamento para a suspensão da 
execução, porque não há prejudicialidade 
necessária duma acção relativamente à 
outra, uma vez que a decisão do processo 
crime pode não ter qualquer efeito útil na 
execução. 
III – Mas a suspensão já pode vir a ser 
decretada na sequência dos embargos se o 
embargante do processo executivo fundado 
em escrito particular assinado, alegando a 
não genuinidade da assinatura assim o 
requerer e prestar caução, apresentando 
documento que constitua princípio de 
prova, pelo simples cotejo das assinaturas e 
o juiz depois de ouvido o embargado se 
convença dessa possibilidade. 
IV – A fotocópia do Bilhete de Identidade 
pode já constituir princípio de prova (prova 
de primeira aparência). 

Agravo nº 3071/04 – 5ª Secção 
Data – 21/06/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4115 
Poder paternal, alimentos, 
impossibilidade temporária. 
Sumário 
I – A impossibilidade temporária do 
progenitor, devedor de alimentos a filho 
menor, por dificuldades de ordem 
económica, não o exonera da referida 
prestação. 
II – Nesse caso, teria ao seu alcance a 
possibilidade de pedir, judicialmente, a 
alteração do valor da pensão alimentícia. 
III – O crédito de alimentos está, excluído 
da impenhorabilidade relativa, reportada ao 
limite mínimo – o montante equivalente a 
um salário mínimo nacional – constante do 
artigo 824 nº 2 do Código de Processo 
Civil, na versão da Reforma da Acção 
Executiva – Decreto-Lei nº 38/2003, de 8 
de Março. 

Agravo nº 3453/04 – 5ª Secção 
Data – 28/06/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
 
 

4116 
Direito de personalidade, defesa do 
ambiente, poluição. 
Sumário 
I – Se os Réus instalaram, na proximidade 
do imóvel onde residem os Autores, um 
estábulo onde guardam um rebanho, facto 
que produz ruídos, inclusivamente de noite, 
bem como cheiros e poluição do ar, que 
afectam a qualidade de vida destes, 
nomeadamente, o seu direito à saúde, ao 
repouso e a um ambiente sadio, são 
responsáveis pela violação do direito 
absoluto de personalidade dos Autores, 
devendo eliminar as causas que determinam 
tal violação. 
II – A questão deve ser analisada à luz da 
violação dos direitos de personalidade mais 
que ao abrigo das relações de vizinhança, 
devendo nas circunstâncias referidas, 
considerar-se que o artigo 1346 do Código 
Civil, quando a alude a “prejuízo 
substancial para o uso do imóvel”, do 
proprietário do prédio vizinho, abarca 
lesões dos direitos de personalidade dos 
moradores desse prédio. 

Apelação nº 3546/04 – 5ª Secção 
Data – 28/06/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
 
4117 
Telefone, prescrição presuntiva, 
prescrição extintiva, prazo. 
Sumário 
I – O regime previsto no artigo 10 nº 1 da 
Lei nº 23/96 de 26 de Julho (Lei de 
Protecção dos Utentes dos Serviços 
Públicos Essenciais) aplica-se ao SMT – 
vulgo telemóveis. 
II – O prazo de seis meses previsto naquele 
normativo e no artigo 9 nº 4 do Decreto-Lei 
nº 381-A/97, de 30 de Dezembro (Lei das 
telecomunicações) apenas se refere à 
apresentação das facturas. 
III – Se seis meses após a prestação do 
serviço não for enviada a factura ao 
devedor, ocorre a prescrição. 
IV – Se a factura foi enviada nesse prazo o 
direito foi atempadamente exercido e, a 
partir daí, é que se verificará a prescrição 
(extintiva) de 5 anos, prevista no artigo 310 
alínea g) do Código Civil. 
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Apelação nº 3758/04 – 5ª Secção 
Data – 28/06/2004 
Sousa Lameira 

 
 
4118 
Contrato-promessa, pretensão de 
outorga do contrato definitivo com 
objecto diferente, recusa do promitente 
comprador. 
Sumário 
Constando do contrato-promessa que o 
promitente-vendedor prometeu vender e o 
promitente-comprador prometeu comprar 
“o terreno correspondente aos lotes 

designados pelas letras B e C, livre de 
quaisquer ónus ou encargos” resultantes de 
um loteamento que o promitente-vendedor 
se encontrava a licenciar, é licita a recusa 
do promitente-comprador em celebrar a 
escritura definitiva, não havendo qualquer 
incumprimento da sua parte, se o 
promitente comprador apenas pretende 
vender “um terreno” sem efectuar qualquer 
loteamento. 

Apelação nº 3742/04 – 5ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Sousa Lameira 

 
 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 22 

38

 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 22 

39

1ª Secção Criminal 
 
 
4119 
Embargos de terceiro. 
Sumário 
Os embargos de terceiro não são 
admissíveis no processo penal. 

Rec. Penal nº 6105/03 – 1ª Secção 
Data – 11/02/2004 
André da Silva 

 
 
4120 
Falsificação de documento, actas. 
Sumário 
A falsificação de actas respeitantes a 
concurso para provimento de lugares na 
categoria de Chefe de Serviço de Medicina 
Interna da carreira hospitalar não integra o 
crime de falsificação de documentos se os 
seus autores não tiverem actuado com 
intenção de causar prejuízo a outra pessoa 
ou ao Estado nem com intenção de alcançar 
para si ou para terceiro benefício ilegítimo. 

Rec. Penal nº 6287/03 – 1ª Secção 
Data – 11/02/2004 
André da Silva 

 
 
4121 
Segredo de telecomunicações. 
Sumário 
I – Não cabe ao juiz de instrução requisitar, 
na fase de inquérito, a factura detalhada dos 
telefonemas e mensagens recebidas por 
determinado número. 
II – Se o operador de telecomunicações 
tiver recusado fornecer esses elementos ao 
Ministério Público, este terá de recorrer ao 
mecanismo do artigo 135 do Código de 
Processo Penal, aplicável por força do nº 2 
do artigo 182 do mesmo Código. 

Inquérito nº 4197/03 – 1ª Secção 
Data – 11/02/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4122 (Texto integral) 
Detenção de estupefaciente. 
Sumário 
O artigo 28 da Lei nº 30/00 deve ser 
interpretado restritivamente no que diz 
respeito ao artigo 40 do Decreto-Lei nº 

15/93, de 22 de Janeiro, devendo entender-
se que o artigo 40 está em vigor 
relativamente à detenção de droga para 
consumo em quantidade superior à referida 
no artigo 2 nº 2 da Lei nº 20/00. 

Rec. Penal nº 1514/01 – 1ª Secção 
Data – 11/02/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
4123 
Transporte rodoviário 
Sumário 
Incorre na contra-ordenação prevista e 
punida no artigo 21 nº 1 alínea b) do 
Decreto-Lei nº 38/99, de 6 de Fevereiro, 
quem, sendo titular da alvará para o 
exercício da actividade de transportes 
rodoviários de mercadorias, utiliza veículo 
licenciado em nome de outrem. 

Rec. Contraordenacional nº 
6404/03 – 1ª Secção 
Data – 18/02/2004 
Borges Martins 

 
 
4124 
Matéria de facto, impugnação, 
motivação. 
Sumário 
I – Quando impugne a decisão proferida 
sobre a matéria de facto, o recorrente deve 
especificar os pontos de facto que considera 
incorrectamente julgados e as provas que, 
na sua opinião, impõem decisão diversa. 
II – Tal especificação deve ser feita na 
motivação do recurso, sob pena de o 
recurso ser rejeitado. 
III – Não é admissível o convite para 
aperfeiçoar a motivação do recurso. 

Rec. Penal nº 6849/03 – 1ª Secção 
Data – 18/02/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4125 
Apoio judiciário. 
Sumário 
I – O benefício do apoio judiciário pode ser 
requerido enquanto o processo não estiver 
findo. 
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II – O apoio judiciário não abrange as 
custas anteriores ao momento em que foi 
pedido. 

Agravo nº 436/04 – 1ª Secção 
Data – 18/02/2004 
Manuel Braz 

 
 
4126 
Julgamento sem a presença do réu, 
sentença, notificação. 
Sumário 
I – A sentença tem de ser notificada 
pessoalmente ao arguido, se o julgamento 
tiver decorrido sem a sua presença. 
II – O arguido pode ser detido para que a 
notificação lhe seja feita, se, notificado para 
tal, não se tiver apresentado em juízo. 

Rec. Penal nº 6524/03 – 1ª Secção 
Data – 18/02/2004 
Manuel Braz 

 
 
4127 
Revogação da suspensão da execução da 
pena 
Sumário 
O arguido deve ser ouvido antes de a 
suspensão da execução da pena ser 
revogada. 

Rec. Penal nº 245/04 – 1ª Secção 
Data – 25/02/2004 
Borges Martins 

 
 
4128 
Denúncia caluniosa, constituição de 
assistente. 
Sumário 
No crime de denúncia caluniosa é 
admissível a constituição de assistente, por 
parte do ofendido. 

Rec. Penal nº 5575/03 – 1ª Secção 
Data – 25/02/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4129 
Princípio da livre apreciação da prova, 
matéria de facto, impugnação, meios de 
prova, declarações do arguido, erro 
notório na apreciação da prova. 
Sumário 

I – A insuficiência da matéria de facto para 
a decisão de direito não se confunde com a 
insuficiência da prova para a decisão de 
facto proferida. 
II – Todos os vícios referidos no nº 2 do 
artigo 410 do Código de Processo Penal 
têm forçosamente que 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. 
III – O recurso em matéria de facto não se 
destina a obter um novo julgamento, 
constituindo apenas um remédio para os 
vícios do julgamento em primeira instância. 
IV – Não há fundamento legal que obste a 
que as declarações do arguido sejam 
valoradas como meio de prova. 

Rec. Penal nº 3643/03 – 1ª Secção 
Data – 03/03/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4130 
Processo Penal, prova da verdade dos 
factos, difamação. 
Sumário 
I – Nos crimes de difamação não é admitida 
a prova da verdade dos factos, se o facto 
imputado disser respeito à intimidade da 
vida privada e familiar. 
II – Apesar disso, nada obsta a que se 
produza prova sobre tais factos, se 
interessar à defesa do arguido, 
nomeadamente para efeitos da medida da 
pena. 

Rec. Penal nº 6861/03 – 1ª Secção 
Data – 03/03/2004 
Manuel Braz 

 
 
4131 
Direito à vida, indemnização. 
Sumário 
I – A morte é um dano único que absorve 
todos os outros danos não patrimoniais. 
II – Tem a vítima 25 anos e tendo sido 
embatida quando atravessava a via numa 
passadeira de peões é ajustada a 
indemnização de 42.500,00 euros pela 
perda do direito à vida. 

Rec. Penal nº 36/04 – 1ª Secção 
Data – 03/03/2004 
Manuel Braz 
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4132 
Competência material, execução, multa. 
Sumário 
O tribunal de competência especializada 
criminal é o competente para a acção 
executiva instaurada para cobrança de uma 
multa aplicada no processo de inquérito. 

Rec. Penal nº 2978/03 – 1ª Secção 
Data – 03/03/2004 
Matos Manso 

 
 
4133 (Texto integral) 
Extinção do procedimento criminal, 
declaração de falência. 
Sumário 
A declaração de falência não faz extinguir o 
procedimento criminal. 

Rec. Penal nº 5960/03 – 1ª Secção 
Data – 10/03/2004 
Borges Martins 

 
 
4134 
Recurso, motivação, deficiente. 
Sumário 
I – O recurso não pode ser rejeitado com 
fundamento na deficiência das conclusões, 
sem prévio convite ao recorrente para 
corrigir as deficiências. 
II – Se a deficiência ocorre na motivação 
não há lugar àquele convite. 

Rec. Penal nº 5915/03 – 1ª Secção 
Data – 10/03/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4135 
Apoio judiciário. 
Sumário 
I – O apoio judiciário pode ser requerido 
em qualquer estado da causa e não apenas 
até à sentença. 
II – Todavia, não pode nem deve 
representar de forma encapotada uma 
isenção de custas, o que significa que só 
deve operar para futuro. 

Agravo nº 241/04 – 1ª Secção 
Data – 10/03/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
 
 

4136 
Inibição da faculdade de conduzir, 
execução, início. 
Sumário 
A execução da pena de inibição de conduzir 
inicia-se com a entrega da carta de 
condução ou com o trânsito em julgado da 
sentença, se a carta já estiver apreendida. 

Rec. Penal nº 1048/04 – 1ª Secção 
Data – 10/03/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4137 (Texto integral) 
Crime de imprensa, dever de informar. 
Sumário 
I – A prova obtida através de meio 
enganoso (câmara oculta) é nula e não pode 
ser utilizada para perseguição criminal pelo 
eventual crime que visa provar. 
II – Pode, todavia, ser utilizada pelo 
arguido no interesse da sua defesa. 
III – O interesse público que há em noticiar 
casos de dopagem de atletas sobrepõe-se ao 
interesse lesado com a sua divulgação – a 
honra e a consideração do ofendido. 

Rec. Penal nº 3418/03 – 1ª Secção 
Data – 10/03/2004 
Manuel Braz 

 
 
4138 
Indemnização, danos morais. 
Sumário 
A indemnização por danos morais não pode 
ser simbólica. 

Rec. Penal nº 254/04 – 1ª Secção 
Data – 10/03/2004 
Manuel Braz 

 
 
4139 
Instrução preparatória, âmbito. 
Sumário 
I – A instrução preparatória destina-se 
apenas a investigar os factos vertidos no 
respectivo requerimento. 
II – Assim, se a instrução preparatória tiver 
sido requerida pelo assistente para 
verificação do crime de denúncia caluniosa, 
o juiz de instrução não pode despronunciar 
o arguido relativamente ao crime de 
difamação de que fora acusado pelo 
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assistente, com o acompanhamento do 
Ministério Público. 

Rec. Penal nº 5642/03 – 1ª Secção 
Data – 17/03/2004 
Ângelo Morais 

 
 
4140 (Texto integral) 
Acidente de viação, homicídio por 
negligência. 
Sumário 
I – Não é exigível aos condutores de 
veículos que prevejam a violação por parte 
dos peões das regras estradais. 
II – Não é de imputar a culpa do arguido o 
acidente de viação que consistiu em ele ter 
ido embater com a parte direita de seu 
veículo no peão que, vestindo roupa escura, 
caminhava dentro da hemi-faixa de 
rodagem por onde circulava o veículo 
automóvel, no mesmo sentido que este, 
sendo noite e estando chuva. 

Rec. Penal nº 6836/03 – 1ª Secção 
Data – 17/03/2004 
Borges Martins 

 
 
4141 
Prisão preventiva, lenocínio, auxílio à 
imigração ilegal. 
Sumário 
A prisão preventiva justifica-se se houver 
fortes indícios de que a arguida, cidadã 
brasileira, pelo menos desde Fevereiro de 
2003, vem angariando cidadãs brasileiras, 
sem qualquer autorização de permanência 
ou visto de trabalho, para “trabalharem” no 
“Bar…” na actividade de alterne e 
prostituição, recebendo percentagem dos 
pagamentos efectuados pelos clientes do 
bar que recorrem a tais serviços, fazendo a 
exploração daquelas mulheres. 

Rec. Penal nº 450/04 – 1ª Secção 
Data – 17/03/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
4142 (Texto integral) 
Constituição de assistente, ausência, 
ofendido. 
Sumário 
I – O pai do ofendido tem legitimidade para 
se constituir assistente no inquérito 
instaurado por eventual crime de sequestro 

ou rapto do ofendido, então com 13 anos de 
idade. 
II – O facto de o ofendido ter atingido, 
entretanto, os 16 anos de idade não obsta a 
que o pai se constitua assistente, se se 
continuar a ignorar o paradeiro do ofendido. 
III – O facto de o Ministério Público ter 
ordenado o arquivamento do inquérito por 
falta de provas não impede aquela 
constituição como assistente. 

Rec. Penal nº 1038/04 – 1ª Secção 
Data – 17/03/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
4143 
Prisão preventiva, tráfico de 
estupefaciente. 
Sumário 
Justifica-se a prisão preventiva se o arguido 
se dedicava à venda da metadona que lhe 
era distribuída gratuitamente. 

Rec. Penal nº 1462/04 – 1ª Secção 
Data – 24/03/2004 
André da Silva 

 
 
4144 
Princípio da livre apreciação da prova, 
presunção de inocência. 
Sumário 
I – Quando a opção do julgador se centra 
em elementos directamente interligados 
com o princípio da imediação, o tribunal de 
recurso não tem possibilidade de sindicar a 
aplicação concreta do princípio da livre 
apreciação da prova, salvo quando a 
convicção do julgador da 1ª instância se 
mostrar contrária às regras da experiência, 
da lógica e aos conhecimentos científicos. 
II – A simples existência de versões 
dispares e até contraditórias sobre factos 
relevantes não implica que se aplique, sem 
mais, princípio “in dúbio pro reo”. 
III – Tal princípio só deve ser aplicado 
quando os elementos probatórios não foram 
suficientes para o julgador formar 
convicção num sentido ou noutro. 

Rec. Penal nº 5046/03 – 1ª Secção 
Data – 24/03/2004 
Ângelo Morais 
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4145 (Texto integral) 
Nulidade da decisão. 
Sumário 
I – A decisão da autoridade administrativa 
tem de ser fundamentada, uma vez que o 
disposto nos artigos 374 nºs 2 e 3 e 379 nº 1 
alínea a) do Código de Processo Penal é 
subsidiariamente aplicável no processo 
contra-ordenacional. 
II – As nulidades da decisão administrativa 
não são de conhecimento oficioso. 

Rec. Penal nº 2902/03 – 1ª Secção 
Data – 24/03/2004 
Élia São Pedro 

 
4146 
Crime de imprensa, gravação da prova, 
transcrição, matéria de facto, 
impugnação, omissão de pronúncia. 
Sumário 
I – A transcrição da prova gravada só tem 
lugar no caso de existir recurso e de neste 
se impugnar a matéria de facto. 
II – O recurso é elaborado a partir das 
gravações e respectivos suportes técnicos e 
não com base na transcrição. 
III – As deficiências ocorridas na gravação 
da prova constituem mera irregularidade 
que deve ser arguida na 1ª instância nos três 
dias posteriores ao seu conhecimento 
(artigo 123 nº 1 do Código de Processo 
Penal). 
IV – O autor de um artigo pode exercer a 
sua crítica através de palavras inamistosas 
ou até acintosas. O direito não pode intervir 
sempre que a linguagem utilizada incomoda 
ou fere susceptibilidades do visado. 
V – Isto vale especialmente quando estão 
em causa figuras que exercem cargos 
públicos. 
VI – Há, todavia, um limite: não pode ser 
atingida a honra do visado, ou seja, aquele 
núcleo essencial de qualidades morais que 
devem existir para que a pessoa tenha 
apreço por si própria e não se sinta 
desprezada pelos outros. 
VII – Há omissão de pronúncia 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. 

Rec. Penal nº 6291/03 – 1ª Secção 
Data – 24/03/2004 
Fernando Monterroso 

4147 
Apoio judiciário. 
Sumário 
O benefício de apoio judiciário só abrange 
as custas devidas a partir do momento em 
que foi requerido. 

Rec. Penal nº 1456/04 – 1ª Secção 
Data – 24/03/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4148 (Texto integral) 
Falsificação de documento. 
Sumário 
Não pratica o crime de falsificação de 
documento o presidente da junta de 
freguesia que emite um atestado, para fins 
de concessão de apoio judiciário, 
declarando que o recorrente não tem bens 
nem rendimentos suficientes que lhe 
permitam custear acções em tribunal. 

Rec. Penal nº 610/04 – 1ª Secção 
Data – 24/03/2004 
Manuel Braz 

 
 
4149 
Rejeição de recurso, matéria de facto, 
impugnação, pedido cível, prova 
testemunhal. 
Sumário 
I – O recurso não deve ser rejeitado com 
fundamento na falta de indicação das 
especificações técnicas referidas no nº 4 do 
artigo 412 do Código de Processo Penal, se 
forem perfeitamente perceptíveis os factos 
em relação aos quais o recorrente discorda 
da decisão e os argumentos em que assenta 
a discordância. 
II – A impugnação da matéria de facto não 
visa a realização de um novo julgamento 
nem postergar o princípio da livre 
apreciação da prova. 
III – As testemunhas arroladas ao pedido 
cível podem ser inquiridas aos factos 
relacionados com o crime imputado ao 
arguido. 

Rec. Penal nº 6705/03 – 1ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Fernando Monterroso 
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4150 (Texto integral) 
Rejeição de recurso. 
Sumário 
Não admitido o recurso por falta de 
motivação, o recorrente não pode interpor 
recurso, ainda que apresentado dentro do 
prazo. 

Rec. Penal nº 1414/04 – 1ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Manuel Braz 

 
 
4151 (Texto integral) 
Constituição de assistente, falsas 
declarações. 
Sumário 
Tem legitimidade para se constituir 
assistente a pessoa prejudicada com as 
falsas declarações prestadas numa escritura 
de justificação notarial. 

Rec. Penal nº 6341/03 – 1ª Secção 
Data – 14/04/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4152 
Burla, depósito bancário, pedido cível. 
Sumário 
I – Não comete o crime de burla quem se 
apropria do dinheiro existente numa conta 
bancária de que é titular (ou a cuja 
titularidade acedeu por morte do primeiro 
titular), dinheiro esse que pertencia a 
terceiro que nele tinha confiado. 
II – Apesar de irrelevante em termos 
criminais, tal apropriação, por ilícita, 
implica a obrigação de indemnizar o 
terceiro, e a consequente condenação do 
arguido no respectivo pedido cível. 

Rec. Penal nº 6953/03 – 1ª Secção 
Data – 14/04/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4153 (Texto integral) 
Sigilo bancário. 
Sumário 
Justifica-se que a instituição bancária seja 
dispensada do cumprimento do sigilo 
bancário, no que diz respeito ao 
fornecimento da identificação dos titulares 
dos Cartões de Multibanco, através dos 
quais foram efectuados os carregamentos 
dos telemóveis, donde foram deitas 

chamadas ameaçadoras para o telemóvel do 
ofendido, vítima de incêndio. 

Rec. Penal nº 1465/04 – 1ª Secção 
Data – 21/04/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4154 
Apoio judiciário, inutilidade 
superveniente da lide. 
Sumário 
I – O apoio judiciário só tem sentido 
quando com ele se tem em vista o 
procedimento futuro. 
II – Porém, essa perspectiva de 
procedimento futuro terá de ser considerada 
reportando-nos ao momento em que foi 
deduzido o pedido de concessão do 
benefício e não ao momento em que o 
pedido foi apreciado. 
III – Deste modo, o facto de o 
procedimento criminal se ter extinto antes 
de o pedido de apoio judiciário ter sido 
apreciado não constitui fundamento para 
que tal pedido seja indeferido. 

Rec. Penal nº 1369/02 – 1ª Secção 
Data – 21/04/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
4155 
Pena de multa, prescrição. 
Sumário 
A instauração infrutífera de execução para o 
pagamento coercivo da multa não 
interrompe o prazo de prescrição da pena. 

Rec. Penal nº 42/04 – 1ª Secção 
Data – 28/04/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4156 
Provas, depoimento indirecto, princípio 
da livre apreciação da prova. 
Sumário 
Nada impede que um polícia relate em 
audiência as diligências que efectuou com 
vista ao apuramento da autoria de 
determinados factos. 

Rec. Penal nº 442/04 – 1ª Secção 
Data – 28/04/2004 
Fernando Monterroso 
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4157 (Texto integral) 
Acidente de viação, homicídio por 
negligência. 
Sumário 
O condutor prudente e visado não tem que 
contar com violações das regras estradais 
por parte dos demais utentes da via, salvo 
quando as circunstâncias do caso derem 
fundado motivo para pensar que um tal 
cometimento pode muito bem ocorrer. 

Rec. Penal nº 785/04 – 1ª Secção 
Data – 28/04/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4158 
Burla. 
Sumário 
Não comete o crime de burla previsto e 
punido no artigo 217 do Código Penal, 
aquele que entrega ao ofendido cheques 
para pagamento de letras de câmbio e que, 
antes das datas neles apostas, comunica ao 
banco o extravio desses cheques, a fim de 
assim obter o não pagamento dos mesmos. 

Rec. Penal nº 1116/04 – 1ª Secção 
Data – 28/04/2004 
Manuel Braz 

 
 
4159 (Texto integral) 
Abuso de confiança fiscal, suspensão da 
execução da pena. 
Sumário 
O artigo 14 da Lei nº 15/2001 não viola os 
princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade ao condicionar a 
suspensão da execução da pena de prisão ao 
pagamento do imposto devido e legais 
acréscimos. 

Rec. Penal nº 6114/03 – 1ª Secção 
Data – 05/05/2004 
Ângelo Morais 

 
 
4160 
Cheque sem provisão, constituição de 
assistente, legitimidade. 
Sumário 
I – A emissão de cheque sem provisão não 
deixa de constituir crime pelo facto de o 
cheque se destinar ao pagamento de uma 
dívida pré-existente. 

II – A legitimidade do ofendido para se 
constituir assistente não depende do mérito 
da causa. 
III – A legitimidade tem de ser aferida pela 
pretensão tal como foi apresentada pelo 
requerente. 

Rec. Penal nº 2074/04 – 1ª Secção 
Data – 05/05/2004 
Manuel Braz 

 
 
4161 
Meios de prova, declaração do arguido. 
Sumário 
As declarações do co-arguido são meios 
admissíveis de prova. 

Rec. Penal nº 1486/04 – 1ª Secção 
Data – 12/05/2004 
André da Silva 

 
 
4162 
Danos morais. 
Sumário 
I – A perda de um testículo constitui uma 
perda irreparável de um órgão vital no 
equilíbrio psicossomático do indivíduo. 
II – Tendo o ofendido 24 de idade, é 
ajustada a indemnização que lhe foi 
arbitrada, no montante de 25.000 euros, a 
título de danos morais pela referida perda, 
acrescida de dores quando tem relações 
sexuais. 

Rec. Penal nº 3086/03 – 1ª Secção 
Data – 12/05/2004 
Ângelo Morais 

 
 
4163 
Substituição de prisão por multa. 
Sumário 
Tendo o arguido sido condenado em pena 
de prisão substituída por multa, o não 
pagamento desta implica o cumprimento da 
totalidade da pena de prisão que lhe foi 
aplicada, salvo se, antes do despacho que 
ordene o cumprimento da pena de prisão, 
vier alegar e provar que o não pagamento 
da multa lhe não é imputável. 

Rec. Penal nº 2631/04 – 1ª Secção 
Data – 12/05/2004 
Borges Martins 
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4164 
Ofensa à integridade física, princípio da 
livre apreciação da prova. 
Sumário 
I – A convicção do julgador só pode ser 
modificada pelo tribunal de recurso, quando 
seja obtida através de provas ilegais ou 
proibidas, ou contra a força probatória 
plena de certos meios de prova ou, então, 
quando afronte, de forma manifesta, as 
regras da experiência comum. 
II – Sempre que a convicção seja uma 
convicção possível e explicável pelas regras 
da experiência comum, deve acolher-se a 
opção do julgador. 

Rec. Penal nº 430/04 – 1ª Secção 
Data – 12/05/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4165 
Instrução preparatória, despacho de 
aperfeiçoamento. 
Sumário 
I – O requerimento para abertura da 
instrução tem de configurar uma acusação. 
II – A lei não prevê convite para o 
aperfeiçoamento daquele requerimento. 

Rec. Penal nº 1432/04 – 1ª Secção 
Data – 12/05/2004 
Manuel Braz 

 
 
4166 
Cheque sem provisão, extravio de 
cheque. 
Sumário 
I – A recusa de pagamento de cheque por 
alegado extravio do mesmo não integra o 
crime de falsificação de cheque. 
II – Não tendo havido extravio, a ordem por 
escrito dada pelo sacador ao banco para não 
pagamento do cheque, com o fundamento 
de que o mesmo se havia extraviado, 
configura um crime de falsificação de 
documento (a carta enviada ao banco) 
punido e previsto no artigo 256, nº 1, alínea 
b), do Código Penal. 

Rec. Penal nº 1700/04 – 1ª Secção 
Data – 12/05/2004 
Manuel Braz 

 
 
 

4167 (Texto integral) 
Meios de prova, fotografia ilícita. 
Sumário 
As fotografias ilicitamente obtidas não 
podem ser usadas como meio de prova. 

Rec. Penal nº 3682/03 – 1ª Secção 
Data – 19/05/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4168 
Apoio judiciário. 
Sumário 
O pedido de apoio judiciário deve ser 
indeferido, se for formulado após o trânsito 
em julgado da decisão. 

Rec. Penal nº 1426/04 – 1ª Secção 
Data – 19/05/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4169 (Texto integral) 
Crime de dano, legitimidade para a 
queixa. 
Sumário 
O proprietário do imóvel não deixa de ter 
legitimidade de queixa contra danos pelo 
facto de já não estar na sua posse, pelo facto 
de o ter alienado verbalmente. 

Rec. Penal nº 1507/04 – 1ª Secção 
Data – 19/05/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4170 
Isenção de custas. 
Sumário 
O Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social está isento de custas. 

Rec. Penal nº 1882/04 – 1ª Secção 
Data – 19/05/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4171 
Erro notório na apreciação da prova, 
abuso de confiança fiscal. 
Sumário 
I – O erro notório na apreciação das provas 
é um erro de raciocínio que consiste em dar 
como provado ou como não provado um 
determinado facto contrariando as regras da 
experiência ou da lógica. 
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II – Tal vício tem de resultado do texto da 
própria decisão. 
III – Tal erro não ocorre só porque se deu 
como provado um facto que é contrariado 
por outro ou por outros também dados 
como provados. 
IV – O crime de abuso de confiança fiscal 
não fica preenchido com a mera retenção 
das prestações tributárias retidas. Exige-se 
que a não entrega dessas prestações seja 
acompanhada da sua apropriação. 

Rec. Penal nº 1450/04 – 1ª Secção 
Data – 19/05/2004 
Manuel Braz 

 
 
4172 (Texto integral) 
Direito de queixa, constituição de 
assistente. 
Sumário 
Enquanto estiver em curso o inquérito 
relativamente a crimes públicos 
denunciados pelo queixoso, esta pode 
requerer a sua constituição como assistente 
relativamente aos crimes de natureza 
particular por ela também denunciados, 
desde que ainda não tenha decorrido o 
prazo para exercer o direito de queixa. 

Rec. Penal nº 1860/04 – 1ª Secção 
Data – 19/05/2004 
Manuel Braz 

 
 
4173 
Processo sumaríssimo, inquérito. 
Sumário 
No processo sumaríssimo, não é obrigatória 
a realização de inquérito. 

Rec. Penal nº 1893/04 – 1ª Secção 
Data – 19/05/2004 
Manuel Braz 

 
 
4174 
Lenocínio, erro na apreciação das 
provas, regras da experiência comum. 
Sumário 
Segundo as regras da experiência comum, 
tem de se concluir que pratica o crime de 
lenocínio o indivíduo que explora um 
estabelecimento comercial composto por 
bar, sito no rés-do-chão do edifício, onde os 
clientes são atendidos por mulheres que os 
induzem a beber e a oferecer-lhes bebidas a 

preços elevados, dos quais cobram para si 
uma comissão, e de quartos de dormir, no 
1º andar do edifício, que eram utilizados 
pelas referidas mulheres para a prática de 
actos sexuais com os clientes do bar. 

Rec. Penal nº 1434/04 – 1ª Secção 
Data – 26/05/2004 
André da Silva 

 
 
4175 
Meios de prova, intromissão na vida 
privada, escuta telefónica. 
Sumário 
A prova testemunhal que se limita a 
reproduzir a conversa telefónica havida 
entre o arguido e a ofendida, com o 
consentimento desta, não é nula por não 
constituir uma intromissão nas 
telecomunicações. 

Rec. Penal nº 1675/04 – 1ª Secção 
Data – 26/05/2004 
Borges Martins 

 
 
4176 (Texto integral) 
Ilícito de mera ordenação social, 
competência, delegação, princípio da 
confiança. 
Sumário 
I – Não é inconstitucional a norma que 
determina qual é a autoridade 
administrativa competente para punir o 
ilícito de mera ordenação social. 
II – O mesmo acontece com a norma que 
permite a delegação desse poder. 
III – Tais normas não integram o regime 
geral das contra-ordenações e não violam, 
por isso, o princípio da reserva da lei, nem 
o princípio da confiança. 

Rec. Penal nº 6641/03 – 1ª Secção 
Data – 26/05/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4177 
Instrução criminal, requerimento. 
Sumário 
I – O requerimento de abertura de instrução 
deve conter a descrição dos factos 
imputados ao arguido e a indicação das 
disposições legais violadas, sob pena de a 
abertura de instrução ser rejeitada. 
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II – Se o requerimento não preencher os 
requisitos legais não há lugar a convite para 
o seu aperfeiçoamento. 

Rec. Penal nº 1689/04 – 1ª Secção 
Data – 26/05/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4178 
Abuso sexual de crianças, medida da 
pena, suspensão da execução da pena. 
Sumário 
Tendo o abuso sexual cometido sobre o 
ofendido, com 9 anos de idade, consistido 
apenas num breve toque do pénis na boca 
do menor e não tendo o arguido 
antecedentes criminais, mostra-se ajustada a 
pena de dois anos de prisão, com execução 
suspensa durante quatro anos, sob a 
condição de pagamento das indemnizações 
civis arbitradas. 

Rec. Penal nº 1484/04 – 1ª Secção 
Data – 26/05/2004 
Manuel Braz 

 
 
4179 
Homicídio qualificado, especial 
censurabilidade do agente, motivo fútil, 
meio insidioso. 
Sumário 
I – A mera verificação de alguma das 
circunstâncias referidas no nº 2 do artigo 
132 do Código Penal não é suficiente para 
concluir automaticamente pela especial 
censurabilidade ou perversidade do agente 
do crime de homicídio. 
II – A simples desproporção de meios 
(arguido-pistola, ofendido-faca) não é 
subsumível na situação prevista na alínea b) 
do nº 2 do artigo 132 do Código Penal 
(pessoa particularmente indefesa). 
III – Diz-se que o motivo é fútil, quando o 
motivo da actuação do agente, avaliada 
segundo as concepções éticas e morais da 
comunidade, deve ser considerada 
pesadamente repugnante, baixo ou gratuito. 
IV – Diz-se que o meio é insidioso quando 
é traiçoeiro, aleivoso ou desleal. 
V – Não é qualificado o homicídio 
perpetrado com arma de fogo, no decurso 
de perseguição movida pelo arguido ao 
ofendido, com vista a recuperar objectos 
que este acabara de furtar do interior do 

veículo automóvel pertencente a terceira 
pessoa. 

Rec. Penal nº 1297/04 – 1ª Secção 
Data – 26/05/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
4180 (Texto integral) 
Termo de identidade e residência, 
notificação do arguido. 
Sumário 
A notificação ao arguido que tenha prestado 
termo de identidade e residência considera-
se efectuada, apesar de a carta ter sido 
devolvida, desde que tenha sido enviada 
para a morada por ele indicada no termo de 
identidade e residência. 

Rec. Penal nº 2931/04 – 1ª Secção 
Data – 09/06/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4181 
Ofensa à integridade física. 
Sumário 
Integra o crime do artigo 143 nº 1 do 
Código Penal, a agressão voluntária e 
consciente que se traduziu num empurrão 
ao ofendido, ainda que este não tenha 
sofrido qualquer lesão, dor ou incapacidade 
para o trabalho. 

Rec. Penal nº 2251/04 – 1ª Secção 
Data – 09/06/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
 
4182 
Ofensa à integridade física, dolo 
eventual, omissão de pronúncia. 
Sumário 
I – No crime de ofensa à integridade física 
grave previsto e punido no artigo 144 do 
Código Penal, o dolo, ainda que na 
modalidade de dolo eventual, há-de 
abranger não só a agressão mas também o 
resultado. 
II – Há omissão de pronúncia (insuficiência 
para a decisão da matéria de facto provada), 
de conhecimento oficioso, se na sentença 
apenas foi dado como provado que o 
arguido admitiu como consequência 
possível da sua conduta as lesões sofridas 
pelo ofendido. 
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Rec. Penal nº 2243/04 – 1ª Secção 
Data – 16/06/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4183 
Concurso de infracções, roubo, furto, 
recurso, motivação. 
Sumário 
I – Comete um crime de roubo e um de 
furto, em concurso real, aquele que, através 
de “esticão”, se aproprie da carteira que a 
ofendida levava ao ombro e que, de 
seguida, se apropria de determinada 
importância monetária que levantou em 
caixa de multibanco utilizado cartão 
bancário pertencente à ofendida que se 
encontrava no interior da referida carteira. 
II – Os tribunais, ao contrário das Escolas 
de Direito, não estão vocacionados para a 
pura especulação jurídica. 
III – Por isso, nos recursos, não basta 
afirmar que se discorda da decisão, é 
necessário atacá-la, especificando não só os 
pontos em que se discorda dela, mas 
também as razões concretas de tal 
discordância. 

Rec. Penal nº 2260/04 – 1ª Secção 
Data – 16/06/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4184 
Condução sob o efeito de álcool, 
proibição de conduzir veículo 
motorizado, suspensão da execução da 
pena, medida de pena. 
Sumário 
A pena acessória de proibição de conduzir 
veículos com motor, aplicada ao arguido 
condenado pelo crime de condução de 
veículos em estado de embriaguez, não 
pode ser suspensa. 

Rec. Penal nº 2791/04 – 1ª Secção 
Data – 16/06/2004 
Manuel Braz 

 
 
4185 (Texto integral) 
Julgamento sem a presença do réu, falta 
do arguido, mandado de detenção. 
Sumário 
I – Tendo-se iniciado o julgamento sem a 
presença do arguido, nos termos do nº 2 do 

artigo 333 do Código de Processo Penal, o 
arguido não pode ser compelido a 
comparecer à audiência, através de 
mandados de detenção. 
II – Com efeito, iniciado o julgamento, por 
se ter considerado que a audiência podia 
começar sem a presença do arguido, já não 
é logicamente aplicável o disposto no nº 1 
do artigo 333, quanto às medidas 
necessárias tendentes a obter a sua presença 
em julgamento. 
III – O disposto no nº 2 do artigo 333 
pressupõe a falta do arguido à audiência; as 
medidas referidas no nº 1 destinam-se a 
evitar essa falta. 

Rec. Penal nº 3286/03 – 1ª Secção 
Data – 23/06/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4186 
Taxa de justiça, falta de pagamento, 
notificação. 
Sumário 
I – Interposto recurso, o recorrente deve 
juntar aos autos documento comprovativo 
do pagamento da taxa de justiça respectiva. 
II – Se tal documento não for junto, a 
secretaria notifica o interessado para o fazer 
no prazo de cinco dias. 
III – Tal notificação não tem de ser feita 
pessoalmente ao interessado, basta que o 
seja ao seu defensor constituído ou 
nomeado. 

Rec. Penal nº 1477/04 – 1ª Secção 
Data – 30/06/2004 
Ângelo Morais 

 
 
4187 (Texto integral) 
Crime de imprensa, presunção de 
inocência, difamação. 
Sumário 
I – O direito de imprensa não é absoluto, 
uma vez que sofre as restrições necessárias 
à coexistência, numa sociedade 
democrática, de outros direitos como os da 
honra e reputação das pessoas. 
II – O princípio da presunção de inocência 
também vincula a comunicação social. 
III – Integra um crime de difamação a 
publicação de um artigo referente ao 
julgamento e condenação de um advogado a 
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que foi dado o título de “Tribunal Criminal 
…. puniu advogado burlão”. 

Rec. Penal nº 3319/04 – 1ª Secção 
Data – 30/06/2004 
Borges Martins 

 
 
4188 (Texto integral) 
Matéria de facto, matéria de direito, 
ilicitude, impugnação, culpa, nulidades. 
Sumário 
I – A matéria de facto visa reconstruir uma 
situação concreta ou um evento do mundo 
real, a matéria de direito visa submeter a 
tratamento jurídico a situação concreta 
reconstruída. 
II – Isso implica que o “facto” não pode 
incluir elementos que a priori contenham 
implicitamente a resolução da questão 
concreta de direito que há a decidir. 
III – As nulidades processuais cometidas no 
decurso do processo administrativo de 
contraordenação social ficam sanadas, se o 
arguido impugnar a decisão administrativa 
prevalecendo-se do direito preterido. 
IV – No direito de mera ordenação social, a 
condenação não pode ter lugar 
independentemente de culpa. 
V – Sendo a matéria de facto totalmente 
omissa acerca dos elementos subjectivos da 
infracção ocorre o vício da insuficiência 
para a decisão da matéria de facto provada, 
o qual é de conhecimento oficioso. 

Rec. Contraordenacional nº 
3139/04 – 1ª Secção 
Data – 30/06/2004 
Fernando Monterroso 

 
 

4189 
Abuso de confiança fiscal, medida da 
pena, pena de multa. 
Sumário 
I – Comete o crime de abuso de confiança 
fiscal, o empregador que utiliza as 
importâncias deduzidas nos salários dos 
trabalhadores a título de contribuições para 
a Segurança Social no pagamento de outros 
encargos da empresa, nomeadamente no 
pagamento de salários. 
II – Efectuadas as deduções devidas à 
Segurança Social, o empregador fica apenas 
depositário dos valores correspondentes, 
que passaram a pertencer à Segurança 
Social. 
III – Na fixação do montante da multa deve 
ter-se em consideração que esta não é uma 
pena “menor”, devendo, antes, representar 
para o delinquente um sofrimento análogo 
ao da prisão correspondente. 

Rec. Penal nº 3348/04 – 1ª Secção 
Data – 30/06/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4190 
Perda das mercadorias, perda a favor do 
Estado. 
Sumário 
Os bens apreendidos no processo penal não 
podem ser declarados perdidos a favor do 
Estado, em despacho proferido após a 
sentença. 

Rec. Penal nº 3638/04 – 1ª Secção 
Data – 30/06/2004 
Fernando Monterroso 
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2ª Secção Criminal 
 
 
4191 
Abuso de confiança, Segurança Social, 
gerente. 
Sumário 
Os “gerentes de facto” podem ser sujeitos 
activos do crime de abuso de confiança 
contra a Segurança Social. 

Rec. Penal nº 2179/03 – 4ª Secção 
Data – 24/03/2004 
António Gama 

 
 
4192 
Abertura de instrução, requerimento, 
assistente. 
Sumário 
Deve ser rejeitado, por inadmissibilidade 
legal da instrução, o requerimento do 
assistente para abertura de instrução que 
não descreva os factos integradores do 
crime por cuja prática pretende a pronúncia 
do arguido. 

Rec. Penal nº 6698/03 – 4ª Secção 
Data – 24/03/2004 
Dias Cabral 

 
 
4193 
Julgamento, ausência, sentença, 
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 da sentença por contacto pessoal. 

Rec. Penal nº 48/04 – 4ª Secção 
Data – 31/03/2004 
António Gama 

 
 
4194 
Inibição da faculdade de conduzir, 
cumprimento, nulidade. 
Sumário 
É nulo o despacho que declara extinto, pelo 
cumprimento, a sanção acessória de 
inibição de conduzir com base na 
informação da Direcção-Geral de Viação de 
que o arguido havia entregue ali a carta de 
condução, se posteriormente se vem a 
verificar que a entrega da carta de condução  

 
ocorrera para cumprimento de idêntica 
sanção aplicada noutro processo. 

Rec. Penal nº 6333/03 – 4ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Coelho Vieira  

 
 
4195 
Regime concretamente mais favorável, 
omissão de pronúncia. 
Sumário 
Sendo os regimes jurídicos aplicáveis ao 
caso diferentes à data da prática dos factos e 
da prolação da sentença, a não comparação 
desses regimes, com vista a escolher o mais 
favorável ao arguido, configura a nulidade 
de omissão de pronúncia previsto no artigo 
379 nº 1 alínea c) do Código de Processo 
Penal de 1998. 

Rec. Penal nº 3328/03 – 4ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Francisco Domingos 

 
 
4196 
Dispensa de pena, inquérito, recursos. 
Sumário 
O despacho do juiz que concorda com a 
decisão de arquivamento do inquérito em 
caso de dispensa de pena é recorrível, na 
parte referente à verificação ou não dos 
respectivos pressupostos e requisitos. 

Rec. Penal nº 3893/03 – 4ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Francisco Domingos 

 
 
4197 
Sequestro, duração, maus tratos entre 
cônjuges, concurso real de infracções. 
Sumário 
I – Para o preenchimento do crime de 
sequestro é irrelevante a duração do período 
de privação de liberdade. 
II – O crime de maus tratos pode concorrer 
com o de sequestro. 

Rec. Penal nº 5574/03 – 4ª Secção 
Data – 14/04/2004 
António Gama 
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4198 
Furto de objecto deixado no veículo. 
Sumário 
A subtracção da coisa que se encontra 
dentro de um automóvel não se inclui na 
previsão da alínea e) do nº 1 do artigo 204 
do Código Penal de 1995. 

Rec. Penal nº 6057/03 – 4ª Secção 
Data – 14/04/2004 
Dias Cabral 

 
 
4199 
Apoio judiciário, insuficiência de meios 
económicos, presunção. 
Sumário 
A presunção da alínea c) do artigo 20 nº 1 
da Lei nº 30-E/2000, de 20 de Dezembro 
estabelece-se com base exclusivamente nos 
rendimentos do requerente do apoio 
judiciário. 

Rec. Penal nº 760/04 – 4ª Secção 
Data – 14/04/2004 
Isabel Pais Martins 

 
 
4200 
Revogação de perdão, audiência do 
arguido. 
Sumário 
A revogação do perdão, ao abrigo do artigo 
4 da Lei nº 29/99, de 12 de Maio, não tem 
que ser precedida de audição do arguido. 

Rec. Penal nº 1451/04 – 4ª Secção 
Data – 14/04/2004 
Isabel Pais Martins 

 
 
4201 
Alimentos, crime, concurso real de 
infracções. 
Sumário 
No crime de violação da obrigação de 
alimentos do artigo 250 do Código Penal de 
1995 protegem-se bens eminentemente 
pessoais. 

Rec. Penal nº 2126/02 – 4ª Secção 
Data – 21/04/2004 
Brízida Martins 

 
 
 
 
 

4202 
Apoio judiciário, tempestividade. 
Sumário 
Se o pedido de apoio judiciário foi 
apresentado antes da audiência de 
julgamento, mas apenas é apreciado após o 
trânsito em julgado da sentença, não pode 
ser indeferido com o fundamento de que a 
sentença já transitou em julgado. 

Rec. Penal nº 1047/04 – 4ª Secção 
Data – 21/04/2004 
Coelho Vieira 

 
 
4203 
Prisão preventiva, alteração das 
circunstâncias. 
Sumário 
A decisão que aplicou a prisão preventiva 
só pode ser reformada se ocorrerem 
alterações fundamentais ou significativas da 
situação existente à data daquela decisão. 

Rec. Penal nº 1521/04 – 4ª Secção 
Data – 28/04/2004 
Coelho Vieira 

 
 
4204 
Abertura de instrução, requerimento. 
Sumário 
O requerimento de abertura da instrução 
apresentado pela assistente, se não contiver 
a narração dos factos que constituem o 
crime imputado ao arguido, deve ser 
rejeitado, por ser caso de inadmissibilidade 
legal da instrução. 

Rec. Penal nº 762/04 – 4ª Secção 
Data – 05/05/2004 
Pinto Monteiro 

 
 
4205 
Arma de defesa. 
Sumário 
A detenção de uma pistola com 6,35 
milímetros de calibre, resultante de 
adaptação ou transformação de uma pistola 
de alarme, não estando manifestada ou 
registada, integra o crime do artigo 6 nº 1 
da Lei nº 22/97, de 27 de Junho. 

Rec. Penal nº 2388/03 – 4ª Secção 
Data – 05/05/2004 
Teixeira Pinto 
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4206 
Roubo, qualificação. 
Sumário 
Actualmente, no crime de roubo, tal como 
no furto, não há qualificação se a coisa for 
de diminuto valor. 

Rec. Penal nº 1469/04 – 4ª Secção 
Data – 12/05/2004 
Agostinho Freitas 

 
 
4207 
Abuso de confiança. 
Sumário 
Para efeitos de preenchimento do crime de 
abuso de confiança é indiferente que a coisa 
tenha sido entregue pelo proprietário ou 
pelo possuidor. 

Rec. Penal nº 6340/03 – 4ª Secção 
Data – 12/05/2004 
António Gama 

 
 
4208 
Maus tratos entre cônjuges. 
Sumário 
O crime de maus tratos exige uma 
pluralidade de condutas ou, no mínimo, 
uma conduta complexa, que revista 
gravidade e traduza, por exemplo, 
crueldade ou insensibilidade. 

Rec. Penal nº 6422/03 – 4ª Secção 
Data – 12/05/2004 
António Gama 

 
 
4209 
Crime semi-público, legitimidade do 
Ministério Público. 
Sumário 
O Ministério Público tem legitimidade para 
exercer a acção penal contra o autor de 
crime semi-público, mesmo que a queixa 
tenha sido apresentada contra outrem. 

Rec. Penal nº 3888/03 – 4ª Secção 
Data – 12/05/2004 
Conceição Gomes 

 
 
 
 
 
 
 

4210 
Taxa de justiça, constituição de 
assistente, pagamento, notificação. 
Sumário 
A secretaria não tem que notificar o 
interessado para pagar a taxa de justiça 
normal devida pela constituição de 
assistente. 

Rec. Penal nº 5569/03 – 4ª Secção 
Data – 12/05/2004 
Conceição Gomes 

 
 
4211 
Sentença, publicação, assistente. 
Sumário 
O assistente deve considerar-se presente, 
para efeitos do artigo 372 nº 4 do Código de 
Processo Penal de 1998, se o seu 
mandatário, apesar de não ter comparecido, 
esteve presente na sessão da audiência em 
que se designou para a leitura da sentença o 
dia em que efectivamente foi lida. 

Rec. Penal nº 611/04 – 4ª Secção 
Data – 12/05/2004 
Isabel Pais Martins 

 
 
4212 
Proibição de conduzir veículo 
motorizado, excepções. 
Sumário 
É ilegal condenar na proibição de conduzir 
veículos motorizados e depois restringir e 
excepcionar dessa proibição os veículos 
inerentes à profissão do arguido que sejam 
por ele conduzidos durante o seu horário de 
serviço. 

Rec. Penal nº 5778/03 – 4ª Secção 
Data – 12/05/2004 
Torres Vouga 

 
 
4213 
Prazo de interposição de recurso, 
matéria de facto. 
Sumário 
No processo penal não tem aplicação a 
norma do artigo 698 nº 6 do Código de 
Processo Civil de 1995. 

Rec. Penal nº 1062/04 – 4ª Secção 
Data – 19/05/2004 
Isabel Pais Martins 
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4214 
Nulidade, acusação, conhecimento 
oficioso. 
Sumário 
A nulidade da acusação prevista no artigo 
283 nº 1 alínea a) do Código de Processo 
Penal de 1998 é de conhecimento oficioso, 
pela via do artigo 311, nºs 2 alínea a) e 3 
alínea a) do mesmo código. 

Rec. Penal nº 6961/03 – 4ª Secção 
Data – 02/06/2004 
Torres Vouga 

 
 
4215 
Isenção de custas, autarquia, Processo 
Penal. 
Sumário 
Em processo penal, uma autarquia local não 
está isenta de custas. 

Rec. Penal nº 1436/04 – 4ª Secção 
Data – 09/06/2004 
Agostinho Freitas 

 
 
4216 
Prazo de interposição de recurso, recurso 
penal, matéria de facto. 
Sumário 
Em processo penal não tem aplicação o 
acréscimo do prazo de recurso previsto no 
artigo 698 nº 6 do Código de Processo Civil 
de 1995. 

Rec. Penal nº 3165/04 – 4ª Secção 
Data – 09/06/2004 
Pinto Monteiro 

 
 
4217 
Gravação de prova, irregularidade. 
Sumário 
Se uma das cassetes que supostamente 
conteria a gravação de declaração 
produzida, na audiência não contém 

qualquer registo e o vício é invocado, no 
prazo de interposição de recurso da 
sentença, por um sujeito processual que diz 
pretender interpor recurso abrangendo 
matéria de facto, ocorre uma irregularidade 
que, tendo sido arguida atempadamente, 
leva à invalidade da audiência. 

Rec. Penal nº 1443/04 – 4ª Secção 
Data – 16/06/2004 
António Gama 

 
 
4218 (Texto integral) 
Programa informático. 
Sumário 
O crime de reprodução ilegítima de 
programas protegidos do artigo 9 da Lei nº 
109/91 preenche-se tanto com o acto de 
reproduzir um programa informático como 
com o de o divulgar ou comunicar ao 
público. 

Rec. Penal nº 2776/03 – 4ª Secção 
Data – 16/06/2004 
António Gama 

 
 
4219 (Texto integral) 
Abertura de instrução, requerimento, 
rejeição. 
Sumário 
O requerimento do assistente de abertura de 
instrução, se não contiver os factos 
integradores do crime aí imputado ao 
arguido, deve ser rejeitado, por 
inadmissibilidade legal da instrução, não 
havendo lugar a convite para 
aperfeiçoamento. 

Rec. Penal nº 3644/03 – 4ª Secção 
Data – 16/06/2004 
Brízida Martins 
(Tem um voto de vencido) 
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Secção Social 
 
 
4220 
Acidente de trabalho, descaracterização 
de acidente, culpa do trabalhador. 
Sumário 
É de imputar a culpa grave e exclusiva do 
sinistrado o acidente in itinere que consistiu 
em ele ter embatido com o ciclomotor que 
conduzia num veículo automóvel que 
circulava em sentido contrário, depois de, 
ao descrever uma curva para a sua 
esquerda, ter invadido a faixa de rodagem 
por onde circulava o veículo automóvel. 

Apelação nº 5291/03 – 4ª Secção 
Data – 15/03/2004 
Domingos Morais 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4221 
Acidente de trabalho, acidente in itinere. 
Sumário 
Dá direito a reparação o acidente ocorrido 
no trajecto de casa para o local de trabalho 
e que consistiu no despiste do ciclomotor 
conduzido pelo sinistrado, por este ter 
perdido os sentidos. 

Apelação nº 1081/04 – 1ª Secção 
Data – 15/03/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4222 
Justo impedimento, multibanco, avaria. 
Sumário 
Não constitui justo impedimento do 
pagamento da taxa de justiça o facto de a 
parte ter tentado efectuar sem êxito o 
pagamento em várias caixas do multibanco 
no penúltimo dia do prazo, sendo que o 
último dia era feriado no concelho onde 
tinha a sua sede. 

Rec. Penal nº 6048/03 – 1ª Secção 
Data – 22/03/2004 
Domingos Morais 

 
 
4223 
Valor da causa, prestações periódicas. 
Sumário 
I – O valor da causa, nas acções em que se 
peçam prestações periódicas vencidas e  

 
vincendas, nos termos do artigo 472 do 
Código de Processo Civil, corresponde à 
soma das primeiras e das segundas. 
II – Para calcular o valor das prestações 
vincendas recorre-se ao disposto no artigo 6 
nº 1 alínea d) do Código das Custas 
Judiciais (o valor das prestações referentes 
a um ano multiplicada por 20). 

Apelação nº 6726/03 – 4ª Secção 
Data – 22/03/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4224 
Acidente de trabalho, nexo de 
causalidade, ónus da prova. 
Sumário 
I – Tendo o sinistrado sido encontrado 
morto junto ao beliche onde dormia, cerca 
de 5 horas depois de ter sido retirado da 
água (sem lesões aparentes) onde caíra 
quando subia as escadas de acesso ao barco 
de pesca onde exercia a sua actividade, não 
é de presumir que a sua morte foi 
consequência daquela queda. 
II – Na situação referida competia – à 
autora – viúva provar a existência daquele 
nexo. 

Apelação nº 378/04 – 4ª Secção 
Data – 22/03/2004 
Ferreira da Costa  

 
 
4225 
Actualização de pensão. 
Sumário 
I – As pensões emergentes de acidente de 
trabalho são actualizadas nos mesmos 
termos em que o forem as pensões do 
regime geral da segurança social. 
II – A taxa de actualização prevista na 
Portaria nº 1514/02, de 17 de Dezembro, 
para as pensões do regime geral é a taxa de 
2%. 

Agravo nº 396/04 – 1ª Secção 
Data – 22/03/2004 
Sousa Peixoto 
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4226 
Suspensão do despedimento, prescrição 
da infracção. 
Sumário 
I – A falta de resposta à nota de culpa não 
tem efeitos cominatórios. 
II – Por isso, na providência cautelar de 
suspensão do despedimento, o trabalhador 
pode invocar a prescrição da infracção 
disciplinar, ainda que, na resposta à nota de 
culpa não tenha arguido aquela excepção. 
III – O facto de não ter arguido a dita 
excepção na defesa apresentada no processo 
disciplinar não significa que renunciou à 
prescrição. 
IV – A prescrição da infracção disciplinar 
constitui fundamento para decretar a 
suspensão do despedimento. 

Agravo nº 4161/03 – 4ª Secção 
Data – 31/03/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4227 
Suspensão do despedimento, recurso, 
efeito suspensivo, caução. 
Sumário 
I – Para obter o efeito suspensivo do 
recurso interposto do despacho que tiver 
decretado a suspensão do despedimento, a 
entidade empregadora tem de depositar a 
quantia correspondente a seis meses do 
vencimento do trabalhador. 
II – Se a apreciação do recurso se prolongar 
para além daqueles seis meses, a entidade 
empregadora não é obrigada a reforçar a 
quantia depositada. 

Agravo nº 408/04 – 1ª Secção 
Data – 19/04/2004 
Cipriano Silva 

 
 
4228 
Contrato de trabalho a termo. 
Sumário 
I – Para efeitos do disposto na alínea h) do 
nº 1 do artigo 41 do Regime Jurídico do 
Contrato Colectivo de Trabalho, considera-
se trabalhador à procura do primeiro 
emprego aquele que, independentemente da 
idade, nunca exerceu actividade por conta 
de outrem por tempo indeterminado. 
II – Celebrado o contrato com aquele 
fundamento, a indicação do motivo 

justificativo do termo é válida se do 
contrato tiver ficado a constar que o 
trabalhador declarou ser trabalhador à 
procura de primeiro emprego. 

Apelação nº 6945/03 – 4ª Secção 
Data – 19/04/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4229 
Despedimento, indemnização de 
antiguidade. 
Sumário 
O trabalhador ilicitamente despedido 
durante o período em que se encontra com 
incapacidade temporária para o trabalho, 
em consequência de acidente de trabalho, 
tem direito à indemnização de antiguidade 
em dobro. 

Apelação nº 621/04 – 4ª Secção 
Data – 19/04/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4230 
Ilícito de mera ordenação social, 
nulidade da decisão. 
Sumário 
A decisão que conhece da impugnação 
judicial da decisão administrativa proferida 
em processo de contra-ordenação é nula se 
não contiver os factos dados como provados 
e não provados. 

Rec. Contraordenacional nº 
6542/03 – 1ª Secção 
Data – 19/04/2004 
Machado da Silva 

 
 
4231 
Pensão, remição. 
Sumário 
As condições de remição das pensões 
previstas no artigo 56º do Decreto-Lei nº 
143/99, de 30 de Abril, não se aplicam às 
pensões resultantes de acidentes ocorridos 
antes de 1 de Janeiro de 2000. 

Agravo nº 2067/04 – 1ª Secção 
Data – 19/04/2004 
Machado da Silva 
(Tem um voto de vencido) 
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4232 
Acidente de trabalho, incapacidade 
temporária superior a dezoito meses. 
Sumário 
I – Decorridos 18 meses sobre a data do 
acidente ou finda a prorrogação daquele 
prazo, se a houver, a incapacidade 
temporária converte-se em incapacidade 
permanente. 
II – Tal conversão é automática no que diz 
respeito à natureza da incapacidade (passa 
de temporária a permanente, apesar de 
ainda não haver cura), mas não em relação 
ao grau de incapacidade, uma vez que este 
terá de ser reavaliado (fixado) pelo perito 
médico do tribunal. 
III – Essa reavaliação deve ser feita 
decorridos aqueles 18 meses ou o prazo de 
prorrogação e, fixado o grau de 
incapacidade pelo perito médico, segue-se a 
tentativa de conciliação e demais termos 
previstos no artigo 108 e seguintes do 
Código de Processo do Trabalho. 
IV – Se tal avaliação não tiver sido feita e 
se o sinistrado já estiver curado quando for 
submetido a exame médico, o perito médico 
deve pronunciar-se sobre a incapacidade 
que lhe devia ter sido atribuída ao fim 
daqueles 18 meses ou ao fim do prazo de 
prorrogação, se tal tiver sido requerida e 
deferida, e deve pronunciar-se sobre a 
incapacidade de que o sinistrado ficou a 
padecer após a cura clínica. 
V – Na decisão final deve ser fixada uma 
pensão a partir da data em que se 
completarem os 18 meses ou a prorrogação 
e deve ser fixada outra pensão com início a 
partir do dia seguinte ao da cura, levando 
em consideração, respectivamente, a 
incapacidade que vier a ser fixada por força 
do mecanismo da conversão e a 
incapacidade que vier a ser fixada em 
consequência da cura clínica. 

Apelação nº 1917/04 – 1ª Secção 
Data – 19/04/2004 
Sousa Peixoto 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4233 
Ilícito de mera ordenação social, horário 
de trabalho, condução automóvel. 
Sumário 

A entidade empregadora é a responsável 
pela infracção cometida pelos seus 
motoristas traduzida na inobservância dos 
preceitos legais referentes às pausas a 
observar na condução de veículos 
automóveis. 

Rec. Contraordenacional nº 
6950/03 – 1ª Secção 
Data – 26/04/2004 
Domingos Morais 

 
 
4234 
Acidente de trabalho, retribuição. 
Sumário 
As despesas de representação pagas 
mediante a apresentação das facturas das 
despesas realizadas não integram o conceito 
de retribuição. 

Apelação nº 5945/03 – 4ª Secção 
Data – 26/04/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4235 
Contrato de trabalho, local de trabalho, 
mudança. 
Sumário 
O trabalhador não pode rescindir o contrato 
de trabalho com fundamento na 
transferência do seu local de trabalho, se a 
transferência tiver resultado da mudança do 
estabelecimento, ocorrida já há mais de três 
meses e que por ele foi aceite. 

Apelação nº 624/04 – 1ª Secção 
Data – 26/04/2004 
Machado da Silva 

 
 
4236 
Apoio judiciário, prescrição. 
Sumário 
I – A nomeação de patrono e o pagamento 
de honorários a patrono já escolhido são 
modalidades distintas de apoio judiciário. 
II – O pedido de concessão do benefício de 
apoio judiciário na segunda daquelas 
modalidades não interrompe a prescrição. 

Apelação nº 1164/04 – 1ª Secção 
Data – 26/04/2004 
Sousa Peixoto 
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4237 
Duração do trabalho, tempo de trabalho, 
interrupção, redução. 
Sumário 
I – A redução do período normal de 
trabalho para 40 horas semanais visou que 
nenhum trabalhador prestasse mais do que 
aquele número de horas de trabalho 
efectivo. 
II – Não é trabalho efectivo, não 
integrando, por isso, o período normal de 
trabalho, o tempo das pausas de 10 minutos 
em que há paragem do posto de trabalho ou 
substituição do trabalhador que, assim, 
readquire a sua auto-disponibilidade. 
III – Mantendo-se os trabalhadores na 
empresa 41h40m por semana, mas 
prestando trabalho efectivo apenas durante 
40h00, não se verifica a prestação de 
trabalho suplementar. 

Apelação nº 5296/03 – 4ª Secção 
Data – 03/05/2004 
Ferreira da Costa 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4238 
Contrato de trabalho a termo, tempo 
parcial, litigância de má fé. 
Sumário 
I – O contrato de trabalho a tempo parcial 
tem de ser reduzido a escrito. 
II – A inobservância da forma escrita torna 
o contrato nulo. 
III – Trabalhador à procura de primeiro 
emprego é aquele que nunca trabalhou por 
tempo indeterminado, independentemente 
da sua idade. 
IV – Uma pessoa não deixa de ser 
trabalhador à procura de primeiro emprego 
pelo facto de ter trabalho por tempo 
indeterminado, mas a tempo parcial. 
V – As pessoas colectivas não podem ser 
condenadas como litigantes de má fé, 
recaindo tal responsabilidade sobre o seu 
representante que assim tenha actuado. 

Apelação nº 1088/04 – 1ª Secção 
Data – 03/05/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4239 
Acidente in itinere. 
Sumário 

I – Não é acidente de trabalho o acidente 
ocorrido no logradouro da residência da 
sinistrada, antes da porta que dá acesso à 
via pública, quando aquela, depois de ter 
tirado o carro da garagem para a via pública 
, veio atrás fechar a porta da garagem e 
buscar um filho menor e caiu ao descer os 
degraus da escada que liga a porta de 
entrada da habitação ao logradouro. 
II – Nas circunstâncias referidas, não se 
pode dizer que a trabalhadora já tinha 
iniciado a sua deslocação para o local de 
trabalho e o facto de ter ido atrás fechar a 
porta da garagem e buscar o filho não pode 
ser considerado como um desvio do 
percurso. 

Apelação nº 2057/04 – 1ª Secção 
Data – 03/05/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4240 
Acidente de trabalho, direito a 
reparação, obras. 
Sumário 
No domínio da Lei nº 2127, de 3 de Agosto 
de 1965, o direito a reparação por acidentes 
de trabalho não abrange a realização de 
obras de adaptação na residência do 
sinistrado. 

Apelação nº 618/04 – 1ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Cipriano Silva 

 
 
4241 
Declaração negocial. 
Sumário 
I – A nossa lei consagrou a “teoria da 
impressão do destinatário” no que diz 
respeito à interpretação das declarações 
negociais. 
II – Obrigando-se a entidade empregadora a 
pagar determinada importância líquida ao 
trabalhador, tal significa que aquela 
entidade assumiu a obrigação de pagar os 
impostos e contribuições inerentes àquela 
importância. 

Apelação nº 6620/03 – 4ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Fernanda Soares 
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4242 
Segredo profissional, escusa. 
Sumário 
I – O segredo profissional dos advogados 
tem subjacente interesses de ordem pública. 
II – Tal segredo só deve ser quebrado em 
situações muito excepcionais e quando em 
causa estejam interesses altamente 
relevantes que não possam ser satisfeitos 
por outra via. 
III – Tal quebra não se justifica se o 
depoimento do ex-mandatário do exequente 
tiver sido requerido pelo executado, para 
provar que a quantia exequenda havia já 
sido paga. 

Incidente nº 1171/04 – 1ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Sousa Peixoto 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4243 
Revisão da incapacidade. 
Sumário 
I – Nos dois primeiros anos após a data da 
sua fixação, a incapacidade pode ser revista 
uma vez em cada semestre, 
independentemente de terem decorrido ou 
não mais de seis meses após a data da 
fixação ou da última revisão. 
II – A data da fixação da pensão é a data do 
trânsito em julgado da respectiva decisão 
judicial. 

Agravo nº 2065/04 – 1ª Secção 
Data – 10/05/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4244 
Actualização de pensão, princípio da 
igualdade. 
Sumário 
I – A actualização das pensões emergentes 
de acidente de trabalho é feita, anualmente, 
nos termos em que o forem as pensões do 
regime geral da segurança social. 
II – Essa actualização, nos termos da 
Portaria nº 1514/02 de 17 de Dezembro, foi 
de 2% e não de 4%. 
III – A interpretação dada ao artigo 6º do 
Decreto-Lei nº 142/99, de 30 de Abril, pelo 
artigo único do Decreto-Lei nº 16/03, de 3 
de Fevereiro, não viola o princípio da 
igualdade. 

Agravo nº 387/04 – 4ª Secção 
Data – 17/05/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4245 
Ilícito de mera ordenação social, horário 
de trabalho. 
Sumário 
I – Qualquer notificação ao arguido 
interrompe o prazo de prescrição do 
procedimento contra-ordenacional. 
II – A infracção aos tempos mínimos de 
repouso dos motoristas constitui contra-
ordenação imputável apenas à entidade 
empregadora. 
III – A fixação do montante das coimas em 
função da dimensão económica da empresa 
não viola o princípio da igualdade. 
IV – A remessa dos autos de contra-
ordenação a Tribunal equivale à acusação e, 
por isso, qualquer omissão ocorrida no auto 
de notícia ou na decisão administrativa é 
irrelevante, se os elementos constarem de 
outras peças do processo. 

Rec. Contraordenacional nº 
6102/03 – 4ª Secção 
Data – 17/05/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4246 
Suspensão do despedimento, retribuição. 
Sumário 
No período que medeia entre a decisão de 
suspensão do despedimento e a decisão que 
julga a acção de impugnação do mesmo, o 
empregador está obrigado a pagar ao 
trabalhador despedido as retribuições 
entretanto vencidas, tanto na hipótese de ele 
não ter comparecido ao serviço por sua 
iniciativa, como na hipótese de o 
empregador o não ter convocado para 
retomar o trabalho. 

Apelação nº 6551/03 – 4ª Secção 
Data – 17/05/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4247 
Rescisão pelo trabalhador, justa causa, 
não pagamento da retribuição. 
Sumário 
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I – A recusa de picar o ponto por parte do 
trabalhador não constitui fundamento legal 
para o não pagamento da retribuição. 
II – O não pagamento da retribuição com 
aquele fundamento constitui justa causa de 
rescisão do contrato por parte do 
trabalhador. 

Apelação nº 619/04 – 1ª Secção 
Data – 17/05/2004 
Machado da Silva 

 
 
4248 
Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal, incapacidade temporária, 
factos supervenientes. 
Sumário 
I – A culpa da entidade patronal na 
produção do acidente de trabalho pode 
resultar da falta de observação das regras 
sobre segurança, higiene e saúde no 
trabalho e da falta de observação dos 
deveres gerais de cuidado. 
II – A não utilização de determinado 
equipamento de segurança (o cinto de 
segurança, por exemplo) não configura uma 
situação de culpa por violação das regras de 
segurança se existir norma legal que 
especificamente obrigasse a utilizar tal 
equipamento. 
III – Se tal norma não existir, só há culpa se 
os deveres gerais de cuidado impusessem o 
uso daquele equipamento. 
IV – A incapacidade temporária converte-se 
em incapacidade permanente decorridos 
que sejam 18 meses sobre a data do 
acidente. 
V – Todavia, se à data da decisão final, o 
sinistrado já estiver curado, há que atender 
ao grau de incapacidade permanente de que 
realmente ficou afectado após a cura, ou 
seja, a pensão até à data da cura, deve ser 
fixada em função da incapacidade 
permanente que lhe foi atribuída por via 
daquela conversão e, após a data da cura, 
deve ser fixada em função da incapacidade 
permanente que lhe foi atribuída após a 
cura. 

Apelação nº 72/04 – 4ª Secção 
Data – 24/05/2004 
Fernanda Soares 

 
 
 

4249 
Penhora, estabelecimento comercial, 
radiodifusão sonora. 
Sumário 
O local onde é exercida a actividade de 
radiodifusão sonora constitui um 
estabelecimento comercial e é susceptível 
de penhora. 

Agravo nº 1092/04 – 4ª Secção 
Data – 24/05/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4250 
Ilícito de mera ordenação social, 
contribuição para a segurança social. 
Sumário 
Comete ilícito de mera ordenação social o 
empregador que não efectua os descontos 
devidos à Segurança Social relativamente a 
trabalhadores moçambicanos que para ele 
se encontravam a trabalhar em Portugal, 
mediante contrato de trabalho a termo. 

Rec. Contraordenacional nº 628/04 
– 4ª Secção 
Data – 24/05/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4251 
Gravação da prova, prazo de 
interposição de recurso. 
Sumário 
Se tiver havido gravação da prova e o 
recurso tiver por objecto a sua reapreciação, 
o prazo para apelar é de 30 dias, ainda que a 
gravação não fosse admissível. 

Apelação nº 3383/02 – 4ª Secção 
Data – 24/05/2004 
Machado da Silva 

 
 
4252 
Reforma da decisão, recurso. 
Sumário 
I – Não é passível de recurso o despacho 
que indeferir o requerimento de 
rectificação, esclarecimento ou reforma da 
sentença. 
II – Ainda que o recurso tenha sido 
admitido, a relação não pode conhecer dele. 

Apelação nº 1077/04 – 1ª Secção 
Data – 24/05/2004 
Machado da Silva 
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4253 
Recibo de quitação. 
Sumário 
I – O “recibo de vencimento” apesar de ser 
um documento da autoria da entidade 
empregadora, faz prova do pagamento das 
retribuições nele indicadas, se dele constar 
e tiver sido subscrita pelo trabalhador a 
seguinte declaração: “Declaro que recebi a 
quantia constante deste recibo”. 
II – Tal declaração vale como quitação. 

Apelação nº 1714/04 – 1ª Secção 
Data – 24/05/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4254 
Contrato de trabalho a termo. 
Sumário 
I – A criação de um departamento de 
marketing e apoio pós-venda, com o 
objectivo de aumentar as vendas dos bens 
produzidos e comercializados pela empresa, 
não se traduz no lançamento de uma nova 
actividade da empresa para efeitos do 
disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 41º 
do Regime Jurídico aprovado pelo Decreto-
Lei nº 64-A/89, de 27 de Fevereiro (LCCT). 
II – É nulo o termo aposto no contrato de 
trabalho celebrado com aquele fundamento. 

Apelação nº 1725/04 – 1ª Secção 
Data – 24/05/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4255 
Despedimento ilícito, prestações devidas, 
entidade patronal, morte. 
Sumário 
I – O contrato de trabalho caduca com a 
morte do empregador, se os seus sucessores 
não prosseguirem a actividade que por ele 
era desenvolvida. 
II – O trabalhador ilicitamente despedido só 
tem direito às retribuições que teria auferido 
até à morte do empregador, se os sucessores 
não prosseguirem com a actividade. 

Apelação nº 872/02 – 1ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Domingos Morais 

 
 
 
 

4256 
Acidente de trabalho, Fundo de 
Acidentes de Trabalho, responsabilidade. 
Sumário 
I – No caso de insolvência da entidade 
empregadora, o FAT responde pelo 
pagamento das prestações a que aquela se 
obrigou em auto de conciliação. 
II – A responsabilidade do FAT abrange o 
agravamento da pensão, mas não a 
indemnização por danos morais. 

Agravo nº 1410/04 – 4ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4257 
Acidente de trabalho, fixação da 
incapacidade, bonificação de 1,5. 
Sumário 
Nos termos da alínea a) do nº 5 das 
Instruções Gerais da Tabela Nacional de 
Incapacidades, os coeficientes da 
incapacidade previstos naquela Tabela são 
bonificados em 1,5, se a vítima tiver sofrido 
perda ou diminuição da função inerente ou 
imprescindível ao desempenho do posto de 
trabalho que ocupava e se, 
cumulativamente, não houver possibilidade 
de lhe atribuir um posto de trabalho 
compatível com a sua incapacidade ou se 
tiver 50 anos de idade, ou mais. 

Apelação nº 2920/04 – 1ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Machado da Silva 

 
 
4258 
Contrato de trabalho a termo, 
reintegração de trabalhador, recurso, 
efeito devolutivo. 
Sumário 
I – A reintegração do trabalhador na 
pendência do recurso com efeito devolutivo 
interposto pelo empregador não configura a 
celebração de um novo contrato de trabalho 
sem termo nem a renovação do anterior 
contrato a termo, por falta de vontade 
negocial nesse sentido. 
II – O suporte da relação laboral mantida na 
pendência do recurso é a decisão judicial 
que condenou a entidade empregadora a 
reintegrar o trabalhador. 
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III – Julgado procedente o recurso, a 
entidade empregadora não é obrigada a 
manter aquela relação. 

Apelação nº 2273/04 – 1ª Secção 
Data – 31/05/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4259 
Acidente de trabalho, pensão, remissão. 
Sumário 
I – Relativamente à remissão das pensões 
resultantes de acidentes ocorridos na 
vigência da Lei nº 2127 apenas há que 
atender aos valores fixados no artigo 74º do 
Decreto-Lei nº 143/99, de 30 de Abril. 
II – O disposto no artigo 56º daquele 
Decreto-Lei não lhes é aplicável. 

Agravo nº 2483/04 – 1ª Secção 
Data – 07/06/2004 
Cipriano Silva 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4260 
Contrato de trabalho a termo, 
despedimento, efeitos. 
Sumário 
No contrato de trabalho a termo, o 
trabalhador ilicitamente despedido tem 
direito à compensação que receberia se o 
contrato tivesse cessado por caducidade. 

Apelação nº 6547/03 – 1ª Secção 
Data – 07/06/2004 
Domingos Morais 

 
 
4261 
Contrato de trabalho, jogador 
profissional. 
Sumário 
I – A obrigação de um jogador de futebol é 
de meios e não de resultado. 
II – Por isso, apesar de só ter jogado 
durante 15 minutos durante a época, o 
jogador tem direito ao prémio de 
permanência na 1ª divisão contratualmente 
acordado entre as partes. 
III – A reclamação desse prémio não 
configura uma situação de abuso do direito, 
salvo se o clube alegar e provar que a falta 
de participação nos jogos ocorreu por culpa 
do atleta. 

 

Apelação nº 1079/04 – 4ª Secção 
Data – 07/06/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4262 
Acidente de trabalho, incapacidade 
permanente absoluta para o trabalho 
habitual, subsídio, montante da pensão. 
Sumário 
I – Nos casos de incapacidade permanente 
absoluta para o trabalho habitual, o 
sinistrado tem direito ao subsídio de 
elevada incapacidade. 
II – Tal subsídio corresponde a 70% do 
salário mínimo nacional mais elevado 
acrescido do montante que resultar da 
multiplicação do grau de incapacidade 
permanente de que o trabalhador estiver 
afectado para as restantes profissões por 
30% daquele salário mínimo nacional. 

Apelação nº 1915/04 – 4ª Secção 
Data – 07/06/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4263 
Acidente de trabalho, pensão, remição. 
Sumário 
I – O disposto no artigo 56º do Decreto-Lei 
nº 143/99, de 30 de Abril, não se aplica às 
pensões resultantes de acidentes ocorridos 
na vigência da Lei nº 2127, de 3 de Agosto 
de 1965. 
II – Relativamente a essas pensões apenas 
se aplica o disposto no artigo 74º daquele 
Decreto-Lei. 

Apelação nº 1925/04 – 4ª Secção 
Data – 07/06/2004 
Ferreira da Costa 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4264 
Despedimento, justa causa. 
Sumário 
I – A honestidade é um valor absoluto que 
não admite graduação. 
II – Por isso, constitui justa causa de 
despedimento o comportamento do 
trabalhador que aceita uma peça de 
vestuário oferecida por um colega de 
trabalho que sabia ter sido por ele retirada 
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de uma caixa pertencente a um cliente da 
sua entidade patronal. 

Apelação nº 1710/04 – 1ª Secção 
Data – 07/06/2004 
Machado da Silva 

 
 
4265 
Resolução do contrato, denúncia de 
contrato, gravação da prova, depoimento 
de parte, sócio gerente. 
Sumário 
I – O trabalhador que tenha denunciado o 
contrato com aviso prévio pode, no decurso 
do mesmo aviso prévio, resolver o contrato 
com justa causa. 

II – Se não houver audiência preliminar, a 
gravação da prova no processo laboral não 
pode ser requerida após a notificação do 
despacho saneador, pelo facto de o disposto 
no artigo 512 do Código de Processo Civil 
não ser aplicável, nessa parte, no processo 
laboral. 
III – O sócio gerente que tenha sido 
destituído da gerência não pode prestar 
depoimento de parte, apesar de aquela 
destituição ainda não ter sido objecto de 
registo. 

Apelação nº 68/04 – 1ª Secção 
Data – 14/06/2004 
Sousa Peixoto 
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TEXTO INTEGRAL DE ACÓRDÃOS 

 

1.  Preterição do tribunal arbitral, competência. 

2.  Justo impedimento. 

3.  Execução de sentença, equidade. 

4.  Táxi, licença, bem comum. 

5.  Indemnização, incapacidade, direito à vida. 

6.  Expropriação por utilidade pública. 

7.  Detenção de estupefaciente. 

8.  Extinção do procedimento criminal, declaração de falência. 

9.  Crime de imprensa, dever de informar. 

10. Acidente de viação, homicídio por negligência. 

11. Constituição de assistente, ausência, ofendido. 

12. Nulidade da decisão. 

13. Falsificação de documento. 

14. Rejeição de recurso.  

15. Constituição de assistente, falsas declarações. 

16. Sigilo bancário. 
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17. Acidente de viação, homicídio por negligência. 

18. Abuso de confiança fiscal, suspensão da execução da pena. 

19. Meios de prova, fotografia ilícita. 

20. Crime de dano, legitimidade para a queixa. 

21. Direito de queixa, constituição de assistente. 

22. Ilícito de mera ordenação social, competência, delegação, princípio da 

confiança. 

23. Termo de identidade e residência, notificação do arguido. 

24. Julgamento sem a presença do réu, falta do arguido, mandado de 

detenção. 

25. Crime de imprensa, presunção de inocência, difamação. 

26. Matéria de facto, matéria de direito, ilicitude, impugnação, culpa, 

nulidades. 

27. Programa informático. 

28. Abertura de instrução, requerimento, rejeição. 
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1. Sumário nº 3974 
I – É da competência exclusiva dos Órgãos da 
Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
(Comissão Arbitral) a acção anulatória das 
deliberações sociais da mesma. 
II – A preterição do tribunal arbitral 
voluntário constitui excepção dilatória, cujo 
conhecimento não é oficioso. 
 
ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO: 
 
I. RELATÓRIO 
 
“X....., SAD”, com sede no Estádio....., em....., e “W....., 
SAD”, com sede na....., no....., propuseram na -ª Vara Cível, 
-ª Secção, do....., a presente acção declarativa de 
condenação, com processo ordinário, contra a “Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional”, com domicílio da Rua 
da...., no....., pedindo que se declare nula e sem qualquer 
validade e eficácia a deliberação tomada na Assembleia 
Geral da Ré, em 19 de Outubro de 2001, que aprovou a 
criação de diversos escalões para fixação de compensações 
financeiras de diferente valor entre os clubes e SAD’s 
associados da Ré, a composição de cada escalão e o valor 
das respectivas comparticipações financeiras. 
Subsidiariamente, para a hipótese do pedido principal não 
proceder, pedem as Autoras que a referida deliberação seja 
anulada. 
Fundam o pedido de nulidade da deliberação na violação do 
princípio constitucional da igualdade e o pedido subsidiário 
de anulação na figura do abuso de direito. 
 
A Ré contestou, invocando, para o que ao caso interessa, a 
excepção da preterição do tribunal arbitral, e escudando-se, 
para esse efeito, na violação da convenção de arbitragem. 
 
Na réplica, as Autoras responderam à referida excepção, 
pugnando pela sua improcedência. 
 
Por decisão proferida no dia 27.05.2003, foi julgada 
procedente a excepção dilatória da preterição do tribunal 
arbitral, absolvendo-se a Ré da instância. 
 
Não conformadas com o sentido dessa decisão, dela 
recorreram as Autoras. 
O recurso foi admitido como sendo de agravo, com subida 
imediata nos próprios autos e com efeito suspensivo (v. fls. 
353). 
 
Nas respectivas alegações de recurso, as agravantes pedem a 
revogação da decisão impugnada, formulando, para o efeito, 
as seguintes conclusões: 
I. A sentença recorrida entende que, com o recurso dos 
tribunais comuns na matéria dos autos, as recorrentes 
preteriram a Comissão Arbitral da Liga. Contudo 
II. Os Estatutos da Liga contêm dois artigos distintos sobre a 
competência da Comissão Arbitral, pelo que é fundamental 
averiguar o respectivo campo de aplicação. 
III. A alínea b) do art. 54º dos estatutos da Liga atribui à 
Comissão Arbitral competência para dirimir litígios entre a 
Liga e os clubes membros ou entre estes, compreendidos no 
âmbito da associação (o sublinhado é nosso). 
IV. O art. 55º dos estatutos da Liga, pelo seu lado, atribui à 
Comissão Arbitral – com exclusão de qualquer outra – a 
jurisdição para dirimir litígios compreendidos no âmbito da 
Associação e emergentes dos Estatutos e Regulamento 
Geral. 
V. O âmbito do art. 55º tem necessariamente de ser mais 
restrito que o da alínea b) do art. 54º, sob pena de se 
concluir por uma péssima técnica normativa, conclusão 
improvável dada a qualidade dos redactores, onde se 

incluíam numerosos juristas, nomeadamente magistrados de 
carreira e advogados. 
VI. Para determinar o âmbito de aplicação específica do art. 
55º - que estabelece uma competência exclusiva – há que 
interpretar as diferenças na redacção dos preceitos em causa, 
e dessas diferenças retirar um sentido útil. 
VII. A norma do art. 54º dos estatutos refere o âmbito da 
associação (com “a” minúsculo), e não inclui qualquer 
limitação quanto à origem dos conflitos. Aponta, pois para 
todo e qualquer litígio, proveniente de violação de lei, dos 
estatutos ou do regulamento geral, tenha ou não a ver com 
os fins específicos para que a associação foi criada. 
VIII. A norma do art. 55º dos estatutos, pelo contrário, 
refere o âmbito da Associação (com “A” maiúsculo) – 
apontando por isso para os fins específicos desta concreta 
Associação (organizar o futebol e as competições 
profissionais) – e exige que os litígios sejam emergentes dos 
Estatutos ou do Regulamento Geral. 
IX. Ao contrário do que entende a douta sentença recorrida, 
não está em causa a norma estatutária que obriga à 
comparticipação das despesas da Liga. 
X. Está em causa uma deliberação social da Assembleia 
Geral da Liga que pretende fixar contribuições desiguais por 
parte dos clubes e SAD’s para o orçamento da Liga. Não 
está em causa o futebol, nem a organização das 
competições, nem qualquer obrigação estatutária. Está em 
causa a violação dos preceitos legais e constitucionais na 
fixação dos critérios de repartição do montante da 
comparticipação nas despesas de funcionamento da Liga. 
XI. Não estando em causa o futebol nem as suas 
competições, e tratando-se de uma violação da lei, a 
competência da Comissão Arbitral não é exclusiva, 
admitindo-se o recurso aos tribunais comuns. 
XII. A deliberação ora posta em crise não é susceptível, nem 
indirectamente, de se dar cumprimento ao objectivo da Liga 
de organização das competições de carácter profissional que 
se disputem no âmbito da FPF. 
XIII. A sentença recorrida violou os arts. 54º e 55º dos 
Estatutos da Liga de Futebol Profissional, o artigo 236º do 
Código Civil e o n.º 5 do art. 20º da Constituição da 
República Portuguesa. 
 
Nas contra-alegações de fls. 390 e ss., a Ré defende a 
manutenção do decidido em 1ª instância.  
 
O Mmº Juiz manteve a decisão sob recurso (v. fls. 409). 
 
Foram colhidos os vistos legais. 

* 
Uma vez que o objecto do recurso é delimitado pelas 
conclusões das recorrentes - - arts. 684º, n.º 3 e 690º do CPC 
- a única questão a debater é a de saber se se verifica, 
efectivamente, a excepção dilatória da preterição do tribunal 
arbitral. 
 

* 
II. FUNDAMENTAÇÃO 
 
OS FACTOS 
 
Os factos que podem interessar ao recurso são os que 
seguem : 
1. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional é uma 
associação de direito privado e órgão autónomo da 
Federação Portuguesa de Futebol, que tem como fins 
principais, entre outros, a promoção e defesa dos interesses 
comuns dos seus membros e a gestão dos assuntos inerentes 
à organização e prática do futebol profissional e das suas 
competições, além da organização e regulamentação das 
competições de carácter profissional que se disputam no 
âmbito da Federação Portuguesa de Futebol. 
2. A Liga Portuguesa de Futebol Profissional é composta 
por clubes e SAD’s que disputam competições de natureza 
profissional, designadamente os campeonatos da I Liga e da 
II Liga. 
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3. As Autoras (agravantes) são sociedades anónimas 
desportivas (SAD’s). 
4. São associadas de pleno direito da Ré Liga, encontrando-
se em pleno gozo dos seus direitos. 
5. A Liga Portuguesa de Futebol rege-se pelos Estatutos 
juntos, por fotocópia, a fls. 119 e ss., pelos Regulamentos 
que de acordo com os ditos Estatutos forem emitidos, e pela 
demais legislação aplicável. 
6. No dia 19.10.2001 teve lugar uma reunião ordinária da 
Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional, conforme fotocópia da respectiva acta de fls. 
154 a 171, reunião essa em que, por maioria de votos dos 
associados e com os votos contra das aqui Autoras 
(agravantes), foi deliberada a fixação de novos montantes de 
comparticipações financeiras mensais a pagar à Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional pelos Clubes e SAD’s 
seus associados, com início retroagido a Julho de 2001, de 
acordo com os seguintes escalões e valores: 
 
I Liga 
 
I. W..., SAD, Y…, SAD e X..., SAD - Esc. 3.000.000$00 (€ 
14.963,94) 
II. D..., SAD, G..., SAD e R..., SAD - Esc. 1.400.000$00 (€ 
6.983,17) 
III. Restantes Clubes - Esc. 750.000$00(€ 3.740,98) 
 
II Liga 
 
Todos os Clubes - Esc. 50.000$00 (€ 249,40) 
 
7. Dão-se, neste lugar, por integralmente reproduzidos, os 
documentos de fls. 82 e 154 a 171. 
 
O DIREITO 
 
A Liga Portuguesa de Futebol Profissional é uma associação 
de direito privado, que se rege pelos Estatutos, pelos 
Regulamentos que de acordo com eles forem emitidos, e 
pela legislação aplicável – art 1º dos Estatutos. 
Essa associação tem como fins principais: 
a) exercer as competências como órgão autónomo da 
Federação Portuguesa de Futebol de acordo com a Lei de 
Bases do Sistema Desportivo; 
b) promover a defesa dos interesses comuns dos seus 
membros e a gestão dos assuntos inerentes à organização e 
prática do futebol profissional e das suas competições; 
c) organizar e regulamentar as competições de carácter 
profissional que se disputem no âmbito da Federação 
Portuguesa de Futebol; 
d) explorar comercialmente as competições por si 
organizadas, sem prejuízo da liberdade de contratação dos 
clubes e SAD’s nas matérias que só a eles digam respeito – 
v. art. 5º dos Estatutos. 
 
São associados da Liga, obrigatória e exclusivamente, todos 
os clubes ou sociedades desportivas que disputem 
competições de natureza profissional, como tal definidas em 
diploma legal adequado – v. art. 7º dos Estatutos. 
Constitui obrigação dos associados, entre outras, contribuir 
para as despesas da Liga, pagando pontualmente as quotas e 
outros encargos que sejam fixados, e acatar as deliberações 
dos órgãos da Liga, procedendo em conformidade com elas 
– v. art. 10º, n.º 1, als. g) e h). 
São órgãos da Liga: a Assembleia Geral, sua Mesa e 
Presidente; o Presidente da Liga; a Direcção; a Comissão 
Executiva; o Conselho Fiscal; a Comissão Arbitral, a 
Comissão Disciplinar; e a Comissão de Arbitragem – v. art. 
12º dos Estatutos. 
A Assembleia Geral é formada por todos os associados no 
pleno exercício dos seus direitos e as suas deliberações são 
tomadas por maioria absoluta de votos dos associados 
presentes, salvo os casos das deliberações que envolvam 
alterações dos estatutos (3/4 do número total de votos) ou 
que se pronunciem sobre a dissolução da Liga (3/4 do 

número total dos associados) – v. arts. 24º e 35º dos 
Estatutos. 
 
À Comissão Arbitral compete, nos termos do art. 54º dos 
Estatutos: 
“a) Julgar os recursos interpostos das deliberações 
disciplinares da Comissão Disciplinar, nas matérias 
estritamente respeitantes às infracções disciplinares 
previstas no Capítulo V dos Estatutos; 
b) Dirimir os conflitos entre a Liga e os clubes membros ou 
entre estes, compreendidos no âmbito da associação”. 
No art. 55º dos Estatutos vem prescrito que: 
“A Liga e os clubes seus associados reconhecem 
expressamente a jurisdição da Comissão Arbitral com 
exclusão de qualquer outra, para dirimir todos os litígios 
compreendidos no âmbito da Associação e emergentes, 
directa ou indirectamente, dos presentes Estatutos e 
Regulamento Geral”. 
Feito este necessário excurso pelos Estatutos da Liga 
Portuguesa de Futebol Profissional, focando apenas as 
normas estatutárias que nos auxiliarão na decisão, 
tentaremos seguidamente situar a concreta questão colocada 
no recurso. 
Antes, porém, importa referir que a Liga, enquanto pessoa 
colectiva de direito privado (associação), está ainda sujeita 
ao regime dos artigos 157º a 184º do Código Civil.  
 
Na reunião ordinária do dia 19.10.2001, a Assembleia Geral 
da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, observando a 
ordem de trabalhos oportunamente difundida pelos 
associados, foi deliberado, por maioria de votos dos 
associados e com alguns votos contra, nomeadamente os das 
agravantes, fixar os novos montantes de comparticipações 
financeiras mensais a pagar à Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional pelos Clubes e SAD’s seus associados, com 
início retroagido a Julho de 2001. 
As agravantes pretendem que o Tribunal declare a nulidade 
ou, subsidiariamente, a anulação de tal deliberação, por a 
mesma violar o princípio constitucional da igualdade e por 
estar ferida de abuso de direito. 
A agravada sustenta que essa impugnação deve ser feita na 
Comissão Arbitral, de acordo com as regras dos arts. 54º e 
55º dos Estatutos, tendo feito proceder, na 1ª instância, a 
excepção dilatória da preterição de tribunal arbitral. Daí o 
recurso das agravantes. 
 
O art. 212º, n.º 2, da Constituição da República Portuguesa, 
na versão de 1982, tal como na de hoje (art. 209º, n.º 2), 
previa a existência de tribunais arbitrais. 
A Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto, (Lei de Bases da 
Arbitragem Voluntária - LAV), materializou o quadro 
normativo de afirmação desta nova realidade jurisdicional. 
No art. 1º desse diploma dispõe-se: 
“Desde que por lei especial não esteja submetido 
exclusivamente a tribunal judicial ou a arbitragem 
necessária, qualquer litígio que não respeite a direitos 
indisponíveis pode ser cometido pelas partes, mediante 
convenção de arbitragem, à decisão de árbitros”. 
E o n.º 2 do mesmo artigo preceitua: 
“A convenção de arbitragem pode ter por objecto um litígio 
actual, ainda que se encontre afecto a tribunal judicial 
(compromisso arbitral), ou litígios eventuais emergentes de 
uma determinada relação jurídica contratual ou 
extracontratual (cláusula compromissória)”. 
Assim, a convenção arbitral é um negócio jurídico bilateral, 
na medida em que resulta da convergência da vontade das 
partes – v. Ac. STJ de 18.01.2000, no processo n.º 99A1015, 
em www.stj.pt.  
Por esse facto é que os tribunais arbitrais voluntários são 
considerados instituições de natureza privada. Mas, por 
participarem no exercício da função jurisdicional, 
reconhece-se às suas decisões força de caso julgado e força 
executiva – cfr. art. 26º da Lei 31/86. Como lapidarmente se 
escreveu no Ac. do STJ de 18.01.2000, no processo n.º 
99A1015, em www.stj.pt, citando Francisco Cortez, “A 
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Arbitragem Voluntária em Portugal”, em “O Direito”, pág. 
555, “a arbitragem voluntária é contratual na sua origem, 
privada na sua natureza, jurisdicional na sua função e 
pública no seu resultado”. 
 
Será, então, que a matéria versada nos autos é da exclusiva 
competência do tribunal arbitral? 
Com o devido respeito por opinião contrária, parece-nos que 
sim. 
A competência do tribunal afere-se pelo pedido do autor, ou 
seja pelo quid disputatum. 
O que as agravantes pretendem com a presente demanda é a 
declaração de nulidade ou, subsidiariamente, a anulação da 
deliberação da assembleia geral da agravada, tomada na 
reunião ordinária do dia 19.10.2001, que fixou os novos 
montantes das comparticipações mensais dos associados.  
A deliberação tomada pela assembleia de uma associação é 
um negócio jurídico unilateral, plural e heterogéneo. 
Unilateral, por emanar de uma só pessoa (a pessoa 
colectiva); plural, por no processo da sua formação 
intervirem os diversos associados da pessoa colectiva; e 
heterogénea, por expressar, segundo o princípio da maioria, 
a luta de vontades divergentes dos vários associados.  
Os associados têm o direito de se opor a qualquer 
deliberação ilegal que viole ou contrarie a lei geral ou a lei 
especial do corpo colectivo (estatutos), pedindo que se anule 
a deliberação ilegal. 
Diz, com efeito, o art. 177º do CC que “as deliberações da 
assembleia geral contrárias à lei ou aos estatutos, seja pelo 
seu objecto, seja por virtude de irregularidades havidas na 
convocação dos associados ou no funcionamento da 
assembleia, são anuláveis. 
O Prof. Ferrer Correia ensina que “é de interesse público 
que as ilegalidades cometidas pela assembleia geral, no seu 
deliberar, sejam denunciadas – e é sobretudo da acção dos 
próprios sócios (solicitados e movidos pelo zelo dos seus 
interesses particulares) que a lei fia a realização daquele 
objectivo” – RLJ, ano 96º, pág. 162. 
Sempre que o conteúdo de uma deliberação colida com uma 
norma legal que exprima uma tutela jurídica de interesse 
primacialmente público, concluir-se-á que essa deliberação 
pode ser invalidada. 
Ora, a ilegalidade apontada pelas agravantes, de cuja 
substancialidade aqui não cuidaremos, é a de que a referida 
deliberação viola, antes que tudo, o princípio da igualdade 
consagrado no art. 13º da CRP, que se integra no elenco dos 
preceitos respeitantes aos direitos, liberdades e garantias. 
Como decorre expressamente do art. 18º, n.º 1, da CRP, os 
preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades 
e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as 
entidades públicas e privadas. São normas imperativas e 
inderrogáveis que limitam a autonomia privada. 
Segundo as agravantes, a deliberação da Ré integra, ainda, 
abuso de direito. 
O abuso de direito é, igualmente, proibido por lei – v. art. 
334º do CC. No campo específico das deliberações sociais, 
o abuso de direito verifica-se quando aquelas são tomadas 
não em função do fim social da pessoa colectiva, mas antes 
no interesse particular dos vários associados que constituem 
a maioria. 
São estas as causas do pedido de impugnação da deliberação 
social da Ré. 
Não nos podemos, porém, abstrair do que está em jogo.  
Aquilo que motiva o pedido de invalidade da deliberação da 
Ré é a fixação do aumento, alegadamente ilegal, das 
comparticipações financeiras mensais dos associados. 
Essa matéria fazia parte da ordem de trabalhos da 
assembleia, conforme o atestam o aviso convocatório da 
assembleia e a própria acta desta – v. ponto 2. da ordem de 
trabalhos (fls. 82) e acta de fls. 155 e ss. 
E não temos a menor dúvida de que tal matéria versa sobre 
direitos disponíveis e inscreve-se no leque de situações de 
natureza financeira previstas nos estatutos da Ré, dizendo 
respeito às relações desta com os seus associados, maxime 
às obrigações destes para com aquela. Basta atentar-se ao 

que dispõem as alíneas g) e h) do art. 10º dos Estatutos, 
acima referidas, para se concluir que a questão tratada na 
deliberação diz efectivamente respeito à actividade 
associativa, emergindo directamente dos Estatutos da Ré. 
Ora, o art. 55º desses mesmos estatutos convenciona a 
competência exclusiva do tribunal arbitral para os litígios 
compreendidos no âmbito da Associação e emergentes, 
directa ou indirectamente, dos Estatutos e do Regulamento 
Geral.  
Assim, em nosso entender, a convenção arbitral abrange a 
acção anulatória da deliberação social da Ré, estando o 
conhecimento desta cometido à Comissão Arbitral – v., 
neste mesmo sentido, o Ac. da Relação de Lisboa, de 
15.04.1986, CJ, Ano XI, Tomo 2, pág. 110. 
 
A preterição do tribunal arbitral voluntário constitui 
excepção dilatória, cujo conhecimento não é oficioso – arts. 
494º, n.º 1, al. j) e 495º do CPC. É que, como sustenta Raul 
Ventura, “Convenção de Arbitragem”, ROA n.º 46, pág. 
301, “da convenção de arbitragem nasce um direito 
potestativo para cada uma das partes, cujo conteúdo consiste 
na faculdade de fazer constituir um tribunal arbitral para 
julgamento de certo litígio que, à data da convenção, tanto 
pode ser actual como futuro. Correlativamente, cada uma 
das partes fica sujeita a uma vinculação”. Assim, na 
convenção arbitral, ambas as partes ficam constituídas no 
ónus de, querendo ver decidido litígio que se compreenda no 
seu objecto, preferirem a jurisdição arbitral, privada, à 
jurisdição pública. Por isso, se porventura, apesar da 
existência de convenção de arbitragem, uma das partes no 
litígio demandar a outra em tribunal judicial, o juiz deve 
abster-se de conhecer do pedido e absolver o réu da 
instância, por ocorrer a excepção dilatória da preterição do 
tribunal arbitral – v. Lopes dos Reis, “Questões de 
arbitragem Ad-Hoc II”, ROA, n.º 59, pág. 292. 
Tendo a Ré arguido, como lhe competia, a referida 
excepção, bem andou o Mmº Juiz a quo ao decidir pela sua 
procedência, dado que, por um lado, o litígio não está por lei 
submetido ao tribunal judicial ou à arbitragem necessária, 
estando, por outro lado, o seu objecto compreendido no 
âmbito dos direitos disponíveis. 

* 
III. DECISÃO 
Em conformidade com o exposto, nega-se provimento ao 
agravo confirmando-se a decisão da 1ª instância. 
Custas pelos agravantes. 

* 
PORTO, 23 de Março de 2004 
Henrique Luís de Brito Araújo 
Alziro Antunes Cardoso 
Albino de Lemos Jorge 
 
 
2. Sumário nº 3984 
I – Na Reforma Processual de 1995/1996 o 
conceito de justo impedimento alargou-se, 
tornando-se agora mais flexível a sua 
interpretação e atenuados os respectivos 
pressupostos. 
II – Deixou a lei de fazer qualquer exigência 
a respeito da normal imprevisibilidade do 
evento, estranho à vontade da parte, para se 
contar apenas na não imputabilidade à parte 
nem aos seus representantes ou mandatários 
pela ocorrência do obstáculo que impediu a 
prática do acto. 
III – Constitui justo impedimento o facto de 
se tentar enviar o documento para o tribunal 
por fax dentro dos limites legais de prazo e o 
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mesmo não ser possível por telefone-fax não 
ligar, dando constantes sinais de interrupção. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto:  
 
I. Relatório 
 
No processo de expropriação litigiosa em que é expropriante 
o ICOR-Instituto para a Construção Rodoviária, hoje IEP, e 
expropriada B..... foi proferida sentença. 
Esta, no entanto, foi objecto de recurso independente por 
parte da expropriada, e de recurso subordinado por parte da 
expropriante, tendo o recurso da expropriante sido admitido 
em 2003.02.03, e sido notificada a esta o despacho que o 
admitiu, por carta enviada ao Il. Mandatário em 2003.02.07. 
A expropriante pretendeu enviar por telecópia as suas 
alegações no dia 2003.03.12, último dia do prazo, por volta 
das 23h e 40 m; no entanto, o número do telefone-fax para o 
qual ligava dava constantes sinal de interrompido, 
impossibilitando a respectiva transmissão, apesar de a 
expropriante ter efectuado várias tentativas (5) e deixado o 
fax em remarcação automática, mas sem resultado. 
Em 2003.03.13 apresentou então a expropriante, 
fisicamente, as suas alegações de recurso e requerimento a 
acompanhá-las, onde se invocava o justo impedimento. 
No entanto, apesar de provados os factos enunciados, o M.º 
Juiz considerou que os mesmos não integravam justo 
impedimento, por não ser esse facto (da não recepção das 
alegações até às 24 horas desse mesmo dia) um evento 
imprevisto e imprevisível, considerando o M.º Juiz que o Il. 
Mandatário da expropriante não actuou com a diligência 
devida ao pretender enviar as alegações a poucos minutos do 
termo do prazo; sustentou o M.º Juiz que a expropriante não 
alegou sequer a impossibilidade de ter entregue 
anteriormente as alegações de recurso, e que a 
impossibilidade de envio delas por via fax em tempo real 
não é sequer um evento imprevisível. 
 
A expropriante não se conformou com o despacho de 
indeferimento relativa ao justo impedimento, tendo então 
interposto recurso, que foi admitido como de agravo, com 
subida imediata, em separado e efeito meramente 
devolutivo. 
Apresentou então a expropriante as suas alegações de 
recurso. 
A expropriada contra-alegou. 
 
O M.º Juiz manteve o despacho recorrido. 
 

.............................. 
 
II. Âmbito do recurso. 
 
De acordo com o disposto nos arts. 684.º-3 e 690.º-1 do 
CPC, o âmbito do recurso delimita-se pelas conclusões que 
o recorrente apresente nas alegações respectivas. Daí que 
haja manifesto interesse em transcrevê-las, o que passamos a 
fazê-lo: 
 
“1. Vem o presente recurso de agravo interposto do douto 
despacho de fls. 355, 356 e 357 que julgou não verificado o 
justo impedimento alegado pela expropriante a fls...., por 
inexistência de circunstancialismo que se enquadre in casu 
no âmbito dessa figura definida no art. 146.º do CPC. 
2. Determina o art. 146.º-1 do CPC. que “Considera-se justo 
impedimento o evento não imputável à parte nem aos seus 
representantes ou mandatários que obste à prática atempada 
do acto”. 
3. Por seu turno, o art. 143.º-4 do CPC dispõe que “As 
partes podem praticar os actos processuais através de 
telecópia ou por correio electrónico, em qualquer dia e 
independentemente da hora de abertura e do encerramento 
dos tribunais”. 

4. Considerou o M.º Juiz "a quo" não julgar procedente o 
justo impedimento deduzido (1) porque houve falta de 
diligência dos aqui subscritores ao praticar o acto por 
telecópia no último dia do prazo (2) e porque a 
irregularidade das transmissões por fax é um facto normal e 
previsível. 
5. Desde logo, e quanto a este último argumento, esquece o 
douto despacho recorrido que a exigência do justo 
impedimento corresponder a um evento normalmente 
imprevisível, estranho à vontade da parte, foi revogado pela 
reforma do processo civil de 1995/96, concedendo mais 
equilíbrio a esse conceito legal. 
6. Pelo que, por esta via, e na modesta opinião do recorrente, 
soçobra o douto despacho em crise, uma vez que não releva 
se é ou não previsível a irregularidade nas transmissões por 
fax. 
7. Por outro lado, não é fundamento de improcedência do 
justo impedimento o facto de o Mandatário se predispor, no 
uso de uma faculdade legal, a enviar por telecópia, no fim 
do último dia do prazo, as suas alegações. 
8. O que tem de ser apreciado pelo Tribunal é a não 
imputabilidade ao Mandatário, do facto que impediu a 
prática atempada do acto (n.º 1 do art. 146.º) 
9. E o que o Tribunal "a quo" fez com a sua “teoria” da 
negligência – que não existe, uma vez que os Mandatários 
subscritores cumpriam o n.º 4 do art. 143.º do CPC – foi 
imputar a falha técnica do aparelho de telecópia do Tribunal 
aos Mandatários infra signatários. 
10. O que ainda é mais estranho quando foi provado no 
douto despacho recorrido que “Algum tempo antes um 
colega do Mandatário da expropriante havia enviado um fax 
do mesmo aparelho para a -.ª Vara Cível do Tribunal da 
Comarca do....., excluindo-se assim qualquer 
responsabilidade dos Mandatários subscritores, ao nível de 
determinar qual o aparelho de fax é que efectivamente havia 
dado problemas. 
11. Se assim foi apurado, designadamente que houve falha 
técnica do aparelho de fax do Tribunal de..... (que, como é 
óbvio, foge ao controle dos Mandatários subscritores), se foi 
ainda apurado que o envio das alegações por telecópia foi 
feito ainda tempestivamente no último dia do prazo, como é 
que se compreende, face ao disposto nos arts. 143.º-4 e 
146.º-1 do CPC que o justo impedimento não existia? 
12. Quando o fundamento que é dado pelo Tribunal "a quo" 
para essa orientação vai completamente contra o disposto no 
n.º 4 do art. 143.º, que possibilita às partes, sem qualquer 
tipo de limitação, praticar os actos, por telecópia, 
independentemente do dia e hora. 
13. E por tudo o que ficou supra alegado, entende o 
recorrente que ao decidir como decidiu, o Tribunal “a quo” 
violou claramente o disposto no n.º 4 do art. 143.º do CPC e 
aplicou erroneamente o preceito contido no n.º 1 do art. 
146.º do mesmo diploma legal, razão para que tal despacho 
seja revogado por V. Exc.ªs e substituído por outro que 
julgue procedente o justo impedimento invocado. 
Termos em que 
Deve o presente agravo ser julgado totalmente procedente, 
concluindo V.Exc.ªs pela revogação do douto despacho do 
M.º Juiz “a quo” ora posto em crise, substituindo-se por 
outro que julgue procedente o justo impedimento invocado, 
nos termos do art. 146.º do CPC, seguindo-se os ulteriores 
termos até final” 
 

................................. 
 
Como é dado ver, o presente recurso limita-se a determinar 
se deve ou não enquadrar no justo impedimento o não 
recebimento no Tribunal das alegações de recurso até às 24 
horas do dia do termo do prazo, cujo envio começou a ser 
tentado pelo Mandatário vinte minutos antes dessa hora, mas 
sem resultado, dado o constante sinal de impedido dado pelo 
n.º do telefone-fax do Tribunal, para o qual aquele ligava.  
 

.............................. 
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Fundamentação 
 
Os factos a ter em consideração são os já constantes do 
Relatório. 
 
Passemos então à análise do recurso. 
 
A partir da reforma processual civil operada pelos DLs. n.ºs 
329-A/95, de 12/12 e 180/96, de 25/09, o conceito de justo 
impedimento, dado no CPC, alargou-se face ao consagrado 
na anterior redacção do mesmo Código, tornando-se agora 
mais flexível a sua interpretação e atenuados os respectivos 
pressupostos 
Na verdade, o art. 146.º-1 do CPC, na redacção vigente 
passou a considerar justo impedimento “o evento não 
imputável à parte nem aos seus representantes ou 
mandatários, que obste à prática atempada do acto.”  
Na redacção anterior, o justo impedimento era considerado 
“o evento normalmente imprevisível, estranho à vontade da 
parte, que a impossibilite de praticar o acto, por si ou por 
mandatário.” 
Deixou, portanto a lei de fazer qualquer exigência a respeito 
da normal imprevisibilidade do evento, estranho à vontade 
da parte, para se centrar apenas na não imputabilidade à 
parte nem aos seus representantes ou mandatários pela 
ocorrência do obstáculo que impediu a prática do acto [No 
mesmo sentido, Pereira Baptista, in Reforma do Processo 
Civil, 1997- pg.54, nota 100; 
- O Ac. RL de 2002.11.17, sumariado in 
JTRL00046748/ITIJ/Net, refere que “Face à nova redacção 
do art. 146.º-1 do CPC o instituto do justo impedimento 
passou a abranger não só os casos de evento normalmente 
impossível, estranho à vontade da parte, mas também todo e 
qualquer evento que obste à prática atempada do acto não 
imputável à parte, nem aos seus representantes ou 
mandatários. 
O Ac do STJ de 2000.09.28, in BMJ, 499.º-283 refere-nos 
também que “Para a existência de justo impedimento nos 
termos do n.º 1 do art. 146.º do CPC (na redacção do art. 
18.º-4 do DL n.º 329-A/95, de 12/12) basta que o facto que 
obsta à prática do acto não seja imputável, a título de culpa, 
à parte ou seu mandatário.]. 
Como se refere no Preâmbulo do DL n.º 329-A/95, de 
12/12, o conceito de justo impedimento passou a ser mais 
flexível, como pode ler-se na seguinte passagem: 
“Flexibiliza-se a definição conceitual de “justo 
impedimento”, em termos de permitir a uma jurisprudência 
criativa uma elaboração, densificação e concretização, 
centradas essencialmente na ideia de culpa, que se afastem 
da excessiva regidificação que muitas decisões, proferidas 
com base na definição constante da lei em vigor, 
inquestionavelmente revelam.” 
Ora, de acordo com esta filosofia, muito menos formalista 
que a anterior, não se pode considerar imputável à parte a 
não recepção no Tribunal de umas alegações de recurso, 
pelo facto de o fax do Tribunal dar constante sinal de 
interrompido, mesmo que a tentativa de envio só se tenha 
iniciado 20 minutos antes da hora em que o acto poderia ser 
praticado. 
É que na verdade, em condições normais de fluxo, a 
transmissão/recepção acontece praticamente em tempo real, 
e vinte minutos são mais que suficientes para que as 
alegações fossem enviadas e recebidas. 
Uma vez que agora o CPC deixou de exigir que o evento 
fosse normalmente imprevisível, só temos de equacionar se 
houve ou não responsabilidade por parte da agravante, seus 
representantes ou Mandatários na não efectivação da 
transmissão em tempo útil. 
Estando provado que a agravante iniciou as suas diligências 
para as enviar ainda dentro do prazo e com uma margem de 
manobra suficientemente dilatada para a transmissão se 
poder iniciar e fazer, o facto de essa transmissão/recepção 
não ter sido conseguido nesse lapso de tempo, não pode 
imputar-se a negligência da parte, seus representantes ou 
mandatários - que nada poderiam fazer se porventura 

estivesse nessa hora o fax do Tribunal ocupado com a 
recepção de outros documentos ou estivesse a rede 
sobrecarregada, hipóteses compagináveis com o sinal de 
interrompido que o n.º do telefone-fax do tribunal 
constantemente dava entre as 23h40m e as 24h. 
É que na verdade, tendo o legislador acolhido as novas 
tecnologias como meio de transmissão, necessariamente 
teve e tem de reconhecer os riscos que as mesmas ainda 
acarretam.  
Ora, ao admitir com o DL n.º 183/2000, de 10/08, a 
possibilidade de as partes praticar actos através de telecópias 
ou por correio electrónico, fora das horas normais de serviço 
das secretarias judiciais, valendo como data da prática do 
mesmo a da sua expedição, (cfr.art. 143.º-4 do CPC, 
introduzido pelo citado DL), o legislador abriu a porta ao 
acolhimento do justo impedimento quando o acto não tenha 
sido possível de ser praticado por vontade estranha à da 
parte. 
Tudo se deverá passar como se, em termos físicos, não 
tivesse sido possível a entrega em virtude de dentro do 
horário previsto para essa entrega a parte encontrasse 
indevidamente fechada a porta antes da hora. Ora, havendo 
o legislador indicado que a recepção poderia efectuar-se, 
digitalmente, até às 24 horas, não pode o Mandatário ser 
responsabilizado se a porta estiver fechada antes dessa hora. 
Bastará portanto agora que a parte demonstre ter 
diligenciado em enviar a telecópia ou o e-mail em condições 
que, consideradas normalmente, chegariam ao seu destino 
ainda em tempo útil, demonstrado que seja – como foi o 
caso- de que tal só não aconteceu por razões estranhas à 
vontade da parte, seus representantes ou Mandatários, essa 
situação não foi devido a culpa sua, para se poder considerar 
verificado o justo impedimento [“A culpa deve ser apreciada 
de acordo com o critério estabelecido no art. 487.-2 do CC., 
sem prejuízo do especial dever de diligência e organização 
que recai sobre os profissionais do foro no acompanhamento 
das causas”, como refere Lopes do Rego, in Comentários ao 
CPC, Almedina, pg. 125. 
Para apreciação da culpa há por isso que ter em conta, o 
seguinte: 
O que é normal é a recepção da telecópia acontecer 
praticamente em tempo real; o que não é normal é não ser 
recebida num espaço de tempo de 20 minutos, apesar das 
constantes insistências, não obstante isso também possa 
acontecer e aconteça por vezes. A imprevisibilidade desta 
ocorrência excepcional por parte do mandatário, não pode 
por isso ser relevante para a determinação da sua culpa, face 
à actual legislação, para, com base nela, se negar o “justo 
impedimento”. A eventual omissão de cuidados com vista a 
prevenir a ocorrência dessa situação excepcional, não pode 
por isso conduzir a uma censurabilidade da parte ou seu 
mandatário, a título de culpa. 
Por outras palavras: Essa conduta supra zelosa é inexigível, 
face à excepcionalidade da situação que levou à 
impossibilidade de transmissão naquele lapso de tempo, 
uma vez que corresponde à habitual normalidade que a 
transmissão possa ser feita e normalmente ocorra em muito 
menos tempo que os 20 minutos utilizados pela agravante 
para o tentar conseguir]. 
No caso em presença, a expropriante fez prova dessa 
exigência, demonstrando que o obstáculo à transmissão e 
recepção das alegações que deveria apresentar só não 
ocorreu por facto que lhe não era imputável. 
É por isso que nos sentimos inteiramente sintonizados com a 
posição apresentada pelo agravante nas suas doutas 
alegações de recurso, e que inteiramente acolhemos. 
O agravo terá por isso de obter provimento. 
 

................................. 
 
Deliberação 
 
No provimento do agravo, revoga-se o não obstante douto 
despacho recorrido, ordenando a sua substituição por outro 
em que se considere a existência de justo impedimento na 
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entrega física das alegações da expropriante no recurso 
subordinado apenas no dia imediato ao do termo do prazo, 
seguindo os autos os subsequentes termos. 
Custas pela expropriada, dada a oposição. 
 
Porto, 20 de Abril de 2004 
Mário de Sousa Cruz 
Augusto José Baptista Marques de Castilho 
Maria Teresa Montenegro V C Teixeira Lopes 
 
 
3. Sumário nº 4025 
Havendo dificuldades em quantificar o 
objecto de um pedido deve-se, antes de se 
relegar para execução de sentença, procurar 
a determinação através da igualdade. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
“B............” intentou na comarca de ............. a presente 
acção com processo comum e forma sumária contra  
C............ e marido D..........., pedindo a condenação dos 
Réus no pagamento da quantia de 5.466,74 €, acrescida dos 
juros de mora, à taxa legal, vencidos e vincendos, até 
efectivo e integral pagamento.  
Para tanto alega, em síntese que forneceu aos RR artigos de 
confecção que este não pagou designadamente durante o ano 
2002, no exercício das respectivas actividades, a R. 
C.............. encomendou à A., e esta forneceu-lhe, vários 
artigos objecto do seu comércio, no valor de 4.593,90 €. 
Estes fornecimentos importaram a quantia de 4.593,90 €, 
quantia esta a que deve ainda acrescer o IVA à taxa legal em 
vigor, pelo que o valor, com o respectivo IVA, é de 5.466,74 
€. 
Pelo pagamento das dívidas em causa são responsáveis 
ambos os RR. C............. e D.............., pois são casados em 
comunhão de adquiridos.  
Os Réus, C............ e D.............., apresentaram contestação 
pugnando pela improcedência da acção. 
Para o efeito alegaram no essencial o seguinte:  
A Ré C............ apenas desde Julho de 2002 passou a 
dedicar-se à actividade de “E............”. 
A Ré C........... nunca se dedicou à actividade comercial e 
produção de artigos de confecção e vestuário, e muito 
menos em ganga. 
A Ré C............ nunca manteve qualquer relação comercial 
com a Autora, nem antes nem depois de Julho de 2002, nem 
encomendou à mesma o que quer que fosse, muito menos 
artigos de ganga. 
A Ré C............ apenas manteve relações de amizade pessoal 
com F..............., que por mera coincidência é esposa do 
sócio gerente e também ela sócia gerente da autora e nunca 
os Réus tiveram quaisquer transacções comerciais ou outro 
tipo de negócio com a Autora. 
Nunca lhe compraram nada, nunca lhe venderam nada, pelo 
que não existe, nem existiu, qualquer relação jurídica entre 
Réus e Autora, designadamente a dos presentes autos. 
A Autora deturpa conscientemente factos que muito bem 
sabe serem falsos, tendo deduzido pretensão cuja falta de 
fundamento conhecia e conhece, alterando conscientemente 
a verdade dos factos, fazendo do processo um uso 
manifestamente reprovável, pelo que pedem a condenação 
da Autora em multa e indemnização a favor dos Réus, 
compreendendo esta última o reembolso das despesas 
suportadas pelos Réus bem como os honorários do seu 
mandatário. 
A Autora apresentou resposta à contestação. 
Seguindo os autos seus termos, foi proferido despacho 
saneador e procedeu-se a julgamento tendo-se gravado os 
depoimentos das testemunhas, e finalmente proferiu-se a 
seguinte sentença: 
 

Assim, tudo visto e ponderado, decide-se: 
1. Julgar improcedente, por não provada, a presente acção 
declarativa, que “B..............” move contra C.............. e 
D............., e, em consequência, absolvo os Réus do pedido.  
2. Condenar os Réus, C.............. e D.............., como 
litigantes de má fé, numa multa equivalente a 4 UC (cfr. 
arts. 456º do Cód. Processo Civil e art. 102º, al. a) do Cód. 
Custas Judiciais). 
3. Custas a cargo da Autora, “B...........”.  
 
Inconformada com a sentença, veio a Autora dela apelar 
apresentando alegações e respectivas conclusões, como 
segue: 
1ª - A recorrente indica nos termos e para os efeitos da al. a), 
do art. 690º-A, nº 1 do Código do Processo Civil (CPC), 
quais os concretos pontos de facto que considera 
incorrectamente julgados: considera incorrecto que se tenha 
julgado não provada a matéria do quesito 3.°, na parte em 
que refere como não provado a quantidade e valor dos 
artigos encomendados pelos RR. à A. e por esta fornecidos 
aqueles e considera igualmente incorrecto o julgamento do 
quesito 4.°, segundo o qual ficou convencionado que os 
referidos fornecimentos deveriam ser pagos no prazo de 30 
dias a contar da data da factura. 
2º - Nos termos e para os efeitos da alínea b), do nº 2, do 
artigo 690º - A do Código de Processo Civil (CPC), refere 
quais os concretos meios probatórios que impunham decisão 
sobre os pontos da matéria de facto diversa da recorrida: tal 
matéria devia ter sido julgada provada com base na parte 
acima transcrita dos depoimentos das testemunhas da A. 
G.............. (o seu depoimento encontra-se gravado na 
cassete n.o 1, lado A, de 00 00 a 21 80 e de 35 55 a 3717), 
H............. (o seu depoimento encontra-se gravado na cassete 
n.o 1, lado A, de 21 86 a 35 50), I................ (o seu 
depoimento encontra-se gravado na cassete nº 1, lado A, de 
37 20 a 44 54), J............... (o seu depoimento encontra-se 
gravado na cassete n.o 1, lado A, de 44 56 a final e lado 8, 
de 00 00 a 1080) e L.............. (o seu depoimento encontra-se 
gravado na cassete n.o 1, lado 8, de 10 82 a 25 55). 
3ª - Sendo suficiente, em nosso entendimento, tais partes 
desses depoimentos para que se tivesse julgado no sentido 
que referimos, acresce ainda a prova resultante dos 
documentos juntos aos autos com a petição inicial e em 
requerimento de indicação de provas. 
4ª - Por consequência as respostas à matéria da base 
instrutória consignada nos números 3.° e 4.°, deverá ser 
substituída por outra da qual resulte como provado a 
quantidade, o valor e o prazo de vencimento constante na 
factura junto aos autos. 
5ª - Se porventura tal conclusão não se puder extrair 
directamente dos enxertos relevantes da prova testemunhal 
acima aduzida, sempre se dirá que a decisão da matéria de 
facto é contraditória e mal fundamentada pelo que 
determinará a anulação do julgamento da matéria de facto 
nessa parte e a consequente repetição em primeira instância 
das testemunhas inquiridas. 
6ª - Acresce que se, porventura, for determinada a repetição 
do julgamento, como se alegou, o juiz a quo deverá usar do 
principio do oficioso e determinar a inquirição do Técnico 
Oficial de Contas e sócios gerentes da A., como forma de 
alcançar a verdade material e realização da justiça. 
7ª - A douta sentença contraria todo o espírito legal que 
orienta o decreto-lei nº 410/89, de 21 de Novembro, o 
P.O.C. que define as regras legais da escrituração mercantil, 
na medida em que, este diploma, define normas que a A. e a 
R. mulher têm de observar no que toca a documentos da sua 
actividade. 
8ª - A factura e os documentos contabilísticos juntos aos 
autos, elaborados nos termos do decreto-lei n.o 410/89, de 
21 de Novembro (P.O.C.), são verdadeiros e fazem prova 
para as quantidades, valor e prazo de vencimento da factura. 
9ª - A douta sentença viola o disposto no artigo 44.°, nº 2, 
do Código Comercial, uma vez que a A. apresentou 
documentos da sua escrituração mercantil, regularmente 
arrumados, não apresentando os RR. documentos opostos, 
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fazendo-se prova a favor da A., devendo, em virtude disso, 
considerar-se provadas as quantidades, o valor e o prazo 
vencimento constantes da factura. 
10ª - Não tendo sido os 3 documentos contabilísticos juntos 
aos autos impugnados, nos termos do artigo 546.°, n.º 1, do 
Código de Processo Civil, estes fazem plena prova, devendo 
os RR. serem condenados a pagar à A. o débito neles 
referido. 
11ª - A douta sentença deveria ter aplicado ao caso, e para 
apurar a quantidade, valor e condições de pagamento dos 
fornecimentos efectuados pela A. aos RR. o disposto no 
artigo 476º do Código Comercial, passando a considerar-se 
como efectuados os fornecimentos na quantidade, valor e 
condições de pagamento constantes da factura junta aos 
autos e que os RR. aceitaram. 
12ª - O facto de a A. ter cumprido com as obrigações fiscais, 
nomeadamente ter pago o IVA em referência ao exacto 
valor da factura, deveria ter sido considerado como forte 
probabilidade dos fornecimentos a este corresponderem, 
condenando-se os RR. na quantia pedida. 
13ª - Não se entende porque é que o Meritíssimo Juiz seguiu 
um juízo de probabilidade diferente para os fornecimentos e 
para as quantidades, valor e condições de pagamento da 
factura. Se a douta sentença seguiu um juízo de prova para a 
existência efectiva dos fornecimentos alegados pela A., 
também o deveria fazer para a existência das quantidades, 
valor e condições constantes da factura que sustenta os 
mesmos fornecimentos julgados provados. No nosso 
entendimento seria este o sentido lógico e coerente do juízo 
de prova assente no grau de probabilidade dos factos. 
14ª - A douta sentença deveria ter considerado todos os 
elementos de prova constantes dos autos e não o fez. Na 
douta sentença não se considera o valor probatório dos 3 
documentos contabilísticos juntos aos autos e que indiciam a 
existência dos fornecimentos na quantidade e no valor 
peticionados pela A.. 
15ª A douta sentença viola o disposto no artigo 265°, nº 3, e 
266º, nº 2 ambos do Código de Processo Civil porque não 
analisa criticamente todas as provas, nomeadamente os 
documentos juntos aos autos referidos no ponto anterior e 
que, a serem considerados, como o deveriam ter sido, 
provam o valor dos fornecimentos efectuados pela A. aos 
RR. e não pagos. 
16ª - A douta sentença viola o disposto nos artigos 265.°, nº 
3 e 266.°, n.º 2, ambos do Código de Processo Civil porque 
estes pugnam pela busca da verdade material e pela 
realização material da justiça. Ora, com a observância e 
aplicação prática destas normas o julgador, na dúvida sobre 
as quantidades, valor e condições de pagamento dos 
fornecimentos, poderia ter assumido a incumbência legal de 
esclarecer todas as dúvidas, ordenando todas as diligências, 
e produção de prova, até estas se desvanecerem, não se 
contentando com uma mera justiça formal. Na douta 
sentença declara-se que a A. forneceu artigos têxteis aos RR. 
e que devido respeito e no nosso entendimento, nunca 
poderá ser justiça material. 
17ª - A sentença deveria ter aplicado ao caso o disposto no 
art. 342º do Código Civil (CC), devendo na dúvida 
considerar-se os factos como constitutivos do direito da 
Autora. 
18ª - A douta sentença constitui um verdadeiro non liquet, 
abstendo-se o Tribunal de julgar, o que não se compadece 
com a natureza declarativa do processo. É que para além da 
existência efectiva dos fornecimentos, a A. também pediu ao 
Tribunal que declarasse as quantidades, valor e condições de 
pagamento. A douta sentença viola o disposto no artigo 8°. 
nº 1, in fine, do Código Civil que impõe ao julgador a 
realização da justiça, independentemente de dúvida sobre os 
factos em litígio, devendo esta norma ter sido aplicada no 
sentido de o Tribunal julgar e declarar quais as quantidades, 
valor e prazo de 
 
Conclui pedindo a revogação da sentença ou 
subsidiariamente, determinar a anulação do Julgamento da 
matéria de facto e a consequente repetição do mesmo.  

Não foi apresentada contra-alegação.  
 
Corridos os vistos cumpre decidir. 
 
II – Da 1ª instância vêm provados, tão só, os seguintes 
factos de 1 a 3. 
1 - A A. é uma sociedade comercial por quotas e tem por 
objecto social a produção e comercialização de artigos 
têxteis e de vestuário. - Resp. ao ques. 1.  
2- A R. C............... é comerciante e dedica-se à produção e 
comércio de artigos de confecção e de vestuário. - Resp. ao 
ques. 2; 
3 - Durante o ano 2002, no exercício das respectivas 
actividades, a R. C............. encomendou à A., e esta 
forneceu-lhe, diversos artigos, em quantidades e em valor 
concretamente não apurados. - Resp. ao ques. 3 (alterado). 
 
Em alteração do nº 3 da matéria apurada por nós, como 
abaixo vai referida, aquele nº 3 passa a ter a seguinte 
redacção: 
 
3 - Durante o ano 2002, no exercício das respectivas 
actividades, a R. C............. encomendou à A., e esta 
forneceu-lhe, diversos artigos, do seu comércio, tais como, 
calças de ganga, para homem e mulher de vários modelos, 
camisas de ganga igualmente para ambos os sexos, e 
casacos de ganga em consideráveis quantidades pelo menos, 
no valor de 3.500€, e cujo preço a Ré não pagou. 
 
Com base em tal matéria factual dos três primeiros números 
(antes de alterado o 3º), dos factos provados, o Sr. Juiz a quo 
decidiu pela improcedência da acção, tendo-se feito uma 
análise jurídica baseada, no essencial, no acórdão do STJ 
Ac. do STJ de 17.01.1995 ”que pela sua clareza de 
fundamentação passamos a transcrever -, “o n.º 2 do art. 
661º só permite remeter para execução de sentença quando 
não houver elementos para fixar o objecto ou a quantidade, 
mas entendida esta falta de elementos não como a 
consequência do fracasso da prova, na acção declarativa, 
sobre o objecto ou a quantidade mas sim como a 
consequência de ainda se não conhecerem, com exactidão, 
as unidades componentes da universalidade ou de ainda se 
não terem revelado ou estarem em evolução algumas ou 
todas as consequências do facto ilícito, no momento da 
propositura da acção declarativa; isto é, a carência de 
elementos não se refere à inexistência de prova dos factos já 
produzidos e que foram alegados e submetidos a prova, 
embora se não tivessem provado, mas sim à inexistência de 
factos provados, porque estes factos ainda não eram 
conhecidos ou estavam em evolução, aquando da 
propositura da acção, ou que como tais se apresentasse no 
momento da decisão de facto”. 
E assim, nesta conformidade, a resposta negativa à matéria 
de facto alegada quanto ao valor dos artigos fornecidos 
implicará a não admissibilidade de remessa das partes para a 
liquidação em execução de sentença, sob pena da violação 
do caso julgado formal (art. art. 672º do Cód. Processo 
Civil), tendo como consequência a improcedência da acção 
[cfr. Ac. RP de 16.6.94, CJ, 1994, T. III, pág. 233]. Isto 
porque o envio para liquidação em execução de sentença 
não pode ser arvorado em remédio generalizado dos casos 
de falência de prova. 
A Autora insurgindo-se contra a sentença que se ficou, 
na prática, como um verdadeiro non liquet, pois que, 
dando como provado embora que durante o ano de 2002, 
no exercício das respectivas actividades, a Ré C............ 
encomendou à Autora e esta forneceu-lhe diversos 
artigos, em quantidades e em valor concretamente não 
apurados, e mais não se decidiu, a não ser a condenação 
dos RR como litigantes de má fé em 4 UC. 
 
Antes de mais, cabe aqui chamar à colação algumas normas 
de direito probatório, que se mostram pertinentes. 
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Diz Antunes Varela in RLJ 117, 56, aludindo à prova “que 
embora difícil muitas vezes de realizar, está longe, muito 
longe de considerar-se impossível, dentro dos limites da 
prova jurídica, que aponta, como vimos oportunamente, para 
a certeza relativa dos factos pretéritos da vida social e não 
para a certeza absoluta de fenómenos de caracter científico”. 
E noutro passo acrescenta que provar um facto em tribunal 
perante um juiz não é o mesmo que demonstrar um teorema 
na aula para o aluno, nem será o mesmo que realizar no 
laboratório uma análise clínica para o cliente. A prova por 
força das exigências da vida jurisdicional e da natureza da 
maior parte dos factos que interessam à administração da 
justiça, visa apenas a certeza subjectiva a convicção positiva 
do julgador. Se a prova em juízo de um facto que reclamasse 
a certeza absoluta da verificação do facto, a actividade 
jurisdicional saldar-se-ia numa constante e intolerável 
denegação da justiça. 
A prova tem por isso mesmo, atenta a inelutável 
precariedade dos meios de conhecimento da realidade 
especialmente nos factos de pretérito e do foro interno de 
cada pessoa, de contentar-se com um certo grau de 
probabilidade do facto: a probabilidade bastante, em face 
das circunstâncias concretas da espécie, para convencer 
o julgador (que conhece as realidades do mundo e as regras 
da experiência que nele se colhem) da verificação ou da 
realidade do facto. 
Também em Noções Elementares ... de Manuel Andrade  se 
faz ressaltar que a prova não é certeza  lógica, mas tão só 
um alto grau de probabilidade, suficiente para as 
necessidades práticas da vida (certeza histórico-empírica).  
 
Pois bem: 
As testemunhas da Autora na generalidade, mostraram 
conhecimento de que a Ré (e também algumas vezes 
também o Réu) levaram vestuário nomeadamente de ganga 
fornecido pela Autora para aqueles revenderem. 
E nenhuma prova se fez que tais fornecimentos tivessem 
sido pagos à Autora.  
No essencial foi referido pelas testemunhas:  
- G............: 
Disse que os RR compraram blusões, e calças de ganga que 
carregaram por várias vezes; que o gerente da A. dizia que 
não pagaram tais carregamentos; que o valor das 
mercadorias aludidas seria de novecentos ou mil contos, na 
moeda antiga; 
- H.............: 
Que os RR iam às instalações da autora que levavam roupas, 
calças de homem e senhora blusões, no total de cerca de 
trezentas e cinquenta peças em valor que calculou em mil e 
tal contos; 
- I.............: 
Afirma que os RR levavam mercadoria, calças blusões, 
camisas, saias; 
- J............. afirmou que viu os RR levavam mercadoria da 
Autora, que calculou em setecentos contos, em moeda 
antiga. 
- L............... 
que os RR levavam das  instalações da A. caixas e caixas de  
vestuário, tais como  casacos de ganga de homem e senhora 
vários modelos, para os dois sexos; que a Ré disse que não 
pagava tais fornecimentos. 
 
Cabe aqui referir que nem sempre e apenas as perguntas 
directas e frontais, são a melhor e única forma de fazer 
buscar a verdade, havendo por vezes necessidade de 
abranger um leque maior de perguntas ainda que 
aparentemente inócuas, podem levar a descobrir a verdade 
toda, ou ao menos, a verdade possível e bastante, para não 
se cair no quase vazio. 
De facto, neste caso, algumas perguntas ficaram por fazer, 
designadamente, para efeito de precisar aquilo foi fornecido 
aos RR e saído da fábrica da Autora. Seria conveniente 
perguntar qual a capacidade das caixas em que a mercadoria 
era embalada, para, depois, aquilatar melhor a quantidade, 
ao menos aproximada das peças levadas pela Ré ou RR; 

bem como seria pertinente tentar averiguar o preço da cada 
uma das diversas peças de vestuário, o que pareceria viável, 
ao menos por aproximação, por banda das testemunhas. 
 
Ora segundo os ensinamentos dos Mestres acima citados, 
quanto a direito probatório, e em contraponto com a posição 
do Sr. Juiz a quo, entendemos que a justiça deve fazer-se de 
forma diversa da aqui acolhida pelo Sr. Juiz a quo, apelando 
para a equidade não deve ficar presa a excessos de 
formalismos, antes deve atender à substância das coisas, 
tendo em vista o a realização prática do direito. 
 
Preceitua o art. o art. 661º 2, do CPC: 
Se não houver elementos para fixar o objecto ou a 
quantidade, o tribunal condenará no que se liquidar no que 
se liquidar em execução de sentença, sem prejuízo de 
condenação imediata na parte que já seja líquida.  
 
Já se viu a decisão do Sr. Juiz a quo. 
 
No caso concreto não há que entrar no debate ainda não 
encerrado, da possibilidade ou não de se poder, em certos 
casos de recorrer, ou não, à liquidação em execução de 
sentença para fixação de certos valores ou interesses não 
devidamente esclarecidos na acção. 
 
Contudo, como se refere no recente acórdão do STJ, de 
25/3/03, in CJ I, 140, a respeito de um contrato de 
empreitada, mutatis mutandi, aqui aplicável, como resultado 
nº 3 do art. 807 do CPC a lei é adversa à fixação da 
indemnização em liquidação em execução de sentença, 
preferindo a determinação por equidade, nos termos do art. 
566º do CC. Não quer a lei nem deve o Juiz arrastar a 
solução dos litígios, recomeçando na liquidação em 
execução de sentença o que devia ter acabado na acção 
declarativa. 
 
Pois bem: 
Na situação litigada temos para nós que face aos elementos 
escassos que vêm apurados, e mais aos aqui por nós 
reunidos, decorrentes, no essencial dos depoimentos das 
testemunhas ouvidas, podemos construir, como correcto e 
adequado, a nosso ver, o recurso à equidade como elemento 
aqui inafastável, para solucionar, na media do razoável, o 
presente litígio – cfr. art. 566º nº 3 do CC. 
Assim, entendemos dever valorar as mercadorias levadas 
pelos RR e não pagas, pelo menos, no montante de €3.500, 
acrescido de IVA. 
Tal valor deve ser pago pelos RR à Autora, já que os RR são 
casados no regime de comunhão de adquiridos, e nos termos 
do art. 1691º, al. d) do CC, por se tratar de dívidas 
contraídas por qualquer dos cônjuges no exercício do 
comércio. 
De facto entre Autora e Ré foi estabelecido um ou mais 
contratos de compra e venda, cabendo aos RR pagar o preço 
devido – cfr. art. 463º do CCo e artigos 874º do CC e segs., 
mormente art. 879º deste diploma  
 
Não havendo prova cabal acerca do período temporal de 
pagamento, e devido às debilidades da prova inclusive a 
documental (desde logo a falta de guias de remessa) 
entendemos manter o Juízo crítico, nesta matéria (salvo o 
documento autêntico relativo ao casamento dos RR). 
De facto, os documentos em causa, só por si, como 
documentos particulares que são (e contestados como foram 
genericamente na contestação), não provam as compras que 
neles se referem, nem os valores em jogo, nem a dilação dos 
pagamentos. 
 
No mais, quanto à litigância de má fé, mantém-se o 
decidido. 
 
Procedem assim, mas só em parte, as questões colocadas no 
recurso e este próprio. 
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IV - Decisão  
 
Revoga-se parcialmente a sentença recorrida, condenando-
se os RR a pagar à Autora a quantia de €3.500, acrescida de 
IVA.  
 
Confirma-se a sentença quanto à condenação dos RR como 
litigantes de má Fé. 
No mais improcede o recurso. 
 
Custas por Autora e RR na medida do decaimento. 
 
Porto, 11 de Março de 2004 
José Viriato Rodrigues Bernardo 
João Luís Marques Bernardo 
António José Pires Condesso 
 
 
4. Sumário nº 4053 
Uma licença para o exercício de transporte 
de táxi consubstanciada num alvará não é 
bem comum de um casal. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto:  
 
I- 
No inventário - subsequente a divórcio por mútuo 
consentimento - para partilha dos bens do ex-casal B............. 
e C.............., este, como cabeça-de-casal: 
Ignorou quaisquer direitos relativos ao alvará de táxi; 
Relacionou (como passivo) metade das verbas 
correspondentes às rendas, de Setembro de 1998 a Março de 
2003, da fracção do imóvel que identifica; 
 
Relacionou (também como passivo) metade do valor pago a 
título de seguro e, bem assim, contribuição autárquica 
relativos a tal imóvel. 
 
Reclamou a B............... . 
Pretendeu a inclusão da primeira das verbas e a exclusão das 
demais. 
 
A Sr.ª Juíza decidiu pelo provimento dos três pontos desta 
reclamação, exceptuando o relativo aos seguros em que 
convidou o cc a fazer prova do pagamento. 
 
II- 
Desta decisão traz o cc agravo.  
 
Conclui as alegações do seguinte modo: 
A) O processo de inventário inicia-se com as declarações do 
cabeça de casal, que relacionará os bens a inventariar, não 
sendo de presumir a existência de outros bens, ainda que 
relacionados no âmbito do processo de divórcio, que nada 
tem a ver com o inventário. 
A-1) Os alegados € 64.843,73 não representam um valor 
correspondente à concessão da exploração de um táxi, 
referindo-se tal valor a uma licença para a exploração da 
indústria de transportes de aluguer em veículos ligeiros de 
passageiros, emitida ao abrigo do RTA, aprovado pelo 
Decreto n° 37272, de 31/12/1948 e suas posteriores 
alterações. 
A-2) O Agravante tem a profissão de condutor de táxi, e o 
exercício dessa sua profissão não era possível sem a dita 
licença, sendo esta intransmissível e inalienável, pelo que 
veio à propriedade do Agravante a titulo gratuito, assim 
sendo um bem próprio seu - Art. 1722°, n° 1, al. b) do Cód. 
Civil. 
A-3) Qualquer um dos cônjuges poder exercer actividade ou 
profissão com desnecessidade do consentimento do outro – 
art. 1677, d) do C PC - sendo que cada um deles tem a 
administração dos seus bens próprios e dos proventos que 
receba pelo seu trabalho, não sendo obrigado a prestar 

contas da sua administração - n° 1 e al. a) do n° 2 do art. 
1678° e n° 1 do art. 1681° do CPC - não carecendo ainda de 
consentimento de ambos os cônjuges a alienação dos móveis 
utilizados como instrumento de trabalho de um só deles – al. 
a) do n° 3 do art. 1682° do CPC. 
A-4) Nos termos do n° 1 do art. 37° do DL n° 251/98, de 
11/08, que entrou em vigor em 11/11/1998, a licença em 
apreço caducou em 2001, facto pela qual se encontra, desde 
então, arquivada na Direcção Geral dos Transportes 
Terrestres (DGTT) Ora, tendo caducado a referida licença, 
nunca a mesma poderia ser relacionada, por inexistente. 
B) As rendas do rés-do-chão do imóvel comum foram 
unicamente recebidas pela Agravada desde que o casal 
passou a viver em separação da facto, ou seja, desde 
Setembro de 1998, sendo que só desde a data da 
homologação por sentença do acordo referido é que tais 
rendas seriam por si recebidas, a titulo de pensão de 
alimentos, até à partilha, assim devendo permanecer a verba 
n° 1 do passivo relacionado. 
C) E pela mesma razão, dado que o casal passou a viver em 
separação desde Setembro de 1998, as despesas custadas 
pelo Agravante com um bem comum, terão de ser suportada 
por ambos os cônjuges, assim sendo de manter a verba nºs 2 
e 3 do passivo relacionado. 
 
Contra-alegou a parte contrária, pugnando pela manutenção 
do decidido. 
 
III- 
Ante as conclusões das alegações, importa tomar posição 
sobre se a decisão da Sr.ª Juíza quanto à inclusão da 1ª das 
verbas e exclusão das demais é de acolher. 
 
IV- 
Na 1ª instância, a Sr.ª juíza baseou-se: 
Quanto à primeira das verbas, na sua inclusão na relação de 
bens que o casal apresentou com o pedido de divórcio por 
mútuo consentimento; 
Quanto às rendas, no acordo homologado por sentença, que 
as destinou à reclamante, a título de alimentos, até à 
partilha; 
Quanto às verbas relativas ao seguro e à contribuição, na 
natureza de comum do dinheiro com que o cc as terá pago. 
 
V- 
Para tomarmos posição, temos como assente que: 
Na audiência de conversão do divórcio, de litigioso em 
divórcio por mútuo consentimento, os cônjuges 
relacionaram, além do mais: 
“O Valor correspondente à concessão da exploração de um 
táxi que avaliam em 64.843,73€”; 
E acordaram, então, que: 
“A título de alimentos e até à partilha dos bens comuns do 
casal, a requerente mulher terá direito a receber e usufruir da 
renda do r/c do imóvel correspondente ao bem relacionado e 
que se encontra arrendado aos CTT”. 
Esta acordo foi homologado e a decisão de homologação 
transitou em julgado. 
 
VI-l 
Quanto ao táxi, há, face ao Dec.-Lei n.º251 /98, de 11.8, 
nomeadamente aos artºs 2°, c) , 3°, 12° e 37° a 39°, que 
distinguir entre: 
Licença para o exercício de transportes de táxi 
consubstanciada num alvará e 
Licença municipal relativa ao veículo. 
 
A primeira, consiste na autorização para que determinada 
pessoa - agora uma sociedade comercial - exerça a 
actividade de transportes em táxi; 
A segunda tem por objecto o próprio automóvel, a 
permissão da sua utilização para a aludida finalidade. 
 
Já no art.º 16° do Regulamento dos Transportes em 
Automóveis (Dec.-Lei n.º 37272) se previa a licença para o 
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exercício da referida actividade, sendo, porém, certo, que no 
art.º 37° daquele Dec.-Lei de 1998 se estatuiu a caducidade 
dela, com concomitante surgir - se surgir - da prevista neste 
último diploma. 
 
VI-2 
No caso dos autos, não se alude a licença municipal que 
incidiria sobre o veículo (nem a este), pelo que fica afastada 
esta realidade.  
Alude-se, sim, à quantia de € 64.843,73 que “foi utilizada 
para pagamento de alvará de táxi que foi adquirido com 
dinheiro comum do casal, alvará ora utilizado para proveito 
e uso exclusivo do requerente”, remetendo-se para a relação 
de bens apresentada aquando da conversão do divórcio, da 
qual consta, como bem comum, “o valor correspondente à 
concessão da exploração de um táxi que avaliam em € 
64.843,73”. 
Daqui surge a delicada questão de saber se a dita licença 
consubstanciada num alvará pode ser bem comum do casal. 
 
VI-3 
O Ac. da RC de 12.7.1983 (CJ 1983, IV, 41) decidiu que 
sim; 
Os Ac.s desta Relação de 9.5.96 (CJ, 1996, III,192) e de 
21.10.97 (com sumário em www.dgsi.pt) sentenciaram que 
não. 
 
Estes dois arestos baseiam-se, no essencial, em dois 
argumentos:  
Um retirado do artº 1733°, n.º 1 c) e f) do CC; 
Outro emergente da impossibilidade de outrem, que não o 
titular, beneficiar da adjudicação ou licitar no bem em causa. 
 
Independentemente destes argumentos, cremos que o 
“desenho” legal desta licença, já vindo do Dec. n.º 47329, 
mantendo-se no DL n.º 448/80, de 6.10, e continuando no 
DL n.º 251/98, de 11.8, está, todo ele, eivado de 
pessoalidade, de imposição de titularidade a uma só pessoa 
[No art.º l° do Dec.-lei n.º 448/80, de 6.10, ora revogado, 
dispunha-se mesmo que as licenças “são insusceptíveis de 
serem postas em comum em qualquer sociedade”] (agora 
uma sociedade comercial) e de intransmissibilidade ou 
transmissibilidade muitíssimo condicionada. 
Por outro lado, os referidos diplomas fazem depender o 
exercício da actividade de táxi de tal titularidade, de sorte 
que, se admitíssemos a extensão desta a cônjuge, 
dificilmente poderíamos considerar vedada a este tal 
actividade. 
 
Propendemos, então, para a ideia de que a referida licença 
não entra na comunhão conjugal. 
 
VI-4 
Mas, não entrando na comunhão conjugal, não determina 
que, se adquirida com dinheiro comum, o cônjuge alheio à 
titularidade, fique despido de direitos, tenha perdido o 
direito que tinha sobre tal dinheiro. 
Seria uma solução altamente injusta. 
Cremos, então, ter de atentar no n.º 2 do artº 1726°, do 
referido código. 
Este artigo com a epígrafe “Bens adquiridos em parte com 
dinheiro ou bens próprios e noutra parte com dinheiro ou 
bens comuns” não é aplicável directamente: O que se passou 
- se passou - foi a aquisição dum bem próprio com dinheiro 
comum. 
Mas, parece-nos valer aqui o argumento de maioria de 
razão. Se o preceito contempla directamente o caso de bens 
próprios adquiridos em parte com dinheiro próprio e em 
parte com dinheiro comum, por maioria de razão, ali se 
devem subsumir os casos em que os bens próprios foram 
totalmente adquiridos com dinheiro comum. 
Temos, então, a compensação a que alude aquele n.º 2. O 
valor empregue para obtenção da licença consubstanciada 
no alvará há-de, em princípio, ser relacionado para se 
conseguir esta mesma compensação. 

VII- 
Dizemos, em princípio, porque, noutro plano, existem vários 
pontos controversos, quanto ao seu relacionamento: 
 
Um respeitante à invocada caducidade da licença; 
Outro reportado à impugnação da afirmação da recorrida de 
que o dinheiro de aquisição era comum. 
 
Já na resposta à reclamação o cc invocara que a licença 
caducara, nos termos do artº 37°, n.º 1 do mencionado DL. 
Mas tal caducidade podia ter sido evitada tendo tido lugar a 
transmissão a que alude o art.º 39°. 
 
Temos, pois, aqui, uma incerteza factual a exigir instrução e 
decisão só depois de produzida a prova. 
 
VIII- 
Também temos controversiedade sobre se o dinheiro 
utilizado para aquisição da licença de exploração referida 
era comum ou não e, sendo-o, se remonta ao pretendido pela 
reclamante - recorrida. 
 
A Sr.ª Juíza “a quo” entendeu que a posição das partes no 
acto de conversão do divórcio, vinculava o cc agora a 
reconhecer o valor em causa. 
 
A relação de bens foi apresentada noutro processo e não 
constitui sequer um negócio jurídico (cfr-se, a este 
propósito, o Ac. do STJ de 18.2.88, no BMJ, 374, 472). 
De qualquer modo, mesmo que se entendesse que poderia 
integrar uma declaração confessória da existência do bem 
em causa e do seu valor, sempre haveria que atender a que 
não teria relevância fora do processo onde teve lugar, atento 
o que determina o artº 355°, n.º 3 do CC. 
É certo que entre os processos de divórcio e de inventário 
existe alguma relação, mas os limites da parte final deste 
mesmo n.º 3 - aqui válidos “mutatis mutandis” - afastam-nos 
da atendibilidade dessa realidade. 
Está, pois, de pé a referida controversiedade sobre a 
titularidade do dinheiro, que importa dirimir. 
Quanto ao valor terá de ser seguido, se for caso disso, o 
caminho indicado no artº 1346º. 
 

............... 
 
IX- 
Passemos agora à questão das rendas. 
Na altura da conversão do divórcio as partes clausularam o 
que se deixou dito em V. 
Estava na sua inteira disponibilidade acordarem nos termos 
em que acordaram. Basta ver-se o n.º 2 do artº 1407° do 
CPC, para se ver que assim é. 
Tal acordo foi homologado e agora só nos resta interpretá-
lo. 
A expressão “até à partilha a requerente mulher terá direito a 
receber...” aponta veementemente para o futuro. 
Mas, estamos numa situação que pode antes inculcar o 
contrário - a agora recorrida vinha recebendo as rendas e 
podia o acordo corresponder também ao confirmar uma 
realidade que vinha tendo lugar. Tanto mais que a 
necessidade de alimentos não nasceu com a conversão do 
divórcio. 
Por aqui cremos também dever ser produzida prova. 
Mesmo um sentido sem correspondência no texto legal pode 
vir a valer conforme preceitua o n.º do artº 238° do CC. 
 

............... 
 
X- 
Resta a questão dos débitos relativos ao pagamento do 
seguro e da contribuição autárquica. 
Ressalvada sempre a devida consideração, não vemos que se 
possa inferir que o cc os tenha pago com dinheiro comum do 
casal. 
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Ele diz simplesmente que os pagou, tendo a ex-cônjuge 
sustentado que ela pagou metade. 
Há aqui discrepância e terá de ser solucionada também com 
recurso à prova a produzir. E não apenas relativamente aos 
prémios de seguros desde 26.9.02. 
 
XI- 
Nesta medida, em provimento parcial do agravo, determina-
se que a Sr.ª Juíza proceda à inquirição das testemunhas e 
demais produção de prova, em ordem a: 
Averiguar da existência ou não de dinheiro comum utilizado 
para aquisição de direitos relativos à exploração do táxi e 
subsistência ou substituição destes de modo a relevarem ao 
tempo do divórcio; 
Interpretar o acordo (do n.º 4 da acta de conversão do 
divórcio) sobre os alimentos de modo a saber se abrangeu 
ou não as rendas já recebidas até então; 
Saber se o cc pagou os débitos referidos em X na totalidade 
ou só em metade e com que dinheiro o fez (esta última parte 
para se saber se o terá feito com dinheiro comum). 
 
Custas do agravo por agravante e agravada em partes iguais. 
 
Porto, 13 de Maio de 2004 
João Luís Marques Bernardo 
Gonçalo Xavier Silvano 
Fernando Manuel Pinto de Almeida 
 
 
5. Sumário nº 4054 
I – Na indemnização devida a um jovem de 
20 anos que ficou incapacitado de andar deve 
ser incluído o preço pago para aquisição de 
veículo adaptado a cadeira de rodas. 
II – Tendo tal jovem ficado com incapacidade 
geral de 100% para a sua profissão e de 80% 
para o trabalho em geral e tendo-se 
demonstrado que, se pudesse trabalhar, 
auferiria 280 mil escudos ilíquidos 14 vezes 
ao ano, é adequada a indemnização de € 
349.158,5 pela perda da capacidade laboral. 
III – O montante habitualmente arbitrado 
nos nossos tribunais pela perda do direito à 
vida não pode constituir tecto para outras 
indemnizações a fixar. 
IV – Não se considerando – como não se deve 
considerar – tal tecto, peça por defeito a 
indemnização correspondente a 10 milhões 
de escudos, a título de danos não 
patrimoniais, fixada a favor do referido 
jovem de 20 anos que, sendo saudável, se viu 
dependente de cadeiras de rodas, com 
necessidade de ortóteses para a mão para se 
alimentar, além de outras sequelas graves e 
tratamentos dolorosos. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
I -  
B................, solteiro, maior e sua mãe C.............., 
divorciada, moradores na Rua ............, n.º.., ............, 
............., demandaram: 
COMPANHIA DE SEGUROS X.............., com sede na rua 
............., n.º.., .......... . 
Invocaram o acidente de viação – que pormenorizadamente 
descrevem, imputando, nomeadamente, ultrapassagem pela 

direita a condutor de veículo seguro na R. – e os danos que 
para eles de tal acidente derivaram. 
 
Pediram, em conformidade, a condenação da seguradora a 
pagar-lhes: 
A ele, 114.872.709$00, acrescidos de juros; 
A ela, 25.479.882$00, também acrescidos de juros. 
 
Contestou esta, imputando a responsabilidade pela 
verificação do acidente ao próprio autor, dizendo 
desconhecer grande parte dos danos invocados e serem 
exageradas as verbas peticionadas. 
 
A acção prosseguiu e, na altura própria, foi proferida 
sentença. 
Condenou-se a Ré a pagar: 
Ao A. 498.162,97 € acrescidos de juros; 
À A. 71.879,70 €, também acrescidos de juros e da quantia 
que se vier a liquidar em execução de sentença relativa aos 
encargos ali referenciados. 
 
Do demais pedido, foi a Companhia de Seguros X.......... 
absolvida. 
 
II –  
Não se conformando com a parte da decisão condenatória 
que se vai referir, veio esta apelar. 
 
Conclui as alegações do seguinte modo: 
A - A aquisição de um veículo automóvel novo, adaptado ao 
transporte do autor, não deve ser considerada, sem mais, 
como a reparação de um dano sofrido pelo autor. Neste 
particular, o dano do autor é unicamente o custo da 
adaptação de tal veículo, uma vez que o autor já utilizava 
um veículo automóvel de sua mãe antes do acidente. 
B - A indemnização destinada o dano patrimonial futuro 
emergente da diminuição da capacidade de ganho, deverá 
ser fixada em não mais de 40.000.000$00, sendo, por isso, 
manifestamente exagerada a quantia fixada na sentença. 
C - A indemnização destinada a ressarcir o dano não 
patrimonial do autor não deverá ser fixada em mais de 
8.000.000$00. 
D - a condenação da recorrente em juros a contar da citação 
e sobre as indemnizações destinadas a ressarcir os danos 
patrimoniais futuros e os danos não patrimoniais, não se 
justifica, corresponde a um injusto enriquecimento do autor 
e, considerando ainda que tais indemnizações 
 
Contra-alegaram os AA, pugnando pela manutenção do 
decidido. 
 
III –  
Ante as conclusões das alegações, vamos abordar: 
Primeiro a questão da indemnização para aquisição dum 
veículo novo adaptado; 
Depois a do “quantum” indemnizatório relativo à perda da 
capacidade de ganho do A.; 
Seguidamente, a relativa ao “quantum” indemnizatório no 
concernente aos danos não patrimoniais; 
Finalmente, a questão dos juros. 
 
IV –  
Para estas abordagens temos de começar por atentar na 
matéria de facto que nos chega da 1ª instância e que é a 
seguinte: 
 
1) No dia 13 de Julho de 1998, pelas 20.10 horas ocorreu 
um embate na E. N. N.º ..., ao Km. 1,350, no qual foram 
intervenientes o veículo ligeiro de passageiros e matrícula 
QX-..-.., conduzido pelo A., e o veículo ligeiro de 
passageiros, matrícula ..-..-1Z, conduzido por D.............., 
propriedade e E..................., então seguro na R. pelo 
contrato de seguro titulado pela apólice n° ............/.. . 
2) O local onde ocorreu o embate é o imediato 
prolongamento da via com duas faixas de rodagem divididas 
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por um rail separador central, sendo que cada uma das 
faixas, que comporta duas filas de veículos, se destina a um 
único sentido de trânsito. 
3) Trata-se de uma recta, com não menos de 600 metros, de 
boa visibilidade.  
4) Fazia então bom tempo e o piso da via estava seco. 
5) Nessa hora, a intensidade do tráfego era baixa. 
6) Os dois veículos circulavam no sentido ........./........ . 
7) No mesmo sentido, mas atrás do QX, circulava o IZ. 
8) O A. conduzia o seu veículo pela parte esquerda da via, 
junto ao separador central. 
9) O veículo IZ circulava pela hemi-faixa mais à direita. 
10) O IZ momentos antes passou à frente do veículo QX 
pela hemi-faixa direita, considerando o sentido de marcha 
dos veículos. 
11) Na hemi-faixa direita, e alguns metros à frente, circulava 
um outro veículo.  
12) A A. C............. é mãe do A. B.............. . 
13) O veículo QX, por causa do embate ficou irreparável, 
sendo que o seu valor comercial era então de esc. 
750.000$00 e o dos salvados de esc. 30.000$00. 
14) A A. pagou à Renault ............ a quantia de esc. 
234.000$00 pelo aparcamento da sua viatura. 
15) O autor nasceu a 14.09.77. 
16) O A. conduzia o QX a uma velocidade que rondava os 
80 Kms./hora. 
17) O A. tinha ultrapassado um veículo que circulava no 
mesmo sentido e ia ultrapassar outro. 
18) O A. preparava-se para ultrapassar o veículo referido na 
alínea 11) dos factos assentes. 
19) Foi então que o IZ, logo após ter ultrapassado o veículo 
do A., flectiu para a hemi-faixa esquerda da via, onde o QX 
circulava, para, antes deste, ultrapassar aquele terceiro 
veículo, assim passando entre esses dois veículos. 
20) Ao efectuar essa manobra, embateu com a parte lateral 
esquerda do IZ na parte lateral direita dianteira do QX, 
projectando-o para a esquerda, contra o rail separador 
central. 
21) Em função desse embate e projecção do QX o A. perdeu 
o controlo deste veículo que, após ter embatido no rail, 
seguiu desgovernado para a direita, atravessando a via e 
indo embater numa elevação de terreno existente na berma, 
por efeito do que rodopiou, e, de seguida, foi embater num 
veículo pesado de carga que aí estava estacionado na berma 
da via. 
22) Do embate adveio para o A. fractura luxação de C5 de 
que resultou tetraplegia com nível C5 e sensitivo C4, 
classificação Asia A, com zonas de preservação parcial C6 - 
C7 e lesão plexular direita associada. 
23) Em resultado dessas lesões o A. ficou com uma 
incapacidade permanente para o trabalho de 100% e uma 
incapacidade permanente geral de 80%. 
24) Apresenta um grau de independência modificada com 
uso de ortóteses de mão para alimentação. 
25) E deambulação em cadeira de rodas eléctrica. 
26) O A. faz o controlo de esfíncteres mediante o controle 
de emissão de urina com auto-algaliação de 4/4 ou de 5/5 
horas. Faz infecções urinárias de repetição, necessitando por 
vezes de tratamento em regime de internamento hospitalar. 
O trânsito intestinal é controlado por meio de laxantes orais 
e locais, usando fralda em SOS. 
27) O A. era estudante, alegre, jovial e feliz. 
28) Em 1998 tinha sido distinguido com um prémio 
atribuído pela Escola Superior de ............. da Universidade 
........... do .......... concedido aos alunos com melhores notas. 
29) Tendo obtido já uma licenciatura universitária. 
30) A qual lhe permitiria, caso conseguisse trabalhar, obter 
um rendimento não inferior a esc. 280.000$00 mensais 
ilíquidos. 
31) Era praticante de natação. 
32) E dedicava-se, embora com menos intensidade, a outros 
desportos, entre os quais o ténis e o futebol. 
33) Desde o embate até 31 de Julho de 1999, esteve 
internado primeiro no hospital de S. João do Porto, donde 

foi transferido para o Hospital da Prelada, também daquela 
cidade e de onde teve alta. 
34) Neles foi objecto de duas intervenções cirúrgicas 
efectuadas, uma, logo após a hospitalização, com o 
objectivo de obter a recuperação funcional dos membros, 
outra, mais tarde, por complicações urinárias sobrevindas, 
ambas acompanhadas de tratamentos médicos e 
medicamentosos. 
35) O que lhe causou dores. 
36) Dores essas que continuam e que está condenado a ter 
de suportar pela vida fora, quer decorrentes das suas 
debilidades e deficiências orgânicas, quer da sua 
incapacidade motora. 
37) A consciência do estado de incapacidade e de absoluta 
dependência em que se encontra, só por si, é causa de 
sofrimento. 
38) Ainda não foi reclamado ao A. o pagamento das 
despesas referentes aos internamentos hospitalares, 
honorários médicos, encargos com tratamentos e 
medicamentos. 
39) Tem necessidade de, pela vida fora, contratar uma 
pessoa que lhe assista 24 horas/por dia e que o ajude a suprir 
as suas incapacidades. 
40) Para o que necessita de uma verba não inferior a esc. 
15.000.000$00. 
41) A Autora era a proprietária do veículo QX. 
42) Em consequência do estado de incapacidade em que o 
seu filho ficou, a A. pagou a uma empregada para a auxiliar 
na assistência ao filho aos fins de semana que, a partir de 
Novembro de 1998 e até Outubro de 1999, aquele consigo 
vinha sempre passar, o montante global de esc. 615.000$00. 
43) E em viagens, três vezes por dia, ao Hospital de João e 
Hospital da Prelada, onde seu filho esteve internado, durante 
o internamento despendeu cerca € 2,50 por cada viagem 
durante 25 dias por mês e no período de 13,5 meses. 
44) Em reforços alimentares e aquisição de vestuário para 
seu filho adaptado à sua imobilidade despendeu esc. 
75.000$00. 
45) Numa cadeira de rodas de verticalização eléctrica 
despendeu esc. 997.500$00. 
46) Pagou esc. 155.400$00 por uma cadeira de rodas de liga 
leve (adaptada).  
47) E esc. 3.795.000$00 por um veículo automóvel adaptado 
a transporte de cadeira rodas. 
48) E esc. 2.987.250$00 por uma plataforma vertical para 
introduzir a cadeira de rodas no veículo automóvel. 
49) Em equipamento doméstico diverso adaptado: colchão 
antiescaras, cama articulada, almofadas anatómicas, grua de 
transferência, mesa adaptada, sofá adaptado, despendeu o 
montante global de esc. 500.000$00. 
50) No aluguer à Cruz Vermelha Portuguesa de uma cama 
articulada até Julho de 1999 despendeu esc. 80.000$000. 
51) O estado em que o filho da A. ficou em consequência do 
acidente, alterou radicalmente o “modus vivendi” do lar em 
que se integram. 
52) Por isso, viu-se na necessidade de ter de mudar de 
residência para outra compatível com aquele estado e as 
carências de seu filho. 
53) Pelo que celebrou contrato-promessa para aquisição de 
moradia no empreendimento designado por ................, tendo 
já pago um sinal de esc. 6.300.000$00. 
54) A adaptação necessária à mobilidade de seu filho custa 
esc. 3.743.966$00, correspondente a esc. 661.190$00 + esc. 
2.485.000$00 x 19% de IVA. 
55) A A. sofreu e sofre pelo estado em que viu e vê seu 
filho, pelo que o viu e vê sofrer, pelo que teme ser o seu 
futuro de dependência total, pelo esforço e sacrifício que faz 
para compatibilizar a sua vida profissional com a de, em 
permanência, dedicar todo o tempo a assistir-lhe. 
56) A A. não tem meios financeiros que lhe permitam pagar 
as referidas despesas. 
57) Pelo que se tem socorrido de empréstimos bancários 
pelos quais paga encargos. 
58) A Autora suportará encargos hospitalares, médicos e 
medicamentosos decorrentes da assistência a seu filho. 
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V -  
A questão da aquisição dum veículo adaptado 
 
Vem provado que a A. pagou 3.795.000$00 por um veículo 
automóvel adaptado a cadeira de rodas. 
Já não se levantam, nesta fase processual, quaisquer dúvidas 
sobre a verificação dos pressupostos da responsabilidade 
civil e corolários direito e dever indemnizatórios. 
A presente questão situa-se apenas no âmbito da relação de 
causalidade entre o facto e a aquisição do veículo adaptado. 
Se se verificar o nexo de causalidade, teremos o englobar no 
montante indemnizatório; 
Se não se verificar, temos a exclusão. 
 
VI –  
O artº 562º do CC, na interpretação que subscrevemos, 
acolhe numa primeira linha, a chamada teoria da 
“equivalência das condições”. 
Todo o facto que tenha sido “conditio sine qua non” do 
prejuízo deve ser – numa primeira fase - ponderado na 
relação causal. 
Em contrário, se o prejuízo se teria verificado mesmo que 
não tivesse tido lugar o facto, estaria logo por aqui arredada 
tal relação. 
Esta posição não levanta dúvidas, tal a sua evidência. 
 
Mas, como também é evidente, levaria a inclusão no nexo 
causal de meras condições que não devem ter essa 
relevância. 
Avançou-se, então, para a segunda etapa, qual seja da 
consideração da causalidade adequada. Conforme determina 
o artº 563º do mesmo código, também na sua melhor 
interpretação. 
De entre as condições há que indagar qual ou quais, em 
concreto, à luz das regras práticas da experiência e a partir 
das circunstâncias do caso, de harmonia com a evolução 
normal (e portanto previsível) dos acontecimentos, 
produziriam o dano. (Cfr-se prof. Pessoa Jorge, Ensaio 
Sobre os Pressupostos da Responsabilidade Civil, 392). 
 
VII – 1  
Ora, é manifesto que, se não fora o acidente e sua 
consequências, a A. nunca teria de adquirir o automóvel 
adaptado. 
 
Mister é saber se a sua aquisição foi causa adequada 
daqueles. 
Certo que quanto à adaptação do veículo é clara a relação de 
causalidade. 
Mas quanto ao próprio veículo? 
Segundo as regras da experiência e tendo em conta as 
circunstâncias do caso, pode-se inferir que, duma situação 
de tetraplegia, resulta normalmente a aquisição dum 
automóvel para o incapacitado? 
 
A resposta justa parece-nos dever ser encontrada tendo em 
conta a realidade nacional nos tempos que correm. O que 
fazemos, aliás, em obediência ao artº9º, n.º1, parte final do 
mesmo código. 
 
O automóvel vulgarizou-se de tal ordem que atingimos a 
média - de conhecimento geral - de um automóvel para cada 
duas pessoas. Deixou de ser um bem de luxo ou de 
utilização acidental. Pelo contrário, sai-se hoje, com 
inusitada frequência, de casa de carro e volta-se a entrar do 
mesmo modo. Vai-se para o trabalho, para as compras e em 
geral para as actividades quotidianas de carro. E tanto assim 
é que a marcha se aconselha vivamente a nível de saúde, já 
que se perdeu como hábito normal. 
Se o cidadão não incapacitado dispõe de carro para se 
deslocar com tamanha e vulgar facilidade, não nos parece 
que se possa legitimamente privar um tetraplégico, para 
mais na flor da idade, dum veículo que minimize alguma 
coisa as suas limitações de mobilidade, que evite a redução 
desta praticamente ao que a cadeira de rodas alcança. 

Se acaso acontecesse uma situação destas a um jovem e não 
houvesse lugar a responsabilização de quem quer que seja, 
ele ou a família diligenciariam seguramente pela aquisição 
dum automóvel. Mesmo privando-se de muito de essencial.  
Aliás, é o próprio Estado a tal reconhecer ao conceder 
importantes isenções fiscais aos incapacitados na compra de 
automóveis. Ignoramos se o autor delas beneficiou e isso 
aqui não está em causa. Mas não poderá afastar-se a 
possibilidade de ponderação do benefício como argumento 
para se ver que a aquisição dum veículo por parte dum 
incapacitado é vista na nossa sociedade como algo a tutelar 
– cfr-se o artº 8º do DL n.º40/93, de 18.2. [Não obstante 
concedermos grande relevância ao evoluir da nossa 
sociedade, não podemos deixar de constatar que esta ideia – 
de facilitar a aquisição de automóvel a pessoas com 
deficiência - vem já de muito longe. O DL n.º43/76 alude, 
logo no início, a “plena reparação das consequências” da 
deficiência (de membros das Forças Armadas) e no artº 15º, 
n.º2 também facilita substancialmente a aquisição de 
veículos a quem tiver grau de incapacidade superior a 60%. 
Só que, quanto a este diploma, existem razões acrescidas de 
concessão de direitos aos deficientes nele visados] 
 
É que, na verdade, a nossa sociedade evoluiu muito 
economicamente. Outrora, quem ficasse tetraplégico não 
“pensava” sequer em colchão antiescaras, cama articulada, 
almofadas anatómicas, grua de transferência, mesa adaptada, 
sofá adaptado, cadeira de rodas eléctrica e aí por diante. 
Mas hoje pensa-se, tanto que, quanto a estes bens, a 
seguradora nem se insurgiu. 
Ora, sendo assim, temos que as circunstâncias do caso 
apontam efectivamente para que quem se vê privado da 
mobilidade em termos tão violentos (também considerando 
a idade do A.) passe a dispor normalmente dum veículo 
automóvel.  
A relação de causalidade – a que tentámos dar contornos 
actualistas, repetimos – verifica-se. 
 
VII - 2 
Em abono deste nosso modo de ver as coisas podemos 
atentar no que se passa em França. 
Na sua página na Internet, Catherine Meimon Nisenbaum 
sintetiza doutamente o regime indemnizatório daquele país. 
Abrindo uma rubrica sobre os prejuízos que os tribunais 
consideram, começa por uma tripartição e, dentro de cada, 
enumera as alíneas respectivas. Nesta enumeração, o n.º15 
corresponde precisamente à “l’achat d’un véhicule neuf 
adapté”. [Cfr-se http://www.meimon-
nisenbaum.avocat.fr/indemnisations.htm] 
No seguimento da posição da jurisprudência francesa, o 
grupo de trabalho presidido por Madame Lambert-Faivre 
que apresentou ao Ministério da Justiça, em 22.7.2003, um 
relatório visando a sistematização e reforma do regime 
indemnizatório francês, também no capítulo da 
“Nomenclature des Postes de Prejudices” insere uma alínea 
respeitante apenas a “Frais de vehícule adapté”. [Este 
relatório, de muito interesse, pode obter-se, com facilidade, 
também na Internet, inserindo no motor de busca “ Rapport 
de Madame Lambert-Faivre”] 
 
VIII –  
Não já em sede de relação de causalidade, mas do 
pressuposto (da responsabilidade civil) do prejuízo, temos a 
questão de o veículo ter sido comprado pela mãe e não por 
ele. 
Aqui há, contudo, a nosso ver, que fazer uma interpretação 
algo correctiva dos factos. A mãe comprou-o para ele e será 
disso ressarcida com a indemnização que ele vier a obter. 
Aliás, é a própria seguradora – numa posição 
particularmente louvável, vertida na nota de pé de página 
das alegações (folhas 299) – que aceita que, por esta razão, 
não se afaste o ressarcimento. 
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Do mesmo modo, sendo o veículo para o sinistrado, não há 
que descontar do seu preço o valor do veículo acidentado 
(descontados quanto a este o dos salvados).  
São realidades diferentes.  
Dum lado, temos o veículo que a mãe tinha. Do outro o 
veículo que o autor passa a dispor. Não fica ela com dois 
direitos em colisão. 
 

.................................. 
 
VIII –  
O “quantum” indemnizatório relativo à perda da capacidade 
de ganho do autor 
 
Concluiu ele já uma licenciatura universitária, que lhe 
permitia, “caso conseguisse trabalhar”, obter um rendimento 
não inferior a 280.000$00 mensais ilíquidos. 
Esta expressão “caso conseguisse trabalhar” pode ter dois 
sentidos: 
Um, em que a mesma equivaleria a “caso tivesse emprego”; 
Outro, em que significaria “caso não tivesse ficado 
incapacitado”. 
 
O primeiro, ainda que admissível, não está em perfeita 
consonância com a expressão “conseguisse trabalhar”. Esta 
compreende-se bem melhor se reportada a incapacidade e 
não a desemprego. 
Por outro lado, temos que a expressão está inserida num 
contexto de incapacidade e não de referências a emprego 
provável ou possível. 
Aceitamos, então, que o Sr. Juiz teve como certo que o A., 
não fora a sua incapacidade, teria um emprego com aquela 
remuneração. 
Está aqui, em sede de matéria de facto, a resolução da 
questão do dano futuro previsível a que alude o n.º2 do artº 
564º do CC. 
E entendemos que bem, porquanto é, pelo menos em 
primeira linha, em sede factual que se deve averiguar das 
possibilidades de emprego no caso concreto. Trata-se duma 
averiguação com muito mais segurança do que as 
especulações que, de outro modo, teriam de ser feitas – já na 
sentença – a partir do estado do mercado de trabalho para 
aquele curso. 
 
IX –  
Se o autor, não fora a incapacidade, auferiria aquele 
montante, temos a imposição do ressarcimento, atento, 
nomeadamente, o já falado artº 564º, n.º2. 
Resta, pois, por aqui, a determinação do “quantum”. 
 
Nesta determinação, repudiados os cálculos matemáticos 
feitos com recurso a conhecidas tabelas, tem-se fixado a 
Jurisprudência na operação consistente em encontrar um 
capital que de rendimento (normalmente juros) proporcione 
o que deixou de se auferir e se extinga no fim presumível de 
vida activa da pessoa visada. 
O montante encontrado será corrigido atentas as 
circunstâncias do caso, assim se chegando à equidade a que 
alude o artº 566º, n.º2, sempre do Código Civil. 
Este critério, ainda que agora consensual, está longe de 
satisfazer, principalmente nos casos de incapacidade sem 
diminuição do vencimento e sem incidência profissional, em 
que se distingue de modo extremamente violento quem 
ganha bem de quem ganha mal, beneficiando aqueles. 
Esta crítica passa ao lado do nosso caso em que se verifica 
uma efectiva – e até total - ausência de proventos. 
 
X –  
Temos, então, um vencimento ilíquido de 280 mil escudos 
mensais (O Sr. Juiz lidou com escudos, a Seguradora lida 
com escudos e nós vamos então lidar, nos cálculos, com tal 
moeda). 
Feitos os descontos legais, aceitamos, como referência os 
196 mil escudos 14 vezes ao ano que o Sr. Juiz considerou, 
ou seja, em números redondos, 2.750.000$00/ano. 

Os juros têm vindo a baixar e com eles outras formas de 
rendimento do capital hoje vulgares no mercado, de sorte 
que se levantam dificuldades em “compensar” a taxa de 
inflação. 
Ao longo da vida do sinistrado é, no entanto, mais que 
provável que voltem a subir, de modo que temos como boa a 
taxa de 3% ao ano. 
Para proporcionar os ditos 2.750.000$00 ano precisaríamos 
dum capital ligeiramente superior a 91.500.000$00. 
 
Mas há que ter em conta que o valor a assegurar não provém 
só do rendimento do capital. 
Provém também do próprio capital que deve estar esgotado 
quando o autor atingir os 65 anos de idade. 
É certo que, como o autor é muito jovem - nasceu em 
14.9.77 - estando, pelo menos, a partir de 15.7.03 (data das 
respostas aos quesitos em que se considerou já estar 
licenciado) a trabalhar, não fora o acidente, temos que o 
esgotamento do capital terá de ser muito faseado, ou seja, ao 
longo de cerca de 40 anos. 
Mas, mesmo assim, o montante indemnizatório terá de ser 
muito elevado, de sorte que será do próprio capital que virá 
muito do ressarcimento 
 
Por outro lado, na sequência do que já referimos, há a ter em 
conta as circunstâncias do caso, que escapam na 
consideração dos anteriores cálculos. 
A incapacidade de 100% diz respeito à profissão dele. No 
geral a incapacidade é de 80%. [Ressalvada sempre a devida 
consideração, entendemos que a resposta ao quesito 14º não 
é totalmente clara. A dicotomia não é entre “incapacidade 
permanente para o trabalho” e “incapacidade permanente 
geral”, mas entre incapacidade para o exercício da 
respectiva profissão e incapacidade para o trabalho em geral. 
De qualquer modo, o relatório do exame médico-legal é 
esclarecedor (folhas 169)] 
A disposição, à partida, de um tão grande capital pode 
proporcionar-lhe vantagens acrescidas sobre a 
disponibilidade faseada dos 196 mil escudos por mês, quais 
sejam compras a pronto e outras. 
É de crer que com a evolução da sociedade, da técnica e dos 
direitos das pessoas com deficiência (alguns, aliás, já 
relevantemente consignados) o autor possa a vir a trabalhar 
validamente e auferir um salário igual ou, pelo menos, 
semelhante ao que auferiria se não fora a incapacidade. 
 
E, para além de todas estas considerações, entendemos 
dever considerar o valor da moeda ao tempo da citação.  
O que tem efeitos na questão que vamos abordar infra, dos 
juros. 
 
Enfim, tudo ponderado, entendemos baixar os 
74.872.709$00 vindos da 1ª instância para 70.000.000$00. 
 

.............................. 
 
XI –  
O montante indemnizatório relativo aos danos não 
patrimoniais. 
 
O A. pedia 25 milhões de escudos, o Sr. Juiz fixou 10 
milhões e a seguradora pretende 8 milhões. 
 
Baseia-se esta em dois tipos de argumentos: 
Um, emergente da comparação com o que vulgarmente se 
fixa pela perda do direito à vida. Sendo este o direito 
supremo, terá a indemnização - segundo sustenta – de ficar 
abaixo. 
Outro, por considerar que, independentemente desta 
construção, os oito milhões de escudos são adequados. 
 
XII –  
O primeiro argumento tem um ponto particularmente 
vulnerável situado bem a montante. 
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No plano não patrimonial e em caso de morte, surgem-nos, 
habitualmente, três parcelas: 
Uma respeitante à perda do direito à vida; 
Outra correspondente ao dano afectivo sofrido pelos 
familiares referidos no n.º2 do artº496º do CC; 
A terceira emergente do sofrimento havido pelo falecido 
entre o facto causador da morte e esta. 
 
Destas três apenas nos interessa a primeira. 
 
Jurisprudência e doutrina [Esta com a excepção do prof. 
Oliveira Ascensão que, em interpretação própria do artº 
496º, a nega – Direito das Sucessões, 4ª ed. 49 e seguintes] 
fixaram-se no sentido de haver lugar a indemnização por tal 
perda. 
Como a fixação do montante indemnizatório se vem 
situando no espaço que medeia entre os 5 e os 10 milhões de 
escudos (agora em euros, é evidente) e visto que a vida é o 
bem supremo, teríamos aqui o tecto invocado pela 
seguradora. 
 
XIII –  
Este é um dos pontos vulneráveis da ideia de atribuição de 
indemnização pela perda do direito à vida, que, sendo 
comum entre nós, é desconhecida nos principais países 
europeus e do próprio Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem (Cfr-se, quanto a este, os casos de Velikova contra 
a Bulgária, de Tanli contra a Turquia, de Mckerr contra o 
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e de 
Öneryields contra a Turquia, julgados em 18.5.2000, 
10.4.2001, 4.5.2001 e 8.6.2002, respectivamente). [Chega-se 
com alguma facilidade aos (extensos) textos integrais, em 
francês ou inglês. No sítio do (nosso) STJ abre-se 
“Jurisprudência Internacional”, depois “Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem” e, neste, na referência dedicada às 
decisões judiciais pode-se escrever o tema “indemnisation 
en cas de mort” ou o correspondente em inglês] 
Como emanação dessa vulnerabilidade, temos que os 
Tribunais portugueses vêm fixando uma quantia – entre os 
valores referidos - que, não sendo já miserabilista, não tem 
correspondência com o verdadeiro valor da vida. 
E aqui é que reside a origem do problema: ao fixarem tal 
quantia, os tribunais correm o risco de ela constituir um 
tecto, com a consequente fixação de indemnizações aos 
grandes incapacitados bem abaixo do que seria justo. 
Por isso, se não pusermos em causa a própria indemnização 
pela perda do direito à vida, temos de ter consciência do seu 
artificialismo no que concerne ao “quantum” 
indemnizatório, devendo, consequentemente evitar que esse 
artificialismo se projecte na indemnização aos grandes 
incapacitados. 
Aliás, no Ac. do STJ de 13.1.200 – com sumário em 
www.dgsi.pt - num caso de grande afectação foi-se bem 
além dos 10 milhões de escudos que serviriam de tecto se 
Aquele Tribunal aceitasse a construção agora pretendida 
pela seguradora.  
 
XIV –  
A recorrente pretende ainda que, independentemente do 
tecto referido, os dez milhões de escudos pecam por 
excesso. 
Já mostrámos que não aceitamos essa ideia. 
Não tivéssemos nós pela frente o muro da “reformatio in 
pejus” e, em cotejo internacional ou mesmo fora dele – 
lembremos o Ac. do STJ que citámos naquele n.º XIII, ainda 
que o caso ali seja bem mais grave – chegaríamos a valor 
bem mais elevado. Também a considerar atenta a idade do 
autor. 
 

........................ 
 
XIX –  
A questão dos juros relativos às indemnizações por danos 
patrimoniais futuros e danos não patrimoniais. 

Interpretando a sentença, na parte final de folhas 283, vê-se 
bem que o Sr. Juiz se reportou, ao fixar os montantes, à data 
da citação. De outro modo, não se compreenderia a 
construção que ali faz sobre a data da mora. 
Se assim é, como é e como continua a ser com o nosso 
acórdão, não vale aqui o invocado Acórdão Uniformizador 
de Jurisprudência n.º4/2002 (publicado no Diário da 
República, I Série, de 27.6.2002). 
Os juros impõem-se, atento, o disposto, nomeadamente, no 
n.º 3 do artº 805º do CC. 
 

............................... 
 
XX –  
Nesta conformidade, em provimento parcial da apelação, 
altera-se a quantia da alínea a) da parte decisória da sentença 
para quatrocentos e setenta e três mil oitocentos e cinquenta 
e oito euros, a esta se passando a reportar os juros daquela 
mesma alínea. 
 
Relativamente ao mais posto em causa confirma-se a 
sentença recorrida. 
Custas nesta a na 1ª instância por AA. e R. na proporção do 
vencimento, sem prejuízo do benefício de apoio judiciário 
de que aqueles gozam. 
 
Porto, 13 de Maio de 2004 
João Luís Marques Bernardo 
Gonçalo Xavier Silvano 
Fernando Manuel Pinto de Almeida 
 
 
6. Sumário nº 4095 
I – O direito do expropriado por utilidade 
pública de requerer a expropriação total do 
prédio, protege o interesse do proprietário, 
estabelecendo como que uma indivisibilidade 
económica do imóvel. 
II – Tal direito encontra justificação no facto 
de, em certos casos, se tornar mais gravosa 
(para o proprietário) a expropriação apenas 
da parte necessária ao fim de utilidade 
pública, do que a da totalidade do prédio. 
III – Não basta, para tanto, que haja uma 
qualquer diminuição de cómodos 
assegurados ao expropriado pela parte 
sobrante (não expropriada), o que 
justificaria, apenas, a contabilização da 
depreciação daí resultante e sua adição à 
indemnização referente à parcela 
expropriada, de acordo com o artigo 29 do 
Código das Expropriações de 1999. 
É necessária uma afectação relevante do 
interesse económico do expropriado. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
Nos autos de expropriação por utilidade pública, que correm 
termos sob o n.º .../.., no .. Juízo Cível, do Tribunal Judicial 
da Comarca de ............., em que é expropriante Rede 
Ferroviária Nacional _ REFER, E.P. e expropriados 
B.............., C............. e D............., vieram os expropriados 
requerer a expropriação total, alegando que a parcela 
sobrante do prédio expropriado ficaria encravada e sem 
utilidade para os expropriados. 
A entidade expropriante respondeu, alegando que o acesso 
da parcela sobrante à via pública será garantido. 
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O Ex. m.º Juiz proferiu decisão, decretando a expropriação 
total. 
Não se conformando, a expropriante agravou dessa decisão, 
concluindo: 
1.Segundo determina o n.º 1 do art. 3 do CE, a expropriação 
deve limitar-se ao necessário para a realização do seu fim. 
2.Nos termos do n.º 1 do art. 56 do CE, quando a entidade 
expropriante pretender realizar obras na parte do prédio não 
expropriada por forma a evitar a situação prevista no n.º 2 
do art. 3 do CE, improcede o pedido de expropriação total. 
3.A entidade expropriante, no decurso da empreitada, 
construiu um acesso à via pública, com as mesmas 
condições do anteriormente existente, que permite à parcela 
sobrante o mesmo tipo de construção que o prédio possuía 
antes da expropriação. 
4.A parcela sobrante não seria devassada nem prejudicada 
pela proximidade da passagem de peões ao km 33+651, que 
foi entretanto suspensa pela CM de .............., pois a mesma 
seria inferior e não superior. 
5.A parte sobrante assegura, proporcionalmente, os mesmos 
cómodos que oferecia todo o prédio antes da expropriação e 
mantém, objectivamente, o interesse económico. 
6.Por isso, deverá ser indeferida a expropriação total do 
prédio descrito nos autos. 
Contra-alegaram os expropriados, pugnando pela 
manutenção do despacho recorrido. 
O Ex. m.º Juiz “a quo” emitiu despacho tabelar de 
sustentação. 
Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir. 
A questão sobre que temos de nos debruçar é a da 
procedência ou improcedência do pedido de expropriação 
total deduzido pelos expropriados na petição de recurso da 
decisão arbitral. 
Na decisão recorrida, foi, como dissemos, decretada a 
expropriação total. 
Tomaram-se em conta estes factos: 
1.A parcela expropriada tem a área de 408 m2. 
2.O prédio de onde é destacada (lote 9) tinha a área de 1209 
m2. 
3.Segundo o PDM, o solo que constitui a parcela encontra-
se classificado como “Espaços de aglomerado do tipo 3”. 
4.Em consequência da expropriação a parcela sobrante ficou 
sem acesso à via pública, acesso esse que ainda não foi 
restabelecido, mas que a expropriante diz garantir. 
5.A parte sobrante fica afectada na sua qualidade de 
utilização, quer no tocante ao tipo de acesso da zona 
pública, quer no referente ao agravamento da “poluição” 
visual e sonora provocada pela adjacência da passagem 
superior aérea de peões. 
6.Os árbitros consideraram que a parcela sobrante sofreu 
uma desvalorização de 50%. 
Para o que a decisão recorrida se baseou “no auto de vistoria 
“ad perpetuam rei memoriam” e na resposta aos quesitos 
anexa a tal vistoria, a fls. 20, bem como na arbitragem, 
relatório a fls. 32 e ss., onde se refere que o prédio 
corresponde ao lote n.º 9, a fls. 26, a respectiva área, tipo de 
utilização prevista no PDM, a inexistência de acesso, a 
desvalorização, etc.”. 
Considerou-se, na mesma decisão, nomeadamente, que: 
“(...) O destino que era possível para aquele prédio, com 
aquela concreta área, configuração e acessos, já não o é 
mais. Mesmo que a expropriante viesse repor o acesso à 
parte sobrante, em prazo a fixar, nos termos do art. 56, n.º 1 
e 2 do CE, a parte sobrante não teria a mesma utilidade, isto 
é, não permitiria o tipo de construção que se poderia 
efectuar na área anterior. Isto mesmo consideraram os 
árbitros ao desvalorizar a parte sobrante em 50%. O tipo de 
acesso, mesmo que este venha a ser reposto, também não 
será igual e o tipo de construção que eventualmente se 
pudesse ainda levar a cabo naquela área, face à situação em 
que ficará, por força da obra a que a expropriação se destina 
(totalmente devassada por uma passagem superior de peões 
respectivo acesso) não terá viabilidade económica”. 
Concluiu-se que “a parte restante não assegura, 
proporcionalmente, os mesmos cómodos que oferecia todo o 

prédio e os cómodos assegurados pela parte restante não 
têm, objectivamente, interesse económico para o 
expropriado”. 
Apreciemos. 
Como se sabe, o princípio, em matéria de “limites da 
expropriação” é o da suficiência do bem: a expropriação 
deve limitar-se ao necessário para a realização do seu fim _ 
dispõe o n.º 1 do art. 3 do Código das Expropriações, 
aprovado pela Lei n.º 178/99, de 18 de Setembro, aplicável 
ao caso. Subjaz a esta regra a ideia de que o sacrifício a 
impor ao particular afectado deve limitar-se ao que for 
estritamente necessário à realização do fim de interesse 
público. 
Quando seja necessário expropriar apenas parte de um 
prédio, o proprietário pode, no entanto, requerer a 
expropriação total. 
Em duas situações, previstas nas alíneas a) e b) do n.º 2 do 
mesmo artigo: 
a)Se a parte restante não assegurar, proporcionalmente, os 
mesmos cómodos que oferecia todo o prédio; 
b)Se os cómodos assegurados pela parte restante não 
tiverem interesse económico para o expropriado, 
determinado objectivamente. 
Tutela, assim, a lei o interesse do proprietário, estabelecendo 
como que uma indivisibilidade económica do prédio. 
Esta excepção encontra justificação no facto de, em certos 
casos, se tornar mais gravosa (para o proprietário) a 
expropriação apenas da parte necessária ao fim de utilidade 
pública do que a da totalidade do prédio. [Dizem-no Pedro 
Cansado Paes, Ana Isabel Pacheco e Luís Alvarez Barbosa, 
in Código das Expropriações, 2.ª edição, p. 36] 
Não basta, para tanto, que haja uma qualquer diminuição de 
cómodos, o que justificaria apenas a contabilização da 
depreciação daí resultante e sua adição à indemnização 
referente à parcela expropriada, de acordo com o art. 29 do 
CE. É necessária uma afectação relevante do interesse 
económico do expropriado. [Pedro Elias da Costa, Guia das 
Expropriações por Utilidade Pública. 2.ª edição, p. 184. 
Segundo este Autor, afectação com gravidade significa, no 
caso de um solo apto para construção, que na área sobrante 
fica inviabilizada qualquer edificação] 
À decisão do pedido de expropriação total é, por isso, 
imprescindível o apuramento da natureza ou aptidão do 
prédio antes e depois do seu desmembramento pela 
expropriação. [Pedro Cansado Paes..., obra citada, p. 253] 
Ponto é, por outro lado, que a entidade expropriante não 
pretenda realizar obras na parte do prédio não expropriada 
por forma a evitar a verificação das situações previstas nas 
alíneas a) e b) do n.º 2 do art. 3 do CE _ vide art. 56 do 
mesmo Código. 
Como vimos, na resposta ao pedido de expropriação total, a 
expropriante veio dizer que o acesso à via pública será 
garantido. 
Acrescentando (por remissão para o requerimento de 
interposição do recurso da arbitragem), no que se refere à 
“poluição” visual e sonora provocada pela adjacência da 
passagem superior aérea de peões, considerada no acórdão 
dos árbitros que: “dado que a passagem de peões é inferior, 
e não superior aérea como referem os senhores árbitros, a 
parcela sobrante não será prejudicada pela sua 
proximidade”. 
Pois bem. Pretendendo a expropriante realizar obras na parte 
do prédio não expropriada por forma a evitar a perda de 
acesso à via pública [A perda de acesso à via pública é 
considerada uma diminuição grave dos cómodos _ cfr. Ac. 
da RP de 26-05-1992, BMJ n.º 417, p. 423], mantendo a 
“qualidade de utilização” da mesma parcela, seríamos 
remetidos, desde já, para o campo de aplicação do art. 56 do 
CE. 
Importa, porém, atender a outro fundamento considerado na 
decisão recorrida: o agravamento da “poluição” visual e 
sonora provocada pela adjacência da passagem superior de 
peões. 
Ora, neste tocante, não dispõe o Tribunal de elementos de 
facto concludentes: 
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O teor da segunda parte do n.º 5 dos factos coligidos não 
permite perceber, nem com a ajuda do que consta do 
acórdão arbitral, se tal passagem superior de peões foi 
construída (ou está em vias de ser construída). Nem a sua 
exacta localização e dimensões, como seria importante para 
aferir da medida em que provocaria um “agravamento da 
poluição visual e sonora” da dita parcela. 
Mas, sobretudo, tendo a expropriante negado que se tratasse 
de uma passagem de peões superior, (vindo, no recurso, a 
afirmar que nem passagem de peões será, afinal, construída, 
por ter sido suspensa pela Câmara Municipal), tão pouco se 
mostra que tal situação de facto tenha sido averiguada. 
Havendo necessidade de ampliar a matéria de facto, dada a 
importância de que tais factos se podem revestir para a 
decisão do incidente. 
Note-se, de resto, que, devendo, actualmente, 
[Diferentemente do que sucedia no domínio do Cód. das 
Expropriações anterior, aprovado pelo DL n.º 438/91, de 9 
de Novembro, onde se previa que o juiz mandasse proceder 
à arbitragem _ cfr. art. 53, n.º 3] a análise da verificação dos 
pressupostos da expropriação total ser efectuada com base 
na avaliação constante do acórdão arbitral (cfr. art. 29 do 
CE), não é possível escamotear que, em determinados casos, 
nomeadamente, em face das alegações das partes, se pode 
tornar necessária a produção de outros elementos de prova, a 
fim de possibilitar uma justa decisão do respectivo pedido. 
[Propugna José Vieira Fonseca, Principais Linhas 
Inovadoras do Código das Expropriações de 1999, Revista 
Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, n.º 11/12, p. 131: 
“Na nossa opinião são admissíveis quaisquer meios 
probatórios, designadamente os que se admitem no recurso 
de arbitragem (artigo 58 do novo Código). Vale aqui a tutela 
constitucional dos direitos fundamentais de propriedade 
privada e de acesso ao Direito e aos tribunais, bem como o 
princípio da plenitude da tutela jurisdicional efectiva dos 
administrados (artigos 20, 62 e 268, n.º 4 da Constituição). 
Interpretar o artigo 55, n.º 3, do novo Código, 
designadamente o prazo de dez dias aí referido, como 
impedindo essa corte probatória implicará uma violação 
daquela tutela constitucional. Deste modo, a contagem desse 
prazo deverá iniciar-se com a conclusão da fase instrutória. 
Como alternativa à posição que se deixou exposta, poderia 
defender-se que essa instrução deverá fazer-se na 
arbitragem. Discordamos em absoluto. Os peritos da lista 
oficial terão especiais conhecimentos no domínio da 
avaliação dos bens expropriados, não lhes sendo exigível 
uma adequada sensibilidade para as questões jurídicas e 
materiais envolvidas neste pedido ou outras conexas com as 
regras e princípios processuais relativos à prova (artigos 513 
e ss. do Código de Processo Civil). Valem aqui, com 
especial relevo, as exigências do due process of law. Um 
argumento decisivo para a leitura proposta retira-se ainda do 
regime instrutório dos recurso do acórdão arbitral 
estabelecido no artigo 58 do novo Código: se esse regime 
vale para a fixação da justa indemnização, vale nos seus 
exactos termos e fundamentos para afixação do objecto da 
expropriação, pois a questão é, em qualquer caso, 
indemnizatória”] 
Decisão: 
Em face do exposto, acorda-se em, nos termos do disposto 
no artigo 712, n.º 4, aplicável por força do artigo 749, ambos 
do Código de Processo Civil, anular, oficiosamente, a 
decisão recorrida, relativamente à segunda parte do ponto n.º 
5 dos factos apurados, devendo proceder-se à referida 
ampliação da matéria de facto e à produção de prova que se 
mostrar necessária. 
Custas pela parte vencida a final. 
Porto, 17 de Maio de 2004 
Joaquim Matias de Carvalho Marques Pereira 
Manuel José Caimoto Jácome 
Carlos Alberto Macedo Domingues 
 
 

7. Sumário nº 4122 
O artigo 28 da Lei nº 30/00 deve ser 
interpretado restritivamente no que diz 
respeito ao artigo 40 do Decreto-Lei nº 15/93, 
de 22 de Janeiro, devendo entender-se que o 
artigo 40 está em vigor relativamente à 
detenção de droga para consumo em 
quantidade superior à referida no artigo 2 nº 
2 da Lei nº 20/00. 
 
Acordam na Relação do Porto: 
 
No Tribunal Judicial da Comarca de....., o arguido RUI....., 
com os sinais dos autos, acusado pelo Mº Pº da prática de 
factos susceptíveis de o constituírem autor material de um 
crime de tráfico de estupefacientes e outras actividades 
ilícitas, p. e p. pelo artº 21º, nº 1, do Dec.Lei nº 15/93, de 
22.1, com relação à tabela I-C anexa, foi submetido a 
julgamento, em processo comum singular (artº 16º, nº 3, do 
C. P. Penal), tendo a acusação sido julgada improcedente 
quanto ao imputado crime de tráfico de estupefacientes e, 
feita a convolação para o crime de consumo de 
estupefacientes, p. e p. pelo artº 40º, nº 2, desse Dec.Lei nº 
15/93, foi, face à lei nova (artº 28º da Lei nº 30/2000, de 
29/11), declarado extinto o procedimento criminal 
instaurado. 
 
Dessa decisão interpôs recurso o Mº Pº, dizendo em síntese 
conclusiva: 
1. O Mm° Juiz deu como provado que o arguido destinava o 
estupefaciente apreendido nos autos ao seu consumo. 
2. Para tal socorreu-se do princípio in dubio pro reo. 
3. Porém, não transparece da fundamentação da matéria de 
facto qualquer dúvida que justifique a aplicação de tal 
princípio. 
4. Antes resulta o contrário, uma vez que o Mm° Juiz 
descredibiliza o único elemento de prova que aponta nesse 
sentido: as declarações do arguido. 
5. Existe, assim, contradição na decisão, bem como erro 
notório na apreciação da prova, dessa forma incorrendo o 
Mm° Juiz nos vícios previstos nas al. b) e c) do artº 410°, nº 
2, do C. P. Penal. 
6. Mesmo que assim não se entenda, há que considerar que 
não é compreensível qual a dúvida que motivou o Mm° Juiz 
na aplicação do princípio em questão, pelo que é 
insuficiente a fundamentação da sentença, sendo, dessa 
forma, violados os artº 97°, nº 4, e 374°, nº 2, do C. P. Penal. 
7. Deve, assim, ser retirado o facto em questão da matéria de 
facto provada e o arguido ser condenado pelo crime de que 
vinha acusado. 
Ainda que assim não se entenda, 
8. A detenção de estupefaciente, ainda que exclusivamente 
para consumo, fora das situações previstas no artº 2° da Lei 
nº 30/2000 - e é esse o caso sub judice -, continua a ser 
crime, nos termos do artº 21° da Lei da Droga. 
9. Não houve, dessa forma, qualquer descriminalização da 
conduta do arguido, pelo que sempre deve ele ser 
condenado, nos termos da Lei vigente à data da prática dos 
factos, pelo crime previsto e punido pelo artº 40°, nº 2, do 
Dec.Lei nº 15/93, de 22.l. 
Assim, apontando tais disposições legais como violadas, 
conclui pela alteração da decisão recorrida no sentido acima 
apontado. 
 
Respondeu o arguido, pugnando pela confirmação do 
julgado. 
Nesta Relação, o Exmº Procurador-Geral Adjunto, em 
extenso e douto parecer, pronuncia-se pelo provimento do 
recurso, enquanto ali se sustenta que a conduta do arguido 
continua a ser enquadrável e punível nos termos do artº 40º 
do Dec.Lei nº 15/93, parecer a que, notificado, o arguido 
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respondeu, reafirmando a integral descriminalização das 
condutas tipificadas nesse artº 40º. 
Assim, cumpridos os vistos e realizada a audiência, cabe 
decidir. 

* 
Atentas as supra transcritas conclusões da motivação, pelas 
quais, como é sabido, se delimita o âmbito do recurso, 
vejamos, antes de mais, a matéria de facto, provada e não 
provada, que a sentença registou e a fundamentação em que 
se ancorou. 
 
Assim, acollheram-se ali como provados os factos 
seguintes: 
1. Em 9/5/2000, cerca das 12.30 horas, nas instalações do 
Centro de Formação Profissional de....., num armário 
utilizado pelo arguido, num dos bolsos do blusão que este aí 
havia guardado, foi encontrado um porta moedas de 
cabedal, dentro do qual se encontravam 26,563 gr. de 
haxixe – Cannabis Resina. 
2. Na mesma data, pelas 18.45 horas, foi encontrada na 
residência do arguido, sita no Lugar..., ....., ....., sendo sua 
pertença, a quantidade de 189,965 gr. de haxixe – Cannabis 
Resina. 
3. O arguido destinava essa substância ao seu consumo. 
4. O arguido conhecia as características estupefacientes da 
substância que detinha. 
5. Ao agir como agiu, o arguido quis e sabia que, detendo 
para consumo a referida substância, praticava conduta 
proibida e punida por lei. 
6. Não obstante, não deixou de actuar da forma descrita, 
agindo livre e conscientemente. 
7. O arguido sabia que a sua conduta era proibida por lei. 
8. O arguido é casado, tem 1 filho de 12 anos, vive em casa 
dos pais, está reformado, recebendo a pensão de 36.000$00 
mensais, é utente do G....., auferindo 17.000$00 a 
25.000$00 por mês, tem como habilitações literárias o 11º 
ano, é toxicodependente há 15 anos. 
9. Tem antecedentes criminais na área de referência. 
10. Está em tratamento. 

// 
Como facto não provado consignou-se apenas: 
- Que o arguido detivesse tais quantidades de haxixe – 
Cannabis Resina – para as vender e assim obter proveitos 
económicos para integrarem o seu património. 

// 
E, motivando a decisão sobre a matéria de facto escreveu-se 
ali: 
“O Tribunal formou a sua convicção com base, para além 
dos dados objectivos fornecidos pelos documentos e outras 
provas constituídas, também por declarações e 
depoimentos, em função das razões de ciência, das certezas 
e ainda das lacunas, contradições, hesitações, inflexões, 
parcialidade, coincidências e mais inverosimilhanças que, 
porventura, transpareçam em audiência, das mesmas 
declarações e depoimentos. 
O arguido confessou, integralmente e sem reservas, a posse 
do produto estupefaciente que lhe foi encontrado no bolso 
do blusão no armário do Centro de Formação Profissional 
de....., bem como aquele que foi encontrado na sua 
residência. 
Referiu, porém, que o mesmo se destinava ao seu consumo 
diário. 
Afirma-se como toxicodependente há mais de 15 anos, com 
hábitos de haxixe, e em situação de tratamento de 
desintoxicação de heroína. 
Segundo as declarações do arguido, o produto 
estupefaciente foi adquirido em....., pelo preço de 
60.000$00. O arguido costumava adquirir “sabonetes de 
haxixe”, dado que dessa forma lhe saía mais barata a dose. 
Como consumia 5 a 10 “charros” por dia, esse produto 
dava-lhe para “uns tempos”, e saía-lhe mais barato do que 
se andasse a comprar pequenas quantidades ao dia ou à 
semana. 
Face à grande quantidade de haxixe que detinha em seu 
poder, face ao custo que tal aquisição lhe tinha acarretado, 

bem como aos proventos que disse retirar da reforma e do 
trabalho no G....., as suas declarações poderiam não se 
afigurar credíveis em moldes tais que se pudessem 
considerar de per si. De facto, a quantidade existente na 
posse do arguido é algo elevada e os custos da mesma não 
são muito compatíveis com os seus ganhos. 
No entanto, tal não quer dizer que se possa alguma vez 
presumir que o arguido detinha em seu poder tal quantidade 
de haxixe - Cannabis Resina - para traficar, tal qual se 
mostra enquadrado tipicamente pela acusação. 
É que, ainda que se possa recorrer às regras da experiência 
comum, por força do artº 127º do CPP, e dizer que a 
quantidade de estupefaciente detida pelo arguido é muito 
elevada para um simples consumidor, tal não pode 
significar que, só por si, se possa dizer que o mesmo é um 
traficante. Algo mais é necessário e isso passa pela 
conjugação dos depoimentos obtidos em sede de audiência, 
depoimentos esses válidos ou com possibilidade de o ser em 
termos processuais penais.  
Para isso e para prova da acusação, haveria que recolher 
das testemunhas a ouvir em sede de julgamento declarações 
que permitissem enquadrar a actividade do arguido no 
tráfico de estupefacientes. 
Porém, os agentes da GNR ouvidos em sede de audiência 
apenas referiram que conheciam o arguido como 
toxicodependente, que o mesmo já foi condenado por tráfico 
de estupefacientes – heroína – e que o mesmo, junto à 
Escola, era visto acompanhado de “consumidores”.  
Não referiram, porém, que tivessem visto o arguido a 
transaccionar, por qualquer meio, produto estupefaciente. 
Referiram, mais uma vez, a velha máxima declarativa dos 
agentes dos OPC’s: “era referenciado como traficante”. 
Ou seja, quanto à parte dos factos em que o arguido é 
acusado de tráfico, essas declarações, que as testemunhas 
prestaram, vieram ao seu conhecimento pelo exercício de 
funções. 
Tanto basta para que as declarações não tenham validade 
face aos artº 128º, nº 1, e 129º, bem como o art. 356º, nº 7, 
do CPP. 
Como tal e porque não se pode presumir uma conduta que 
seja prejudicial ao arguido, e porque o princípio in dubio 
pro reo opera, outra solução não resta que não seja dar 
como não provados os factos relacionados com o tráfico 
imputado ao arguido. 

................. 
Independentemente do quanto o arguido possa ter dito em 
sede de inquérito – que não sabemos o quê (para além do 
que em função de dever profissional e conhecimento 
indissociável se tenha) e não poderíamos nunca valorar –, o 
certo é que a prova trazida a julgamento e proveniente, 
obviamente, do inquérito nos parece muito pouco para se 
poder dizer que existiam indícios suficientes. E atrevemo-
nos a dizer tal, apenas com base numa premissa: não foi 
levantado por quem de direito uma qualquer omissão ou 
contradição das declarações das testemunhas obtidas em 
sede de julgamento com as obtidas em sede de inquérito. 
Como tal, restaram as declarações do arguido, que se têm 
que valorar nos seus precisos termos, desde logo porque, 
mormente face à LN, ou se trafica ou se consome, não 
existindo uma qualquer situação em que se detêm produto 
estupefaciente para um outro qualquer fim. 
A situação pessoal do arguido resultou provada face às suas 
declarações e ao teor do relatório do IRS junto aos autos. 
Atendeu-se aos doc.s juntos aos autos, mormente CRC e 
relatório social fornecido pelo IRS.”. 

//// 
Feita esta longa transcrição, importa sublinhar que, 
conforme a sua motivação, o douto recorrente estrutura o 
seu recurso em dois planos sucessivos, a saber:  
a) Em primeira linha, sustenta que a sentença enferma de 
contradição insanável da fundamentação e de erro notório na 
apreciação da prova - al. b) e c) do nº 2 do artº 410º do C. P. 
Penal - e que também é insuficiente a sua fundamentação - 
artº 97º, nº 4, e 374º, nº 2, do C. P. Penal -, em função do 
que não devia ter sido dado como provado que o arguido 
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destinava o haxixe ao seu consumo, devendo esse facto ser 
eliminado; e, não se tendo apurado positivamente que 
destinava o estupefaciente ao tráfico, restaria, ainda assim, a 
detenção, suficiente para a condenação do arguido nos 
termos do artº 21º do Dec.Lei nº 15/93; 
b) Em segunda linha, para o caso de não proceder aquela sua 
primeira proposição, sustenta que, à luz da Lei nº 30/2000, 
de 29 de Novembro, a detenção de estupefaciente, ainda que 
exclusivamente para consumo, mas fora das situações 
previstas no artº 2º dessa Lei (como era o caso, dada a 
quantidade que o arguido detinha), continuou a ser crime - 
apenas até ao limite quantitativo previsto nesse artº 2º a 
detenção para consumo passou a contra-ordenação -, agora 
enquadrável nos termos do artº 21º, pelo que o arguido devia 
aqui ser condenado nos termos do nº 2 do artº 40º, vigente 
na data dos factos. 
 
Quanto à primeira questão: 
Se bem se entendeu a argumentação do recorrente, a 
sentença enfermaria de contradição insanável na 
fundamentação, na medida em que, por um lado, considerou 
que as declarações do arguido não eram credíveis (os 
reduzidos ganhos do arguido eram pouco compatíveis com a 
aquisição por junto, para consumo, da quantidade, algo 
elevada, de droga que foi encontrada na sua posse) e, a 
despeito de tal, valoriza-as para concluir pelo consumo do 
estupefaciente que o arguido detinha; com o que também 
teria incorrido em erro notório na apreciação da prova, pois 
que, dada essa condição económica do arguido, não havia 
que concluir, como se concluiu, pelo destino da droga para 
consumo do arguido. 
E, enfim, porque a mera detenção integrava já o crime do 
artº 21º, necessário seria, para que se pudesse concluir que 
essa detenção tinha por destino o consumo próprio, que de 
tal se tivesse feito prova positiva, não se podendo aí chegar 
por simples aplicação do princípio in dubio pro reo. 
Mas pensa-se que tais objecções improcedem. 
Antes de mais, cabe dizer que não temos como exacto que o 
Mmº Juiz afirme que as declarações do arguido não eram 
credíveis e que, depois, sem reservas, as aceite como boas. 
O que consta da fundamentação da sentença é diferente, aí 
se dizendo que “... as suas declarações poderiam não se 
afigurar credíveis em moldes tais que se pudessem 
considerar de per si. De facto, a quantidade existente na 
posse do arguido é algo elevada e os custos da mesma não 
são muito compatíveis com os seus ganhos”. Isto é, o que, 
afinal, o Mmº Juiz diz é simplesmente que dessas 
declarações se não pode extrair como líquido e seguro que o 
destino do haxixe era o seu consumo pelo arguido; mas, 
como decorre do que avança depois, também se não pode 
dizer que assim não fosse e que, ao invés, face a essas 
dúvidas, se pudesse “... presumir que o arguido detinha em 
seu poder tal quantidade de haxixe para traficar ...”, ou 
seja, como depois concretiza, o facto de ser muito elevada a 
quantidade de estupefaciente detida pelo arguido “... não 
pode significar que, só por si, se possa dizer que o mesmo é 
um traficante.”. 
Deste modo, torna-se claro que não entrou o Mmº Juiz em 
contradição alguma, apenas expressando a dúvida em que 
permaneceu: não podendo concluir decididamente pelo 
consumo, também não tinha elementos nem podia presumir 
que o destino da droga fosse o tráfico. 
 
E não se vê também que, entendendo assim, o Mmº Juiz 
tivesse incorrido em erro na apreciação da prova. 
Como é sabido, este vício, referido na al. c) do nº 2 do artº 
410º do C. P. Penal, apenas releva se, como ali se 
estabelece, resultar do texto da decisão recorrida, por si só 
ou conjugada com as regras da experiência comum, sem 
apelo, pois, a elementos exteriores a essa decisão. 
E, para além dessa exigência, comum a todos os vícios 
referidos nesse nº 2, tem ainda o erro na apreciação da prova 
de ser “notório”, isto é, de tal modo patente que não escape 
a um observador normalmente perspicaz e atento. 

Assim sendo, só haverá erro relevante na apreciação da 
prova se, confrontado com o texto da decisão e fazendo 
apelo aos ensinamentos da experiência comum, o homem de 
capacidade e formação médias logo alcança que não são 
possíveis as (ou algumas das) conclusões a que, em sede de 
matéria de facto, o Tribunal chegou. 
Tendo isto presente: 
Admitindo como aceitáveis as dúvidas que a fundamentação 
da sentença avança quanto à prova de que a droga detida 
pelo arguido se destinava ao tráfico, a objecção do 
recorrente tem por alvo a decisão de que esse destino seria o 
do consumo pelo próprio arguido, tendo o Tribunal errado 
ao concluir assim. 
Porém e antes de mais, relembra-se que, como acima se 
disse já, a inclusão desse facto nos factos provados resultou 
apenas da dúvida razoável que, face à prova produzida, 
designadamente as declarações prestadas pelo arguido, o 
Mmº Juiz considerou permanecer e não por haver como 
positivamente demonstrado que esse era efectivamente o 
destino da droga; o que aqui não é irrelevante, dado o 
diferente grau de exigência de prova requerido por cada uma 
dessas situações. 
Ora, sendo nesse exacto plano da dúvida razoável quanto ao 
destino da droga que, no caso, se tem de perspectivar a 
reclamada verificação do erro na apreciação da prova, 
forçoso será concluir que o vício se não verifica, por isso 
que, a despeito da reconhecida modéstia dos proventos do 
arguido, não é, de todo, inverosímil e de rejeitar a 
explicação por ele avançada - de que, comprando 
quantidades maiores, a dose lhe saía mais barata - e que, 
assim, o produto que detinha era para seu consumo. 
 
Isto posto e já numa perspectiva diferente, dir-se-á que, 
assim instalada no espírito do Mmº Juiz a dúvida razoável 
quanto à finalidade a que o arguido destinava a droga, 
nenhum reparo merece também a matéria de facto na parte 
em que o Exmº Juiz, fazendo uso do princípio in dubio pro 
reo, levou aos factos provados que se destinava ao consumo 
do próprio arguido o haxixe que este detinha. 
Sendo a detenção (da droga) elemento comum ao crime do 
artº 21º (tráfico e outras actividades ilícitas) e ao do artº 40º 
(consumo) do Dec.Lei nº 15/93, afigura-se que, provados os 
actos de detenção, a distinção entre os dois delitos, com a 
inclusão da conduta no artº 21º, passará pelo afastamento do 
elemento “consumo” como destino de estupefacientes 
detido. É o que claramente parece decorrer do texto do nº 1 
do artº 21º, na relação que estabelece com o artº 40º, 
recortando a respectiva conduta típica também por 
referência ao dito artº 40º, abarcando no preceito os actos 
que aí descreve, mas que estejam “fora dos casos previstos 
no artigo 40º”, isto é, que não sejam actos de ou para 
consumo do próprio agente. 
Assim, apurado positivamente que a droga se destinava ao 
consumo do próprio, ficava excluída a possibilidade de 
enquadramento da conduta no artº 21º, desenhando-se, pois, 
claramente uma relação de alternatividade entre ambos os 
preceitos, relação ora mantida pela Lei nº 30/2000, de 29 de 
Novembro, que veio re-definir o regime jurídico aplicável 
ao consumo de estupefacientes. 
Porém, afigura-se também claro que o non liquet, assente 
numa dúvida razoável, que venha a subsistir quanto a essa 
finalidade de “consumo” pelo próprio não pode ser 
resolvido pela forma pretendida pelo douto recorrente, isto 
é, presumindo que a droga se destinava ao tráfico, também 
ele não provado,  
Perante a dúvida razoável que subsista quanto à finalidade - 
consumo ou tráfico - a que o agente destinava a droga por si 
detida, o princípio do acolhimento da solução mais 
favorável ao arguido - in dubio pro reo - não pode deixar de 
ser respeitado, ditando, em tal situação, a opção seguida na 
sentença recorrida, dando como provado que a droga se 
destinava ao consumo pelo próprio arguido. 
 
Enfim e quanto ao vício de insuficiência de fundamentação 
de que, segundo o recorrente, a sentença padece por não ser 
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compreensível qual a dúvida que motivou o Mmº Juiz na 
aplicação do princípio in dubio pro reo, também nessa parte 
e com o devido respeito nos não parece que ele se verifique, 
importando reparar que o Mmº Juiz não teve em conta 
apenas as declarações do arguido, mas considerou ainda, 
nomeadamente, a ausência de prova - e especificadamente 
aponta as razões pelas quais a não atendeu - no sentido de 
que se estivesse perante um traficante; o que, naturalmente, 
o levou a conferir alguma credibilidade às declarações do 
arguido. 

/// 
Quanto à segunda questão: 
Improcedendo, assim, a linha de objecções dirigidas contra a 
matéria de facto acolhida na sentença, matéria que se não 
mostra inquinada por qualquer outro vício e que, por isso, se 
deve considerar fixada, passa-se à questão do tratamento 
jurídico-penal que a conduta do arguido deve merecer. 
Sustenta-se na sentença que, com a Lei nº 30/2000, a 
conduta do arguido que, à luz do Dec.Lei nº 15/93, integrava 
o crime de consumo de estupefacientes, p. e p. pelo nº 2 do 
seu artº 40º, ter-se-ia descriminalizado. 
Por seu turno, defende o recorrente que, face àquela Lei nº 
30/2000, a detenção de estupefaciente em quantidade 
superior à referida no seu artº 2º e ainda que exclusivamente 
para consumo próprio passou a ser enquadrável no artº 21º 
do Dec.Lei nº 15/93, pelo que não ocorreu qualquer 
descriminalização da conduta do arguido que, assim, deve 
ser punido pelo crime p. e p. pelo artº 40º, nº 2, do Dec.Lei 
15/93, preceito em vigor na data dos factos e que lhe é mais 
favorável. 
Vejamos, então. 
 
Subordinado à epígrafe “Consumo”, o artº 40º do Dec.Lei nº 
15/93, de 22/1, diz o seguinte: 
“1 - Quem consumir ou, para seu consumo, cultivar, 
adquirir ou detiver plantas, substâncias ou preparações 
compreendidas nas tabelas I a IV é punido com pena de 
prisão até 3 meses ou com pena de multa até 30 dias. 
2 - Se a quantidade de plantas, substâncias ou preparações 
cultivada pelo agente exceder a necessária para o consumo 
médio individual durante o período de 3 dias, a pena é de 
prisão até 1 ano ou de multa até 120 dias. 
3 - No caso do nº 1, se o agente for consumidor ocasional, 
pode se dispensado de pena.”. 
Com interesse ainda para a nossa questão, o artº 21º do 
mesmo diploma - sob a epígrafe “Tráfico e outras 
actividades ilícitas” -, preceito-referência para os 
subsequentes que ao tráfico também se reportam, dispõe no 
seu nº 1 o seguinte: 
“Quem, sem para tal se encontrar autorizado, cultivar, 
produzir, fabricar,  ..., fizer transitar ou ilicitamente detiver, 
fora dos casos previstos no artigo 40º, substâncias ou 
preparações compreendidas nas tabelas I a III é punido com 
pena de prisão de 4 a 12 anos.” (sublinhado nosso). 
O confronto dos dois preceitos deixa clara a relação de 
alternatividade entre ambos, sendo evidente que, a despeito 
da maior ou menor quantidade de produto que o agente 
detenha, mas apurado que ele se destina apenas ao consumo 
pelo próprio, cairá a conduta necessariamente no âmbito do 
artº 40º, ficando afastada a possibilidade da sua subsunção 
no artº 21º. 
É o que decorre naturalmente do nº 2 deste artº 40º que 
contempla a detenção de quantidade excedente à 
“necessária para o consumo médio individual durante o 
período de 3 dias”, sem, porém, fixar qualquer quantidade 
máxima a partir da qual se excluísse a sua aplicação. O que 
necessariamente importa que, à partida, não será pela 
quantidade mais ou menos elevada que o agente detiver que 
a aplicação do nº 2 deva ser arredada (o que não significa - 
mas trata-se de questão diferente - que a quantidade do 
produto detido, se elevada, não seja factor, porventura 
decisivo, para o Tribunal afastar como seu destino o do 
consumo pelo próprio agente). 
Por outro lado e ainda nessa linha, também não será a 
quantidade, mais ou menos diminuta, detida pelo agente que 

fará recusar a aplicação do artº 21º e seguintes que ao tráfico 
se reportam, uma vez afastado que o destino fosse o 
consumo pelo próprio. 
Assim, à luz destas disposições do Dec.Lei nº 15/93, 
apurado que ficou que a droga que o arguido detinha se 
destinava ao seu próprio consumo, é irrecusável que a 
conduta em apreço se enquadra no nº 2 do dito artº 40º. 
 
Vejamos agora se e em que medida o tratamento da questão 
se alterou com a Lei nº 30/2000, de 29 de Novembro, 
diploma que, consoante o nº 1 do seu artº 1º teve como 
objecto “a definição do regime jurídico aplicável ao 
consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, 
bem como a protecção sanitária e social das pessoas que 
consomem tais substâncias sem prescrição médica”, 
esclarecendo-se no nº 2 que as plantas, substâncias e 
preparações sujeitas ao regime deste diploma são as 
constantes das tabelas I a IV anexas ao Dec.Lei nº 15/93. 
Assim e no que aqui mais importa, o artº 2º, depois de, no 
seu nº 1, dizer que constituem contra-ordenação o 
consumo, a aquisição e a detenção para consumo próprio de 
plantas, substâncias ou preparações supra referidas, 
estabelece, no nº 2, que “para efeitos da presente lei, a 
aquisição e a detenção para consumo próprio das 
substâncias referidas no número anterior não poderão 
exceder a quantidade necessária para o consumo médio 
individual durante o período de 10 dias”. 
Ainda com interesse para a nossa questão, atentar-se-á no 
artº 28º, respeitante às normas revogadas, aí se dispondo que 
“são revogados o artigo 40º, excepto quanto ao cultivo, e o 
artigo 41º do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, bem 
como as demais disposições que se mostrem incompatíveis 
com o presente regime”. 
 
Numa primeira aproximação, logo se alcança que, sendo de 
cerca de 216 gramas a quantidade de haxixe que o arguido 
detinha, claramente excedente à quantidade necessária para 
o consumo médio individual durante 10 dias (cfr. Port. nº 
94/96, de 26/3), se deve ter por excluída a subsunção da sua 
conduta ao nº 2 do artº 2º desta Lei nº 30/2000.  
Se assim não fosse e se, como se entendeu na sentença, a 
conduta do arguido ali se enquadrasse, então toda a questão 
se resumiria a saber qual o tratamento que uma tal 
descriminalização - por transmutação de crime em contra-
ordenação - devia merecer (na linha apontada por Taipa de 
Carvalho, Sucessão de Leis Penais, 1990, 88 e segs, temos 
vindo a entender e a decidir em situações similares que a 
solução só poderia ser a de não condenação do arguido por 
qualquer dessas leis, a primeira, por a respectiva conduta 
típica ter deixado de ser crime, e a segunda, na medida em 
que, não integrando essa conduta do arguido, na data dos 
factos, qualquer ilícito contra-ordenacional, a sua punição a 
esse título traduziria clara aplicação retroactiva dessa lei que 
criara tal ilícito de natureza diferente). 
Porém, não se pondo a questão nesses termos singelos e 
escapando a hipótese à previsão da nova lei, a solução 
avançada na sentença não pode deixar de ser recusada, 
impondo-se, por isso, definir qual o reflexo que a Lei nº 
30/2000, maxime a norma revogatória do seu artº 28º, teve 
no âmbito de aplicação do Dec.Lei nº 15/93 e, assim, como 
enquadrar agora as condutas - de detenção para consumo 
próprio - anteriormente abarcadas no nº 2 do artº 40º, mas 
que, pela quantidade em causa, se verificou escaparem à 
directa previsão da nova lei. 
Deparam-se no recurso duas vias de solução possíveis, ainda 
que conducentes aos mesmos resultados. 
Com efeito: 
No entendimento da expressa e integral revogação do artº 
40º (com a ressalva quanto ao cultivo, que ora não importa), 
sustenta o recorrente que essas condutas passaram a 
preencher o tipo legal de crime fundamental do artº 21º do 
Dec.Lei nº 15/93, pelo que, no caso presente, na opção pelo 
regime jurídico mais favorável, devia o arguido ser punido 
nos termos do revogado nº 2 do artº 40º. 
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Por sua vez, o Exmº Procurador-Geral Adjunto considera 
que a solução passa por uma interpretação restritiva da 
norma revogatória do artº 28º da Lei nº 30/2000, norma que 
deve ser entendida no sentido de que apenas revogou esse 
artº 40º quanto às condutas abarcadas pelo nº 2 do artº 2º, 
convertidas em contra-ordenações, continuando em vigor 
quanto ao mais, com esse alcance útil se mantendo a 
ressalva do artº 21º (“fora dos casos previstos no artigo 
40º”), pelo que, por directa aplicação do, assim subsistente, 
artº 40º, deve o arguido ser condenado nos termos do seu nº 
2. 
 
Ponderando as duas vias apontadas, decididamente nos 
inclinamos para a segunda. 
Como acima já se avançou, o Dec.Lei nº 15/93 estabelecia 
claramente a dicotomia “tráfico e outras actividades 
ilícitas/consumo”, traduzida na interligação que o artº 21º 
fazia com o artº 40º, enquadrando como crime ambos esses 
tipos de conduta, sendo que, apurado que o cultivo, a 
aquisição ou a detenção de droga era para consumo próprio, 
ficaria arredada a possibilidade de se enquadrar a conduta no 
primeiro desses termos. 
Ora, a nova Lei não veio alterar substancialmente esses 
termos da questão, mas apenas pretendeu estabelecer que o 
consumo ou a aquisição ou detenção para consumo próprio 
até determinada quantidade (não excedente ao necessário 
para o consumo médio mensal durante 10 dias) deixaria de 
ser crime e passaria a mera contra-ordenação.  
Assim, a nova lei deixou intocada uma larga fatia de 
condutas até então abarcadas pelo artº 40º, concretamente o 
cultivo para consumo (independentemente da quantidade em 
causa) e a aquisição ou detenção de quantidades superiores 
às referidas no nº 2 daquele artº 2º, condutas estas que, não 
fossem os termos da norma revogatória do artº 28º da Lei nº 
30/2000, todos aceitariam continuar abarcadas na previsão 
daquele artº 40º. 
Claro que a solução de decorreria da aplicação literal 
daquele artº 28º - que, sem reserva alguma quanto à 
quantidade de estupefaciente, revogou este artº 40º - seria a 
de remeter para a norma fundamental do artº 21º do Dec.Lei 
nº 15/93 todas as condutas de aquisição e detenção para 
consumo próprio antes abarcadas pelo artº 40º e que, pela 
quantidade de estupefaciente, se não enquadravam na 
previsão do novo diploma. 
O que, no entanto, tendo presentes as finalidades visadas 
pela Lei nº 30/2000, não deixaria de ser incongruente, pois 
que, como impressivamente escreve Cristina Líbano 
Monteiro, Consumo de Droga na Política e na Técnica 
Legislativas: Comentário à Lei nº 30/2000, in Revista de 
Ciência Criminal, Ano 11, 1º, 89, que, no seu douto parecer, 
o Exmº Procurador-Geral Adjunto cita e transcreve, “não é 
razoável pensar que uma lei descriminalizadora, benfazeja 
para o consumidor, pretenda que uns gramas de droga 
transformem um «doente» a proteger num autêntico 
traficante, esquecendo-se de acautelar situações que a velha 
lei acautelava”. 
E, na solução da dificuldade, logo acrescenta que “mais 
consequente com o espírito do diploma de 2000 será 
interpretar restritivamente o texto da norma revogadora, o 
art. 28º. Onde as palavras parecem apontar para um 
completo desaparecimento do artº 40º da lei de 93 (excepto 
no que diz respeito ao cultivo), deve entender-se que este 
continua a reger os casos de consumo não convertidos em 
contra-ordenações. Por outra palavras: mantém-se 
incólume - o novo legislador não podia ter querido outra 
coisa - a ideia segundo a qual a quantidade de droga nunca 
transforma o consumidor em traficante. De outro modo 
ainda: o tráfico e o consumo são, agora também, tipos 
alternativos; ou que o artº 40º, parcialmente revogado, 
conserva intacta a sua função de delimitar negativamente - 
através do elemento subjectivo que o caracteriza - o crime 
de tráfico.”. 
Sem hesitar, pensa-se ser o caminho a seguir, ou seja, 
interpretando restritivamente aquela norma revogatória do 
artº 28º da Lei nº 30/2000, concluir que ela não pretendeu 

revogar e deixou intocado o artº 40º do Dec.Lei nº 15/93 em 
tudo quanto não foi abarcado pelo artº 2º daquela Lei. 
Daí que, no nosso caso, apurado que a substância 
estupefaciente que o arguido detinha se destinava ao seu 
próprio consumo, mas excedia a quantidade fixada no nº 2 
do artº 2º da Lei nº 30/2000, deva a conduta ajuizada ser 
enquadrada na previsão do nº 2 do artº 40º do Dec.Lei nº 
15/93 e o arguido condenado, em conformidade. 

/// 
Isto posto e passando à espécie e medida da pena a impor 
ao arguido: 
Ao crime tipificado no aludido nº 2 do artº 40º corresponde 
a moldura penal de prisão até 1 ano ou de multa até 120 
dias. 
 
Sendo aplicáveis, em alternativa, pena privativa e pena não 
privativa da liberdade, o artº 70º do C. Penal impõe que se 
dê preferência à segunda sempre que esta realizar de forma 
adequada e suficiente as finalidades da punição. 
No caso e a despeito dos antecedentes criminais do arguido, 
designadamente na área do tráfico e do consumo de 
estupefacientes, pensa-se que, atentos os reconhecidos 
inconvenientes das penas curtas de prisão, ademais tratando-
se de conduta que visou apenas o consumo pelo próprio, se 
justificará ainda a opção pela mera pena de multa. 
 
Isto posto:  
Consoante o artº 71º, a medida da pena é determinada em 
função da culpa do agente e das exigências de prevenção e 
atendendo ainda as circunstâncias que, não fazendo parte do 
tipo de crime, relevem a favor ou contra o arguido, 
nomeadamente as aludidas no nº 2 desse preceito.  
Nestes moldes, a pena concreta há-de ter na culpa do 
arguido o seu último limite que não poderá ultrapassar e, por 
outro lado, não deverá ficar aquém do necessário para 
satisfação dessas exigências de prevenção, sendo dentro 
dessas fronteiras que, tendo em conta ainda as demais 
circunstâncias favoráveis e desfavoráveis ao arguido, se terá 
de encontrar a pena tida como adequada e justa.  
No caso concreto: 
O arguido agiu com dolo directo, assim, com o grau mais 
elevado de culpa. 
Neste tipo de criminalidade, largamente proliferante, as 
necessidades de prevenção geral são consabidamente 
acentuadas; e, atentos os antecedentes criminais do arguido - 
com três condenações na área aqui em apreço, mas já em 
1996/97, duas por consumo e uma por tráfico de 
estupefacientes, por factos praticados em 1995/96 -, mas 
tendo ainda em atenção que, como se apurou em 
julgamento, o arguido estava então em tratamento, as 
exigências de prevenção especial são também de relevo.  
Apreciável é ainda a ilicitude da conduta, traduzida na 
detenção de estupefaciente - ainda que haxixe - em 
quantidade já elevada, reportada que é ao consumo próprio e 
tendo em consideração os valores que a própria lei, como 
vimos, acolheu como razoáveis para esse fim e, assim, 
descriminalizou. 
Enfim, há ainda a considerar a condição sócio-económica do 
arguido (39 anos de idade, casado, um filho adolescente, a 
viver em casa dos pais, reformado, 11º ano de habilitações 
literárias e toxicodependente há já 15 anos). 
Tudo isto ponderado, pensa-se que, numa moldura penal de 
multa de 10 a 120 dias, será equilibrado e justo fixar em 75 
(setenta e cinco) dias a medida da pena de multa a impor ao 
arguido. 
E, podendo a taxa da multa oscilar entre 1 e 498,80 Euros e 
não esquecendo que também a pena de multa - cujo 
pagamento suavizado está, aliás, previsto na lei para as 
situações que o justifiquem - há-de representar um justo 
sacrifício para o condenado, para que se não traduza, afinal, 
numa quase-absolvição, com a consequente frustração das 
finalidades da punição (artº 70º), pensa-se que, atentas as 
fracas condições económicas do arguido, será adequado 
fixar a taxa diária de € 2 (dois Euros) que, assim, sem 
necessidade de outras considerações, agora se estabelece, 
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sendo assim de 150 (cento e cinquenta) Euros o montante 
de multa que o arguido terá de pagar e a que, nos termos do 
artº 49º, nº 1, do mesmo diploma, desde já se faz 
corresponder prisão subsidiária por 50 (cinquenta) dias. 
Nesta medida, o recurso procede parcialmente.  

* 
Em conformidade, acorda-se em conceder parcial 
provimento ao recurso do Mº Pº, pelo que se revoga a douta 
sentença absolutória e se condena agora o arguido Rui....., 
pela autoria material de um crime de detenção de 
estupefaciente para consumo próprio, p. e p. pelo artº 40º, nº 
2, do Dec.Lei nº 15/93, de 22 de Janeiro, na pena de 75 
(setenta e cinco) dias de multa, à taxa diária de € 2 (dois 
Euros), perfazendo a multa total de € 150 (cento e 
cinquenta) Euros, multa a que corresponde prisão 
subsidiária por 50 (cinquenta) dias. 
Sem custas - artº 75º, al. b), do C. C. Judiciais.  
 
Porto, 11 de Fevereiro de 2004 
José Henriques Marques Salgueiro 
Francisco Augusto Soares de Matos Manso 
Manuel Joaquim Braz  
 
 
8. Sumário nº 4133 
A declaração de falência não faz extinguir o 
procedimento criminal. 
 
Acordam os juizes deste Tribunal Colectivo:  
 
No Proc. Comum n.º ../.. -.º Juízo Criminal da Comarca 
de..... foram julgados os seguintes arguidos: 
- B....., filho de D...... e de E....., nascido em 22 de Setembro 
de 1948, casado, engenheiro electrotécnico e residente na 
Rua....., em.....; 
- F....., filho de G..... e de H....., nascido em 07 de Março de 
1952, casado,   cortador de calçado e residente em....., no 
lugar de....., em.....; e 
- “S...., Ldª”, com sede na Rua...., em..... e o número de 
pessoa colectiva....., 
tendo o tribunal colectivo deliberado 
1º- Absolver o arguido B..... da prática do crime da previsão 
do art. 24 do DL 20-A/90 de 15-01, na redacção que lhe foi 
introduzida pelo DL 394/93, de 24-11, pelo qual vem 
acusado. 
2º-  Condenar cada um dos  arguidos, F..... e “S....., Ldª” , 
pela prática, na forma consumada, de um crime de abuso de 
confiança fiscal da previsão do art. 105º, nº 1 do DL. 
15/2001, de 5 de Junho, na pena de 100 (cem) dias de multa 
à razão diária de € 5 ( cinco euros) para o primeiro arguido e 
na pena de multa de 200 (duzentos) dias à razão diária de € 
10 ( dez euros), para a sociedade arguida. 
 
Desta decisão veio a arguida “S....., Lda” recorrer (fls. 506-
512), invocando os seguintes argumentos: 
- a declaração de falência da recorrente, independentemente 
de ter sido efectuada a liquidação e registo, importa a 
extinção do procedimento criminal; é equiparada à morte 
física da pessoa singular, aplicando-se analogicamente o 
disposto nos artigos 127.º e 128.º, n.º 1, ambos do Cód. 
Penal; 
- a instauração do procedimento criminal, a acusação e o 
julgamento enfermam de nulidade, por se verificar violação 
do principio “ne bis idem” , por já haver dois processos de 
contra ordenação n.º 590/98 e 594/98, nos quais ocorreu 
indevida suspensão dos autos por parte dos Serviços de 
Finanças; o mecanismo usado para revogar as decisões 
finais de condenação em coima não foi o adequado e 
regulado pelos artigos 449.º e ss. do CPP; 
- a decisão recorrida fez uma errada interpretação do art.º 
85.º do RGIT. 
 

A fls. 373 já a sociedade arguida interpusera recurso de 
despacho que entendeu não se verificar extinção do 
procedimento criminal em consequência da declaração de 
falência da mesma, vindo a motivação desse despacho a 
ficar a constar da sentença e a motivação desse recurso 
idêntica à do que veio a ser 
 
Também o arguido F..... veio recorrer (fls. 516-529), 
alegando as mesmas questões da recorrente sociedade e 
invocando a violação dos arts. 74.º, n.º 2, 2.º, n.º 3, 80.º n.º 
3, 79.º, n.º 1, al. d) do RGIT e art.º 14.º do RFJINA. 
 
O M.º P.º junto do tribunal recorrido, pronunciou-se em 
sentido contrário aos recorrentes, afirmando que a extinção 
da sociedade só ocorre com o registo de encerramento da 
liquidação, nos termos dos arts. 160.º,n. 2 e 146.º, n.º 2 do 
CSC; declarada a falência, a sociedade continua a ter 
personalidade jurídica para a liquidação e partilha (art.º 
146.º e ss. do CSC, particularmente o art.º 160.º,n.º 2); o 
art.º 82.º, n.º 1 do Regime Geral das Contra Ordenações 
(Decreto Lei n.º 433/ 82, de 27 de Outubro) faz caducar 
qualquer decisão da autoridade administrativa que tenha 
aplicado coima ou sanção acessória; a discussão dos 
possíveis efeitos das irregularidades da suspensão do 
processo contra ordenacional é irrelevante, uma vez que o 
legislador expressamente exclui a possibilidade de conflito 
entre duas decisões de natureza diferente em relação ao 
mesmo facto, uma criminal, outra contra ordenacional, 
estatuindo solução expressa. 
 
O Exmo PGA junto deste Tribunal da Relação argumentou 
neste mesmo sentido, salientando ser evidente que nos 
presentes autos não se trata dos “mesmos factos” do 
processo contra ordenacional. Nestes nossos autos tratou-se 
de crimes de abuso de confiança fiscal, matéria criminal que 
se não identifica com contra ordenações em questão; há 
também que ter em conta o preceituado no art.º 83.º, n.º 3 do 
DL n.º 433/82, de 27 de Outubro, que mesmo no caso de 
pagamento de importâncias que tenham sido pagas a título 
de coima, determina que, por ordem de prioridade, sejam 
levadas à conta da multa e custas processuais ou, sendo caso 
disso, restituídas”. 
 
Foi dado cumprimento ao disposto no art.º 417.º, n.º 2 do 
CPP. 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
Fundamentação: 
 
1. A dissolução da sociedade e a sua extinção. 
 
Nos termos do disposto no artigo 141.º, n.º 1, alínea e) do 
CSC, a sociedade dissolve-se pela sua declaração de 
falência. 
Os textos legais que regulamentam a fase final da vida das 
sociedades admitem claramente a possibilidade de distinção 
lógica e temporal entre a dissolução da sociedade e a sua 
extinção. 
Assim, o art.º 146.º, n.º 1 (regras gerais da liquidação da 
sociedade), do CSC: “Salvo quando a lei disponha 
diferentemente, a sociedade dissolvida entra imediatamente 
em liquidação (...)”; n.º 2: “A sociedade em liquidação 
mantém a personalidade jurídica e, salvo quando outra coisa 
resulte das disposições subsequentes ou da modalidade da 
liquidação, continuam a ser-lhe aplicáveis, com as 
necessárias adaptações, as disposições que regem as 
sociedades não dissolvidas”; n.º 5: “O contrato de sociedade 
e as deliberações dos sócios podem regulamentar a 
liquidação em tudo quanto não estiver disposto nos artigos 
seguintes”. 
 
Ainda com interesse para o problema que nos ocupa 
dispõem - o art.º 151.º do CSC – n.º 1:” Salvo cláusula do 
contrato de sociedade ou deliberação em contrário, os 
membros da administração da sociedade passam a ser 
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liquidatários desta a partir do momento em que ela se 
considere dissolvida”; nº. 8 : “As funções dos liquidatários 
terminam com a extinção as sociedade, sem prejuízo, 
contudo, do disposto no artigos 162.º a 164.º”; 
- art.º 152.º, n.1, alínea a) – “Por deliberação dos sócios 
pode o liquidatário ser autorizado a: continuar 
temporariamente a actividade anterior da sociedade”; 
- art.º 160.º,n.º 1 – “Os sócios podem deliberar, observado o 
disposto neste artigo, que termine a liquidação e esta 
regresse à sua actividade”.  
 
É certo que o art.º 160.º do CSC dispõe que a sociedade 
considera-se extinta, mesmo entre sócios e sem prejuízo de 
medidas que estes individualmente venham a ser alvo ou 
beneficiadores, pelo registo do encerramento da liquidação. 
 
Contudo, a liquidação pode não ocorrer materialmente; 
pense-se no caso, hoje frequente, em que inexistem já bens 
sociais a partilhar; e pode, como acabamos de ver, terminar 
a liquidação sem haver extinção da sociedade, mas 
fenómeno contrário. 
 
Ferri, sob a epígrafe «Capacidade da sociedade durante a 
liquidação” escreveu: “O ente social permanece com a sua 
capacidade jurídica, processual e com os seus órgãos. Por 
efeito da dissolução, a capacidade jurídica do grupo social 
não sofre restrições. As limitações que a dissolução implica 
dizem respeito aos órgãos sociais e não à sociedade. Os 
liquidatários não podem vincular os sócios e a maioria não 
poderá impor aos discordantes a vontade própria quando se 
situe fora do campo da liquidação, mas não é objecto de 
dúvida que com o consenso dos sócios qualquer acto pode 
ser praticado, mesmo durante a liquidação. Do ponto de 
vista substantivo, tal como durante a fase activa da 
sociedade, o objecto social funciona como limite à 
actividade dos administradores e à vontade da maioria, sem 
importar uma limitação à actividade jurídica do grupo, pois, 
durante a liquidação, a definição das relações sociais 
importa, não uma limitação à actividade do grupo, mas 
apenas uma limitação da actividade dos órgãos sociais” 
(“Societá”, 3 ª ed. ,Bolonha, 1981, in  “ Comentario del 
Codice Civile”, a cargo de Scialoja e Branca – art. 2247-
2324, págs. 269-270). 
 
E continua o mesmo autor: “Em relação com a actividade de 
liquidação permanecem os órgãos sociais; na normalidade 
das hipóteses, aos administradores se substituem os 
liquidatários. Porém, tal substituição não é necessária, sendo 
possível que os sócios, no contrato social ou no momento da 
dissolução renunciem à intervenção de liquidatários. Por 
outro lado, a troca é apenas formal, já que a modificação 
essencial que actua por efeito da dissolução não diz respeito 
tanto à dissolução de um órgão por outro, quanto à limitação 
da actividade do órgão e esta limitação subsiste para os 
administradores e não menos para os liquidatários. 
A vontade social, nos casos em que aqui é aplicável 
princípio maioritário, continua a exprimir-se, naturalmente 
no campo mais limitado da liquidação, através da vontade 
da maioria, a qual é vinculativa para os outros sócios. Se no 
contrato social são previstos especiais órgãos de controlo, 
então estes continuam vivos. 
É em suma a actividade dos órgãos que é profundamente 
modificada por efeito da dissolução, mas a organização 
social continua a mesma” (pág. 270). 
Em nota de pé de página constante de fls. 450, 
exemplificando, adianta o mesmo Mestre: “É pacífico na 
jurisprudência que a falência determina a dissolução mas 
não a extinção da sociedade. Há que todavia notar o caso de 
extinção da sociedade, na declaração de falência e 
insuficiência de activo”. 
Vimos supra que a nossa legislação consagra o princípio da 
ampla derrogabilidade do procedimento de liquidação. 
 
Mas há que ver também o regime especial da liquidação no 
processo de falência. Este introduz complexidade no par de 

conceitos dissolução/extinção, cujas linhas gerais de direito 
substantivo mercantil enunciamos supra.  
O artigo 147.º, n.º 1 do CPEREF determina que “a 
declaração de falência priva imediatamente o falido, por si 
ou, no caso de sociedade ou pessoa colectiva, pelos órgãos 
que o representem, da administração e do poder de 
disposição dos seus bens presentes ou futuros, os quais 
passam a integrar a massa falida, sujeita à administração e 
poder de disposição do liquidatário judicial”. 
Nos termos do disposto no artigo 132.º, n.º 1 do mesmo 
diploma, “o liquidatário judicial é nomeado pelo juiz, tendo 
em conta para o efeito os elementos recolhidos nos termos 
do disposto no artigo 24.º, bem como as propostas que 
tenham sido feitas pelos credores e as indicações da própria 
empresa”; n.º 2: “a escolha recairá em entidade inscrita na 
lista oficial respectiva”. 
Ainda o artigo 134.º, n. 1: “Ao liquidatário judicial, com a 
cooperação e fiscalização da comissão de credores, cabe o 
encargo de preparar o pagamento das dívidas do falido à 
custa do produto da alienação, que lhe incumbe promover, 
dos bens que integram o património dele”; n.º 3: “o 
liquidatário judicial pode, no exercício das respectivas 
funções, ser coadjuvado sob a sua responsabilidade por 
técnicos ou auxiliares, remunerados ou não, incluindo o 
próprio falido, mediante prévia concordância da comissão 
de credores”. 
Também com interesse para o problema, determinam o 
artigo 136.º deste diploma legal que “Os actos do 
liquidatário judicial podem ser impugnados pela comissão 
de credores, ou pelo falido, com base na sua ilegalidade ou 
na sua inconveniência para os interesses da massa falida, 
em requerimento fundamentado dirigido ao juiz”; o artigo 
141.º que “a administração dos bens que compõem a massa 
falida, durante o período da liquidação, compete ao 
liquidatário judicial, sob a direcção do juiz e com a 
cooperação e fiscalização da comissão de credores”; o artigo 
143.º, que “o liquidatário judicial pode praticar, em relação à 
massa falida, todos os actos de administração ordinária (...)”. 
 
Caso ocorra inexistência de bens, preceitua o artigo 186.º, 
n.º 1 do citado CPEREF: “Se não houver bens susceptíveis 
de apreensão no património do falido, o liquidatário judicial, 
ouvida a comissão de credores, levará a informação do facto 
aos autos, sendo o processo imediatamente concluso ao juiz, 
para que o julgue extinto por inutilidade superveniente da 
lide, sem prejuízo da entrega ao Ministério Público, para os 
devidos efeitos, dos elementos que indiciem a prática de 
qualquer infracção criminal”. 
 
Por fim, está prevista a possibilidade de acordo 
extraordinário, nos termos do artigo 231.º: “os credores com 
créditos verificados e o falido podem pôr termo ao processo 
de falência, mediante acordo extraordinário, nos termos das 
disposições seguintes”; “com a homologação do acordo, o 
devedor recupera nos termos convencionados o direito de 
disposição dos seus bens e a livre gestão dos seus negócios” 
– artigo 237.º, n.º 2. 
Neste caso, os efeitos decorrentes da declaração de falência, 
relativos à sociedade falida, podem ser levantados pelo juiz 
– artigo 238.º, n.º 1, alínea a). A este propósito: “São 
estranhos à reabilitação da sociedade o requisito do bom 
comportamento e o impedimento de alguma condenação 
penal; mas a disciplina prevista para as pessoas físicas e 
colectivas não deve necessariamente aplicar-se, de forma 
integral, a umas e outras; às pessoas colectivas aplica-se a 
parte que com elas é compatível. Em conclusão, do 
benefício da reabilitação podem também usufruir as pessoas 
falidas não físicas, com as sociedades de pessoas e de 
capitais” (“Enclopedia del Diritto”, Giuffrè, Milano, XVI, 
pág. 459, in “Fallimento”). 
 
O que parece legítimo deduzir-se do sistema de normas 
legais estudado é que a dissolução da sociedade não opera 
automática e instantaneamente, mas determina a liquidação - 
a qual implica o desenvolvimento do processo de falência – 
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com a continuidade do vínculo social durante toda a 
pendência; a prova está na admissibilidade do acordo 
extraordinário citado, com a particularidade de o 
requerimento, além de assinado pela maioria absoluta dos 
credores, ser também da autoria do falido; a sociedade falida 
demanda ao juiz a homologação do acordo – art.º 232.º, n.º 1 
do CPEREF. 
Na verdade, a dissolução consubstanciada pelos termos 
subsequentes à declaração de falência não é incompatível 
com a sua continuação como sociedade. Permanece pelo 
menos o elemento subjectivo, o conjunto dos sócios 
enquanto grupo organizado; a falta de um património é 
apenas um pressuposto de facto, que justifica a extinção da 
sociedade, mas a partir, não da abertura, mas do 
encerramento da liquidação. 
Entendimento diverso levaria a este absurdo: mostrando-se 
excedentes os bens apreendidos, a solução comportaria não 
já a reconstituição da velha sociedade, já extinta, mas uma 
duplicação de sociedades – uma a, baseada no património 
entregue pelo liquidatário, outra, que a falência controlaria 
(cfr. Galgano, “Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto 
Publico dell’ Economia”, vol X, “Il fallimento delle 
società”, Cedam-Padova, 1988, págs. 239-242). 
Sendo certo que a extinção da sociedade declarada falida 
não pode verificar-se no início do procedimento, importa 
saber se poderá acontecer na ultimação da liquidação 
falimentar. 
Se permanecerem relações de crédito ou de débito, a pessoa 
jurídica não se extingue com o encerramento da liquidação. 
Nos termos do disposto no artigo 238.º, n.1, alínea c) do 
diploma em causa, os efeitos da declaração de falência, 
relativos ao falido, podem ser levantados pelo juiz, a 
pedido do interessado, pelo decurso de cinco anos sobre o 
trânsito em julgado da decisão que tiver apreciado as contas 
finais do liquidatário. A reabilitação civil pode ser lograda 
pela sociedade, cfr. disposições conjugadas dos artigos 
238.º, n.º 1, 147.º, n.º 1 e 148.º, n.º 2, todos do CPEREF. 
Esta pretensão pressupõe que haja um requerimento 
subscrito de quem age em nome da sociedade nas suas 
relações externas, dos seus representantes, portanto.  
O processo de falência é reaberto (art.º 238.º, n.º 2). Não 
faria sentido poder ser reaberto um procedimento relativo a 
um sujeito passivo que deixou absolutamente de existir. 
A decisão de encerramento da liquidação homologara os 
efeitos da decisão de dissolução, já produzidos; mas permite 
ainda os ulteriores que ainda o não foram. Note-se o teor do 
art.º 186.º, n.º 2. “A decisão de extinção a que se refere o 
número anterior (ausência de bens no património do falido e 
consequente decisão de extinção do processo por inutilidade 
superveniente da lide) pode ser revogada a todo o tempo, 
se forem encontrados bens susceptíveis de apreensão” 
Parece excessivo dizer-se que, no processo de falência, é o 
registo do encerramento da liquidação que provoca a 
extinção da sociedade; este é um efeito substantivo, que não 
se produzirá só com a prática daquele acto formal.  
Ainda citando a “Enciclopedia del Diritto”, vol. XLII, 1990, 
a págs. 959, relativamente à sociedade comercial: “A 
declaração de falência importa a liquidação do património 
da sociedade, segundo as normas do procedimento 
falimentar; em cujo encerramento se dará a extinção da 
sociedade, salvo a situação em que sobrevenha uma 
expressa deliberação de continuação por parte dos sócios; a 
jurisprudência sublinha que o termo do processo de falência 
não produz automaticamente a extinção da sociedade 
quando ainda há relações pendentes, controvérsias em curso 
ou actividades residuais.” 
 
Muito recentemente expressa a mesma conclusão Henrique 
Vaz Duarte, em “Questões sobre Recuperação e Falência”, 
(1.º vol. Almedina, Março de 2003), em capítulo 
significativamente intitulado “a privatização do processo de 
falência”: “A extinção da falência pelas partes – o acordo 
extraordinário: por último, refira-se ainda a possibilidade 
das partes modificarem o processo, pondo termo à falência 
com a aplicação do acordo extraordinário (cf. Art.º 231.º e 

ss. do CPEREF)... Extingue-se assim a falência, por 
iniciativa das partes, transformando-se a execução geral 
falimentar num consenso de vontades alicerçada numa 
proposta formalizada junta aos autos” (pág. 311-312). E a 
justificação desta solução vem a pág. 313 – a falência 
passou a ser vista como liquidação patrimonial em benefício 
exclusivo dos credores privados, e considerada como 
regime secundário e subsidiário do processo de 
recuperação de empresa, procedimento este de vocação 
pública, via prioritária e ratio do actual Código. 
 
Este breve estudo, e salvo melhor entendimento, permite-
nos estas conclusões: 
- a declaração de falência produz a dissolução da sociedade, 
mas não a sua extinção; nenhuma analogia ocorre com a 
morte prevista no artigo 127.º do Cód. Penal. 
- Esta dissolução não é automática e instantânea, mas vai 
adquirindo expressão num conjunto de actos procedimentais 
subsequentes. 
- A extinção da sociedade é uma consequência da sua 
dissolução – não se confundindo com esta; trata-se de um 
fenómeno mais difuso e vago, mas no qual arriscaríamos 
salientar marcos importantes e incontornáveis, verificados 
os quais se torna mais difícil detectar a presença da pessoa 
colectiva declarada falida, num como que apagamento 
progressivo de vida: 
 
-despacho a julgar extinto o processo de falência, por 
inutilidade superveniente da lide, aberta a fase da 
liquidação, por não haver bens susceptíveis de apreensão no 
património do falido – art.º 186.º ,n.1 do CPEREF; 
-registo do encerramento da liquidação – art.º 160.º, ns. 1 e 2 
do CSC e art.º 3.º, n. 1, alínea s) do Cód. Reg. Com.; 
-despacho de arquivamento do processo de falência - 
efectuados os pagamentos aos credores; e satisfeito o crédito 
de remuneração e despesas do liquidatário- cessa o 
funcionamento dos órgãos da falência (tribunal, liquidatário, 
comissão de credores) com eficácia no património do 
devedor; e releva já o prazo de cinco anos durante o qual se 
mantêm necessariamente os efeitos da sentença em relação 
ao falido. Salienta-se agora a extrema situação de 
passividade deste. 
 
Como se salienta na decisão recorrida, a declaração de 
falência não implica a cessação da personalidade jurídica da 
sociedade. 
Alega-se que essa personalidade tem como único objectivo 
o pagamento aos credores, fim da massa falida. 
Todavia, não cremos que assim seja. Bastaria para lograr 
este desiderato a existência da massa falida, afectada à 
responsabilização por dívidas assumidas na sua 
administração ou exploração. Assim acontece com as 
dívidas da herança. 
A personalidade jurídica não se confunde com autonomia 
patrimonial (Ferrer Correia, “ Lições de Direito Comercial”, 
vol. II, Coimbra, 1968, págs. 60-61); não resulta do sistema 
legal essa pura instrumentalização da personalidade jurídica 
- da sociedade declarada falida relativamente à satisfação do 
direito dos credores. Há um centro autónomo de deveres, 
direitos e poderes, que é susceptível de provocar a 
reversibilidade dos efeitos da declaração inicial de falência. 
 
Nos termos do disposto no artigo 7.º, n.º 1 do RJIFNA, “as 
pessoas colectivas e equiparadas são responsáveis pelos 
crimes previstos no presente Regime Jurídico quando 
cometidos pelos seus órgãos ou representantes, em seu nome 
e interesse colectivo”. 
Acerca desta responsabilidade escreveu o Prof. Germano 
Marques da Silva: “Não repugna que por esses actos, 
potenciados pela associação das pessoas em entes jurídicos, 
sejam impostas sanções a esses mesmos entes, às pessoas 
simplesmente jurídicas, ainda como forma de prevenir a 
prática de actos lesivos futuros. 
É evidente que as sanções aplicadas às pessoas meramente 
jurídicas não têm a mesma finalidade das aplicadas às 
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pessoas físicas, ou pelo menos todas as que geralmente são 
consideradas como fins das penas, pelo menos directamente, 
mas cumprem ainda a finalidade própria e específica do 
direito penal, que é a prevenção geral. A ameaça da sanção 
penal fará com que as pessoas que têm o poder de 
manifestar a vontade social ou de a condicionar cuidem de 
que não sejam praticados crimes. 
As sanções aplicadas às pessoas colectivas não têm também 
a natureza aflitiva das penas aplicáveis às pessoas físicas; 
têm natureza adequada à que é própria da natureza de tais 
entidades, impedindo ou dificultando o fim para o qual o 
direito as admite no seu seio. É que as pessoas jurídicas, se 
são nos tempos de hoje imprescindíveis à vida colectiva, só 
são toleráveis enquanto sirvam os fins da colectividade e 
não enquanto sirvam de carapaça para promover ou facilitar 
a violação de interesses que a sociedade quer proteger” 
(“Direito Penal Português”, I, Ed. Verbo, Lisboa, 2001, pág. 
97). 
 
Não se compreenderia que a sociedade declarada falida 
viesse a conseguir a homologação de um favorável acordo 
com os credores, recuperando disponibilidade sobre os seus 
bens e livre gestão de negócios - ou a ser reabilitada 
passados cinco anos - quando na sua actividade anterior 
violou interesses penalmente protegidos, desviando quantias 
oportunamente deduzidas dos salários dos seus 
trabalhadores, destinadas à segurança social. 
 
2. A violação do princípio ne bis idem. 
 
Manifestamente simples e contrariamente ao problema 
anterior é o reconhecimento que os recorrentes não têm 
razão ao invocar a violação deste princípio, alicerçando-se 
na CRP. É que não leram atentamente o disposto no art.º 
29.º, n.º 5 da CRP, o qual determina que “ ninguém pode ser 
julgado mais do que uma vez pela prática do mesmo 
crime”. 
Trata-se do efeito típico do caso julgado penal, que tem um 
fim bem preciso, que é o de garantir a certeza subjectiva de 
que uma pessoa está livre de uma teoricamente ilimitada 
possibilidade de perseguição penal. 
Ainda o Prof. Germano Marques da Silva é elucidativo a 
este respeito: por mesmo crime deve considerar-se a mesma 
factualidade jurídica e o seu aspecto substancial, os 
elementos essenciais do tipo legal pelos quais o arguido foi 
julgado; o crime deve considerar-se o mesmo quando exista 
uma parte comum quando exista uma parte comum entre o 
facto histórico julgado e o facto histórico a julgar e que 
ambos os factos tenham como objecto o mesmo bem 
jurídico ou formem, como acção que se integra na outra, um 
todo do ponto de vista jurídico – “Curso de Processo Penal”, 
III, pág. 45, Verbo Editora, 2000, 2.ª edição. Também pág. 
41. 
É justamente o último pressuposto que nem sequer é alegado 
pelo recorrente. Subjacente ao seu raciocínio parece estar 
um ponto de partida errado, a de que uma segunda 
apreciação de factos com identidade naturalística 
consubstancia uma violação do invocado princípio ne bis in 
idem. Basta pensar nos casos de concurso ideal, nos quais se 
um arguido foi já julgado por um dos crimes em concurso 
tal não impede novo julgamento pelo outro ou outros; os 
crimes são diversos. 
Como bem salienta o Exmo PGA junto deste Tribunal o 
arguido foi condenado por crime de abuso de confiança 
fiscal, situação que para ele constituiu uma novidade. 
Não foi impugnado o julgamento da matéria de facto, nem 
este Tribunal descortina qualquer vício nele de 
conhecimento oficioso. 
Também a subsunção jurídico criminal e medida da pena 
não foram contestadas, pelo que resta concluir ter que ser 
negado provimento aos recursos. 
 
Decisão: 
 

Pelo exposto, acordam os juizes neste Tribunal da Relação 
em negar provimento aos recursos, interpostos pela 
sociedade “S....., Lda” e F....... 
Os recorrentes pagarão taxa de justiça, cujo montante se fixa 
em 6 UCs. 
 
Porto, 10 de Março de 2004 
José Carlos Borges Martins 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Henriques Marques Salgueiro 
José Manuel Baião Papão 
 
 
9. Sumário nº 4137 
I – A prova obtida através de meio enganoso 
(câmara oculta) é nula e não pode ser 
utilizada para perseguição criminal pelo 
eventual crime que visa provar. 
II – Pode, todavia, ser utilizada pelo arguido 
no interesse da sua defesa. 
III – O interesse público que há em noticiar 
casos de dopagem de atletas sobrepõe-se ao 
interesse lesado com a sua divulgação – a 
honra e a consideração do ofendido. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
No -º juízo criminal da comarca de....., em processo comum 
com intervenção do tribunal colectivo, foi proferido 
acórdão, onde se decidiu 
- condenar os arguidos  
- X..... e 
- Y.….,  
pela prática de um crime p.e p. pelos artºs 180º, nº 1, e 183º, 
nº 2, do CP, com referência aos artºs 41º, nº 2, e 42º, nº 1, 
alínea a), da Lei nº 58/90, de 7/9, na pena de 210 dias de 
multa a 5 € por dia; 
- absolver os mesmos arguidos da acusação em relação a 4 
crimes idênticos; 
- absolver o arguido H..... da acusação relativamente a 5 
crimes iguais; 
- absolver os três referidos arguidos/demandados e K..... do 
pedido civil deduzido contra eles por B...... 
 
Desse acórdão interpuseram recurso o Mº Pº, o assistente 
B...... e os arguidos X.....e Y....., sustentando, em síntese, na 
sua motivação: 
 
o primeiro: 
- A conduta dos arguidos está justificada pelo exercício do 
direito de informar. 
- Ou, se assim não se entender, pelo direito de necessidade. 
 
o segundo: 
- Da prisão preventiva a que foi sujeito resultaram para o 
recorrente danos não patrimoniais imputáveis aos 
demandados. 
- Não resulta dos factos provados que o recorrente tenha 
contribuído para a produção dos danos não patrimoniais 
resultantes da ofensa à sua honra e consideração, não tendo, 
pois, aplicação o artº 570º, nº 1, do CC. 
 
os terceiros: 
- Devia ter-se dado como provado que  
- o conteúdo do vídeo era verdadeiro; 
- havia matéria suficiente para suspeitar que o assistente 
vendia substâncias estupefacientes no seu consultório; 
- fazia isso por hábito; 
- já administrara tais substâncias anteriormente, pelo menos 
no clube de futebol D...... 
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- Houve erro notório na apreciação da prova. 
- Verificam-se os pressupostos do artº 180º, nº 2, do CP. 
- Em consequência, devem ser absolvidos. 
 
Os recursos foram admitidos. 
O assistente respondeu aos recursos do Mº Pº e dos 
arguidos, defendendo a sua improcedência. 
Os arguidos recorrentes, respondendo aos recursos do 
assistente e do Mº Pº, remeteram para o recurso que 
interpuseram. 
Nesta instância, o senhor procurador-geral adjunto 
pronunciou-se pela manutenção da decisão recorrida. 
Foi cumprido o artº 417º, nº 2, do CPP. 
Colhidos os vistos, procedeu-se à realização da audiência. 
 
Transcrição de parte do acórdão recorrido: 
 
Produzida a prova e discutida a causa, resultaram 
provados os factos seguintes: 
 
O arguido X..... foi autor e editor do programa desportivo 
"Z....." que desde cerca de dois anos antes de 199.. foi 
transmitido pela estação de televisão K..... todas as sextas-
feiras, a partir de cerca das 23.30 horas - 00.00 horas, o que 
também sucedeu no período compreendido entre 30 de Maio 
de 199.. e 27 de Junho de 199... 
Designadamente nesse período, mas desde tempos 
anteriores, esse programa foi apresentado pelo 2° arguido, 
Y...... 
No dia 30 de Maio de 199.., Sexta-feira, cerca das 23.30 - 
00.00 horas, iniciou-se no canal televisivo da referida K..... 
o programa “Z......”. 
A abrir o dito programa televisivo, aquele apresentador (2° 
arguido) dirigindo-se ao público em geral, disse o seguinte: 
“A K..... descobriu um dos armazéns de doping, um gabinete 
médico, e o vendedor que é médico e dá autênticas lições 
sobre a manipulação de produtos estimulantes para melhoria 
do rendimento desportivo. Por 40 contos, o médico vendeu 
uma embalagem de Centramina, um estimulante perigoso, 
porque, segundo opiniões médicas, aumenta o rendimento 
hoje, mas pode matar amanhã”. 
Logo em seguida, no dito programa, iniciou-se uma 
reportagem de cerca de 15 minutos que começou por 
mostrar o exterior do prédio em que o assistente tinha 
instalada a sua clínica médica. 
Exibindo-se depois a porta e a janela daquela clínica (no rés-
do-chão do prédio) onde se encontravam impressos o nome 
da mesma (“Clínica.....”), e o nome de três médicos, um dos 
quais o do assistente (“Dr. B.....”). 
Enquanto estas imagens iam passando no écran da televisão, 
um repórter da K..... ia dizendo: 
“No futebol a droga está ao alcance de jogadores, técnicos 
ou dirigentes. A K..... encontrou um consultório onde o 
próprio médico vende produtos dopantes. O repórter da 
K..... disfarçado de dirigente foi pontual. Às 11.00 horas da 
manhã da passada Quarta-feira apresentou-se no consultório 
de B....., em...... O ex-médico do M....., N.... e D..... era o 
homem certo para os objectivos de uma equipa em riscos de 
descida de divisão”. 
Seguiu-se depois um filme, a preto e branco, exibindo-se o 
interior do consultório do assistente e o próprio assistente, 
bem como partes de um diálogo entre este e aquele falso 
dirigente desportivo, o tal repórter “pontual” da K...... A 
gravação destas imagens a preto e branco, assim como a 
gravação daquele pretenso diálogo foram efectuadas sem o 
conhecimento, sem o consentimento e contra a vontade do 
assistente. 
Depois da exibição daquele filme “a preto e branco”, e 
sempre no mesmo programa de 30/5/97, surgiu no écran 
televisivo o 2° arguido (Y.....) que disse: "Em questão está a 
Centramina que é o nome do medicamento que a K..... 
adquiriu no consultório do Dr. B..... e aconselhado a uma 
fictícia equipa de futebol à beira de dois jogos decisivos". 
Sendo que, nesta altura, o 2° arguido exibiu uma caixa de 
Centramina e a respectiva bula (nunca os “blisters” com 

comprimidos), referindo que a mesma teria sido adquirida 
ao assistente, como - disse aquele arguido - se pode ver no 
filme. 
Essas caixas de Centramina e bula permaneceram na mesa 
do 2° arguido durante todo o dito programa, sendo que, de 
quando em vez, o mesmo arguido as manuseava. 
Sempre no âmbito do mesmo programa, teve lugar a seguir a 
exibição de uma reportagem em que se viu um repórter da 
K....., no interior de duas farmácias, questionando aí pela 
existência do referido produto - Centramina - e obtendo em 
ambas a mesma resposta: produto de venda proibida, 
composto por anfetaminas, e, por isso, inexistindo à venda 
nas farmácias. 
No final desta reportagem, o mesmo 2° arguido (Y.....), 
referindo-se àquele produto - Centramina - comentou: “O 
produto vendido pelo médico B.....”. 
Seguiram-se depois algumas entrevistas a médicos que 
explicaram que a Centramina era composta por anfetaminas, 
produto altamente dopante, explicando os seus efeitos 
nocivos na saúde dos atletas e, concretamente, dos jogadores 
de futebol. Bem como extractos de entrevistas a dois 
responsáveis da ordem dos Médicos (um deles o próprio 
Bastonário) e a um membro do Governo. Sendo certo que 
todo o mencionado programa decorreu tendo como “pano de 
fundo” a exibida venda de produtos dopantes e 
estupefacientes pelo assistente, facto que ao longo de todo o 
programa foi sempre dado como certo, real e verídico, com 
base no atrás citado “filme a preto e branco”. 
Uma semana depois, em 6 de Junho de 1997, no mesmo 
programa “Os Z.....” que se iniciou cerca das 23.30 - 00.00 
horas, o referido 2° arguido (Y.....) começou por dizer: 
“Neste dia o médico B..... foi detido e interrogado sobre o 
caso da venda de estimulantes denunciado pela K..... há oito 
dias”. 
Logo a seguir, no mesmo programa, foram novamente 
exibidas algumas imagens que compõem o dito filme a preto 
e branco, enquanto o referido 2° arguido (Y.....) comentava: 
“Há uma semana a K..... mostrou um médico, que trabalhava 
em clubes, a vender produtos dopantes e a explicar como 
devem ser utilizados”. 
No mesmo programa de 6 de Junho de 1997, e a seguir a um 
intervalo, novamente o 2° arguido (Y.....) disse: 
“O Procurador de Matosinhos mandou deter o médico B..... 
há oito dias mostrado pela K..... a vender uma caixa de 
anfetaminas a um suposto dirigente de clube. B..... esteve 
esta tarde a ser ouvido, durante 4 horas, entre as 18.00 e as 
22.00 horas, tendo sido ainda feita uma busca ao 
consultório. E por decisão do juiz recolheu aos calabouços 
da Polícia Judiciária, acusado de crime de tráfico de 
estupefacientes.”  
Seguiu-se uma reportagem com imagens do Tribunal 
Criminal de....., do próprio assistente, da fachada do edifício 
do seu consultório, e de partes do filme a preto e branco, 
enquanto o repórter da K..... ia dizendo: 
“O saco que se vê nas imagens não foi encontrado, pelo que 
a juiz concluiu que a busca ficou aquém das expectativas”. 
Fazendo-se, assim, referência a um saco que, no filme a 
preto e branco, é mostrado a ser manuseado pelo assistente. 
Ainda na mesma reportagem, o mesmo repórter da K..... 
continuou dizendo: “No entanto, foram encontradas algumas 
anfetaminas. No início da semana a judiciária apreendera 
nas instalações da K..... as anfetaminas vendidas pelo 
médico B...... Analisadas no Laboratório da Polícia 
Judiciária o resultado foi inequívoco: sulfato de 
anfetaminas, ou seja, estupefacientes constantes da Tabela 
II-A”. 
Depois desta reportagem, o mencionado 2° arguido aparece 
nas imagens dizendo: “A K..... quer entretanto esclarecer 
que os outros médicos que possuem consultório no Centro 
Médico da..... não estão de forma nenhuma envolvidos neste 
caso que apenas afecta directa e pessoalmente o médico 
filmado pela K....., isto é, o Dr. B...... A detenção e 
interrogatório do médico B..... ocorreu 8 dias depois da 
denúncia feita pela K..... com imagens reveladoras da venda 
de uma caixa de anfetaminas ao suposto dirigente de um 
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clube em dificuldades e com necessidade de vencer os 
últimos jogos”. 
Seguiram-se uma série de entrevistas, sendo que numa 
delas, com o Professor L....., e porque este referiu ser 
necessário não retirar conclusões precipitadas daquele 
“filme a preto e branco”, o 2° arguido (Y.....) referiu que o 
Dr. B....., implicitamente, naquele filme diz que utilizou 
produtos dopantes nos jogadores de futebol do D...... 
Também todo este programa decorreu sempre, partindo da 
premissa que se tomou constantemente como indubitável e 
verdadeira de que o assistente vendeu, vende, administrou 
ou mandou administrar, produtos dopantes e 
estupefacientes. 
Na semana seguinte, em 13 de Junho de 1997, cerca das 
23.00 horas 00.00 horas, iniciou-se o mesmo programa “Os 
Z.....” com a exibição de partes daquele filme a preto e 
branco. 
E depois de uma entrevista relativa a situações que nada 
tinham a ver com a questão aqui em causa, o apresentador 
do programa (2° arguido - Y.....) disse: “A K..... apresentou 
nos Z..... um longo diálogo entre um suposto dirigente de 
um clube em dificuldades e um médico, o Dr. B...... Um 
diálogo que girou à volta do uso de substâncias estimulantes 
e que conduziu à venda pelo médico B....., e por 40 contos, 
de uma caixa de anfetaminas. É esse diálogo gravado com o 
recurso a uma câmara oculta que vamos ver na íntegra”. 
E seguiu-se, no mesmo programa de 13 de Junho de 1997, a 
exibição de todo o filme a preto e branco que tem vindo a 
ser referenciado, aparecendo no écran televisivo os dizeres 
“B..... – Médico” e “Câmara Oculta”, tal como tinha 
sucedido nos anteriores programas acima referidos. 
Sendo que no início dessa exibição, novamente o repórter da 
K..... fazendo referência ao consultório do assistente, disse: 
“...onde o médico Dr. B..... vende produtos dopantes”. 
Depois da exibição daquele filme foi exibida uma pequena 
parte de uma entrevista que o assistente, voluntariamente, 
concedeu à K....., no respectivo consultório, em que aquele 
referiu nunca ter vendido produtos dopantes nunca os ter 
administrado ou mandado administrar a qualquer atleta e 
não ter tido qualquer responsabilidade numa análise positiva 
de um controle anti-doping efectuado no clube de M..... 
Esta entrevista foi exibida durante cerca de um minuto, 
apresentando-se “cortada” em várias partes. 
De seguida, no mesmo programa “Os Z.....” um dos 
convidados presentes no programa foi o treinador de futebol 
C...... 
Este treinador foi entrevistado pelo 2° arguido (Y.....) que 
àquele pediu, além do mais, um comentário sobre o filme a 
preto e branco acima mencionado.  
À forma como aquele treinador tentou rebater o conteúdo 
daquele filme “a preto e branco” e demonstrar que as 
conclusões dele retiradas pela K..... eram falsas, o 2° 
arguido (Y.....) replicou, insistindo que era indubitável que o 
assistente havia referido naquele filme “a preto e branco” 
que havia dopado os jogadores do D....., que era indubitável 
que naquela película o assistente havia afirmado que 
adquiria produtos dopantes ao Dr. R....., que era indubitável 
que ali o assistente aparecia a vender produtos dopantes e 
estupefacientes, rebatendo os argumentos daquele 
entrevistado. 
No mesmo programa, mas já em 27 de Junho de 1997, que 
se iniciou cerca das 23,30 - 00.00 horas, o 2° arguido, 
referindo-se à pessoa do assistente e ao respectivo 
consultório, afirmou que o mesmo assistente faz “comércio 
de produtos dopantes” e considerou ainda que tal facto se 
revelava de maior gravidade “por se passar no consultório 
de um médico”. 
Logo de seguida, nesse programa, foram novamente 
exibidas partes do já mencionado “filme a preto e branco”. 
Depois de algumas entrevistas, exibiu-se ali novamente 
parte daquele filme, comentando o repórter da K..... o 
seguinte: 
“B....., o médico apanhado nas malhas do doping vendeu 
Centramina, um produto proibido, a um falso dirigente 
desportivo ...”. 

Todos estes programas, obviamente, dirigiram-se ao público 
em geral. 
E todos os factos supra citados, quer a exibição e o conteúdo 
do próprio “filme a preto e branco” quer os comentários que 
sobre ele e o assistente foram feitos, são altamente ofensivos 
da honra e consideração pessoal e profissional da pessoa do 
assistente, porque naqueles programas foram formulados os 
juízos e imputados ao assistente todos os factos que acima 
se deixaram descritos. 
Os arguidos X.....e Y..... agiram voluntária, livre e 
conscientemente, sabendo que actuando como actuaram 
iriam ofender a pessoa do assistente na respectiva honra e 
consideração pessoal e profissional, como na realidade 
ofenderam, bem sabendo que o faziam através da televisão, 
e bem sabendo que tais condutas eram proibidas e punidas 
por lei, não se coibindo, no entanto, de assim actuarem. 
 
Da discussão da causa, provou-se ainda que: 
 
O filme a preto e branco acima referido foi exibido tendo 
sido introduzidas na emissão, de modo a aparecerem nos 
écrans dos telespectadores as expressões “Câmara Oculta” e 
‘”B..... – médico”.  
Este filme aparenta ter sido sujeito a cortes e mostra-se 
legendado, aparentemente na tentativa de superar as 
insuficiências do sistema sonoro. 
Na cena do filme são visíveis duas personagens dentro de 
uma sala: um indivíduo, que se veio a apurar ser P....., que 
se apresenta disfarçado de dirigente desportivo; outra, o 
assistente, Dr. B....., bem como o consultório do assistente. 
No decorrer do diálogo mantido entre ambas as 
personagens, a primeira, assume o papel de dirigente de um 
clube de futebol, solicita, em resumo, à segunda o 
aconselhamento sobre a administração e o fornecimento de 
substâncias proibidas – o denominado doping- destinadas a 
melhorar o comportamento dos atletas do seu clube; a 
segunda, presta esclarecimentos, relata casos acontecidos e, 
no final da peça exibida, acaba por, aparentemente, vender à 
primeira substâncias proibidas pelo preço de 40 contos, 
dando-se por reproduzido o teor desse mesmo filme. 
O arguido H....., ao tempo dos factos, era director de 
Informação e de Programas da K...... Não soube que o filme 
a preto e branco fosse ser exibido na noite de 30/5/97, 
apenas tendo tomado conhecimento dos factos um dia ou 
dois depois. Jamais teve qualquer intervenção sobre o 
conteúdo de qualquer programa d’ Os Z....., estando a 
respectiva direcção atribuída exclusivamente ao arguido 
X...... Dada a natureza abrangente das suas funções 
directivas, bem como da representação pública da estação de 
televisão K....., o arguido H..... não interferia nem tinha 
tempo para apurar dos conteúdos de programas como Os 
Z....., estando isso delegado nos autores ou directores dos 
programas. 
Foi o arguido X.....quem, depois de ver as imagens do filme 
a preto e branco, determinou a sua exibição. O pivot do 
programa, o 2º arguido Y....., também viu as imagens. 
Segundo a intenção de ambos, foi o assunto tratado e 
comentado no programa de 30/5/97 e nos programas 
seguintes aludidos supra pela forma descrita. Ambos 
actuaram na convicção de que o assistente B..... entregou 
Centramina contra o recebimento de 40.000$00, aos 
membros da equipa designados pela K..... para o 
contactarem e recolherem as imagens do filme a preto e 
branco. 
O 2º arguido Y..... não interveio na operação de que resultou 
a recolha das imagens do filme a preto e branco e os textos e 
comentários que fez a propósito do mesmo foram da sua 
exclusiva autoria, seguindo porém uma intenção partilhada 
pelo arguido X.....: a de expor e tratar o assunto nos termos 
que o foram. 
As questões relacionadas com o doping no desporto sempre 
foram do interesse dos arguidos sendo um tema pertinente 
para o programa em questão. 
Os arguidos ou qualquer jornalista do programa jamais 
tiveram qualquer referência do assistente como pessoa que 
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vendesse produtos dopantes ou estupefacientes, com 
excepção do resultado do filme a preto e branco. 
O arguido X.....é jornalista da K....., aufere cerca de 2.000 
euros por mês e vive sem pessoas a seu cargo. 
O arguido Y..... é jornalista da W....., director da Ww.... e da 
revista “V.....”. Vive sem pessoas a seu cargo, auferindo um 
salário de 1500 euros por mês. 
O arguido H..... não exerce actividade remunerada, tendo 
uma filha a seu cargo, que estuda. 
Não se apurou que qualquer dos arguidos tenha antecedentes 
criminais. 
 
Com relevância para a decisão do pedido cível, provou-se 
que: 
 
O assistente licenciou-se em medicina no ano de 1977, pela 
Faculdade de Medicina da Universidade d...., com média de 
curso de 14 valores. A partir de então e até hoje vem 
exercendo a actividade de medicina. Entretanto, fez o 
mestrado em medicina desportiva. 
Há vários anos que, no seu consultório particular, exerce a 
actividade de médico de clínica geral, tendo atingido já o 
topo da carreira (consultor de clínica geral). 
Também há vários anos é médico convencionado de clínica 
geral, isto é, atende no respectivo consultório, e não nos 
Centros de Saúde, doentes do Serviço Nacional de Saúde, 
pelo que tem a seu cargo uma lista de cerca de 1.600 
utentes, por cujo atendimento é responsável durante as horas 
de expediente.  
Por outro lado, é igualmente médico do SAMS (serviço de 
saúde dos bancários), da ADSE (serviço de saúde dos 
funcionários públicos), e dos funcionários dos CTT 
(correios), além de que possui ainda diversos doentes, ditos 
privados, ou seja, que recorrem aos serviços médicos do 
assistente independentemente de se encontrarem ou não 
adstritos a um serviço de saúde. Por todas estas centenas de 
doentes sempre o assistente foi considerado um profissional 
competente e de inequívoca e exemplar postura ética, moral 
e humana. Por todos esses doentes sempre o assistente foi 
admirado, considerado e respeitado, quer pela competência 
profissional que desde sempre lhe reconheceram, quer pela 
dignidade, honradez, serenidade, sensatez e equilíbrio que 
sempre se habituaram a ver na sua forma de comunicar com 
os outros, de aconselhar, de estar na vida, em suma. na sua 
personalidade. Junto dos seus amigos e conhecidos, sempre 
o assistente foi considerado o bom conselheiro e o 
confidente, um homem sensato e equilibrado, um excelente 
e incansável profissional e, sobretudo, um homem de mente 
sã. No seu meio familiar, o assistente sempre foi encarado 
como o exemplo a seguir, pela sua elevada estatura moral e 
profissional. E ele próprio sempre se sentiu assim 
considerado por todos: doentes, amigos, conhecidos e 
familiares.  
Desde logo, a transmissão do primeiro programa, em 30 de 
Maio de 1997, determinou a instauração imediata de um 
processo criminal contra a pessoa do assistente nos Serviços 
do Ministério Público deste Tribunal, imputando-se-lhe, 
além do mais, a prática de um crime de tráfico de 
estupefacientes. Em consequência, uma semana depois, 
concretamente em 06 de Junho de 1997, e no âmbito 
daquele processo criminal, foi ordenada e realizada busca ao 
consultório do assistente com vista a apreender produtos 
estupefacientes que ali eventualmente se encontrassem. O 
que foi feito, obviamente, sem prévio aviso; às diligências 
de busca, com todo o aparato que situações destas 
normalmente envolvem assistiram agentes policiais, 
funcionários judiciais, juiz, delegado do M°. Pº. 
No mesmo dia (06.06.1997), o assistente foi detido por 
ordem do M°. P°. de Matosinhos, e, preso preventivamente, 
por despacho do JIC do...... O assistente manteve-se nessa 
situação de prisão preventiva, primeiro nos calabouços da 
Polícia Judiciária (na Rua de....., no....) e depois no 
Estabelecimento Prisional do..... (....), durante 53 dias 
consecutivos. Só então sendo libertado por Douto Acórdão 
do Tribunal da Relação do Porto. A prisão preventiva do 

assistente foi noticiada pela própria demandada K..... no 
referido programa de 06 de Junho de 1997, e depois pela 
generalidade dos órgãos de comunicação social. Em 
consequência da instauração daquele processo criminal, e 
sobretudo da prisão preventiva a que foi sujeito, os dois 
filhos menores do assistente e a sua mulher sofreram 
intensamente. A filha chorava muito, o filho ficou nervoso e 
apreensivo, a mulher esteve à beira de um esgotamento 
físico e psíquico, não conseguindo dormir, não se 
alimentando e chorando frequentemente. O que o assistente 
viveu com grande apreensão, preocupação, desgosto, tristeza 
e revolta.  
Esta prisão a que foi sujeito causou na pessoa do assistente 
vergonha, desgosto, desalento, mágoa, angústia, revolta, 
tristeza, sentindo-se profundamente vexado e humilhado e, 
por isso, ofendido no que lhe era mais querido: a sua 
liberdade, a sua honra e a sua consideração pessoais e 
profissionais, sentimentos esses que ainda hoje vive e 
suporta e que dificilmente conseguirá esquecer.  
A notícia da prisão do Dr. B....., tal como o conteúdo do 
filme a preto e branco e os comentários feitos sobre ele, 
chegaram facilmente ao conhecimento de muitos dos seus 
doentes, amigos, conhecidos, familiares e do público em 
geral e foi comentada por amigos, conhecidos e doentes do 
assistente; por desconhecidos, nos cafés, restaurantes e 
diversos locais públicos e pelos vários órgãos de 
comunicação social.  
Como consequência directa das palavras e comentários 
proferidos naqueles programas televisivos e do filme “a 
preto e branco” aí exibido, o assistente viu deteriorarem-se 
as relações de estreita amizade que mantinha com o Dr. 
F....., seu sócio na Clínica Médica que possuía na....., o que 
culminou com a dissolução dessa sociedade. Além de que o 
assistente e aquele Dr. F....., antes de 30.05.1997, haviam já 
prometido comprar novas instalações onde pretendiam 
instalar aquela clínica médica. Devido aos referidos 
programas televisivos, o Dr. F..... recusou manter essa 
promessa. O assistente viu-se, assim, obrigado a comprar 
sozinho aquelas instalações, para o que teve de recorrer ao 
auxílio financeiro de familiares, suportando encargos 
económicos muito elevados e que, em sociedade, seriam 
reduzidos a metade. Sendo certo que o assistente não logrou 
substituir aquele colega.  
Os arguidos tinham perfeito conhecimento que aquele 
programa desportivo era, ao tempo, um dos de maior 
audiência nacional.  
O bom nome e reputação do assistente foram fortemente 
abalados. 
 
Da contestação da demandada civil K....., provou-se que, 
com exclusão do filme a preto e branco e de outras 
entrevistas, emitidos nos programas dos dias 30/5, 6/6, 13/6 
e 27/6, tudo o mais que ocorria no programa “Os Z.....” era 
emitido em directo. 
 
Nada mais se provou, que seja relevante para a decisão a 
proferir. Designadamente não se provou, que os arguidos 
Y..... e H..... fossem autores ou produtores do programa “Os 
Z.....”. Não se provou que as partes do diálogo exibidas, por 
constantes do referido filme a preto-e-branco fossem apenas 
elementos de um “pretenso” diálogo, nem que a entrega de 
produtos pelo assistente tivesse sido apenas uma “pretensa” 
venda. 
Não se provaram as conclusões segundo as quais foi falsa e 
criminosamente que se retirou a conclusão subjacente ao 
programa exibido em 27/5/97 de que o assistente havia 
vendido produtos dopantes e estupefacientes, nem que foi 
pretensa e falsamente que o saco de plástico referido no 
programa de 6/6/97 foi exibido como contendo produtos 
dopantes e estupefacientes.  
Não se provou que na entrevista feita ao assistente B..... 
tivessem sido cortadas passagens “que eventualmente mais 
poderiam beneficiar a defesa pessoal do assistente.” Isso 
porque essas passagens omitidas não cumpriam o objectivo 
do programa: mostrar que era indubitável, real e verídico o 
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facto de que o assistente vendeu e vende produtos dopantes 
e estupefacientes. 
Não se provou que a entrevista com o treinador C..... tivesse 
ocorrido no programa de 20/6/97, mas ainda no mesmo 
programa de 13/6/97. 
Não se provou que o arguido Y....., nesse mesmo programa, 
tivesse actuado por forma a evitar que o treinador C..... 
demonstrasse que as conclusões retiradas e enunciadas por 
si, nos vários programas, eram falsas, mas apenas que ele 
rebateu os argumentos usados por esse treinador para o 
efeito. 
Não se provou que os arguidos tivessem pretendido 
directamente ofender o assistente na sua honra e 
consideração e por isso tivessem agido como agiram. 
 
Do articulado do pedido cível, não se provou: que o 
assistente seja responsável exclusivo e durante 24 horas por 
dia, quanto aos doentes que atende no âmbito da convenção 
que mantém com o Centro Local de Saúde; que a busca feita 
ao consultório do Dr. B..... tivesse sido presenciada por 
doentes, colegas, funcionários e vizinhos seus; que a filha do 
assistente fosse apontada na escola por causa da prisão do 
seu pai; que o assistente não tenha logrado encontrar novo 
sócio uma vez que nenhum médico se mostrou disponível 
para com ele colaborar, em virtude dos factos exibidos nos 
ditos programas televisivos e que tenha de estar disponível 
para atender os doentes do Centro de Saúde 7 dias por 
semana e 24 h. por dia; que o Sams tenha suspendido a 
convenção com o assistente por causa dos factos que são 
objecto do processo. 
 
Fundamentação: 
 
Os arguidos X..... e Y..... dão mostras de pretenderem 
impugnar a decisão proferida sobre matéria de facto, 
impugnação essa admissível, visto não ter sido feita a 
declaração a que alude o artº 364º, nºs 1 e 2, do CPP e a 
prova ter sido documentada, mediante gravação. 
Ao que se percebe, a sua discordância estará em não se ter 
dado como provado que 
-o conteúdo do vídeo era verdadeiro; 
-havia matéria suficiente para suspeitar que o assistente 
vendia substâncias estupefacientes no seu consultório; 
- fazia isso por hábito; 
- já administrara tais substâncias anteriormente, pelo menos 
no clube de futebol D...... 
Mas, os recorrentes não especificam, por referência aos 
suportes técnicos, as provas que, em seu entender, impõem 
decisão diversa da recorrida, e tinham de fazê-lo, como 
manda o artº 412º, nºs 3, alínea b), e 4, daquele código. É 
certo que na página da motivação em que referem aqueles 
pontos de facto, em nota de rodapé, se faz alusão a 
determinadas declarações cuja localização nas gravações é 
feita. Porém, essas indicações não são feitas com referência 
aos ditos pontos de facto, pois a mencionada nota de rodapé 
tem o nº 33, e este número no texto da motivação refere-se, 
como se vê da página anterior a matéria que nada tem a ver 
com os pontos de facto em análise, a matéria que nem 
sequer é de facto. Na verdade, no texto da motivação, o nº 
33 reporta-se à seguinte afirmação: “O doping no desporto é 
um flagelo que provoca dependências, danos e até morte, 
vicia os resultados desportivos e destrói a juventude que, 
através do desporto deveria encontrar saúde e não dano e 
morte” (página 17). 
O incumprimento daquele ónus leva a que a Relação, não 
conhecendo as razões pelas quais o recorrente discorda da 
decisão recorrida neste ponto, não possa saber se elas são 
fundadas, só podendo sindicar aquela decisão no âmbito do 
artº 410º, nºs 2 e 3, e não amplamente. Não se coloca aqui a 
hipótese de convite ao recorrente para colmatar a falha, 
porque esta é da própria motivação. E não pode haver lugar 
a nova motivação, visto ser peremptório o prazo para 
recorrer. 
Sobre esta matéria deve ver-se o acórdão do Tribunal 
Constitucional nº 259/2002, de 18/6/2002, publicado no DR 

– II série, de 13/12/2002, onde se escreveu que o que esse 
tribunal considerou, em várias decisões, constitucionalmente 
desconforme foi “a rejeição liminar de um recurso (portanto 
sem prévio convite ao aperfeiçoamento) quando as 
conclusões da motivação faltassem, fossem em grande 
número ou ocupando muitas páginas, nelas se cumprisse 
deficientemente certos ónus ou não se procedesse a certas 
especificações, mas não chegou a afirmar-se, por exemplo, o 
direito do arguido a apresentar uma segunda motivação de 
recurso, quando na primeira não tivesse indicado os 
fundamentos do recurso, ou a completar a primeira, caso 
nesta não tivesse indicado todos os seus possíveis 
fundamentos”. E o mesmo acórdão acaba por afirmar que a 
existência de um despacho de aperfeiçoamento quando o 
vício seja da própria motivação “equivaleria, no fundo, à 
concessão de novo prazo para recorrer, que não pode 
considerar-se compreendido no próprio direito ao recurso”. 
Os recorrentes alegam haver erro notório na apreciação da 
prova em o tribunal recorrido não ter considerado provados 
factos que foram dados como tal no processo em que o 
assistente foi submetido a julgamento sob a acusação de 
tráfico de estupefacientes. 
Mas, uma tal alegação nada tem que ver com o vício do erro 
notório na apreciação da prova, que, como se vê do artº 
410º, nº 2, alínea c), é um vício de raciocínio, que tem de 
resultar com toda a evidência do texto da decisão recorrida e 
consiste em chegar, em matéria de facto, a uma conclusão 
que contende com as regras da experiência comum. 
De qualquer modo, os factos dados como provados num 
processo penal não se impõem só por isso noutro. Só podem 
ser considerados provados num processo penal os factos que 
aí sejam objecto de prova. Em processo penal, o tribunal a 
quem cabe julgar determinado caso é quem decide sobre a 
prova dos factos que interessam a esse julgamento. Acresce 
que, no caso, os sujeitos processuais neste e do outro 
processo não coincidem: os arguidos não foram sujeitos 
processuais no processo em que o aqui assistente respondeu 
ou responde pelo crime de tráfico (segundo informa o Mº Pº 
no recurso que interpôs, não transitou ainda o acórdão 
proferido nesse processo). 
Haveria ainda erro notório na apreciação da prova em o 
tribunal recorrido não ter dado credibilidade a declarações 
de testemunhas e arguidos. 
Mas, também esta alegação é estranha ao vício do artº 410º, 
nº 2, alínea c), na medida em que, tendo este vício de ser 
evidenciado pelo texto da decisão recorrida, por si só ou 
conjugada com as regras da experiência comum, como se 
disse, os recorrentes argumentam a partir de elementos 
alheios a essa decisão, como são as declarações prestadas 
por participantes processuais na audiência. 
E a credibilidade das declarações das pessoas ouvidas na 
audiência de julgamento depende de aspectos que, como a 
postura de quem as profere, os gestos, o tom de voz, a 
convicção, os silêncios, as hesitações, etc., escapam ao 
controlo do tribunal de recurso, por lhe faltar a imediação da 
prova. 
Não se verificando os defeitos apontados pelos recorrentes à 
decisão proferida sobre matéria de facto e não se 
vislumbrando outros vícios que sejam de conhecimento 
oficioso, tem-se essa decisão como definitivamente assente. 
 
Passemos agora ao direito, começando pela parte penal. 
O tribunal recorrido condenou os arguidos recorrentes pela 
prática de um crime de difamação do artº 180º, nº 1, com 
agravação do nº 2 do artº 183º, ambos do CP. O Mº Pº, em 
primeira linha, e os arguidos defendem a verificação da 
causa de exclusão da ilicitude prevista no nº 2 do artº 180º. 
Vejamos. 
Diz este artº180º: 
1– Quem, dirigindo-se a terceiros, 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 reproduzir uma tal imputação ou juízo, é 
punido com pena de prisão até 6 meses ou com pena de 
multa até 240 dias. 
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2– A conduta não é punível quando: 
a) A imputação for feita para realizar interesses legítimos; 
e 
b) O agente provar a verdade da mesma imputação ou tiver 
fundamento sério para, em boa fé, a reputar verdadeira. 
3–  ... 
4– A boa fé referida na alínea b) do nº 2 exclui-se quando 
o agente não tiver cumprido o dever de informação, que as 
circunstâncias do caso impunham, sobre a verdade da 
imputação. 
Na definição 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 no 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). 
No programa apresentado pelo arguido Y..... e do qual o 
arguido X.....foi autor, editor e primeiro responsável 
imputam-se ao assistente, Dr. B....., factos que constituem 
um crime de grande gravidade – tráfico de droga – 
gravidade aumentada pela qualidade de médico do 
assistente, visto ser a saúde das pessoas o bem protegido 
pelo referido crime. Ataca-se, assim, o carácter do 
assistente, a quem são atribuídos comportamentos indignos 
e vergonhosos, ferindo-se com isso em muito alto grau a sua 
honra e consideração. 
Está, pois, preenchida a previsão do nº 1 do artº 180º. Deste 
modo, a condenação dos arguidos só não será de manter se 
se configurar a específica causa de exclusão da ilicitude 
alegada pelos recorrentes ou qualquer outra causa de 
justificação do facto. 
A Constituição consagra no artº 37º. nº 1, o direito de 
informar. É claro que o exercício deste direito tem limites, 
como resulta desde logo do nº 3 deste último preceito, onde 
se fala das “infracções cometidas no exercício destes 
direitos”. 
Efectivamente, ao lado deste direito de informar, a 
Constituição reconhece, no artº 26º, o direito ao bom nome e 
reputação. 
A solução dos conflitos entre estes dois direitos 
fundamentais das pessoas cabe ao direito criminal, nos 
termos do nº 3 desse artº 37º. 
Como nota o Prof. Figueiredo Dias, em estudo publicado 
nos nºs 3697, 3698 e 3699 da RLJ, “(...) O direito de 
informar ligado à função pública da imprensa, como causa 
justificativa da ofensa (...), define-se, antes de mais, pelo seu 
conteúdo, mas também pelas condições concretas do seu 
exercício (...).  Assim, em primeiro lugar, é indispensável à 
concreta justificação pelo exercício do direito de informação 
que a ofensa ( ... ) cometida se revele como meio adequado e 
razoável (...) de cumprimento do fim que a imprensa, no 
exercício da sua função pública, pretende atingir no caso 
concreto (...).  Em segundo lugar, parece ser de exigir que, 
no exercício da sua actividade, a imprensa tenha actuado 
com (...) a intenção (ao menos «imanente») de cumprir a sua 
função pública e, assim, exercer o seu direito-dever de 
informação; ou que ao menos não esteja em concreto 
excluído ter sido um tal cumprimento o motivo da sua 
actuação” (páginas 137 e 170). 
No caso, o programa apresentado pelo arguido Y..... e da 
responsabilidade do arguido X.....tem como pano de fundo 
um filme a preto e branco feito no consultório do assistente, 
sem o seu consentimento e conhecimento e contra a sua 
vontade. Visiona-se nesse filme um diálogo entre o 
assistente e um jornalista da “K.....”, P....., que se fazia 

passar por dirigente desportivo. O último pede ao primeiro 
conselhos sobre a administração e fornecimento de 
substâncias proibidas destinadas a melhorar o 
comportamento dos atletas do seu pretenso clube – o 
chamado doping –, e o primeiro presta esclarecimentos, dá 
conselhos e relata casos de doping acontecidos, num dos 
quais admite ter tido participação, e, por fim, aparentemente, 
vende ao seu interlocutor, por 40.000$00, substâncias 
proibidas de efeito dopante. 
E, se a prova representada por esse filme a preto e branco, 
por ter sido obtida através de meio enganoso – câmara 
oculta –, é nula, não podendo ser utilizada, nos termos do 
artº 126º, nºs 1 e 2, alínea a), do CPP, isso é apenas para o 
efeito de perseguição criminal pelo eventual crime que visa 
provar – o crime de tráfico de droga – porque a proibição 
constitui uma garantia de defesa, de acordo com o artº 32º, 
nº 8, da Constituição. A prova constituída pelo referido 
crime não é, pois, de utilização proibida no interesse da 
defesa dos arguidos deste processo, ou seja, na averiguação 
de uma causa de exclusão da ilicitude. 
Tinham, assim, os arguidos fundamento sério para, em boa 
fé, reputar como verdadeiro que o assistente vendeu ao P....., 
por 40.000$00, na convicção de que estava a lidar com um 
dirigente de um clube de futebol, uma substância dopante 
proibida, concretamente, anfetaminas. As palavras e os 
gestos que o filme a preto e branco mostra deixam poucas 
dúvidas da existência dessa transacção. 
É certo que no dito programa televisivo se afirmou não só 
que o assistente fez essa venda, mas também que “vendeu, 
vende, administrou ou mandou administrar produtos 
dopantes e estupefacientes”, ou seja, foi-lhe atribuída a 
prática reiterada de venda desses produtos, bem como a 
acção de ter já administrado ou mandado administrar 
substâncias dessa natureza. Mas, também nesta parte os 
arguidos tinham fundamento sério para, em boa fé, reputar 
como verdadeiras as imputações. Quanto à alegada 
ministração de produtos dopantes, ela foi admitida no filme 
a preto e branco pelo assistente, que aí dá “lições” sobre o 
modo como proceder, exibindo ainda bastos conhecimentos 
acerca de como estas coisas se passam no interior dos clubes 
de futebol. A afirmação de que o assistente vendia nos seu 
consultório produtos dopantes ou estupefacientes tinha a 
suportá-la não só a desenvoltura por ele evidenciada no 
filme a propósito destes produtos, explicando o local de 
onde eram trazidos e por quem, bem como elucidando sobre 
o preço de venda, mas também, e sobretudo, o facto de o 
assistente ter disponível para venda o produto que, ao que 
tudo indica, vendeu ao P....., logo no primeiro contacto. Este 
facto constitui uma indicação muito forte de que a venda 
que o filme mostra não foi caso único. 
E, perante a força desses sinais, não se impunha que os 
arguidos fizessem quaisquer diligências no sentido de 
confirmá-los. Nem se vê quais poderiam ser essas 
diligências. 
A dar força ao raciocínio que se vem desenvolvendo há 
ainda a circunstância de uma semana depois da emissão do 
programa em que pela primeira vez foi abordado o tema em 
discussão, ter sido determinada a detenção e a prisão 
preventiva do assistente, com base na indiciação da prática 
de um crime de tráfico de droga, referenciado aos factos que 
lhe foram imputados no mesmo programa, sendo que, como 
é de lei, a prisão preventiva de alguém indiciado por um 
crime só é decretada se, além do mais, os indícios de que 
praticou esse crime forem fortes. 
Por outro lado, a venda de produtos estupefacientes ou 
dopantes e a sua administração a atletas são factos que 
muito interessam à comunidade. Trata-se desde logo de um 
crime muito grave, principalmente quando praticado por 
quem, devido à sua profissão, tem acesso privilegiado aos 
produtos proibidos e a especial obrigação de não os vender 
nem administrar. Além disso, é a verdade desportiva e a 
saúde dos atletas que estão em causa. 
Era, pois, de grande interesse público noticiar estes factos. E 
o interesse da sua divulgação sobrepunha-se ao interesse 
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necessariamente lesado com essa divulgação – a honra e 
consideração do assistente. 
É certo que os factos foram publicitados, repetidamente, em 
quatro emissões do programa. Mas, a gravidade dos mesmos 
factos e o seu relevo em termos sociais justificavam que se 
voltasse ao assunto mais que uma vez. Até porque após a 
primeira emissão, o caso teve desenvolvimentos, tendo o 
visado com as imputações – o assistente – sido detido e 
preso preventivamente. Foi até este facto o motivo forte da 
segunda emissão. 
E, se nisso houve aproveitamento jornalístico, usando-se até 
à exaustão o tema, nada há aí de ilegítimo, dada a 
importância dos factos. Num primeiro momento, a emissão 
como que representou a denúncia pública de um crime – 
crime gravíssimo, dos mais graves do nosso ordenamento 
jurídico –, pois foi a primeira emissão do programa sobre 
estes factos que levou ao desencadear do processo criminal 
contra o assistente pelo crime de tráfico de estupefacientes. 
Num segundo momento, com a prisão preventiva do aqui 
assistente, os arguidos como que sentiram que lhes foi dada 
razão pelo tribunal quanto às imputações que haviam feito 
àquele, não sendo de exigir-lhes que deixassem de explorar 
o assunto. Como diz Costa Andrade, “estará penalmente 
justificado o jornalista que, numa situação objectiva de 
prossecução de interesses legítimos e conhecedor da sua 
verificação, publica a notícia com o único propósito de bater 
a concorrência e fazer subir a tiragem do seu jornal ou a 
audiência da sua estação de televisão” (Liberdade de 
Imprensa e Inviolabilidade Pessoal, Coimbra Editora, 1996, 
páginas 386-387). 
É ainda certo que no programa se usaram termos 
exagerados, ao falar-se de “armazém de doping”. Mas, a 
palavra “armazém”, claramente desajustada e exagerada, 
perde relevo, na medida em que logo de seguida se explica 
que esse “armazém” não é mais que o consultório do 
assistente. 
E não se diga que a actuação dos arguidos prejudicou a 
perseguição criminal do ora assistente pela prática do 
eventual crime de tráfico, desde logo porque isso não se 
provou. E, ainda que prejudicasse, isso não interferiria com 
a legitimidade da actuação dos arguidos, na medida em que 
o jornalista no exercício da sua actividade visa fins diversos 
dos da investigação criminal. Aliás, não se vê como é que a 
actuação dos arguidos podia prejudicar a perseguição 
criminal do assistente, se foi essa actuação que despoletou a 
instauração do processo criminal contra este. 
E, se houve comportamento censurável na recolha das 
provas representadas pelo filme a preto e branco que vem 
sendo referido, isso não inquina a divulgação dos factos de 
que assim se terá tomado conhecimento. Com efeito, uma 
coisa é a recolha das provas sobre factos e outra a 
divulgação destes. Até porque não está provado que os 
arguidos tenham tido qualquer participação na recolha das 
provas nas circunstâncias referidas. O que se sabe é que 
tiveram acesso a essas provas e actuaram a partir delas. 
Não tem fundamento dizer que houve provocação ao crime, 
na medida em que o assistente, quando foi contactado pelo 
P....., segundo o que mostra o filme, já tinha em seu poder o 
produto que terá vendido a este, sendo que a mera detenção 
ilícita de produto estupefaciente é uma das condutas típicas 
do crime de tráfico. Se houve crime, este não foi praticado 
com a venda do produto ao P....., mas com a sua detenção 
por parte do assistente, detenção essa necessariamente 
anterior à venda, e não se provou que o P..... provocou essa 
detenção. 
Conclui-se, assim, que os arguidos agiram na prossecução 
de interesses legítimos e tinham fundamento sério para, em 
boa fé, reputar como verdadeiras as imputações feitas ao 
assistente. 
Verifica-se, pois, a causa de exclusão da ilicitude prevista no 
artº 180º, nº 2, do CP, do que resulta deverem os arguidos 
ser absolvidos da acusação. 
 
Não havendo facto ilícito, falta desde logo um dos 
pressupostos para condenação em indemnização civil com 

base no artº 483º, nº 1, do Código Civil, sendo que não há 
no caso responsabilidade objectiva.  
Não há, pois, fundamento para condenação em 
indemnização civil. 
 
Decisão: 
 
Em face do exposto, acordam os juizes desta Relação em 
- conceder provimento aos recursos do Mº Pº e dos arguidos 
Y..... e X....., absolvendo-os em consequência da acusação, 
com a revogação nessa parte do acórdão recorrido; 
- negar provimento ao recurso do assistente, confirmando 
nessa parte o mesmo acórdão. 
Na parte penal, o assistente pagará 2 UCs de taxa de justiça, 
por ter decaído no recurso dos arguidos, ao qual deduziu 
oposição, sendo que a taxa de justiça devida na 1ª instância 
pelo assistente, por terem sido absolvidos todos os arguidos, 
passa a ser de 5 UCs. 
Na parte cível, as custas são da responsabilidade do 
demandante. 
 
Porto, 10 de Março de 2004 
Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
José Manuel Baião Papão 
 
 
10. Sumário nº 4140 
I – Não é exigível aos condutores de veículos 
que prevejam a violação por parte dos peões 
das regras estradais. 
II – Não é de imputar a culpa do arguido o 
acidente de viação que consistiu em ele ter 
ido embater com a parte direita de seu 
veículo no peão que, vestindo roupa escura, 
caminhava dentro da hemi-faixa de rodagem 
por onde circulava o veículo automóvel, no 
mesmo sentido que este, sendo noite e 
estando chuva. 
 
Acordam, em conferência, na 1ª Secção Criminal da 
Relação do Porto 
 
No Proc. n.º 9021/96.5, -.º Juízo Criminal, da Comarca 
de....., foi o arguido B....., casado, gerente comercial, 
nascido em....., em 15.7.1973, em Lugar....., ....., absolvido 
da autoria de um crime de homicídio por negligência p. p. 
pelo art.º 137.º, n.º 1, do CP. 
 
Recorreram desta decisão o M.º P.º e a assistente C..... 
O M.º P.º pede a condenação do arguido como autor daquele 
crime, invocando para tal os seguintes fundamentos na sua 
motivação: 
- nos termos do disposto no art.º 412.º, ns 2 e 3 do CPP, 
entende que foram incorrectamente dados como provados os 
factos 2, 5, 7, 12, 14; incorrectamente dados como não 
provados os constantes de 3 e 4; 
- com a sua conduta o arguido violou os arts. 13.º,n.º 1, 24.º, 
n.º 1, 25.º, n.º 1,  al. c) e h) do Código da Estrada na 
redacção conferida pelo DL n.º 114/ 94, de 3/5. 
 
A assistente recorreu com o mesmo objectivo, considerando 
as seguintes questões: 
- ao ofendido nenhuma culpa é de imputar quanto à 
produção do acidente; 
- comprovou-se que o arguido conduzia de forma 
descuidada e negligente; 
- os factos dados como provados impõem solução jurídica 
diversa. 



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 22 

 
 

98

Não havendo respostas a assinalar, o Exmo PGA junto deste 
Tribunal apôs o seu visto. 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
Foi a seguinte a fundamentação de facto da decisão 
recorrida: 
 
- No dia 22 de Novembro de 1996, cerca das 23.30horas, o 
arguido encontrava-se ao volante do veículo ligeiro de 
passageiros de matrícula ..-..-ED, que conduzia pela Estrada 
Nacional ..., no sentido .../.... 
- Fazia-o dentro da hemi-faixa de rodagem, atento o seu 
sentido de marcha e sensivelmente a meio da mesma. 
- Próximo ao quilómetro 6,850 dessa estrada não existiam, à 
data dos factos passeios para peões, sendo a faixa de 
rodagem ladeada por bermas em terra batida com covas e 
com cerca 3,80 metros de largura cada uma. 
- A delimitação entre a faixa de rodagem e a berma do lado 
direito, atento o sentido de marcha do arguido, era então 
efectuada por um traço contínuo em deficiente estado de 
visibilidade. 
- Nesse local e hora e no mesmo sentido do arguido 
caminhava o peão D....., no sentido ..../...., de costas para o 
transito, dentro da hemi-faixa de rodagem e a cerca de um 
metro da linha delimitadora da faixa de rodagem. 
- O arguido quando se apercebeu da presença do D..... 
dentro a sua hemi-faixa de rodagem imediatamente antes do 
embate e a cerca de um metro de distância, tentou desviar-se 
para a sua esquerda, não conseguindo, contudo, evitar o 
embate. 
- Mercê da chuva intensa que se fazia sentir nesse dia e que 
se mantinha no momento do embate, formaram-se na berma 
do lado direito, atento do sentido de marcha do arguido 
poças de água que dificultavam a passagem de peões pelo 
que, no local do embate, devido a uma poça de água que 
invadia o alcatrão para além da linha delimitadora da faixa 
de rodagem, o D..... prosseguiu a sua marcha no alcatrão, 
dentro da hemi-faixa de rodagem do arguido, atento o seu 
sentido de marcha e da forma supra referida. 
- De facto, o D....., a cerca de pelo menos 100 metros do 
local do embate, seguia pela berma do lado direito, atento o 
sentido de marcha do arguido e momentos antes do embate, 
sensivelmente sobre a linha contínua delimitadora da faixa 
de rodagem. 
- Assim, o arguido embateu no D..... com o lado direito do 
seu veículo, projectando para o chão ficando caído em cima 
da linha contínua delimitadora da faixa de rodagem, metade 
no alcatrão e metade na berma. 
- O veículo do arguido imobilizou-se a cerca de 10 metros à 
frente do local do embate, sensivelmente a meio da sua 
hemi-faixa de rodagem, sendo que o corpo do D..... ficou 
caído entre o local do embate e o veículo do arguido. 
- O arguido seguia a uma velocidade não concretamente 
apurada, mas não superior a 50 Km/hora, com a luzes do seu 
veículo acesas - médios, sendo que a visibilidade média no 
local era de cerca de 10 metros. 
- A via no local tinha traçado rectilíneo, sendo que do lado 
contrário ao arguido existia um candeeiro de iluminação 
pública com fraca intensidade e deficiente, sendo ladeada 
por edificações. 
- O D..... vestia roupa muito escura. 
- No local do embate a poça de água abrangia a hemi-faixa 
de rodagem em que seguia o arguido em cerca de um metro. 
 - Do embate resultaram para o D..... a lesões traumáticas 
descritas no relatório de autópsia de fls. 15 a 22, cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido, nomeadamente 
lesões crânio-encefálicas e raqui-medulares, na cabeça e 
coluna vertebral entre as quarta e quinta vértebra, com 
secção completa da medula e das meninges ao nível dessas 
vértebras, as quais foram causa directa e necessária da sua 
morte. 
- A Estrada Nacional nº .., no local do embate configurava-
se em linha recta, sendo a largura da faixa de rodagem  
destinada à circulação de veículos de 6,2, metros e em 
alcatrão. 

- As condições climatéricas eram de chuva muito intensa 
como já referido e nevoeiro. 
- O D..... aquando do embate tinha uma taxa de 0,86 de 
T.A.S. - cfr. fls. 25. 

* 
- Ao arguido não são conhecidos antecedentes criminais. 
- O arguido é sócio unipessoal de um gabinete de 
contabilidade, o que lhe permite auferir mensalmente cerca 
de 356,60 Euros, é casado, a sua mulher é aufere 
mensalmente a mesma quantia e vivem em casa própria, 
suportando a prestação mensal de cerca de 200 Euros, 
relativa a um empréstimo contraído para aquisição da 
mesma. 
- O arguido exerce, ainda, a actividade de mediador de 
seguros, o que lhe permite auferir mensalmente cerca de 600 
Euros. 
- É considerada condutor habitualmente prudente, não lhe 
sendo conhecidos antecedentes estradais. 

* 
2.2. Factos não provados: 
Não se provaram quaisquer outros factos relevantes para a 
decisão da causa articulados na pronuncia, na contestação ou 
alegados em audiência que não se encontrem descritos como 
provados ou que se mostrem em oposição aos provados ou 
prejudicado por estes, nomeadamente que: 
- o D..... prosseguia a sua marcha no momento do embate 
sensivelmente sobre o risco longitudinal contínuo 
delimitador da faixa de rodagem; 
- o arguido seguia a uma velocidade superior a 60 km/hora; 
- o atropelamento deu-se apenas porque o arguido conduzia 
de foram descuidada e pouco hábil, não tomando as 
exigíveis precauções de manter uma distância segura em 
relação à área reservada à circulação de peões e de adoptar 
uma velocidade adequada às deficientes condições de 
visibilidade determinadas pela noite, pela chuva e pelo 
nevoeiro, tal como não diligenciou no sentido de parar o 
veículo a tempo de evitar a colhida da vítima, nem sequer se 
desviando da sua trajectória após a ter avistado. 
- O arguido agiu de forma livre e consciente, conduzindo o 
veículo de forma imprudente e sem que atendesse aos 
normais cuidados exigíveis a quem pratica a actividade de 
condução automóvel, em especial os que era impostos pelas 
normas estradais, bem sabendo a sua conduta proibida por 
lei. 

* 
2.3. Fundamentação de facto: 
Foi determinante para formar a convicção do Tribunal a 
apreciação crítica e conjugada: 
- das declarações do arguido, o qual descreveu o acidente da 
forma constante da matéria de facto considerada provada no 
essencial, referindo nomeadamente que apenas avistou um 
vulto na faixa de rodagem, imediatamente antes do embate a 
cerca de um metro do mesmo, sendo que tentou desviar-se 
para a esquerda, não conseguindo contudo evitar o acidente; 
confirmou, ainda as condições da via e demais 
circunstâncias; 
- das declarações da assistente C....., mulher do falecido mas 
de quem se encontrava separada de facto, sendo que 
descreveu o local do acidente, as condições climatéricas 
naquele dia, as características da via, sendo que juntou aos 
autos as fotografias do local obtidas cerca de dois ou três 
dias após o acidente e constantes de fls. 34 a 36; não tem, 
contudo, qualquer conhecimento pessoal ou presencial sobre 
a dinâmica do acidente; 
- do depoimento da testemunha E....., o qual se encontrava 
no interior de uma viatura estacionada na berma esquerda da 
via, atento o sentido de marcha do arguido e no sentido 
deste; descreveu as circunstâncias de tempo e lugar em que 
ocorre o acidente, nomeadamente as climatéricas e as 
características da via; refere que passou pela vítima a 
momento antes do embate a cerca de 100 ou 200 metros do 
local do mesmo, caminhando a vítima na berma, momento 
em que o terá visto a cerca de 10 metros de distância; refere, 
ainda, que a visibilidade geral era de cerca de 10 metros e 
que o veículo do arguido parou a cerca de 10 metros do 
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local do embate, não saído nunca da faixa de rodagem; 
refira-se que o facto desta testemunha ter visto a vítima a 
cerca de 10 metros não infirma que o arguido a tenha vista 
apenas a um metro, uma vez que é da experiência comum 
que a visibilidade no exercício da condução à noite, sob 
chuva intensa varia a cada momento, nomeadamente com a 
variação constante da intensidade da chuva; por outro lado a 
visibilidade geral a cerca de 10 metros pode não ser a que se 
verifica relativamente a um obstáculo escuro nas condições 
de tempo referidas; 
- do depoimento da testemunha F......, actual mulher da 
testemunha anterior e a qual se encontrava no interior de um 
veículo com aquela; descreve as circunstâncias de tempo e 
lugar em que ocorre o acidente, sendo que refere ter vista a 
vítima momentos antes do acidente a caminhar 
sensivelmente sobre a linha contínua delimitadora da faixa 
de rodagem e a cerca de dois metros da poça contornada 
pela vítima; refere que o veículo do arguido parou 
“direitinho”; refere que a poça de água entrava no alcatrão e 
que quando olha alertada pelo barulho, já o veículo do 
arguido se encontrava parado; 
- dos depoimentos das testemunhas G..... e H....., os quais 
seguiam como passageiros na viatura do arguido, os quais 
descreveram as circunstâncias de tempo e lugar em que 
ocorreu o acidente, sendo apenas alertados pelo desvio do 
arguido para a esquerda, atento o seu sentido de marcha e 
estrondo inerente ao  embate; mais referiu a segunda 
testemunha como considera o arguido condutor 
habitualmente prudente. 
- do depoimento da testemunha I....., o qual é alertada pelo 
estrondo inerente ao embate, sendo que se dirige à varanda 
de sua casa, onde se encontrava; refere a posição da vítima e 
que a poça de água apanhava o alcatrão; 
- do depoimento da testemunha J....., agente da G.N.R. que 
se dirigiu ao local e tomou conta da ocorrência, tendo 
elaborado o croqui de fls. 7 que confirmou, nomeadamente 
as medidas da via. 
Quanto às condições económicas e pessoais do arguido o 
tribunal teve em consideração as declarações deste que se 
mostraram credíveis igualmente nesta parte. 
- O tribunal teve ainda em consideração o teor dos 
documentos juntos aos autos, nomeadamente: 
- a participação do acidente de fls. 6 e 7; 
- certificado de registo criminal do arguido de fls. 104; 
- Certificado de óbito de fls. 3; 
- elementos clínicos de fls. 4; 
- auto de exame de cadáver e autópsia de fls. 8; 
- fotografias de fls. 34 a 36; 
- exame de alcoolemia de fls. 25; 
Quanto aos factos considerados não provados, julgou o 
Tribunal não ter sido produzida prova bastante sobre os 
mesmos, nomeadamente, pelas razões supra enunciadas, e 
face ao prescrito no artigo 127º, do Código de Processo 
Penal. 

* 
Justificou assim a decisão recorrida a ausência de 
responsabilidade criminal do arguido: 
 
Vem o arguido acusado da prática de um crime de 
homicídio por negligência, previsto e punível pelo artigo 
137º, nº 1, do Código Penal. 
Dispõe o artigo 137º, nº 1, que «quem matar outra pessoa 
por negligência é punido...». 
Prescreve o artigo 15º, nº 1, do Código Penal que «age com 
negligência quem, por não proceder com o cuidado a que, 
segundo as circunstâncias, está obrigado e de que é capaz: 
a) Representar como possível a realização de um facto que 
preenche um tipo de crime mas actuar sem se conformar 
com essa realização; 
b) Não chegar sequer a representar a possibilidade de 
realização do facto». 
Diferencia-se neste preceito legal a negligência consciente. 
Verifica-se que negligência consciente quando o agente 
admite como possível a ocorrência do resultado, confiando e 
conformando-se, no entanto, que o mesmo não se irá 

verificar. Refira-se que caso o agente se conforma-se com a 
verificação do resultado, estaríamos perante dolo eventual. 
A negligência inconsciente verifica-se quando o agente não 
chega sequer a representar a possibilidade de realização do 
resultado. 
Porque estamos perante um crime de resultado, 
consubstancia o mesmo os seguintes elementos: 
- a verificação do resultado; 
- resultado previsível em relação ao tipo de conduta 
praticada; 
- a violação ao dever objectivo de cuidado; 
- e a imputação objectiva do resultado baseado no erro da 
conduta. 
Com o dever objectivo de cuidado visa-se acautelar o perigo 
para o bem jurídico protegido, resultante da conduta ou da 
omissão concreta, devendo ser aferido com a cuidado a 
tomar perante a situação de perigo por um homem médio 
com a capacidade do agente, podendo este, segundo a 
experiência geral prever o resultado como consequência 
possível do seu acto ou omissão, conforme prescrito pelo 
artigo 10º do Código Penal. 
Entende-se, assim, por negligência «a omissão de um dever 
de cuidado, adequado a evitar a realização de um tipo legal 
de crime, que se traduz num dever de previsão ou de justa 
previsão daquela realização, e que o agente (segundo as 
circunstâncias concretas do caso e as suas capacidades 
pessoais) podia ter cumprido» (v.d. Eduardo Correia, in 
Direito Criminal, Vol. I, pág. 431, Coimbra 1971). 
Resultando da matéria de facto dada como provada a 
ocorrência de um acidente importa, desde lodo, averiguar a 
quem imputar a culpa do mesmo, nomeadamente ao 
arguido. 
O acidente ocorreu com o embate do veículo ..-..-ED e D....., 
encontrando-se este na hemi-faixa de rodagem em que 
aquele circulava, de noite, quando chovia, vestindo roupa 
escura, de costas para o transito e nas demais referidas 
circunstâncias constantes da matéria de facto considerada 
provada. 
Em 22 de Novembro de 1996, data em que ocorreu o 
acidente dos autos, encontrava-se em vigor o Código da 
Estrada aprovado pelo Decreto-Lei nº 114/94, de 3 de Maio, 
diploma pelo qual deve ser apreciada a conduta do arguido. 
Dispõe o artigo 24º, nº 1, do Código da Estrada que «o 
condutor de regular a sua velocidade de modo que, 
atendendo às características da via e do veículo, à carga 
transportada, às condições meteorológicas ou ambientais, à 
intensidade do trânsito e a quaisquer outras circunstâncias 
relevantes, possa, em condições de segurança, executar as 
manobras cuja necessidade seja de prever e, especialmente, 
fazer parar o veículo no espaço livre e visível à sua frente». 
Ficou provado que o arguido circulava a uma velocidade 
não concretamente apurada, mas não superior a 50 
km/horas. 
Será que tal velocidade se pode considerar em violação ao 
disposto nos artigos 24º, nº 1 e 25º, nº 1, alínea h), do 
Código da Estrada e causal do acidente? 
Julgamos que não. 
De facto, o acidente ocorreu numa estrada, E.N..., não tendo 
ficado provado qualquer imposição de limite absoluto de 
velocidade por sinalização especial. 
Assim atento o facto da via apresentar traçado rectilíneo, 
julgamos não poder concluir-se, a velocidade a que seguia o 
arguido era exagerada, ou que tivesse sido causal do 
acidente. 
Nada fazia prever que na via, cerca das 11.30horas da noite, 
com chuva intensa e onde existiam berma com cerca de 3,80 
metros de largura, se encontrava uma pessoa a caminhar na 
faixa de rodagem, a cerca de 1 metro da linha delimitadora 
da mesma, vestida de escuro, de costas para o transito. 
Refira-se que ao arguido, enquanto condutor não lhe é 
exigível que preveja o mau estado das bermas, o qual 
dificulta o trânsito a peões. 
Por outro lado, não estamos perante a previsão do artigo 25º, 
nº 1, alínea a) do Código da Estrada, uma vez que não está 
em causa qualquer passagem para peões assinalada na via 
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para a travessia dos mesmos, sendo que não logrou provar-
se que o arguido seguia a uma distância da berma que não 
lhe permitia evitar acidentes em termos de normalidade, 
atenta a largura da via e das bermas. 
Face a tal factualidade outro comportamento não era em 
concreto exigível ao arguido, não existindo qualquer 
conduta imputável ao mesmo e tenha sido causal do 
acidente. 
Assim sendo, julgamos que da matéria de facto considerada 
provada não podemos imputar ao arguido qualquer 
comportamento negligente ou em contravenção ao Código 
da Estrada que tivesse sido causal do embate, por forma a 
podermos afirmar que o mesmo agiu negligentemente por 
«não ter procedido com o cuidado a que, naquelas 
circunstâncias estava obrigado e de que era capaz» não lhe 
sendo exigível outro «comportamento alternativo possível 
que, podendo ter-se, não se quis ter» (Américo Marcelino, 
Acidentes de Viação Responsabilidade Civil, Lisboa, 1995, 
pág. 34), nos termos do artigo 15º, do Código Penal. 
Refira-se que o dever geral de cuidado a que todos estão 
obrigados e estabelecido no artigo 3º do Código da Estrada, 
e considerando o princípio geral da confiança não obriga 
«ao condutor de um automóvel a contar com a actividade 
negligente de outrem, por ser de supor que os outros 
também cumprem as regras de trânsito e os deveres gerais 
de prudência» (Ac. R.C. de 06.11.79, B.M.J. nº 293, pág. 
441 e ainda neste sentido Jorge Figueiredo Dias, Comentário 
Conimbricense do Código Penal, parte especial, Tomo I, 
Coimbra 1999, pág.109). 
Prescreve o artigo 102, nº 1, do Código da Estrada que «os 
peões devem transitar pelos passeios, pistas ou passagens a 
eles destinados ou, na sua falta, pelas bermas», apenas lhes 
sendo permitido transitar pela faixa de rodagens em 
situações especiais e previstas no nº 2 do mesmo preceito 
legal e com as restrições do nº 4 do mesmo preceito legal.  
Por outro lado, prescreve o artigo 103º, nº 2, do Código da 
Estrada que «nos casos previstos nas alíneas b) e c) do nº 2, 
do artigo anterior, os peões devem transitar pelo lado 
esquerdo da faixa de rodagem, a não ser que tal comprometa 
a segurança do trânsito». 
No caso sob apreciação julgamos que tais precauções não 
foram adoptadas pela vítima D..... que, de noite, com chuva 
intensa, caminhava a cerca de um metro da linha 
delimitadora da faixa de rodagem, de costas para o trânsito 
vestido de escuro. A tal acresce que pese embora a via no 
local se desenvolvesse em traçado rectilíneo, a vítima não 
logrou verificar antes de prosseguir o seu caminho na faixa 
de rodagem se pela mesma circulava algum veículo, de 
modo a evitar o embate, não agindo de acordo com o 
cuidado devido e que lhe era exigido e no qual o arguido 
devia poder confiar. 
Ciente da perigosidade de tais condutas, o legislador passou 
a punir a infracção ao disposto no artigo 102º, nº 1, 2, 3 e 4, 
do Código da Estrada, como contra-ordenação nos termos 
do artigo 99º, nº 5, do Código da Estrada, na redacção que 
lhe foi dada pelo Decreto-lei nº 2/98 de 3 de Janeiro e que 
actualmente se mantém, após a entrada em vigor do 
Decreto-lei nº 265-A/2001 de 28 de Setembro. 
No caso sob apreciação julgamos que a ocorrência do 
acidente se deve em exclusivo à conduta negligente e 
mesmo temerária da vítima D....., causal do evento, uma vez 
que não observou as regras básicas de segurança a tomar em 
consideração no trânsito pedestre de qualquer via, impondo-
se, assim, a absolvição do arguido. 
 
Fundamentação: 
 
A- Recurso do M.º P.º. 
 
O M.º P.º impugna parcialmente a matéria de facto, com 
recurso ao mecanismo previsto no art.º 412.º, ns. 3 e 4 do 
CPP. Assim, considera que foram incorrectamente dados 
como provados os factos 2, 5, 7,12, 14 ; incorrectamente 
dados como não provados os constantes de 3 e 4. 

Todavia, lendo atentamente os registos de prova constata-se 
que sem razão alguma para tal. 
 
Vejamos desde já o teor dos dois depoimentos indicados 
pelo recorrente, e que imporiam tal solução.  
É o caso do E....., cujo teor se encontra transcrito a fls. 429-
447, e do qual se transcrevem estas elucidativas passagens 
no sentido da bondade do juízo efectuado pelo tribunal 
recorrido: 
Ponto 1: não existia praticamente movimento de pessoas e 
veículos na ocasião e lugar onde ocorreu o acidente (“passa 
um carro agora e daqui por um bocado passa outro / de noite 
não se gera movimento de pessoas” – fls. 432; Juíza- 
Costuma ver pessoas a pé? T.- Assim de noite não. Juíza- 
Naquela noite foi o único peão que viu? T. Sim; que eu 
reparei foi.”- fls. 433). 
Ponto 2: posição da vitima- Procuradora: ia junto à linha 
delimitadora, que separa a berma da faixa de rodagem, ou ia 
mais para dentro? T. – Não. Até ia mais para dentro”- fls. 
433. 
Ponto 3: muito sumária caracterização física da poça de 
água, sem referência ao seu conteúdo - “Procuradora- E essa 
poça abrangia a faixa de rodagem? T. Ia mesmo até à linha 
da faixa de rodagem.” 
 
Ainda mais impressivo é o registo relativo à testemunha 
F......, que acompanhava a anterior (fls. 478- 492) : 
 
Juíza- Viu mais alguém a pé, naquele dia , ali? No percurso 
que fez? T. Não -fls. 482-483. 
(...) 
Juíza- (acerca da água da poça): Mas invadia o alcatrão? O 
alcatrão, invadia? T. – Penso eu que sim- fls. 483 / Juíza – 
Mas estava mais água que a poça, aqui? T. Estava muito 
mais água. Juíza- Portanto, ultrapassava este risco? T. Sim, 
sim. (...) 
Juíza- Portanto a poça estava mais cheia que a fotografia de 
folhas 34? T.- Estava, estava. Estava mesmo. Isto estava 
completamente com água da maneira como estava a chover 
– fls. 492. 
 
(...) 
 
No que diz respeito às declarações do arguido, relevam 
também estas passagens: 
 
Juíza- Porque é que o Sr. afirma que o peão ia na faixa de 
rodagem? Arguido- Eu afirmo que ele ia na faixa de 
rodagem, porque... imperceptível... – fls. 464. 
(...) 
Juíza- Está aqui o risco contínuo, está a ver, quase no limite 
do alcatrão. Limita o alcatrão e a berma. O Sr. apercebeu-se 
destas poças de água, depois de sair do carro? Arguido- 
Estas poças de água que estão aqui, na altura, aquilo estava 
muito mais para além. Chovia mesmo imenso naquela 
altura. E isto ultrapassava largamente esta poça que está 
aqui, ultrapassava largamente o alcatrão –fls. 466... Aquilo 
não era uma poça pequena como está aí. Aquilo era uma 
coisa enorme de água, não sei como é que hei-de explicar. 
 
Procuradora - O Sr. já disse que seguia dentro da sua faixa 
de rodagem. A que distância circulava da berma, ou 
portanto, da linha contínua que delimita o alcatrão da 
berma? 
Arguido - Eu não tenho a noção, porque isto é um espaço 
muito curto. Eu sei que ia na minha faixa de rodagem, agora 
eu não posso precisar... 
Juíza - Não ia em cima do risco? 
Arguido – Não ia, não ia, não ia. Porque eu lembro-me que a 
única coisa que fixei, quando encarei com o ... a única coisa, 
aquilo que eu reparei, o que eu reparei no momento do 
embate foi que dei a guinada para o lado esquerdo e pisei 
uma linha contínua. 
Juíza- Mas a linha contínua, qual? 
Arguido- Esta.  
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Juíza- A meio? 
Arguido- Sim, sim. A do meio. 
 
( fls. 471). 
 
Não encontra expressão a este nível a pretensão do M.º P.º 
de considerar provados por este tribunal de recurso os 
seguintes aspectos fulcrais para a condenação do arguido 
pelo crime imputado na acusação: 
- o arguido circulava a distância inferior a um metro da 
berma, nas ditas circunstâncias de tempo e lugar; 
- o peão passou a circular junto á linha longitudinal que 
delimita o asfalto da berma pelo menos dois ou três metros 
antes da poça de água existente no local do embate, que 
ocupava toda a berma e um pouco da faixa de rodagem, 
numa área inferior a meio metro de largura; 
- a vítima teve que contornar a poça de água, mas só 
entrando na faixa de rodagem alguns centímetros, 
seguramente inferiores a meio metro; 
- o arguido conduzia de forma descuidada, desatenta e 
pouco hábil, não tomando precauções de manter distância 
segura em relação à berma, bem como adequar a velocidade 
às condições de circulação e de modo a poder travar a tempo 
de evitar a colisão com o peão; 
- o peão podia ter sido pelo arguido a 10 metros de distância. 
 
Não se vislumbram quaisquer vícios de conhecimento 
oficioso previstos no art.º 410.º, n.º 2 do CPP e também 
susceptíveis de provocar uma alteração da matéria de facto. 
Quanto à hipotética alteração jurídica pretendida pelo 
recorrente, fica a mesma precludida, em virtude de não se 
ter procedido à necessária modificação do juízo acerca da 
matéria de facto. Não merece, pois, o presente recurso 
provimento. 
 
B – Recurso da Assistente: 
 
Nos termos do disposto no art.º 425.º, n.º 5 do CPP, no caso 
de se confirmar nesta instância decisão de 1.º instância, o 
acórdão pode limitar-se a negar provimento ao recurso, 
remetendo para os fundamentos da decisão impugnada. 
É o que se passa a fazer quanto a este recurso, mas 
acrescentando as seguintes considerações que entendemos 
reforçarem a argumentação da decisão recorrida: 
 
O art.º 40.º, n.º 1, alínea b) do Código da Estrada, em vigor à 
data do acidente, determinava que os peões só podem deixar 
de transitar pelos passeios ou bermas, quando estes faltem 
ou haja impossibilidade de os utilizar, podendo então 
circular com prudência pela faixa de rodagem. Ora em 
parte alguma da matéria de facto, quer a constante da 
acusação, quer a constante do conjunto dos factos apurados, 
é invocada tal impossibilidade. 
Antes se refere que a berma era larga e a circulação aí se 
evidenciava difícil. Esta situação não é a que corresponde à 
previsão legal. A lei certamente que estabelece uma 
preferência por uma caminhada mais penosa do peão nos 
locais para tal destinados (por exemplo, contornando poças 
de água, grandes ou pequenas), do que facultar-lhe a 
possibilidade de o fazer na faixa destinada ao trânsito de 
veículos. 
 
Não é previsível para um condutor, circulando na sua faixa 
de rodagem, cumprindo as regras de trânsito, que lhe surja 
de repente um peão pela frente, na via por onde circula, a 
um metro de distância. A previsibilidade que se exige de um 
condutor é a que é normal. Está longe dessa normalidade, 
em noite bem instalada, de chuva intensa e nevoeiro, sem 
trânsito relevante se veículos ou pessoas, surgir na hemi 
faixa de rodagem um vulto humano escuro, de costas. Pode 
até dizer-se que a caracterização da anormalidade 
atmosférica, constante da decisão recorrida, se afigura sóbria 
em face dos relatos mais impressivos efectuados pelas 
testemunhas e que constam do registo de prova – apontando 
para condições anormais. 

A regra de que o condutor deve adoptar velocidade que lhe 
permita fazer parar o veículo no espaço livre visível à sua 
frente pressupõe que não se verifiquem estas condições (cfr. 
Dario Martins de Almeida, “Manual de Acidentes de 
Viação”, Livraria Almedina, Coimbra, 1980, 2.ª edição, pág. 
481, onde se cita jurisprudência uniforme do STJ neste 
sentido). A visibilidade média era de 10 metros; a 
recorrente, na sua motivação esquece essa variabilidade, 
parecendo defender que em todas as circunstâncias o 
arguido deveria vislumbrar a vítima a essa distância e não já 
a um metro, como ficou provado. E não cremos que a 
velocidade média de circulação de 50 Km/ hora se 
afigurasse excessiva, não se tendo demonstrado existência 
de qualquer placa limitativa de velocidade, nem tratar-se de 
atravessamento de localidade. O sítio onde ocorreu o 
acidente era uma recta, com iluminação pública do lado 
contrário e trazendo o condutor os seus faróis médios 
acesos. 
 
Existe sempre, por parte da autoridade judiciária 
competente, uma sensibilidade, nos casos de atropelamento 
mortal de peões, para a prossecução do procedimento 
criminal em face de um trágico desfecho e da desproporção 
de meios envolvidos. Contudo, e sem deixar de dar razão à 
recorrente de que não se apurou que a taxa de alcoolémia da 
vítima tivesse interferência na produção do evento, também 
importa sublinhar que é difícil imaginar comportamento tão 
temerário como o deste peão. 
E exígua a jurisprudência aplicável a casos análogos, visto 
não se suscitarem grandes dúvidas. Mesmo assim, mantém-
se válidos os ensinamentos destes arestos que encontramos, 
do STJ: 
“Não é exigível aos condutores de veículos que prevejam a 
violação, por parte dos peões, do dever que lhes impõe o n.º 
3 do art.º 40.º do CE, mormente quando não há qualquer 
indicação de que estão desatentos ao trânsito” – Ac. 
12.10.66 (BMJ 160, 173);  
“O facto de um peão entrar inadvertidamente na faixa de 
rodagem dos veículos, sem se precaver olhando para o único 
lado donde podia surgir perigo para a sua segurança só 
poderá ser qualificado como infracção ao n.º 3 do art.º 40.º 
do CE e não como omissão ou inconsideração de deveres 
gerais de conduta” – Ac. 9.6.70, (BMJ 198, 112). 
Também o recurso da assistente se afigura necessariamente 
improcedente. 
 
Decisão: 
 
Face ao exposto, acordam os juizes deste Tribunal da 
Relação em negar provimento aos recursos interpostos pelo 
M.º P.º e pela Assistente C....., confirmando integralmente a 
decisão recorrida. 
A Assistente pagará taxa de justiça, cujo montante se fixa 
em 4 Ucs. 
 
Porto, 17 de Março de 2004 
José Carlos Borges Martins 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Henriques Marques Salgueiro 
José Manuel Baião Papão  
 
 
11. Sumário nº 4142 
I – O pai do ofendido tem legitimidade para 
se constituir assistente no inquérito 
instaurado por eventual crime de sequestro 
ou rapto do ofendido, então com 13 anos de 
idade. 
II – O facto de o ofendido ter atingido, 
entretanto, os 16 anos de idade não obsta a 
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que o pai se constitua assistente, se se 
continuar a ignorar o paradeiro do ofendido. 
III – O facto de o Ministério Público ter 
ordenado o arquivamento do inquérito por 
falta de provas não impede aquela 
constituição como assistente. 
 
Acordam na Relação do Porto: 
 
Nos Autos de Inquérito nº ../.., dos Serviços do Ministério 
Público da Comarca de....., arquivado nos termos do artº 
277º, nº 2, do C. P. Penal, relativos ao desaparecimento 
(eventual crime de sequestro ou rapto), ocorrido em 
2/3/1999, de B....., então de 13 anos de idade, requereu 
D....., pai do B....., a sua admissão como assistente.  
E, com promoção adversa do Mº Pº, foi proferido despacho 
judicial que, reconhecendo ao requerente legitimidade para 
se constituir assistente em representação de seu filho - e não 
por si mesmo, como requerera -, nessa qualidade e medida o 
admitiu a intervir nos autos.  
 
Inconformada com essa decisão, interpôs recurso a Exmª 
Procuradora-Adjunta que, em síntese conclusiva, disse: 
1. O acto decisório que apenas se limita a dizer que o 
desconhecimento do óbito do ofendido é também válido 
para autorizar a constituição de assistente de outrem, sem 
dizer porquê, é irregular e afecta o valor da decisão 
praticada por contrária a exigência legal e constitucional 
(art° 205°, n° l, da CRP e n° 4 do art° 97° do C.P.P.), o que 
implica a sua reparação/revogação mesmo oficiosa. 
2. A constituição de assistente pressupõe um processo 
pendente, isto é, a correr termos, sendo que o despacho de 
arquivamento proferido é, pelo menos por ora, definitivo. 
3. Estando o processo arquivado, carece o requerente de 
legitimidade (ou interesse em agir) para se constituir 
assistente, visto que a instância processual, por ora, cessou 
... e o requerente não pode arrogar-se a posição de 
colaborador do Ministério Público num Inquérito a que este 
já pôs, por ora, termo, e não tem o requerente necessidade 
de se constituir em tal qualidade, caso deseje comunicar ao 
M° P° qualquer pista investigatória nova, indicando novos 
elementos de prova, posto que nas infracções de natureza 
pública, como acontece no caso, detém o M° P° 
legitimidade para promover os termos do processo. 
4. A Mmª Juíza a quo interpretou e aplicou o disposto no 
art° 68°, n° l, al. c), do C.P.P. como se aí se dispusesse: “No 
caso de o ofendido morrer ou desaparecer, estar ausente, 
sem certeza da sua morte por desconhecimento do seu óbito 
... “, isto é, entendeu como equivalente a situação, morte do 
ofendido e ausência, desconhecimento do seu óbito. 
5. Tal entendimento do referido normativo não tem na letra 
da lei um mínimo de correspondência verbal sequer, pelo 
que, face ao disposto no art° 9° do C. Civil, não pode de tal 
modo ser interpretado e aplicado. 
6. A morte do ofendido só pode ser comprovada pela 
competente certidão de assento de óbito e a justificação de 
ausência e declaração de morte presumida apenas tem lugar 
nas circunstâncias e para os efeitos previstos nos art° 89° a 
121° do C. Civil e através dos processos próprios previstos 
no C. P. Civil, estipulações que não abrangem a situação 
retratada nos autos. 
Assim, considerando violado, por erro de interpretação e 
aplicação, o disposto no art° 68°, n° 1, al. c), do C.P.P., pede 
a revogação da decisão recorrida e sua substituição por outra 
que indefira a requerida constituição de assistente por falta 
de legitimidade do requerente. 
 
O recorrido D..... respondeu, contrariando a argumentação 
do recurso e concluindo pela confirmação do decidido. 
A Exmª Juíza sustentou tabelarmente o seu despacho e, 
nesta Relação, o Exmº Procurador-Geral Adjunto, em douto 
parecer, vota pelo não provimento do recurso.  
Cumpridos os vistos, cabe decidir. 

* 
Uma primeira objecção, de natureza formal, vem oposta à 
decisão recorrida: a falta ou a insuficiência da sua 
fundamentação, conforme o artº 97º, nº 4, do C. P. Penal - os 
actos decisórios são sempre fundamentados, devendo ser 
especificados os motivos de facto e de direito da decisão -, 
vício que, como expressamente se reconhece, constitui mera 
irregularidade que não foi oportunamente arguida, 
pretendendo-se, porém, que este tribunal de recurso 
oficiosamente a conheça e a repare, nos termos do nº 2 do 
artº 123º do C. P. Penal. 
Porém, com o devido respeito, essa via de argumentação não 
tem aqui sentido. 
Conforme o nº 2 do artº 123º citado, quando a irregularidade 
puder afectar o valor do acto praticado, pode o julgador 
ordenar oficiosamente a sua reparação ao tomar dela 
conhecimento, tratando-se, pois, de uma via expedita que a 
lei concede ao julgador para “salvar” o acto que assim se 
mostre inquinado e que, por tal, possa resultar afectado no 
seu valor (se não for susceptível de afectar o valor do acto, a 
irregularidade é sempre inócua, não carecendo de ser 
reparada). 
Reparar o vício é, pois, suprir a deficiência cometida, o que, 
no caso, importaria se avançasse com a fundamentação que, 
no entender da recorrente, estaria em falta ou seria 
deficiente; providência que, na economia do recurso, seria 
incongruente e contraditória, na medida em que aí se 
sustenta a inconsistência dos argumentos em que se apoiou a 
decisão recorrida e se pede a revogação do decidido, 
nenhum sentido fazendo que previamente se devesse 
perfectibilizar o acto, dotando-o de mais larga 
fundamentação. 

// 
Ainda num plano meramente formal, considera-se no 
recurso que a constituição de assistente pressupõe um 
processo pendente, pelo que, estando o processo arquivado, 
o requerente carece de legitimidade (ou interesse em agir) 
para se constituir como tal, não se podendo arrogar a 
posição de auxiliar do Ministério Público num inquérito a 
que este já pôs, por ora, termo. 
Mas, também aqui, a objecção não colhe, bastando atentar 
no disposto na al. a) do nº 3 do artº 68º do C. P. Penal, onde 
se referem os dois momentos do curso processual, até aos 
quais (consoante a fase do processo) a admissão como 
assistente pode ser requerida: até cinco dias antes do início 
do debate instrutório ou da audiência de julgamento. 
Ou seja, a admissão como assistente nas fases preliminares 
do processo (inquérito e instrução) apenas está vedada se 
requerida a menos de cinco dias do debate instrutório, não 
havendo qualquer outro obstáculo a essa admissão, 
designadamente, que se esteja na fase do inquérito e que, 
como no caso, este tenha sido arquivado por insuficiência de 
indícios, nos termos do nº 2 do artº 277º do C. P. Penal. 
E bem se compreende o interesse que, mesmo nesse estado 
de arquivamento (ou sobretudo nesse estado), a admissão 
em tal qualidade mantém: para além do intuito - de que no 
despacho recorrido se dá nota - de se fazer uso do disposto 
no artº 278º do C. P. Penal, não se deixará de dizer que, 
sendo esse arquivamento meramente provisório 
(correspondente às situações em que, no direito anterior, o 
processo ficava a aguardar a produção de melhor prova), 
condicionado, pois, à aquisição de outros e melhores 
indícios da verificação de crime ou de quem foram os seus 
agentes, a figura do assistente, colaborador do Ministério 
Público, será certamente elemento de valor não despiciendo, 
desde logo porque, pelo seu natural envolvimento no caso, 
estará eventualmente em posição vantajosa para carrear para 
os autos eventuais indícios com utilidade para a investigação 
e possível reabertura do inquérito; como, aliás, sucede com 
aqueles que hajam sido admitidos como assistentes no 
decurso do inquérito e que não deixam de deter essa 
qualidade pelo facto de um tal arquivamento ocorrer. 

// 
Enfim, quanto à questão de fundo que se coloca no recurso: 
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Apoiada no estatuído no artº 68º, nº 1, al. c), do C. P. Penal, 
a decisão recorrida admitiu o requerente D....., pai do 
desaparecido B....., a intervir como assistente em 
representação desse seu filho. 
Estabelece aquela alínea a possibilidade de constituição de 
assistente por parte de determinados familiares - cônjuge 
sobrevivo, descendentes e adoptados, ascendentes e 
adoptantes, ou, na falta deles, ... -, “no caso de o ofendido 
morrer sem ter renunciado à queixa”. 
Justificando a decisão, considerou-se naquele despacho que 
“não se logrou apurar o paradeiro do mesmo (B.....) e, com 
efeito, também não se sabe se o B....., ofendido, já faleceu 
ou não, pelo que entendemos ... que este fundamento - 
desconhecimento do óbito do ofendido - é também válido 
para autorizar a constituição como assistente nestes autos”; 
ou seja, para o fim aqui em vista, assimilou-se tal situação 
de ausência do ofendido em parte ignorada, com 
desconhecimento do seu eventual óbito, à sua própria morte. 
Que dizer? 
Antecipando, dir-se-á, desde já, que a decisão de admissão 
do requerente D..... como assistente se afigura correcta e de 
confirmar, ainda que por fundamento legal não coincidente 
com o que na decisão recorrida foi aduzido. 
Investiga-se nos autos a eventual ocorrência de um crime de 
sequestro ou de rapto, em que é ofendido o B....., cujo 
paradeiro, desde a data do seu desaparecimento, em 2/3/99, 
se ignora. 
Assim, numa primeira linha, a legitimidade para se 
constituir assistente nos autos assistiria àquele que, embora 
menor de 13 anos nessa data, atingiu neste interim a idade 
necessária (16 anos) para, por si mesmo, intervir nessa 
qualidade. 
Isto posto: 
Na al. d) do nº 1 do citado artº 68º do C. P. Penal previne-se 
a eventualidade “de o ofendido ser menor de 16 anos ou por 
outro motivo incapaz”, situações em que a posição de 
assistente será assumida, em representação do ofendido, 
pelo seu representante legal e, na sua falta, pelas pessoas 
indicadas na alínea anterior, segundo a ordem aí referida 
(cônjuge, descendentes e adoptados, ascendentes e 
adoptantes, ou, na falta deles, irmãos, etc). 
Para além da incapacidade decorrente da sua menoridade de 
16 anos - para este efeito a incapacidade não se estende até 
aos 18 anos -, prevê-se no preceito a situação de 
incapacidade do ofendido “por outro motivo”; onde, se bem 
se considera, melhor se quadram situações como esta, de 
ausência do ofendido em parte ignorada, porventura e 
presumidamente limitado na sua liberdade, incapacitado, 
pois, de se determinar e de exercer os seus direitos, em 
plenitude. 
Propende-se, assim, para considerar que tal situação de 
ausência em parte incerta, nos termos em que o 
desaparecimento ocorreu, se pode reconduzir à previsão 
desta alínea d), configurando outro motivo para se haver o 
ofendido como incapaz para este efeito. 
O que, se bem se vê, se posiciona na linha da nossa tradição. 
Dispunha, com efeito, o artº 13º do C. P. Penal de 1929 que, 
“no caso de morte, ausência sem notícias, menoridade ou 
outra incapacidade do ofendido para reger a sua pessoa, 
podem exercer a acção penal ...”, comentando Luís Osório, a 
propósito da ausência sem notícias (Comentário, I, 215): 
“Não diz a lei o tempo que a ausência deve ter durado, nem 
era fácil dizê-lo. Deve ter decorrido o tempo necessário para 
se terem recebido notícias do ausente. Isto envolve a 
apreciação de circunstâncias de facto muito variadas. Não é 
necessário que se tenha instalado a curadoria, nem a 
definitiva, nem a provisória. Esta instalação nada tem com a 
capacidade do ausente. A incapacidade pode existir sem a 
curadoria.”. 
Com o Dec.Lei nº 35007, de 13/10/1945, este artº 13º foi 
parcialmente substituído pelo nº 4 do seu artº 4º que recebeu 
a redacção seguinte: 
“Podem intervir no processo como assistentes: ... 4º. O 
cônjuge não separado de pessoas e bens, ou o viúvo, ou 
qualquer ascendente, descendente ou irmão, no caso de 

morte ou de incapacidade do ofendido para reger a sua 
pessoa e bens” (sublinhado nosso), expressão esta que toma 
o lugar da anterior expressão “ausência sem notícias, 
menoridade ou outra incapacidade do ofendido para reger a 
sua pessoa” e que, claramente, abarca as situações que esta 
expressamente previa, afigurando-se, pois, que para os 
efeitos aqui em vista, a ausência sem notícias continuou, 
com este decreto-lei, a ser havida como situação de facto 
relevante. 
Ora, não se alcança razão alguma para que se não considere 
do mesmo modo, à luz da dita al. d) do nº 1 do artº 68º do C. 
P. Penal vigente, inciso que, sem especificação alguma 
(ressalvada a menção expressa da menoridade do ofendido, 
justificada pelo facto de, para o efeito, a incapacidade 
decorrente ser agora reportada aos 16 anos), abarca com 
naturalidade as hipóteses anteriormente consideradas, 
nomeadamente a da ausência do ofendido em parte 
ignorada. 
Assim, ainda que com estes fundamentos, acolhe-se 
decididamente a solução perfilhada na decisão impugnada, 
solução que é, aliás, a que melhor acautela os direitos do 
ausente, enquanto o desconhecimento quanto ao que 
realmente lhe sucedeu se mantiver. 
Deste modo, o recurso do Mº Pº não merece provimento. 

* 
Termos em que, se acorda em negar provimento ao recurso 
do Mº Pº, mantendo-se a douta decisão recorrida que 
admitiu D..... a intervir nos autos como assistente, em 
representação de seu filho B...... 
Não há lugar a tributação. 
 
Porto, 17 de Março de 2004 
José Henriques Marques Salgueiro 
Francisco Augusto Soares de Matos Manso 
Manuel Joaquim Braz  
 
 
12. Sumário nº 4145 
I – A decisão da autoridade administrativa 
tem de ser fundamentada, uma vez que o 
disposto nos artigos 374 nºs 2 e 3 e 379 nº 1 
alínea a) do Código de Processo Penal é 
subsidiariamente aplicável no processo 
contra-ordenacional. 
II – As nulidades da decisão administrativa 
não são de conhecimento oficioso. 
 
Acordam, em conferência, na 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto 
 
1.Relatório  
No Tribunal Judicial da Comarca de....., -2º juízo, proc. n.º 
../02 (recurso de contra ordenação), o M.ºP.º interpôs 
recurso da decisão do M.º Juiz que declarou nula a decisão 
proferida pela Direcção Geral de Viação de Transportes 
Terrestres, Delegação de Transporte do Norte, Ministério do 
Equipamento Social, por violação do disposto nos arts. 374º, 
n.º 2 e 3 e 379, n.º 1 al. a), ambos do Cód. Proc. Penal, ex vi 
do art.º 41º n.º 1 e 2 do Dec. Lei 433/82, de 27 de Outubro, 
formulando as seguintes conclusões: 
 
1 - A decisão proferida pela entidade administrativa não 
padece de falta de fundamentação; 
2 - A fundamentação foi efectuada por remissão para outra 
peça processual existente no respectivo procedimento 
administrativo, no caso, a proposta de decisão junta a fls. 52 
e ss. dos autos;  
3 - Tal técnica de redacção em actos decisórios é 
expressamente permitida pelo disposto no art.º 125º, n.º1 do 
Código do Procedimento Administrativo; 
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4 - Acresce que a decisão e respectivos fundamentos foram 
devidamente comunicados à arguida, conforme ressalta do 
próprio teor do recurso de impugnação; 
5 - Por outro lado, o incumprimento, pelo relator da decisão 
condenatória, dos requisitos do art.º 58º, gera uma 
irregularidade, sanável e insusceptível de conhecimento 
oficioso pelo tribunal; 
6 - Uma vez que as diferenças estruturais entre uma decisão 
administrativa sancionatória e a sentença crime, por um 
lado, e a taxatividade das nulidades insanáveis, por outro, 
obstam à cominação das decisões administrativas violadoras 
do disposto no art.º 58º, com a nulidade; 
7 - Não foi arguida, por qualquer interessado, 
designadamente pela sociedade arguida, a invalidade da 
decisão administrativa; 
8 - Face ao que a eventual irregularidade aludida em 5., 
sempre teria sido sanada; 
9 - As próprias nulidades da sentença em processo penal não 
integram nulidades insanáveis, carecendo de ser arguidas – 
cfr. Assento do S.T.J. de 6 de Maio de 1992, publicado in 
DR, I-A, de 6 de Agosto de 1992 e Ac. do S.T.J. n.º 1/94, de 
2 de Dezembro de 1993, in DR, I-A, de 11 de Fevereiro de 
1994. 
10 - Face ao que, por maioria de razão, nunca poderia o 
tribunal, por conhecimento oficioso, declarar a nulidade 
resultante de um (alegado) incumprimento dos requisitos da 
decisão condenatória, previstos no art.º 58º do RGCO; 
11 - Assim, verifica-se que na decisão recorrida foi feita 
uma interpretação incorrecta dos arts. 125º do Código de 
Procedimento Administrativo, 41º e 58º do RGCO e 118º, 
n.º1 e 2, 119º, 120, n.º1, 121º, n.º1 123º, 374º, n.º2 e 379º, 
n.º 1 al. a) todos do Cód. Proc. Penal; 
12 - Pelo que deverá a decisão recorrida ser revogada, 
ordenando-se a marcação de nova audiência, nos termos e 
para os efeitos do disposto no art.º 65º do RGCO, a fim de, 
produzida a competente prova, ser apreciado o mérito do 
recurso de impugnação judicial. 
 
O Ex.mo Procurador-geral Adjunto, nesta Relação, emitiu 
parecer concordante com a motivação apresentada pelo 
M.ºP.º no tribunal recorrido, acrescentando que, em seu 
entender, a decisão da autoridade administrativa não sofre 
de qualquer vício, uma vez que a mesma foi proferida de 
acordo com os fundamentos da proposta de decisão em 
anexo, que ali se deu por reproduzida, não estando o 
Director da Delegação de Transportes do Norte obrigado a 
copiar o conteúdo daquela proposta. 
 
Colhidos os vistos legais, foi o processo submetido à 
conferência, para julgamento. 
 
2. Fundamentação  
2.1 Matéria de facto 
Para a decisão do presente recurso, consideramos relevantes 
os seguintes factos: 
 
a) No processo de Contra Ordenação n.º 00400, pendente na 
Direcção Geral de Transportes Terrestres, Delegação de 
Transportes do Norte, foi proferida decisão, em ../../2001, 
pelo Director dessa Delegação, do seguinte teor: (...) decido 
aplicar a V....., S.A., a coima de 600.000$00, de acordo com 
os fundamentos da proposta de decisão em anexo, que aqui 
dou por integralmente reproduzida (...) –cfr. fls. 51 dos 
autos;  
b) Tal “Proposta de decisão” consta de fls. 48 e 49 dos 
autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais; 
c) Por não concordar com a aplicação daquela coima, a 
arguida “V...., S.A.”, dirigiu ao juiz de direito do tribunal 
criminal da comarca de....., “recurso de impugnação” da 
decisão aplicada pela autoridade administrativa, onde 
formulou as seguintes conclusões: 
1) jamais a ora alegante/arguida realizou qualquer carreira 
não concessionada; 

2) realizou qualquer transporte com início em..... que não 
fosse exclusivamente em regime de aluguer, e apenas para 
transporte de alunos, ao abrigo de um Concurso Público 
aberto pela C.M..... e adjudicado à ora alegante/arguida, o 
qual neste momento já terminou, por ter terminado em 
Junho de 2001 o respectivo ano escolar – cfr. fls. 57 a 76;  
d) Admitido o recurso e designado dia para a audiência, o 
M.º juiz suscitou a “questão prévia da nulidade da decisão 
administrativa”, tendo proferido o seguinte despacho “(...) 
Pelo exposto, declaro nula a decisão proferida pela Direcção 
Geral de Viação de Transportes Terrestres, Delegação de 
Transporte do Norte, Ministério do Equipamento Social, por 
violação do disposto nos arts. 374º, n.º 2 e 3  e 379, n.º 1 al. 
a), ambos do C.P.P., ex vi art.º 41º, n.º 1 e 2 do D. L.433/82 
de 27 de Outubro e, assim, ordeno o arquivamento dos 
autos(...) - fls. 198 a 202 (decisão recorrida); 
 
3. Matéria de direito 
No presente recurso, impõe-se apreciar e decidir a questão 
de saber se a “falta de fundamentação da decisão que 
aplicou a coima”, constitui mera irregularidade já sanada 
(conclusões 5ª a 8ª das motivações do M.P) ou antes 
nulidade e, neste caso, se a mesma é de conhecimento 
oficioso (conclusões 9ª a 11ª das motivações do M.ºPº.). 
 
A sentença recorrida declarou nula a decisão proferida pela 
Direcção Geral de Viação de Transportes Terrestres, por 
falta de fundamentação e, consequentemente, violação do 
disposto nos artigos 374º, n.º 2 e 3 e 379º, n.º 1 al. a), ambos 
do Cód. Proc. Penal, ex vi art. 41º, n.º 1 e 2 do Dec. Lei 
433/82, de 27 de Outubro, sem que tal vício lhe tivesse sido 
arguido.  
 
O M.P. insurgiu-se contra o conhecimento oficioso da 
referida nulidade, por entender, no essencial, que a falta de 
fundamentação da decisão administrativa configura mera 
irregularidade e, mesmo que assim não fosse, isto é, ainda 
que fosse aplicável à decisão proferida pela autoridade 
administrativa, o regime das nulidades da sentença em 
processo penal, ainda assim não era possível o seu 
conhecimento oficioso – cfr. Assento do STJ de 6 de Maio 
de 1992, DR I-A, de 6 de Agosto de 1992 e Acórdão do STJ 
1/94, de 2 de Dezembro de 1993, DR I-A, de 11 de 
Fevereiro de 1994.  
 
Vejamos a questão.  
 
O art. 41º, n.º 1 do Dec.Lei 433/82, de 27/10, mandar aplicar 
ao processo de contra ordenação, as regras do processo 
penal:  
“1. Sempre que o contrário não resulte deste diploma, são 
aplicáveis, devidamente adaptados, os preceitos 
reguladores do processo criminal. 
2. No processo de aplicação da coima e das sanções 
acessórias, as autoridades administrativas gozam dos 
mesmos direitos e estão submetidas aos mesmos deveres das 
entidades competentes para o processo criminal, sempre 
que o contrário não resulte do presente diploma”. 
 
Da articulação dos ns.º 1 e 2 do citado artigo resulta que, ao 
proferir a decisão que aplica a coima, a entidade 
administrativa está submetida aos mesmos deveres que a 
entidade competente para o processo criminal, isto é, está 
sujeita ao dever de fundamentação, em termos idênticos aos 
das entidades judiciárias. Tal equiparação implica que a 
decisão da autoridade administrativa que aplica uma coima, 
está sujeita aos mesmos deveres de fundamentação da 
decisão judicial que também aplica uma coima. A 
consequência deste entendimento é, assim, a de tornar 
subsidiariamente aplicável à decisão administrativa que 
aplica uma coima, o disposto nos arts 374º, n.º 2 e 3 e 379º, 
n.º1, al. a) do Cód. Proc. Penal.  
Deste modo, a primeira objecção do M.P. não procede - a 
omissão de fundamentação da decisão administrativa deve 
ser equiparada à falta de fundamentação da sentença, e não 
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dos meros despachos e, nessa medida, configura uma 
nulidade e não mera irregularidade. A omissão da 
“descrição dos factos imputados, com indicação das provas 
obtidas”, bem como “da indicação das normas segundo as 
quais se pune e a fundamentação”, segue o regime das 
nulidades da sentença a que se refere o art. 379º, n.º1, al. a) 
do Cód. Proc. Penal – cfr., neste sentido, o Acórdão desta 
Relação de 25-2-98, Colectânea de Jurisprudência, ano 
XXIII, tomo 1, pág. 242 e seguintes, de 19-2-97, BMJ 464º, 
pág. 614 e SIMAS SANTOS e JORGE LOPES DE SOUSA, 
Contra Ordenações, Anotações ao Regime Geral, Vislis, 
2001, anotação ao art. 58º, nota 154. 
 
Todavia, julgamos que o M.P. tem razão, quando refere que 
as nulidades da sentença não são de conhecimento oficioso. 
Conforme se decidiu no Acórdão desta Relação, de 
27/2/2002, com o qual concordamos inteiramente, a 
nulidade respeitante à falta de fundamentação da decisão 
administrativa, carece, para poder ser conhecida, de 
expressa arguição – cfr. Ac. RP200202270111558 – 
www.dgsi.pt, onde se diz:  
“A nulidade em questão, relativa à falta de fundamentação 
da decisão da autoridade administrativa, depende de 
expressa arguição, pois não constitui nulidade insanável, nos 
termos prevenidos no art. 119º (contra a proposta, na 
Comissão Revisora do Código de Processo Penal., do Dr. 
José António Barreiros, vencida pela maioria dos membros 
da Comissão) e em conformidade com o disposto no art. 
118º, n.º 1 e 379º, 2 todos do Cód. Proc. Penal, sem o que 
não pode ser conhecida em recurso. E sendo certo que «as 
nulidades de sentença enumeradas de forma taxativa nas 
alíneas a) e b) do artigo 379.º do Código de Processo Penal 
não têm de ser arguidas, necessariamente, nos termos 
estabelecidos na alínea a) do n.º 3 do artigo 120.º do mesmo 
diploma processual, podendo sê-lo, ainda, em motivação de 
recurso para o tribunal superior», conforme o Acórdão, do 
Supremo Tribunal de Justiça, n.º 1/94, de 2-12-93 [No D.R., 
I Série – A, de 11-2-1994, pp. 672/673], não é menos certo 
que tais nulidades, não sendo insanáveis (Cfr. Assento do 
Supremo Tribunal de Justiça, de 6-5-1992, no D.R., I Série - 
A, de 6-8-1992, pp. 3703 – 3709), têm de ser arguidas - ao 
menos na minuta do recurso”. Ainda neste sentido, 
GERMANO MARQUES DA SILVA, Curso de Processo 
Penal, III, 2ª edição, pág. 304. 
Assim, e no caso dos autos, não tendo a recorrente, na sua 
impugnação da decisão proferida pela autoridade 
administrativa, arguido a nulidade decorrente da falta de 
fundamentação (cfr. fls. 57 a 76), não podia o Ex.mo Juiz 
que proferiu o despacho recorrido, conhecer “ex officio” da 
referida nulidade. 
 
3. Decisão 
Face ao exposto, os juízes da 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto acordam conceder provimento 
ao recurso e, consequentemente, anular a decisão recorrida, 
devendo, em sua substituição, ser proferida decisão que 
conheça do mérito da impugnação.  
Sem custas. 
 
Porto, 24 de Março de 2004 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Henriques Marques Salgueiro  
Francisco Augusto Soares de Matos Manso 
 
 
13. Sumário nº 4148 
Não pratica o crime de falsificação de 
documento o presidente da junta de freguesia 
que emite um atestado, para fins de 
concessão de apoio judiciário, declarando 
que o recorrente não tem bens nem 

rendimentos suficientes que lhe permitam 
custear acções em tribunal. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
No Tribunal Judicial da comarca de....., em processo comum 
com intervenção do tribunal singular, foi o arguido B..... 
submetido a julgamento e condenado, pela prática de um 
crime de falsificação de documento p. e p. pelo artº 256º, nº 
1, alínea b), do CP, na pena de 150 dias de multa a 6 € por 
dia. 
 
Essa decisão assentou nos seguintes factos dados como 
provados (transcrição): 
 
O arguido em Dezembro de 1999, desempenhava as funções 
de presidente da Junta de Freguesia de....., área desta 
comarca. 
Nessa qualidade cabe ao arguido a competência funcional de 
emitir atestados de residência e atestados de pobreza aos 
residentes e recenseados na freguesia. 
C..... residente em..... dirigiu-se à junta de freguesia e 
solicitou ao arguido que lhe emitisse um atestado de pobreza 
a fim de obter o beneficio do apoio judiciário previsto no 
Decreto-Lei n.º 387-B/87, de 29 de Dezembro. 
O arguido acedeu a emitir tal atestado fazendo constar no 
mesmo, que: “C....., casado, 64 anos de idade, natural de....., 
e residente em....., lugar desta freguesia, não tem bens, nem 
tem rendimentos suficientes, que lhe permitam custear 
acções em tribunal. Pelo que foi deliberado dever-lhe ser 
concedido o benefício do apoio judiciário para isenção total 
de preparos e custas”. 
Procedeu-se no âmbito dos autos de nomeação de patrono 
n.º ../99 à realização de inquérito policial tendo em vista 
averiguar a existência de bens e rendimentos do requerente 
C...... 
Nesse inquérito consta que C..... é aposentado da Guarda 
Nacional Republicana, auferindo uma pensão de 188 
000$00 mensais e explora um estabelecimento de café por 
conta própria. 
O arguido estava obrigado a averiguar da verdadeira 
situação económica de C..... antes de fazer constar no 
documento da Junta de Freguesia por si assinado que o 
mesmo não auferia rendimentos suficientes. 
O arguido acreditou nas informações de C..... prevendo que 
as mesmas poderiam não corresponder à verdade e mesmo 
assim mandou a secretária da Junta de Freguesia emitir o 
documento. 
O arguido sabia que o referido atestado iria ser entregue em 
tribunal tendo em vista a obtenção do benefício do apoio 
judiciário onerando assim o Estado Português com as 
despesas pelos serviços judiciais que C..... iria obter, 
libertando-o de as pagar. 
O arguido agiu sempre livre, voluntária e conscientemente. 
O arguido no desempenho das suas funções de presidente de 
uma junta de freguesia estava obrigado a averiguar da 
situação económica dos requerentes dos atestados de 
residência e de pobreza e estava obrigado antes de o emitir a 
apurar dessa mesma situação económica. 
O arguido tinha plena consciência que a sua conduta era 
proibida e punida por lei penal, caso os elementos 
constantes no referido atestado não correspondessem à 
verdade. 
Aufere mensalmente 600,00 euros, acrescidos de 215,00 
euros por via das suas funções de Presidente de Junta de 
Freguesia. 
A sua mulher aufere cerca de 390,00 euros. 
Têm dois filhos em idade escolar e habitam em casa cedida 
pela entidade patronal do arguido. 
Possuem um veículo de marca «Kia», modelo «....», 
comprado há cerca de três anos e outro de marca «Renault», 
modelo «....», comercial, comprado há cerca de um ano. 
Tem ajuda monetária dos pais e dos sogros 
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É tido como competente e honesto entre os seus colegas da 
vida política. 
Tem o 11.º ano de escolaridade. 
 
Da sentença interpôs recurso o arguido, sustentando, em 
síntese, na sua motivação: 
O tribunal recorrido errou no julgamento da matéria de 
facto. 
A decisão proferida sobre essa matéria deve ser alterada, 
dando-se como não provados os factos dos quais se concluiu 
que é falso o documento emitido pelo recorrente e que este 
actuou com dolo. 
Da modificação da decisão de facto deve resultar a 
absolvição do recorrente. 
 
O recurso foi admitido. 
Respondendo, o Mº Pº na 1ª instância defendeu a 
manutenção da sentença recorrida. 
Nesta instância, o senhor procurador-geral adjunto teve vista 
do processo. 
Colhidos os vistos dos juizes-adjuntos, procedeu-se à 
realização da audiência. 
 
Fundamentação: 
 
O recorrente impugna a decisão proferida sobre matéria de 
facto, pretendendo através da modificação dessa decisão a 
sua absolvição. 
Mas, independentemente de saber se o recurso se encontra 
em condições de se poder conhecer amplamente em matéria 
de facto, o conhecimento dessa matéria é no caso inútil, na 
medida em que os factos dados como provados na sentença 
recorrida, e em parte postos em causa pelo recorrente, não 
integram o crime de falsificação de documento. 
Se não, vejamos.  
Para que esse crime se verificasse teria de estar assente antes 
de mais que a declaração feita no atestado é falsa. E não 
está, efectivamente, o que o arguido declarou no atestado em 
questão foi que o C..... não tinha bens nem rendimentos 
suficientes que lhe permitissem custear acções em tribunal. 
Essa declaração não abrange qualquer facto concreto, sendo 
apenas uma conclusão do arguido. Na verdade, aquilo que 
para uns pode ser um rendimento insuficiente para custear 
acções em tribunal pode não o ser para outros. Na 
declaração em análise, não há mais que a opinião do arguido 
acerca da insuficiência dos rendimentos do C..... para 
custear acções em tribunal. Não se pode, pois, dizer que tal 
declaração é falsa. O que pode acontecer é não se concordar 
com ela. 
Saber se determinado rendimento é suficiente ou 
insuficiente para custear uma acção é questão que o tribunal 
tem de decidir. Não quem emite um documento como o dos 
autos. Por isso, uma tal declaração, não fornecendo 
elementos concretos ao tribunal para decidir, até era 
imprestável para os fins a que se destinava. 
E tendo-se dado como provado que o C..... tinha o 
rendimento mensal de 188 000$00, concretizado na sua 
pensão de reforma – apesar de explorar um estabelecimento 
de café, não se provou que retirasse daí qualquer rendimento 
–, saber se esse rendimento era insuficiente para custear uma 
acção em tribunal dependia dos encargos daquele, os quais 
no caso se desconhecem, por não integrarem o objecto do 
processo. Não está afastada a possibilidade de esses 
encargos estarem muito próximo do referido rendimento ou 
até de o igualarem ou ultrapassarem. 
Dos factos considerados provados não resulta, pois, que a 
declaração feita pelo arguido no atestado seja falsa, não se 
preenchendo logo por aí o crime de falsificação de 
documento. Esta solução torna inútil o reexame da matéria 
de facto pretendido pelo recorrente e responde à promoção 
do senhor procurador-geral adjunto no sentido de que se 
convidasse o recorrente a corrigir as conclusões da sua 
motivação, a fim de se poder vir a conhecer amplamente em 
matéria de facto. 
 

Decisão: 
 
Em face do exposto, acordam os juizes desta Relação, no 
provimento do recurso, ainda que por razões diferentes das 
nele invocadas, em revogar a sentença recorrida, absolvendo 
o arguido da acusação. 
Sem custas. 
 
Porto, 24 de Março de 2004 
Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
José Henriques Marques Salgueiro 
 
 
14. Sumário nº 4150 
Não admitido o recurso por falta de 
motivação, o recorrente não pode interpor 
recurso, ainda que apresentado dentro do 
prazo. 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação do Porto: 
 
No -º juízo do Tribunal Judicial da comarca de..... em 
processo comum com intervenção do tribunal singular, foi 
proferida sentença, onde se decidiu: 
 
- absolver da instância, por ilegitimidade, a demandada 
B.....; 
- julgar improcedente o pedido de indemnização civil 
deduzido por C..... contra a Companhia de Seguros....., SA, 
absolvendo, em consequência, esta do pedido; 
- condenar a Companhia de Seguros....., SA a pagar 
- 200 000$00 ao demandante D.....; e 
- 500 000$00 à demandante E...... 
 
Dessa sentença interpôs recurso a referida “C.....”, sem 
apresentar motivação. 
O senhor juiz não admitiu o recurso, com fundamento na 
falta de motivação. 
 
A demandada “C.....” interpôs novo recurso, sustentando, 
em síntese, na sua motivação: 
- O tribunal recorrido incorreu em erro notório na apreciação 
da prova, ao dar como não provado que a recorrente sofreu 
os danos que alegou. 
- Devem esses danos ser considerados provados. 
- E, em consequência, deve julgar-se procedente o pedido de 
indemnização que deduziu. 
 
Este recurso foi admitido. 
Respondendo, a demandada Companhia de Seguros....., SA 
disse que o recurso não devia ter sido admitido, na medida 
em que, não só o direito ao recurso se extinguiu com a 
interposição do primeiro recurso, como o segundo recurso 
foi interposto fora de prazo. 
Corridos os vistos, cumpre decidir. 
 
Fundamentação: 
 
Nos termos do artº 411º, nº 3, do CPP, o requerimento de 
interposição do recurso tem de ser sempre motivado, sob 
pena de não ser admitido. Só assim não é quando o recurso é 
interposto por declaração na acta. Nesse caso, a motivação 
pode ser apresentada em momento posterior. 
A demandada “C.....” interpôs recurso por requerimento 
apresentado na secretaria do tribunal. É o requerimento de 
fls. 506. Esse requerimento não está motivado. Com esse 
fundamento, o senhor juiz não o admitiu. E fez bem. 
Porém, notificada desse despacho, a mesma “C.....” veio 
apresentar novo requerimento de interposição de recurso, 
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agora motivado. O senhor juiz admitiu esse recurso. Mas, 
não o devia ter feito. 
A apresentação de requerimento de interposição de recurso 
sem a motivação tem como consequência a não admissão do 
recurso. E o vício da falta de motivação não pode ser 
suprido com a apresentação de novo requerimento de 
interposição de recurso, agora motivado, ainda que antes de 
se ter esgotado o prazo para recorrer. 
De outro modo, a norma que impõe que o recurso seja 
motivado seria letra morta, pois o recorrente podia sempre 
começar por interpor recurso sem a motivação e vir depois 
apresentar a motivação a coberto de novo requerimento de 
interposição de recurso, agora motivado, o que, como se 
nota em acórdão do STJ de 25/10/1995, contrariaria 
“frontalmente a disciplina processual dos recursos, 
introduzindo-lhe uma modalidade não prevista nem querida 
pelo legislador” (CJ, acs. STJ, 1995, 3, 213). Neste sentido 
podem ainda ver-se os acs. do STJ de 22/11/1995, BMJ 
451º-295 e de 12/2/1997, BMJ 464º- 351. 
Assim, o recurso, se já não devia ter sido admitido, nos 
termos do artº 414º, nº 2, do CPP, deve agora ser rejeitado, 
em conformidade com o artº 420º, nº 1, do mesmo código. 
Neste ponto tem razão a recorrida “Fidelidade”. 
 
É claro que, ao contrário do que esta alega, o recurso, se 
fosse de admitir, não seria extemporâneo. Se não, vejamos. 
O prazo de recurso é de 15 dias e conta-se a partir do 
depósito da sentença na secretaria – artº 411º, nº 1. Esse 
depósito teve lugar em 14/7/2003. Contado segundo as 
regras do artº 144º, nºs 1 e 2, do CPC, como manda o artº 
104º, nº 1, do CPP, o último dia do prazo foi 29/9/2003 (28 
– o 15º dia – foi domingo). Tendo sido enviado por carta 
registada de 30/9/2003, nos termos do artº 150º, nº 1, do 
CPC, aplicável em processo penal, de acordo com a 
jurisprudência fixada pelo acórdão do STJ de 9/12/1999, 
publicado no DR I série-A de 7/2/2000, o recurso foi 
interposto no 1º dia útil posterior ao termo do prazo, 
portanto em tempo, visto ter sido paga a multa a que alude o 
artº 145º, nº 5, do CPC, aplicável em processo penal, por 
força do artº 107º, nº 5, do CPP. 
 
Ainda que devesse ser admitido, o recurso sempre seria de 
rejeitar, por manifesta improcedência, de harmonia com o 
artº 420º, nº 1, do CPP, como se verá. 
A recorrente põe em causa a decisão proferida sobre matéria 
de facto, mas não o faz nos termos do artº 412º, nºs 3 e 4, do 
mesmo código. Nem o podia fazer porque as declarações 
orais prestadas na audiência não foram documentadas, 
omissão que constitui mera irregularidade, já sanada, visto 
não ter sido arguida na própria audiência, nos termos do artº 
123º, nº 1, valendo aqui a jurisprudência fixada pelo acórdão 
do STJ de 27/6/2002, publicado no DR I série-A de 
17/7/2002. 
O que o recorrente diz é que o tribunal recorrido incorreu no 
vício previsto no artº 410º, nº 2, alínea c) – erro notório na 
apreciação da prova –, ao dar-se como não provado que 
sofreu os danos que alegou, na medida em que esses danos 
resultaram provados de documentos e dos depoimentos das 
testemunhas ouvidas por carta rogatória. 
É evidente a improcedência desta alegação. Efectivamente, 
o erro notório na apreciação da prova, como se vê do nº 2 do 
artº 410º, tem de resultar do texto da decisão recorrida, por 
si só ou conjugada com as regras da experiência comum. E 
não é isso que a recorrente alega, pois argumenta com 
elementos estranhos à decisão recorrida, como são os 
documentos e as declarações de pessoas ouvidas na fase de 
julgamento. Até porque o teor dos documentos que 
poderiam referir-se a esses danos, documentos esses que a 
recorrente nem identifica, e o sentido daquelas declarações, 
elementos de prova não subtraídos ao princípio da livre 
apreciação consagrado no artº 127º do CPP, podem ter sido 
contrariados pelas declarações orais prestadas na audiência. 
Deve até referir-se que as declarações das testemunhas 
ouvidas por carta rogatória não vão no sentido de que a 

recorrente pagou as despesas que diz ter pago (fls. 434 e 
435). 
 
O recurso não pode, pois, deixar de ser rejeitado. 
 
Decisão: 
 
Em face do exposto, acordam os juizes desta Relação em 
rejeitar o recurso, nos termos do artº 420º, nº 1, do CPP. 
A recorrente vai condenada a pagar 4 UCs, ao abrigo do nº 4 
desse preceito. 
 
Porto, 31 de Março de 2004 
Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
 
 
15. Sumário nº 4151 
Tem legitimidade para se constituir assistente 
a pessoa prejudicada com as falsas 
declarações prestadas numa escritura de 
justificação notarial. 
 
Acordam, em conferência, na 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto 
 
1. Relatório 
B..... e C....., identificados nos autos, recorreram para esta 
Relação do despacho proferido pelo M.º Juiz de Instrução do 
Tribunal Judicial de....., que indeferiu o seu pedido de 
constituição de assistentes no processo em que são 
denunciantes, e em que são arguidos D..... e outros, 
formulando as seguintes conclusões:  
 
a) o crime de falsas declarações previsto nos artigos 359º e 
360º do Cód. Penal tem por ofendidos particulares;  
b) pois o objecto imediato da respectiva tutela jurídica é um 
interesse ou direito de que são titulares os particulares 
recorrentes; 
c) ou, pelo menos, o interesse protegido pelas referidas 
normas não é de natureza exclusivamente pública; 
d) nos artigos 359º, 360º e 25º 1 do Cód. Penal encontra-se 
tutelado o mesmo interesse ou direito ao qual se reporta o 
Ac. do STJ n.º 1/2003, de 27-2-2003; 
e) pelo que devia ter sido deferido o pedido de constituição 
de assistente, formulado pelos recorrentes nos termos e para 
os efeitos do art. 68º, n.º1, al. a) e n.º 3 do C.P.Penal; 
f) assim, o despacho recorrido, ao indeferir tal pedido, viola 
o preceito indicado na al. e) supra.  
 
O M.P. junto do tribunal “a quo” defendeu o provimento do 
recurso, concluindo:  
 
a) apesar de o interesse directo e especialmente protegido no 
crime de falsas declarações ser o interesse do Estado em 
garantir credibilidade e confiança que devem merecer certos 
actos ou documentos, em ordem à segurança do comércio 
jurídico e à realização da justiça, tal interesse não é 
exclusivo;  
b) no caso em apreço os recorrentes são igualmente titulares 
de interesses protegidos pela incriminação; 
 
Nesta Relação a Ex.ma Procuradora-geral Adjunta emitiu 
parecer no sentido de ser concedido provimento ao recurso. 
 
Colhidos os vistos legais, foi o processo submetido à 
conferência. 
 
2. Fundamentação 
2.1. Matéria de facto 
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Com interesse para o julgamento do presente recurso, 
consideram-se relevantes os seguintes factos: 
 
a) os recorrentes dirigiram ao Procurador Adjunto, no 
Tribunal Judicial de....., uma denúncia crime contra D....., 
E....., H...., F..... e G....., nos termos constantes de fls. 11 e 
seguintes;  
 
b) imputam aos denunciados “falsas declarações” numa 
escritura pública de justificação notarial, onde os 
denunciados D..... e E.....“falsamente declararam, com 
exclusão de outrem, serem os únicos e legítimos possuidores 
de um prédio rústico, sito no lugar de....., freguesia de....., 
concelho de.....” (ponto 6 da denúncia);  
 
c) tais declarações foram confirmadas pelos outros 
denunciados, F..... e G..... (ponto 10 da denúncia). 
 
d) tal prédio, cuja propriedade os denunciados abusivamente 
se arrogaram, é propriedade dos denunciantes (ponto 12 da 
denúncia). 
 
e) O M.Juiz de instrução, no despacho ora recorrido, 
indeferiu a requerida constituição de assistentes, por 
entender que “o interesse directo e especialmente protegido 
no crime de falsas declarações, no âmbito de uma escritura 
de justificação lavrada no Cartório Notarial, é o interesse do 
Estado em garantir a credibilidade e confiança que devem 
merecer certos documentos, em ordem à segurança do 
comércio jurídico e à realização da justiça” – cfr. fls. 8. 
 
2.2. Matéria de direito 
O conceito doutrinário de ofendido, com legitimidade para 
se constituir assistente, não é, quanto à sua definição, ou 
seja, quanto aos seus elementos descritivos, muito 
discutível. Discutível é a concretização ou aplicação prática 
do critério, aos casos em que o mesmo “tipo legal” protege 
uma pluralidade de bens jurídicos. O Acórdão desta Secção 
(Acórdão de 28/2/2001, processo 111365 – www.dgs.pt), 
tendo em vista o “ofendido” nos crimes de desobediência 
qualificada, recorta o conceito de ofendido com legitimidade 
para se constituir assistente, em termos com os quais 
concordamos inteiramente e que, por isso, transcrevemos:  
“(…) Estabelece o artigo 68º, n.º1 do CPP, que podem 
constituir-se assistentes no processo penal, além das pessoas 
e entidades a quem leis especiais conferirem esse direito: a) 
Os ofendidos, considerando-se como tais os titulares dos 
interesses que a lei especialmente quis proteger com a 
incriminação, desde que maiores de dezasseis anos, preceito 
que, sem discrepância significativa, remonta ao C.P.P. de 29 
(artigo 11º) e que continuou com o Decreto-Lei nº 35007, de 
13/10/45 (artigo 4º, nº 2º). De tal preceito, logo decorre que 
nem todos aqueles que sejam titulares de interesses que 
resultem protegidos com a incriminação prevista em dada lei 
penal, se podem considerar legitimados para intervir no 
processo como assistentes; necessário será que esses 
interesses sejam aqueles que, com a incriminação, a lei 
visou especialmente proteger, o que claramente importa um 
conceito apertado de ofendido, a definir em função de cada 
um dos tipos legais, ponto de partida para apurar se é 
admissível a figura de assistente e a quem há-de caber tal 
direito. 
Debruçando-se sobre a questão e perante o texto do artigo 
11º, que cometia às pessoas "particularmente ofendidas", o 
poder de exercer a acção penal, considerando como tais os 
titulares dos interesses que a lei penal especialmente quis 
proteger com a incriminação, já Luís Osório (Comentário ao 
Código de Processo Penal Português, I, 200) referia que "é o 
sujeito passivo do crime", esclarecendo que "a lei penal quer 
sempre proteger um interesse geral e pode também querer 
proteger especialmente determinado interesse. O titular 
daquele interesse é sempre o Estado, o titular deste interesse 
especial pode ser um particular". E prossegue, precisando 
que "em cada facto geralmente incriminado, o interesse que 
o legislador quis proteger foi sempre o mesmo e, assim, há-

de ser nele sempre ameaçado ou ofendido esse interesse. Os 
interesses eventualmente protegidos não são aqui tomados 
em consideração, pois o legislador não os considerou ao 
determinar os elementos do crime”. 
 
Também nesta linha de entendimento, dando à questão 
tratamento e solução similares, se situam, entre outros 
autores, os Professores Germano Marques da Silva e 
Figueiredo Dias. 
Versando a questão dos titulares do direito de queixa (Curso 
de Processo Penal, 2ª ed. I, 235), diz Germano Marques da 
Silva: "não é ofendido qualquer pessoa prejudicada com o 
crime, ofendido é somente o titular do interesse que 
constitui objecto jurídico imediato do crime. O objecto 
jurídico mediato é sempre de natureza pública; o objecto 
imediato é que pode ter por titular um particular. Nem todos 
os crimes têm, por isso, ofendido particular. Só o têm 
aqueles em que o objecto imediato da tutela jurídica é um 
interesse ou direito de que é titular um particular". E, mais 
adiante (ob. cit., I, 303), já no âmbito da problemática da 
constituição de assistente, refere que "só se considera 
ofendido, para os efeitos do artigo 68º nº 1º, al. a), o titular 
do interesse que constitui objecto jurídico imediato do crime 
e que, por isso, nem todos os crimes têm ofendido particular, 
só o tendo aqueles em que o objecto imediato da tutela 
jurídica é um interesse ou direito de que é titular um 
particular. 
Por sua vez, Figueiredo Dias (Direito Processual Penal, 
1984, I, 505) considera que ofendido, em processo penal, “é 
unicamente a pessoa que, segundo o critério que se retira do 
tipo preenchido pela conduta criminosa, detém a titularidade 
do interesse jurídico-penal por aquela violado ou posto em 
perigo”. 
 
Na jurisprudência, não têm sido unânimes as soluções 
encontradas, a propósito de variados tipos de crime, em que 
a questão se tem suscitado (desobediência, denúncia 
caluniosa, falso testemunho, abuso de poder, falsificação de 
documento, especulação, etc.). 
 
A razão de ser da dificuldade e das divergências, radica no 
facto da coexistência de uma pluralidade de valores ou bens 
jurídicos protegidos, alguns dos quais susceptíveis de 
apropriação pelos particulares. Assim, privilegiando o bem 
jurídico fundamental e que justifica a sua localização 
sistemática, afasta-se a legitimidade do particular lesado 
com o crime; privilegiando o bem jurídico (diferenciado) de 
que é titular o ofendido, aceita-se tal legitimidade.  
 
A resposta depende, assim, da existência (ou não) de um 
interesse especialmente protegido pela norma 
incriminatória. Foi através dessa análise, que o Supremo 
Tribunal de Justiça indagou a legitimidade do ofendido para 
se constituir assistente, no crime de falsificação de 
documento – cfr. Acórdão para fixação de jurisprudência 
n.º1/2003. Nesse Acórdão, foi precisamente realçada a 
possibilidade de tal crime causar um prejuízo, quando 
refere: “(…) Mas é um crime em que deve ser devidamente 
enfatizada a essencialidade da existência ou possibilidade de 
um prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, sendo que o 
benefício e o prejuízo podem ser de ordem económica ou 
moral. Também aí se sublinha que, «exigindo-se que o 
agente actue com intenção de causar um prejuízo ou de 
obter um benefício ilegítimo, mantém-se o crime de 
falsificação de documentos ainda em estreita ligação com o 
crime de burla». Com efeito, é um crime intencional: para 
que as condutas desenhadas nas alíneas a) a c) do n.º 1 do 
art. 256º sejam puníveis, é necessário que o agente tenha 
actuado com «intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou 
ao Estado, ou de obter para si ou para outra pessoa benefício 
ilegítimo». É, pois, essa especial inclinação da vontade do 
agente que faz toda a diferença, determinando (se existente) 
a punição que, assim, fica dela dependente. Não pode, 
assim, dizer-se que com o tipo legal em causa só se quis 
proteger o bem jurídico público acima referido. (…) Muito 
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embora seja a fé pública, em primeiro plano, a violada no 
delito de falso, também é sujeito passivo, aquele que tem 
seu interesse atacado pelo cometimento do falso. Desde que 
da prática resulte ofensa para o particular, tem este 
legitimidade para figurar como assistente da acusação». 
«Nos crimes de falsidade, o sujeito passivo eventual é 
sempre o Estado, titular da fé pública. Como a objectividade 
jurídica é múltipla, em alguns casos, a par do Estado como 
sujeito passivo principal, surge outro secundário: a pessoa 
física ou jurídica que vem a sofrer o dano ou a 
potencialidade de sua ocorrência. Ex.: na falsidade 
ideológica, além da fé pública, a conduta pode ofender 
direito de terceiro (...).  
 
Nos presentes autos, em que estão em causa factos 
susceptíveis de integrar a prática de um crime de falsas 
declarações, julgamos aplicáveis as considerações feitas por 
MANUEL DE ANDRADE, Noções elementares de 
Processo Civil, pág. 225, contrapondo falsidade e simulação 
(falsas declarações incorporadas num documento). Se é 
certo que a simulação não implica a falsidade do 
documento, porque quem mente, nesse caso, são aqueles que 
prestam as falsas declarações (que vão incorporar o 
documento), na falsidade quem mente é o funcionário: “a 
simulação (diz o autor citado) não envolve falsidade, porque 
quem mente, nesse caso, não é o documentador (autor do 
documento), mas as partes”.  
No entanto, para sabermos se o bem protegido na 
falsificação, é diferente do bem protegido nas falsas 
declarações, importa é saber se o particular prejudicado com 
a mentira, é titular de um interesse directamente protegido. 
E, para este efeito, julgamos que não há diferença relevante 
entre os crimes de falsificação de documento e de falsas 
declarações. Note-se que o Acórdão em causa, sublinhou o 
exemplo da falsidade ideológica (falsidade do 
documentador), como um dos casos em que, da realização 
do tipo, podem resultar danos para os particulares. Ora, não 
faria sentido admitir a legitimidade do ofendido se constituir 
assistente no caso da falsidade (mentira) ser imputável ao 
documentador de uma escritura de justificação, e já não a 
admitir, no caso de tal falsidade ser imputável às 
testemunhas. 
 
Por outro lado, julgamos que o recorte do tipo denuncia que 
o legislador quis especialmente proteger, também, os bens 
jurídicos dos particulares lesados. O art. 97º, n.º 2, do 
Código de Notariado, em causa nos presentes autos, tem a 
seguinte redacção:  
“Os declarantes são advertidos de que incorrem nas penas 
aplicáveis ao crime de falsas declarações perante oficial 
público se, dolosamente e em prejuízo de outrem, prestarem 
declarações falsas, advertência que deve constar 
expressamente da escritura”.  
 
É, assim, elemento do tipo, o “prejuízo de outrem”, de tal 
modo que, não havendo prejuízo, as falsas declarações nem 
sequer são ilícitas. Deste modo, parece-nos claro que os 
interesses patrimoniais do particular lesado com a 
celebração de uma escritura de justificação notarial, estão 
especialmente protegidos pela incriminação; eles são, de 
facto, a “diferença específica” que permite a definição do 
crime.  
Com efeito, as meras falsas declarações (v. g. as previstas no 
art. 359º, 2 do C. Penal, quanto à identificação do arguido) 
são punidas quer haja ou não prejuízo para terceiros, pois aí 
tem-se em vista, apenas, a “realização da justiça”. No caso 
dos autos, a escritura de justificação notarial redunda numa 
forma de aquisição da propriedade e na correspondente 
extinção deste direito, na esfera jurídica do seu legítimo 
dono. Ora, numa situação destas (em que as falsas 
declarações foram, de facto, um meio através do qual se 
causou um prejuízo), justifica-se que o prejuízo de terceiro 
seja elemento do tipo. E tal recorte do tipo (art.º 97º, n.º 2 do 
Cód. Notariado) é, como acima vimos, a demonstração de 

que também se pretendeu proteger, de forma especial, o 
património do ofendido.  
Assim, entendemos que os recorrentes são titulares do bem 
jurídico (também) especialmente protegido com a 
incriminação, pelo que o despacho recorrido deve ser 
revogado.  
 
3. Decisão 
Face ao exposto, os juízes da 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto acordam em conceder 
provimento ao recurso e, consequentemente, revogar a 
decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra que 
aceite a legitimidade dos recorrentes se constituírem 
assistentes nos autos. 
Sem custas. 
 
Porto, 14 de Abril de 2004 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Henriques Marques Salgueiro  
Francisco Augusto Soares de Matos Manso 
 
 
16. Sumário nº 4153 
Justifica-se que a instituição bancária seja 
dispensada do cumprimento do sigilo 
bancário, no que diz respeito ao fornecimento 
da identificação dos titulares dos Cartões de 
Multibanco, através dos quais foram 
efectuados os carregamentos dos telemóveis, 
donde foram deitas chamadas ameaçadoras 
para o telemóvel do ofendido, vítima de 
incêndio. 
 
Acordam, em conferência, na 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto  
 
1.Relatório 
A Ex.ma Juiz do -º Juízo do Tribunal de Instrução Criminal 
do...., veio, ao abrigo do disposto nos artigos 182º, n.º 2 e 
135º, n.º 2 e 3 do Cód. Proc. Penal, suscitar o presente 
incidente, originado pela recusa do Banco..... (Direcção de 
Meios de Pagamento) em fornecer os elementos solicitados, 
invocando o segredo bancário.  
O Ex.mo Procurador-geral Adjunto, nesta Relação, emitiu 
parecer no sentido da entidade bancária dever ser dispensada 
do segredo bancário e, assim, prestar as informações 
pretendidas. 
 
Colhidos os vistos legais, foi o processo submetido à 
conferência, para julgamento do incidente. 
 
2. Fundamentação 
2.1 Matéria de facto 
Para a decisão deste incidente, consideramos assentes os 
seguintes factos: 
 
a) No Directoria do Porto da Polícia Judiciária, corre termos 
um inquérito contra desconhecidos, registado sob o n.º ../.., 
em que é participante B.....; 
 
b) no referido inquérito, investiga-se a prática de um crime 
de incêndio, praticado no veículo do ofendido, Renault.., 
matrícula ..-..-BQ; 
 
c) apesar de não ter suspeitos a indicar, o ofendido referiu 
ter recebido, desde Outubro/2000, chamadas no seu 
telemóvel, ameaçando-o “que a seguir ia a casa”, bem como 
mensagens dos seguintes números – 91....; 96.....; 910....; 
93..... e 9100.., sendo que as chamadas deste último, 
ocorreram nas vésperas dos incêndios que tem denunciado;  
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a) das diligência levadas a cabo pela P.J. junto das três 
operadoras da rede móvel nacional (Vodafone, TMN e 
Optimus), a informação obtida foi relativamente 
insuficiente, designadamente quanto à identidade de alguns 
dos utilizadores dos referidos telemóveis, a saber: 910.... e 
93....., números estes donde se apurou que foram 
efectivamente realizadas chamadas telefónicas para o 
telemóvel do ofendido (fls. 62, 183, 184, 185 e 186); 
 
b) tratam-se de telemóveis cujo cartão de acesso é pré pago, 
não tendo as operadoras registo dos seus utilizadores, pelo 
que, para chegar à identidade dos seus proprietários, o 
M.ºP.º solicitou à Sociedade Interbancária de Serviços 
(SIBS) a identificação dos titulares dos cartões de 
Multibanco através dos quais foram efectuados os 
carregamentos daqueles telemóveis, aos quais estão 
atribuídos as referências 910..... e 93.....; 
 
c) tal entidade referiu que qualquer informação relativa a 
operações bancárias cai no foro exclusivo da competência 
do Banco, tendo sido dado conhecimento deste pedido ao 
Banco em causa, isto é Banco..... –...- Edifício sede, Lisboa 
(fls. 267); 
 
d) Pedida tal informação (al. e)) ao Banco....., a mesma 
recusou prestá-la, invocando o segredo bancário (art.º 78º do 
Dec. Lei 298/92, de 31/12) fls. 268; 
 
A M.ª juiz do -º juízo do TIC do.... ordenou então ao 
Banco...... “a quebra do sigilo bancário e a entrega dos 
elementos referidos”, tendo tal instituição bancária recusado 
fornecer os elementos solicitados, invocando o segredo 
bancário – cfr. fls. 289 a 292.  
 
2.2 Matéria de Direito 
Sobre o segredo bancário e o regime jurídico que permite a 
sua dispensa, no domínio da investigação criminal, 
seguiremos muito de perto o Acórdão desta 1ª Secção, de 9-
01-2002, processo n.º111353, com o qual concordamos 
inteiramente (publicado em www.dgsi.pt). 
 
Dispõe o artigo 78º, n.º1 do Regime Geral das Instituições 
de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto 
Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, e alterado pelos 
Decretos Leis n.º 246/95, de 14 de Setembro, n.º 222/99, de 
22 de Junho, n.º 250/2000, de 13 de Outubro, e n.º 
285/2001, de 3 de Novembro “que os membros dos órgãos 
de administração ou de fiscalização das instituições de 
crédito, os seus empregados, mandatários, cometidos e 
outras pessoas que lhes prestem serviços a título permanente 
ou ocasional não podem revelar ou utilizar informações 
sobre factos ou elementos respeitantes à vida da instituição 
ou às relações desta com os seus clientes cujo conhecimento 
lhes advenha exclusivamente do exercício das suas funções 
ou da prestação dos seus serviços”, acrescentando o nº 2 do 
mesmo preceito que “estão, designadamente, sujeitos a 
segredo os nomes dos clientes, as contas de depósito e seus 
movimentos e outras operações bancárias”. 
Por seu turno, o art.º 79º, n.º 2, alíneas d) e e) do mesmo 
diploma legal, estabelece que os factos e elementos cobertos 
pelo dever de segredo só podem ser revelados, para além de 
outras situações, nos termos previstos na lei penal e de 
processo penal, ou quando exista outra disposição legal que 
expressamente limite o dever de segredo. 
Preceitua, por sua vez, o art. 84º do mesmo RGICSF, que a 
violação do dever de segredo é punível nos termos do 
Código Penal, remetendo para o Código Penal vigente, na 
revisão decorrente do DL n.º 48/95, de 15 de Março, cujos 
arts. 195º e 196º prevêem e punem como crime, quer a 
violação de segredo profissional, quer o seu aproveitamento 
indevido. 
 
Da conjugação dos arts 182º, n.1 e 2, e 135º do C.P.P., 
resulta que este Tribunal da Relação do Porto pode decidir 
da quebra do segredo bancário, quando “esta se mostre 

justificada” face às normas e princípios aplicáveis da lei 
penal, nomeadamente face ao princípio da prevalência do 
interesse preponderante (cfr. n.º 3 do art.º 135º). O segredo 
bancário é uma forma de segredo que se encontra jurídico - 
penalmente tutelado no art.º 195º do C. Penal. Contudo, a 
ilicitude da conduta prevista naquele preceito pode ser 
excluída pela “ordem jurídica considerada na sua 
totalidade”, em obediência ao “princípio de que o 
ordenamento jurídico deve ser encarado no seu conjunto, de 
modo que as normas de outras ramos que estabelecem a 
licitude de uma conduta têm reflexo no direito criminal”, 
como refere Maia Gonçalves, no “C. P. Penal Português 
Anotado e Comentado, 14ª edição 2001, pág. 145, sendo um 
dos casos de exclusão de ilicitude quando o facto é praticado 
“no cumprimento de um dever imposto por lei ou por ordem 
legítima da autoridade” (cfr. arts 31º, n.1 e 2, alínea c), do C. 
Penal e, no caso de conflito de deveres, quando o facto 
“satisfizer dever ou ordem de valor igual ou superior ao do 
dever ou ordem que sacrificar” (art.º 36º, n.º 1 do C. Penal). 
 
Assim, nos termos das disposições conjugadas dos arts 182º, 
n.º 2, e 135º, n.º 3 do C.P.P., 31º, n.º1 e 2, alínea c), e 36º, 
n.º 1, do C. Penal, a quebra do segredo impõe uma criteriosa 
ponderação dos valores em conflito, em ordem a determinar 
se a salvaguarda do segredo deve, ou não, ceder perante os 
outros interesses em jogo. Estes são, por um lado, o dever de 
sigilo e, por outro, o dever de colaboração com a 
administração da justiça penal, passando a resolução do 
conflito pela avaliação da diferente natureza e relevância 
dos bens jurídicos tutelados por aqueles deveres, segundo 
um critério de proporcionalidade na restrição de direitos e 
interesses constitucionalmente protegidos, como impõe o n.º 
2 do art.º 18º da Constituição da República Portuguesa, 
tendo em atenção o caso concreto. 
 
O dever de sigilo destina-se a proteger os direitos pessoais 
ao bom nome e reputação e à reserva da vida privada, 
consagrados no art.º 26º da CRP, e o interesse privado da 
protecção das relações de confiança entre as instituições, 
neste caso financeiras e os respectivos clientes, e o dever de 
colaboração com a administração da justiça penal que visa 
satisfazer o interesse público do exercício do direito de 
punir, consagrado constitucionalmente nos arts 29º, 32º e 
205º CRP.  
Ora, os elementos pretendidos e solicitados ao Banco....., 
destinam-se à investigação de um processo por eventual 
crime de incêndio, sendo essencial para a descoberta do seu 
autor ou autores, as informações solicitadas. De facto, 
tratam-se de informações relativas à identificação dos 
titulares de cartões Multibanco, através dos quais foram 
efectuados os carregamentos dos telemóveis, donde se 
apurou terem sido feitas as chamadas telefónicas 
(ameaçadoras) para o telemóvel do ofendido – cfr. alínea c) 
da matéria de facto. É assim manifesta a necessidade 
daqueles elementos para o prosseguimento da instrução, 
justificando-se que os mesmos sejam fornecidos, face à 
evidente prevalência do interesse público da boa 
administração da justiça penal, sobre os interesses privados 
tutelados pelo sigilo bancário. Na verdade, a não serem 
facultados os meios de prova pretendidos, em nome do 
sigilo bancário, o agente (ou agentes) do crime que se 
investiga estaria a ser protegido directamente por aquele 
sigilo, pois só através de tais informações, será possível 
chegar à sua identificação.  
 
Deste modo, o interesse da investigação criminal e o próprio 
interesse privado do ofendido (lesado) são preponderantes 
em relação ao visado pelo sigilo bancário, justificando-se, 
assim, a quebra do mesmo, mediante o fornecimento dos 
elementos solicitados pelo Tribunal. 
 
3. Decisão  
Face ao exposto, e ao abrigo do disposto no art.º 135º, n.º 3 
do Cód. Proc. Penal, os juízes da 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto acordam em dispensar do 
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cumprimento do dever de segredo bancário, a Banco..... 
(Departamento de Meios de Pagamento), determinando que 
a mesma forneça os elementos solicitados no processo de 
inquérito n.º ../...  
Sem custas. 
 
Porto, 21 de Abril de 2004 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Henriques Marques Salgueiro  
Francisco Augusto Soares de Matos Manso 
 
 
17. Sumário nº 4157 
O condutor prudente e visado não tem que 
contar com violações das regras estradais por 
parte dos demais utentes da via, salvo 
quando as circunstâncias do caso derem 
fundado motivo para pensar que um tal 
cometimento pode muito bem ocorrer. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
No -º Juízo Criminal de....., em processo comum com 
intervenção do tribunal singular (proc. ../..), foi proferida 
sentença que: 
1 - Absolveu o arguido B..... de um crime de homicídio por 
negligência, p. e p. pelo artº. 137º, nº. 1, do CP e das 
contraordenações p. e p. pelos artºs. 24º, nº.1, 35º e 36º, 
146º, al. j), todos do Cód. da Estrada, e artº. 6º, nº.1, do Dec. 
Regulamentar 07/98, de 06/05. 
2 – Absolveu a Companhia de Seguros....., SA dos pedidos 
cíveis contra esta formulados por C..... e D.....; Hospital 
Geral de.....; Instituto de Solidariedade e Segurança Social. 

* 
Desta sentença interpuseram recurso a magistrada do MP 
junto do tribunal recorrido e a assistente C...... 
Em ambas as motivações se impugna o juízo feito na 
sentença recorrida de que o acidente de viação em causa nos 
autos não ocorreu por culpa do arguido. Concluem pela 
condenação do arguido pelo crime que lhe foi imputado, 
pedindo também a assistente que o pedido cível por ela 
deduzido seja julgado procedente. 
A magistrada do MP indica como normas violadas os arts. 
35 do Cod. da Estrada e 15 e 137 do Cod. Penal; e a 
assistente os arts. 24 nº 1, 35, 36 al. j) e 146 do Cod. da 
Estrada, 15 do Cod. Penal e 137 nº 1 do Cod. Penal. 
Respondendo, o arguido e a demandada cível pugnaram pela 
improcedência dos recursos. 
Nesta instância o sr. procurador geral adjunto emitiu parecer 
no sentido dos recursos merecerem provimento. 

* 
I – Na sentença recorrida foram considerados provados os 
seguintes factos: 
1 - Em 02/05/2002, cerca das 11,45 horas, o arguido 
conduzia o veículo pesado de mercadorias, com tractor e 
galera, marca “Volvo”, modelo “..”, cor branca, de matrícula 
..-..-JP, propriedade de “T....., Ld.”;  
2 - Essa condução fazia-se dentro do espaço próprio do....., 
em....., mais concretamente no terminal de contentares...., e 
no sentido de marcha Nascente/Poente; 
3 - E....., nesse dia e sensivelmente à mesma hora, conduzia 
o veículo pesado de mercadorias, com tractor e galera, 
marca “Man”, cor amarela e azul, matricula QQ-..-.., 
propriedade de “W....., Ld.”;  
4 - Em dado momento o dito E..... imobilizou o veículo que 
conduzia na via que estava a utilizar;  
5 - Tal via configura uma recta com duas ou três centenas de 
metros de extensão, estando delimitada por linhas contínuas 
longitudinais; 

6 - Imediatamente para além da linha esquerda fica o parque 
de contentares, sendo que estes, pela sua disposição, ocupam 
o espaço existente quase até à referida linha;  
7 - Para além da linha direita existe um espaço amplo, na 
altura vazio, embora normalmente também destinado ao 
depósito de contentores, que configura um largo com cerca 
de 20 metros;  
8 - A distância entre as duas linhas é de 7,10 metros; 
9 - O trânsito de veículos motorizados faz-se num único 
sentido (Nascente/Poente);  
10 - A imobilização supra-referida deu-se junto à linha da 
esquerda - e, portanto, junto aos contentares existentes 
naquele local;  
11 - Ou seja, o E..... imobilizou o QQ a cerca de 1,80 mts. 
da linha longitudinal esquerda e a 2,80 mts. da linha 
longitudinal direita;  
12 - Quando o arguido se encontrava a algumas dezenas de 
metros do QQ verificou que este se encontrava imobilizado 
e que a porta esquerda do tractor se encontrava aberta;  
13 - Acto contínuo, iniciou uma manobra de ultrapassagem 
ao QQ, pela direita, transpondo parcialmente e para o efeito 
a linha longitudinal direita; 
14 - Quando ambos os veículos se encontravam 
praticamente a par, o “JP” embateu com a sua parte fronto-
lateral (esquina) esquerda no E.....;  
15 - Este vinha a atravessar a via da sua esquerda para a sua 
direita;  
16 - O que fez passando pela frente do seu tractor (camião);  
17 - O arguido ainda accionou o sistema de travagem do 
veículo que conduzia, tendo deixado rastos de travagem na 
distância de 6 mts.  
18 - Rastos esses que se iniciam em local paralelo à roda 
traseira do QQ;  
19 - O E..... foi projectado para a frente de ambos os 
veículos, tendo ficado prostrado no solo a uma distância de 
7,80 mts.;  
20 - Como consequência directa e necessária do embate o 
E..... sofreu as lesões traumáticas crânie-encefálicas e 
torácicas descritas no relatório de autópsia de fls. 144 e ss., 
cujo teor aqui se dá corno reproduzido, e que foram causa 
directa e determinante da sua morte;  
21 - O arguido conduzia a uma velocidade de 42 Km/h;  
22 - A velocidade máxima permitida no local é de 50 Km/h; 
23 - O piso estava seco e em bom estado de conservação; 
24 - Os dois pneus da frente do tractor e os penúltimo e 
último do lado direito da galera apresentavam desenhos com 
uma altura nos relevos principais inferiores a 1 mm; 
25 - À hora em que se produziu o embate não havia dentro 
do..... muito trânsito; 
26 - O arguido, em momento algum, abrandou a marcha do 
veículo que conduzia;  
27 - Em virtude de regulamento interno, é expressamente 
vedado sair dos camiões e circular a pé, dentro do perímetro 
destinado a cargas e descargas nos parques de contentares; 
28 - É, no entanto, usual que os motoristas saiam dos seus 
camiões para irem dentro dos parques localizar o contentar 
que têm que carregar;  
29 - Momentos antes do embate o E..... acenou de dentro do 
camião e com um papel para um manobrador de empilhador, 
que circulava de frente para si;  
30 - Este imobilizou o seu empilhador, no espaço existente 
além da linha longitudinal direita da referida via;  
31 - Pelo que o E..... abriu a porta do QQ e saiu; 
32 - Atravessando a via, pela forma já descrita, em direcção 
ao dito manobrador;  
33 - Nos instantes que precederam o embate não havia 
qualquer tipo de circulação naquela zona;  
34 - O arguido vive em casa própria, aufere cerca de Esc: 
100.000$00 mensais, tem dois filhos de menor idade, sendo 
que o mais velho já trabalha, possui a 4ª. classe, é motorista 
e não tem antecedentes criminais;  
35 - É tido pelos seus pares como pessoa prudente, bem 
inserido socialmente, bom pai de família;  
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36 - O arguido já tinha alertado o proprietário do camião 
para o facto de alguns dos pneus estarem a ficar sem as 
condições exigidas por lei;  
37 - O proprietário do JP havia celebrado com a “Comp. 
Seguros....., SA” contrato de seguro e mediante o qual 
transferiu para esta a responsabilidade civil emergente de 
acidente de viação ocorrido com o JP;  
38 - O seguro de trabalho reembolsou integralmente as 
despesas havidas com o funeral do E.....;  
39 - A viúva recebeu do ISSS/CNP as importâncias de 
6.027,88 e 4.503,04 Euros, a título de subsídio por morte e 
pensões de sobrevivência;  
40 - A respectiva seguradora liquidou em Janeiro de 2003 o 
empréstimo contraído junto da banca a título de aquisição de 
habitação própria;  
41 - E ainda liquidou o montante de Esc: 70.000$00, ainda 
que se não saiba a que título; 
42 - A viúva liquidou até Dezembro de 2002 as prestações 
bancárias de empréstimo, no valor mensal de Esc: 
96.000$00;  
43 - Após o embate o E..... foi transportado ao Hospital 
de....., onde recebeu os inerentes cuidados médicos e ali 
vindo a falecer, por óbito declarado cerca das 22,30 horas;  
44 - Tais tratamentos importaram em 459,99 Euros;  
45 - O E..... era casado com C.....;  
46 - D..... é filha do E..... e da C.....;  
47 - A C..... é empregada doméstica, auferindo uma média 
mensal de Esc: 50.000$00;  
48 - Após a morte do E..... a C..... passou dificuldades 
económicas, necessitando de ser ajudada por alguns 
familiares;  
49 - O falecido auferia o vencimento mensal liquido de 
715,35 Euros;  
50 - Despendia em despesas pessoais cerca de 1/3. do seu 
vencimento;  
51 - O falecido era pessoa alegre, bem disposta, saudável;  
52 - Com a morte do E..... a C..... e a D..... sofreram 
desgosto;  
53 - A D....., apesar de casada, vivia a maior parte do tempo 
em casa de seus pais; 
 
Considerou-se não provado que: 
Que o arguido tenha, na manobra de ultrapassagem, 
transposto completamente a linha longitudinal direita da via; 
Que o embate com o E..... se tenha produzido com a parte 
frontal esquerda do JP;  
Que no local onde se deu o acidente, e à hora em causa, se 
verificasse muita movimentação de pessoas e máquinas;  
O custo do funeral tenha sido de 997,84 Euros;  
O falecido tenha estado sempre inconsciente desde o 
momento do embate até à superveniência da morte;  

* 
FUNDAMENTAÇÃO 
Nos termos das disposições conjugadas dos art. 425 nº 5 e 
400 nº 1 do CPP, os acórdãos absolutórios proferidos, em 
recurso, pelas relações, que confirmem decisão proferida em 
primeira instância sem qualquer declaração de voto, podem 
limitar-se a negar provimento ao recurso, remetendo para os 
fundamentos da decisão recorrida. 
É o que se decide neste acórdão, já que as razões que 
levaram à absolvição do arguido constam de forma clara da 
sentença recorrida, não merecendo qualquer censura. 
Dir-se-à apenas a seguinte, quanto ao nexo de causalidade. 
É inegável que se o arguido não tivesse ultrapassado o 
pesado que estava estacionado à sua frente, não teria 
ocorrido a morte do infeliz E...... É também certo que o art. 
35 do Cod. da Estrada dispõe que “o condutor só pode 
efectuar a manobra de ultrapassagem (...) em local e por 
forma que a sua realização não resulte perigo ou embaraço 
para o trânsito”. 
Mas daqui não pode decorrer que o condutor que está a 
efectuar a ultrapassagem dê sempre causa ao acidente. Isso 
seria a aceitação da teoria da «conditio sine qua non», que, 
tanto quanto se sabe, não tem hoje defensores. 

O condutor prudente e avisado não tem que contar com 
violações das regras estradais por parte dos demais utentes 
da via. Tal como os factos estão configurados, nenhum 
perigo existia na realização da ultrapassagem, que foi feita 
numa recta, a velocidade substancialmente inferior à 
permitida, quando não circulava qualquer trânsito em 
sentido contrário. 
Também nenhuma regra estradal foi violada pelo facto de a 
ultrapassagem ter sido feita pela direita, pois a via era de 
sentido único (facto nº 9) e o veículo ultrapassado estava 
parado à esquerda, tendo deixado livre a parte mais à direita 
da faixa de rodagem (facto nº 10 e art. 37 nº 1 do Cod. da 
Estrada). 
Sem negarem a adequação causal como primeiro cânone 
interpretativo de que nos devemos socorrer para sabermos se 
um facto deve ou não ser imputado ao agente, os autores 
vêm acentuando a necessidade da imputação objectiva do 
resultado da acção. 
A ideia fundamental da imputação objectiva é a de que o 
agente só deve ser penalmente responsabilizado pela 
realização de um perigo juridicamente desaprovado. 
Qualquer outro resultado não é obra sua. Só será 
objectivamente imputável um resultado causado por uma 
acção humana quando a mesma acção tenha criado um 
perigo juridicamente desaprovado que se realizou num 
resultado típico. Não basta que a conduta contenha um risco 
implícito (um perigo para o bem jurídico), sendo necessário 
que esse risco se realize no resultado a imputar – des. 
Miguez Garcia em apontamentos de aulas da Universidade 
Portucalense do Porto. 
Simples critérios naturalísticos de previsibilidade objectiva 
são demasiado vagos e imprecisos em ordem a delimitar os 
processos causais juridicamente relevantes. “No processo de 
depuração e selecção dos factores causais juridicamente 
relevantes impõe-se a utilização de critérios de carácter 
normativo que permitam (...) delimitar a parte da 
causalidade juridicamente relevante” – Muñoz Conde e 
Garcia Arán, Derecho Penal, Parte Geral, 3ª ed., pags. 258 e 
ss. 
Concretizando, no caso em apreço: uma ultrapassagem pode 
implicar sempre a existência de algum perigo, 
nomeadamente, porque o condutor que a efectua pode ser 
surpreendido por causas fortuitas ou inesperadas condutas 
de terceiros. Mas se a ultrapassagem for feita com respeito 
pelas normas que a regem, esse perigo não é «juridicamente 
desaprovado». Ou, por outras palavras, embora, 
naturalisticamente, a ultrapassagem esteja também na 
origem do acidente, ela não faz «parte da causa 
juridicamente relevante». 
A causa juridicamente relevante está no facto de a vítima ter 
decidido atravessar a via, passando pela frente do seu tractor 
– camião, o que impedia que fosse vista (facto nº 16), 
provocando o embate com a parte fronto-lateral (esquina) 
esquerda do veículo conduzido pelo arguido, quando os dois 
veículos se encontravam praticamente a par (facto nº 14). 
Ou seja, o falecido E..... saiu da frente do seu veículo 
quando, manifestamente, o arguido já não tinha tempo para 
parar. Este modo de atravessamento da faixa de rodagem, 
sem prévia certificação de que podia ser feito sem perigo de 
acidente, além de violar o disposto no art. 101 nº 1 do Cod. 
da Estrada, foi adequado ao resultado que se veio a verificar. 
Só mais uma nota: a magistrada recorrente, citando o 
Comentário Conimbricense, alega que o princípio da 
confiança, segundo o qual, por regra, o agente deve poder 
contar com que os outros não cometerão factos ilícitos, não 
vale quando as circunstâncias do caso derem fundado 
motivo para pensar que um tal cometimento pode muito bem 
ocorrer. Simplesmente, é excessiva a pretensão de exigir ao 
condutor normalmente prudente, que, a todo o tempo, conte 
com a possibilidade de os adultos que circulam fora da faixa 
de rodagem poderem, de repente, começar a travessia, sem 
tomarem as elementares cautelas. Diferente é o caso, por 
exemplo, do condutor que avista uma criança a correr atrás 
duma bola. Não pode o condutor confiar que a criança 
parará na berma da estrada, porque os comportamentos 
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imprevidentes são próprios da sua condição infantil. Esta 
hipótese está muito longe do caso em apreço, em que o peão 
nem sequer era visível para o arguido. 
 
DECISÃO 
Os juízes desta Relação negam provimento ao recurso, 
confirmando a sentença recorrida. 
Custas pela assistente, fixando-se a taxa de justiça em 3 
UCs. 
Não há, nesta instância, lugar custas do pedido cível, por o 
recorrente não ter impugnado a absolvição cível. 
 
Porto, 28 de Abril de 2004 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
Ângelo Augusto Brandão Morais  
José Carlos Borges Martins 
José Manuel Baião Papão 
 
 
18. Sumário nº 4159 
O artigo 14 da Lei nº 15/2001 não viola os 
princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade ao condicionar a 
suspensão da execução da pena de prisão ao 
pagamento do imposto devido e legais 
acréscimos. 
 
Acordam, em audiência, no Tribunal da Relação do Porto: 
 
No processo comum singular nº../.., que corre termos na 
comarca de....., realizado o julgamento, sentenciou-se:  
 
“1 – condeno a arguida M....., Lda, pela prática, na forma 
continuada, de um crime de abuso de confiança fiscal, p°. e 
p°. pelos art°s 7° e 105° n°s 1 e 5 da Lei N° 15/2001, de 5 
de Junho, na pena de setecentos dias de multa, à taxa diária 
de dez euros, o que perfaz a multa global de sete mil euros;  
2 – condeno o arguido B....., pela prática, em autoria 
material e na forma continuada, de um crime de abuso de 
confiança fiscal, p°. e p°. pelo art° 105º nºs l e 5 da Lei N° 
15/2001, de 5 de Junho, na pena de um ano e seis meses de 
prisão;  
3 – decido suspender a execução daquela pena de prisão 
pelo período de dois anos, suspensão essa subordinada ao 
pagamento à Fazenda Nacional, no mesmo prazo, dos 
montantes em débito, acrescidos dos respectivos juros 
moratórios”. 

* 
Inconformado com tal decisão, dela interpõe recurso para 
esta Relação o arguido B....., que remata a sua motivação 
com as seguintes conclusões: 
«A - Porque o seu exacto sentido é esse, como se colhe até 
da prova produzida em julgamento, as alíneas c), d), e), f), 
g), h), j) e k) da matéria de facto dada como apurada na 
douta sentença recorrida, bem como toda a demais matéria 
de facto, ser interpretada que o recorrente agiu apenas em 
nome e representação da co-arguida e jamais a título 
pessoal;  
B - Para além do que consta da alínea bb) da referida 
matéria de facto, e dado que tal era já do conhecimento do 
Mmº Juiz a quo, deve ter-se em devida conta tudo quanto se 
contem no Relatório apresentado, nos termos do art. 38º do 
CPEREF, pela Gestora Judicial, que se junta e cujo teor aqui 
se dá por reproduzido,  
C - Por via do qual deve ainda adicionar-se à dita matéria de 
facto que “como resulta dos mapas anexos a tal relatório, há 
vários anos que a empresa “M....., Lda”, vem apresentando 
uma situação económica-financeira muito difícil”.  
D - O recorrente, na qualidade de gerente daquela sociedade, 
e em representação dela, “face às dificuldades económicas e 
financeiras porque a primeira arguida atravessa, optou por 

satisfazer as suas obrigações para com os trabalhadores e 
fornecedores”, assim conseguindo manter a laboração da 
empresa e salvaguardar a existência de 69 postos de 
trabalho, o que socialmente é extremamente importante 
numa região como aquela em que a mesma se insere.  
E - Até por isso, deve ser eliminada da alínea i) da matéria 
de facto a expressão, conclusiva e de direito, “sem qualquer 
causa justificativa”, assim como não pode dar-se como 
provado nos vários itens da alínea d), na alínea e) e na alínea 
h) da referida matéria de facto, que o recorrente “podia” 
pagar.  
F - Dos autos se colhe que nem o recorrente nem a 
sociedade co-arguida, que tem a falência como solução 
muito provável, dispõem de possibilidades económicas e 
financeiras de, num prazo de 2 anos, pagar à Fazenda 
Nacional a quantia de € 388.834,54 (77.954.326$00) e 
respectivos juros compensatórios,  
G - Pelo que a suspensão da execução da pena subordinada a 
tal pagamento não passa da imposição de um dever que logo 
à partida se verifica que o recorrente não pode cumprir, não 
sendo, por isso, mais que apenas adiar a execução da pena, e 
isto em manifesta violação do nº 2 do art. 51º do C. Penal,  
H - Preceito este que consagra o denominado princípio da 
razoabilidade, manifesto desdobramento do princípio 
constitucional da proporcionalidade, consagrado no art. 266º 
nº 2 da CRP.  
I - O disposto no art. 14º da Lei nº 15/2001 se interpretado e 
aplicado no rigor dos seus precisos termos e sem 
observância dos ditos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade é inconstitucional, pelo que não pode o 
mesmo deixar de ser interpretado e aplicado à luz de tais 
princípios e, desde logo, do nº 2 do artº. 51º do C Penal.  
J - Tais principies informam e aplicam-se a todo o nosso 
ordenamento jurídico e especialmente ao direito penal, 
como tem sido entendimento dominante da nossa 
jurisprudência de que se citam os seguintes arestos 
mencionados no texto desta alegação:- Ac. Trib. Rel. de 
Guimarães, de 10.07.2003, Ac. S.T.J., de 14.03.2002 e Ac. 
Trib. Constitucional, de 04.04.2000.  
K - À luz destes princípios constitucionais e do respeito que 
lhes é devido, deve, no caso presente, revogar-se a condição 
imposta na douta sentença recorrida para aplicação da 
suspensão da execução da pena.  
L - Tal interpretação e aplicação do citado art. 14º da Lei nº 
15/2001, como ocorrido na sentença recorrida, ofende ainda 
o princípio da igualdade, pois privilegia manifestamente o 
Estado em relação aos demais cidadãos, dispensando aquele 
da aplicação do estabelecido no nº 2 do art. 51º do C.Penal,  
M - Donde também a revogação referida na precedente 
alínea K. destas conclusões». 

* 
Na sua exaustiva resposta, o Ministério Público, conclui 
pela constitucionalidade e confirmação do decidido. 

* 
Nesta Instância, o Senhor procurador-geral adjunto opina 
igualmente pelo não provimento do recurso. 

* 
Cumprido o disposto no artº417º nº2 do Cód. Proc. Penal, 
nada foi acrescentado. 

* 
Colhidos os legais Vistos, cumpre decidir, atenta a 
fundamentação e motivação da sentença sob censura que, na 
sua pertinência, se transcreve seguidamente: 
 
“2.1 Da matéria de facto provada:  
a) a sociedade arguida, com o NIPC 000 000 000, e com 
sede no lugar....., em ....., encontra-se colectada em Imposto 
Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e enquadrada 
em Imposto Sobre o Valor Acrescentado, pelo exercício da 
actividade de serração de madeira (CAE 0001), no regime 
normal de periodicidade mensal; 
b) o arguido B..... sempre foi o sócio-gerente da sociedade 
arguida, mantendo-se até aos dias de hoje nessa qualidade;  
c) porém, a partir de dado momento, o arguido B..... decidiu 
fazer suas e não entregar nos cofres da Fazenda Pública as 
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quantias em dinheiro provenientes de IVA por cada 
transacção ou prestação de serviços que a sociedade 
efectuou aos seus clientes;  
d) deste modo, em obediência a esse mesmo desígnio, o 
arguido, no giro comerciai da actividade de serração de 
madeiras a que a sociedade se dedicava, apropriou-se das 
quantias que se passam a discriminar:  
- preencheu e enviou, no dia 18/10/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 01.01, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 4 650 404$00 (23 196,12 Euros), o qual não 
entregou, como podia e devia; 
- preencheu e enviou, no dia 18/10/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 01.02, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 3 161 009$00 (15 767,05 Euros), o qual não 
entregou, como podia e devia; 
- preencheu e enviou, no dia 18/10/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 01.03, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 1 814 739$00 (9 U51.68 Euros), o qual não 
entregou, como podia e devia; 
- preencheu e enviou, no dia 18/10/2001, a, declaração 
periódica de IVA, referente ao período 01.04, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 8 038 906$00 (40 097,89 Euros), o qual não 
entregou, como podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 18/10/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 01.05, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 3 024 301 $00 (15 U85,15 Euros), o qual não 
entregou, como podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 12/11/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 00.01, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 10 429,26 Euros , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 12/11/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 00.02, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 16 689,71 Euros , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 12/11/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 00.03, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 14 782,26 Euros , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 12/11/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 00.04, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 5 554,80 Euros , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 12/11/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 00.05, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 4 317,57 Euros , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 12/11/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 00.06, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 6 058,58 Euros , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 3/12/2001, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 00.06, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 9 943,66 Euros, o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 15/03/2002, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 09.00, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 15 147,40 Euros , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 15/03/2002, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 10.00, qual se apurou 
que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública o 

montante de 21 382,26 Euros , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 15/03/2002, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 11.00, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 958,21 Euros , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 15/03/2002, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 12.00, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 2 056,45 Euros , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 29/07/02, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 06.01, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 25.592,63 €, o qual não entregou, como podia 
e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 29/07/02, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 07.01, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 34.597,12 € , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 1/08/02, a declaração periódica 
de IVA, referente ao período 08.01, na qual se apurou que 
tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública o montante 
de 45.385,45 € , o qual não entregou, como podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 1/08/02, a declaração periódica 
de IVA, referente ao período 09.01, na qual se apurou que 
tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública o montante 
de 12.674,69 € , o qual não entregou, como podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 1/08/02, a declaração periódica 
de IVA, referente ao período 10.01, na qual se apurou tinha 
de entregar nos cofres da Fazenda Pública o montante de 
14.803,81 € , o qual não entregou, como podia devia;  
- preencheu e enviou, no dia 29/07/02, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 11.01, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 21.990,37 € , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
- preencheu e enviou, no dia 29/07/02, a declaração 
periódica de IVA, referente ao período 12.01, na qual se 
apurou que tinha de entregar nos cofres da Fazenda Pública 
o montante de 18.453,64 € , o qual não entregou, como 
podia e devia;  
e) todavia, em vez de o arguido entregar nos cofres da 
Fazenda Pública as quantias referidas, que a sociedade 
recebeu a título de IVA dos seus clientes, por titulo não 
translativo da propriedade, como podia e devia, fê-las suas 
integrou-as no seu património, locupletando-se à custa do 
Estado, do erário público e dos contribuintes em geral;  
f) o arguido também durante o ano de 2001 decidiu fazer 
suas e não entregar nos cofres da Fazenda Pública as 
quantias em dinheiro referentes a IRS, respeitantes a 
rendimentos pagos provenientes de trabalho dependente, no 
valor de 2 319,51 Euros, e independente, no valor de 89,78 
Euros, o que perfaz a quantia global de 2 409,29 Euros;  
g) mais o arguido, no giro comercial da actividade de 
serração de madeira a que a sociedade se dedicava, 
apropriou-se ainda das quantias que se passam a 
descriminar, referentes a IRS:  
- em 30.06.2001, o arguido não entregou nos cofres da 
Fazenda Pública o montante de 265,97 €;  
- em 31.07.2001, o arguido não entregou nos cofres da 
Fazenda Pública o montante de 268,21 €;  
- em 31.08.2001, o arguido não entregou nos cofres da 
Fazenda Pública o montante de 464,70 €;  
- em 30.09.2001, o arguido não entregou nos cofres da 
Fazenda Pública o montante de 276,39 €;  
- em 31.10.2001, o arguido não entregou nos cofres da 
Fazenda Pública o montante de 262,10 €;  
- em 30.11.2001, o arguido não entregou nos cofres da 
Fazenda Pública o montante de 278,63 €;  
- em 31.12.2001, o arguido não entregou nos cofres da 
Fazenda Pública o montante de 503,51 €;  
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- em 02.03.2001, o arguido não entregou nos cofres da 
Fazenda Pública o montante de 59,85 €;  
- em 25.06.2001, o arguido não entregou nos cofres da 
Fazenda Pública o montante de 29,93 €;  
h) todavia, em vez de o arguido B..... entregar nos cofres da 
Fazenda Pública as quantias acima referenciadas, referentes 
a IRS, e respeitantes a rendimentos pagos provenientes de 
trabalho dependente e independente, como podia e devia, fê-
las suas e integrou-as no seu património, locupletando-se à 
custa do Estado, do erário público e dos contribuintes em 
geral;  
i) até à presente data, e sem qualquer causa justificativa, a 
sociedade arguida não regularizou a sua situação fiscal, dado 
que nada pagou à Fazenda Publica a titulo de IVA e IRS e, 
consequentemente, não satisfez as obrigações fiscais que 
estão em dívida, encontrando-se o Estado, pelos motivos 
descritos, patrimonialmente lesado na quantia global de 388 
834,54 Euros;  
j) o arguido agiu de forma livre, voluntária e consciente, em 
obediência ao mesmo desígnio, com intenção de fazer suas, 
retendo-as e integrando-as no respectivo património, 
quantias em dinheiro que a sociedade recebeu por título não 
translativo da propriedade e decorrentes do exercício da sua 
actividade de serração de madeira, invertendo desse modo o 
título de posse em relação às referidas quantias que recebeu 
título de IVA e IRS, actuando como se fosse seu legitime 
proprietário, não obstante saber que tais quantias não lhe 
pertenciam;  
k) sabia ainda o arguido que tinha de entregar nos cofres da 
Fazenda Pública as quantias em dinheiro relativas ao IVA e 
referentes ao IRS que a sociedade obteve e que 
ilegitimamente reteve e fez suas;  
l) o arguido, que agiu em nome e no interesse da sociedade 
arguida, na qualidade de seu gerente e legal representante, 
sabia ser a sua conduta proibida e punida por lei penal;  
m) o arguido é casado;  
n) exerce a actividade profissional de empresário, nada 
auferindo a tal título, sendo as suas despesas correntes 
suportadas pela arguida;  
n) como vinha sucedendo em anos anteriores, a arguida 
ganhou os concursos de fornecimento de postes à «C.....»;  
p) não obstante, no concurso de 1999 mudou o caderno de 
encargos, passando-se a exigir aos concorrentes certificado 
de qualidade, que a arguida não possuía;  
q) como se tratava de um concurso de 1.600.000 a 2.000.000 
de contos, o arguido aliou-se a uma firma certificada, a qual 
passou a comandar todo o processo relativo ao concurso, 
designadamente no que se refere à fixação do preço a propor 
a concurso;  
r) o arguido insistiu junto da empresa certificada, e à qual se 
associou, no sentido de ser alterado o preço proposto a 
concurso, sob pena de uma empresa do Canadá, que tinha 
sempre ficado classificada nos concursos anteriores em 
segundo lugar, poder ganhar;  
s) em virtude do preço proposto, a arguida e a empresa sua 
associada perderam o concurso para a empresa de Marrocos;  
t) para aceder ao mencionado concurso, é necessário possuir 
em carteira de mais de metade dos postes, porquanto a 
madeira a estes destinada só se consegue adquirir no Norte 
de Espanha;  
u) a arguida, atento o descrito em t), tinha já comprado 
grande parte da madeira necessária, bem como trazido para 
Portugal madeira na ordem dos sessenta por cento, a qual foi 
descascada e secada;  
v) a madeira que os arguidos trouxeram para Portugal foi 
previamente paga ao Estado espanhol, tendo também sido 
paga a mão-de-obra a trabalhadores portugueses e 
espanhóis, e o transporte;  
w) a acrescer, havia lotes de madeira comprados em 
Espanha, e também destinados ao apontado concurso, que os 
arguidos foram obrigados pelo Estado espanhol a cortar e a 
transportar para Portugal;  
x) porque os arguidos não conseguiram retirar a madeira a 
que se aludiu em w) devido aos rigores do inverno que na 

zona e à data se fizeram sentir, aquela «azulou », ou seja, 
estragou-se;  
y) a madeira descrita em x) passou a servir para as celuloses 
e para nada mais, pelo que foi vendida à D.....;  
z) face às dificuldades económicas e financeiras por que a 
primeira arguida atravessa, o segundo optou por satisfazer as 
suas obrigações para com os trabalhadores e fornecedores, 
em detrimento do cumprimento das obrigações tributárias 
acima enumeradas;  
aa) o arguido é pessoa considerada no meio social em que 
vive; 
bb) corre termos por este tribunal um processo especial de 
recuperação de empresa, em que é requerente a ora arguida. 
 
2.1 Da matéria de facto não provada:  
Da discussão da causa, e com relevância para a decisão 
desta, não resultaram provados quaisquer outros factos.  
 
2.2 Motivação da decisão de facto:  
O tribunal formou a sua convicção sobre a matéria de facto 
provada e não provada com base na prova produzida, 
designadamente: nas declarações do arguido, nos 
depoimentos das testemunhas E....., F....., G....., H..... e I....., 
assim como na análise dos documentos juntos aos autos.  
Em virtude de a prova produzida em sede de audiência de 
discussão e julgamento haver sido gravada, dispenso-me de 
verter nesta sentença, ainda que de forma necessariamente 
sintética, um resumo do teor das declarações do arguido e 
dos depoimentos das testemunhas acima identificadas.  
 
2.3 Análise crítica da prova:  
Para a prova dos factos vertidos nas alíneas a) a d) e g), foi 
relevante a confissão levada a cabo pelo arguido, alicerçada 
nos documentos juntos aos autos e nos depoimentos sinceros 
e objectivos das testemunhas E..... (especialista na área das 
averiguações fiscais das Finanças e instrutora dos 
respectivos processos) e F..... (inspector tributário), as quais 
demonstraram bem conhecer a realidade ora em discussão.  
Deu-se como provada a factualidade constante das alíneas 
m) a y) com base nas declarações do arguido, as quais, nesta 
parte, se afiguraram credíveis, tanto mais que não foram 
infirmadas por nenhuma outra prova produzida em sede de 
audiência de discussão e julgamento. A acrescer, as 
testemunhas G....., H..... e I..... descreveram, com 
conhecimento de causa e convicção, a facticidade vertida 
naquelas alíneas, designadamente no que concerne às 
dificuldades económicas e financeiras pelas quais a arguida 
tem vindo a passar, pelo que lograram convence tribunal. 
No que se refere às condições pessoais, económicas e 
financeiras do arguido, atentou-se nas suas declarações, as 
quais se afiguraram credíveis, tanto mais que não foram 
contrariadas por nenhuma outra prova produzida em sede de 
audiência de discussão e julgamento”.  

** 
Apreciando e decidindo: 
Este Tribunal conhece de facto e de direito, nos termos dos 
art°s. 364° e 428° do C. P. P. sendo determinado o âmbito 
do recurso pelas questões suscitadas, pelo recorrente, nas 
respectivas conclusões, por aplicação conjugada dos art°s. 
412°, n°1 do C.P p 684°, n°3 e 690° do Cód. Proc. Civil e 
art° 4° do Cód. Proc. Penal.  
 
Como o próprio recorrente começa por iniciar a sua 
motivação, o presente recurso visa exclusivamente a sua 
discordância quanto à suspensão da execução da pena de 1 
ano e seis meses de prisão em que foi condenado, pelo 
período de dois anos, sob condição do pagamento à Fazenda 
Nacional, no mesmo prazo, dos montantes em debito, 
calculados no valor de € 388.834,54 (77.954.326S00) e 
acrescidos dos respectivos juros moratórios. 
 
Não obstante ser o presente recurso restrito à matéria de 
direito, sempre se dirá que analisada a sentença em recurso, 
não resulta do seu teor, ainda que conjugado com as regras 
da experiência comum, qualquer dos vícios taxados no 
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artº410º nº2 do Cód. Proc. Penal, sendo ainda certo que as 
alusões feitas episodicamente, pelo recorrente, à matéria de 
facto, são manifestamente conclusivas da sua própria versão 
dos factos, não beliscando com esta. 
Aliás, como bem salienta o Ministério Público no tribunal 
recorrido, «os recursos não são o momento próprio para que 
sejam apresentados meios de prova tendentes a alterar a 
matéria de facto julgada provada. Efectivamente, nos termos 
do art. 165° do Código de Processo Penal, os documentos 
devem ser juntos no decurso do inquérito ou da instrução e, 
não sendo isso possível, devem sê-lo até ao encerramento da 
audiência. Por outro lado, a impugnação da matéria de facto 
apenas pode ser realizada com recurso a provas que tiverem 
sido produzidas ou examinadas em audiência, sem 
possibilidade de recurso a quaisquer outros elementos 
exteriores de prova, ainda que constantes do processo ».  

* 
Reconduz-se, por isso, o presente recurso à questão da 
inconstitucionalidade do art. 14° da Lei n° 15/2001 (RGIT), 
ao condicionar a suspensão da execução da pena de prisão 
ao pagamento do imposto devido e legais acréscimos, tal 
como se mostra decidido.  
Na verdade, expressamente dispõe este preceito legal: 
«1 –A suspensão da execução da pena de prisão aplicada é 
sempre condicionada ao pagamento, em prazo a fixar até ao 
limite de cinco anos subsequentes à condenação, da 
prestação tributária e acréscimos legais, do montante dos 
benefícios fiscais indevidamente obtidos e, caso o juiz o 
entenda, ao pagamento de quantia até ao limite máximo 
estabelecido para a pena de multa. 
2 – Na falta do pagamento das quantias referidas no número 
anterior, o tribunal pode:  
a) Exigir garantias de cumprimento;  
b) Prorrogar o período de suspensão até metade do prazo 
inicialmente fixado, mas sem exceder o prazo máximo de 
suspensão admissível;  
c) Revogar a suspensão da pena de prisão». 
 
Entende o recorrente que tal condição de suspensão da 
execução da pena de prisão viola frontalmente o princípio da 
razoabilidade, consagrado no nº2 do artº. 51º do C. Penal 
que, por sua vez, dispõe que «os deveres impostos não 
podem em caso algum representar para o condenado 
obrigações cujo cumprimento não seja razoavelmente de lhe 
exigir», como corolário ainda do principio constitucional da 
proporcionalidade. 
 
Por isso que o artº 14ºda Lei nº15/2001 é inconstitucional 
«se interpretado, como sucedeu na sentença recorrida, no 
seu puro sentido literal, não sujeito à observância e respeito 
por tais princípios» e bem assim do princípio constitucional 
da igualdade. 
 
Porque tal questão já foi dirimida pelo nosso Tribunal 
Constitucional, em processo e recurso de que fomos relator 
e onde se suscitara tal questão (Proc. nº1169/01), não se nos 
oferece ensejo de dela discordar, apesar de não obrigatória, 
nestes autos, a referida jurisprudência ali fixada – Ac. T. 
Const. nº256/2003, Proc.nº640/02, de que foi Relatora a 
Ilustre Conselheira Maria Helena Brito –in D.R. IIª Série de 
2/7, págs.9872 a 9879. 
Por isso que, avocamos a pertinente fundamentação ali 
vertida quanto aos princípios constitucionais a que se abriga 
o recorrente e sem prejuízo da exaustiva resposta do 
Ministério Público ao presente recurso, que 
indiscutivelmente sufragamos. 
Dispõe o artº3º da Lei nº15/2001, de 5/06, que são 
aplicáveis subsidiariamente quanto aos crimes e seu 
processamento, as disposições do Código Penal, do Cód. 
Proc. Penal e respectiva legislação complementar. 
Por outro lado dispõe o artº 55º do Cód. Penal que “se, 
durante o período da suspensão, o condenado, 
culposamente, deixar de cumprir qualquer dos deveres ou 
regras de conduta impostos, ou não corresponder ao plano 
de readaptação, pode o tribunal: 

a) Fazer uma solene advertência; b) Exigir garantias de 
cumprimento das obrigações que condicionam a suspensão; 
c) Impor novos deveres ou regras de conduta, ou introduzir 
exigências acrescidas no plano de readaptação; d) Prorrogar 
o período de suspensão até metade do prazo inicialmente 
fixado, mas não por menos de l ano nem por forma a 
exceder o prazo máximo de suspensão previsto no n.° 5 do 
artigo 50º”. 
Porém, a referida aplicação subsidiária do Cód. Penal impõe 
a interpretação do artº14º da Lei nº15/2001 sob o prisma de 
que só o incumprimento culposo pode conduzir a um 
prognóstico desfavorável relativamente ao comportamento 
do arguido, quando aqui se prevê a falta de pagamento das 
prestações tributárias. 
Certo que nos termos do artº51º nº2 do Cód. Penal “Os 
deveres impostos não podem em caso algum representar 
para o condenado obrigações cujo cumprimento não seja 
razoavelmente de lhe exigir”. 
Aflorando a pertinência constitucional dos princípios da 
igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade de que se 
socorre o arguido, discorre o Tribunal Constitucional no seu 
indicado Aresto, lavrado no Proc. nº647/02 – 1ªSecção, em 
21/5/03: 
“..., podendo a realização dos fins do Estado -dependente do 
cumprimento do dever de pagar impostos - justificar a 
adopção do critério da vantagem patrimonial no 
estabelecimento dos limites da pena de multa, não há 
qualquer motivo para censurar, como desproporcionada, a 
obrigação de pagamento da quantia em dívida como 
condição da suspensão da execução da pena. As razões que, 
relativamente à generalidade dos crimes, subjazem ao 
regime constante do artigo 51º nº 2, do Código Penal (supra, 
10.6.), não têm necessariamente de assumir preponderância 
nos crimes tributários: no caso destes crimes, a eficácia do 
sistema fiscal pode perfeitamente justificar regime diverso, 
que exclua a relevância das condições pessoais do 
condenado no momento da imposição da obrigação de 
pagamento e atenda unicamente ao montante da quantia em 
dívida. Dito de outro modo, o objectivo de interesse público 
que preside ao dever de pagamento dos impostos justifica 
um tratamento diferenciado face a outros deveres de carácter 
patrimonial e, como tal, uma concepção da suspensão da 
execução da pena como medida sancionatória que cuida 
mais da vítima do que do delinquente (sobre a suspensão da 
execução da pena como medida que “permite cuidar ao 
mesmo tempo do delinquente e da vítima”, veja-se Manso-
Preto, “Algumas considerações sobre a suspensão 
condicional da pena”, in Textos, Centro de Estudos 
Judiciários, 1990-91, p. 173). 
As normas em apreço não se afiguram, portanto, 
desproporcionadas, quando apenas encaradas na perspectiva 
da automática correspondência entre o montante da quantia 
em dívida e o montante a pagar como condição de 
suspensão da execução da pena, atendendo à justificável 
primazia que, no caso dos crimes fiscais, assume interesse 
em arrecadar impostos. 
Cabe, todavia, questionar se não existirá desproporção 
quando, no momento da imposição da obrigação, o julgador 
se apercebe de que o condenado muito provavelmente não 
irá pagar o montante em dívida, por impossibilidade de o 
fazer. 
Esta impossibilidade, que não chegou a ser declarada pelo 
tribunal recorrido – pois que este analisou a questão em 
abstracto, sem averiguar se o ora recorrente efectivamente 
estava impossibilitado de cumprir (supra, 10.5.) –, não 
altera, todavia, a conclusão a que se chegou.  
Em primeiro lugar, porque perante tal impossibilidade, a lei 
não exclui a possibilidade de suspensão da execução da 
pena.  
Dir-se-á que tal exclusão se encontra implícita na lei, 
atendendo a que não seria razoável que a lei permitisse ao 
juiz condicionar a suspensão da execução da pena de prisão 
ao cumprimento de um dever que ele próprio sabe ser de 
cumprimento impossível.  
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Todavia, tal objecção não procede, pois que traz implícita a 
ideia de que o juiz necessariamente elabora um prognóstico 
quanto à possibilidade de cumprimento da obrigação, no 
momento do decretamento da suspensão da execução da 
pena. Ora, nada permite supor a existência de um tal 
prognóstico: sucede apenas que a lei – bem ou mal, mas este 
aspecto é, para a questão de constitucionalidade que nos 
ocupa, irrelevante –, verificadas as condições gerais de 
suspensão da execução da pena (nas quais não se inclui a 
possibilidade de cumprimento da obrigação de pagamento 
da quantia em dívida), permite o decretamento de tal 
suspensão. O juízo do julgador quanto à possibilidade de 
pagar é, para tal efeito, indiferente.  
Em segundo lugar, porque mesmo parecendo impossível o 
cumprimento no momento da imposição da obrigação que 
condiciona a suspensão da execução pena, pode suceder 
que, mais tarde, se altere a fortuna do condenado e, como 
tal, seja possível ao Estado arrecadar a totalidade da quantia 
em dívida. 
A imposição de uma obrigação de cumprimento muito 
difícil ou de aparência impossível teria assim esta vantagem: 
a de dispensar a modificação do dever (cfr. artigo 51°, n.° 3, 
do Código Penal) no caso de alteração (para melhor) da 
situação económica do condenado. E, neste caso, não se 
vislumbra qualquer razão para o seu tratamento de favor, 
nem à luz do princípio da culpa, nem à luz dos princípios da 
proporcionalidade e da adequação. 
Em terceiro lugar, e decisivamente, o não cumprimento não 
culposo da obrigação não determina a revogação da 
suspensão da execução da pena. Como claramente decorre 
do regime do Código Penal para o qual remetia o artigo 11°, 
n.° 7, do RJlFNA, bem como do nº 2 ao artigo 14º do RGIT, 
a revogação é sempre uma possibilidade; além disso, a 
revogação não dispensa a culpa do condenado (supra, 10.4.).  
Não colidem, assim, com os princípios constitucionais da 
culpa, adequação e proporcionalidade, as normas contidas 
no artigo 11°, n.° 7, do RJIFNA, e no artigo 14º. do RGIT”. 
Como em dado momento se refere no Ac. do T.C. nº596/99, 
de 2/11, in D.R., IIª Série, nº44, de 22/2/2000, pág.3600, “..., 
em certos casos, a suspensão da execução da pena de prisão 
só permite realizar de forma adequada e suficiente as 
finalidades da punição se a ela – suspensão da execução – se 
associar a reparação dos danos provocados ao lesado, 
traduzida no pagamento (ou prestação de garantia de 
pagamento) da indemnização devida”.  

* 
Assim sendo, a condicionada suspensão da execução da 
pena de prisão determinada pelo tribunal recorrido, porque 
“ope legis”, não é passível de qualquer censura pois que não 
implica a derrogação do princípio consagrado no nosso 
sistema penal de que a falta de cumprimento das condições 
da suspensão não determina automaticamente a revogação 
desta, antes impondo a lei ao juiz que averigue do carácter 
culposo desse incumprimento e que, mesmo verificando a 
existência de culpa (sem o que a revogação não é possível), 
considere a possibilidade de aplicação de alguma das 
legalmente previstas soluções alternativas à revogação, só se 
determinando tal revogação nas situações de acentuada 
gravidade expressamente previstas na lei penal (cf. artºs. 55° 
e 56° do C. P.).  
 
Como bem salienta o Ministério Público na sua exaustiva 
resposta, a restrição derivada da obrigatoriedade da 
imposição da condição do pagamento aplica-se a todo e 
qualquer arguido condenado pelos referidos crimes em pena 
de prisão suspensa na sua execução, sendo tal suspensão 
decidida nos termos do art. 50° do Cód. Penal, 
necessariamente atendendo às específicas condições de cada 
um, relativamente aos parâmetros que este preceito legal 
obriga sejam considerados na formulação do exigido juízo 
de prognose sobre a adequação e a suficiência da suspensão 
relativamente à realização das finalidades de prevenção 
geral e especial da pena a aplicar. 
Improcedem, pois, as conclusões do recorrente, não 
merecendo a douta sentença qualquer censura. 

Termos em que, acordam os Juízes nesta Relação em negar 
provimento ao presente recurso. 
 
Custas pelo recorrente, sem prejuízo do concedido apoio 
judiciário.  
 
Porto, 05 de Maio de 2004 
Ângelo Augusto Brandão Morais  
José Carlos Borges Martins 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Manuel Baião Papão 
 
 
19. Sumário nº 4167 
As fotografias ilicitamente obtidas não 
podem ser usadas como meio de prova. 
 
Acordam, em conferência, na 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto 
 
1. Relatório 
B....., identificada nos autos, assistente constituída no 
processo comum n.º../.. do -º Juízo Criminal do Tribunal da 
Comarca de....., onde é arguida C....., recorreu para este 
Tribunal da Relação do despacho proferido pela M.ª Juiz, 
em audiência de julgamento, não admitindo a junção aos 
autos de “umas fotografias”, formulando as seguintes 
conclusões:  
 
a) o douto despacho recorrido violou os princípios 
essenciais do processo penal que apontam para a descoberta 
da verdade material, mormente o art. 340º do C.P.Penal, 
entre os mais aplicáveis;  
 
b) deve pois ser revogado e anulado o julgamento que 
subsequentemente absolveu a arguida.  
 
O M.P. junto do tribunal “a quo” respondeu, defendendo a 
legalidade do despacho recorrido, concluindo (em síntese): 
 
a) as referidas fotografias só poderiam valer como meio de 
prova, se a sua obtenção fosse lícita- arts. 192º e 199º do 
Cód. Penal – sendo nulas quaisquer provas obtidas mediante 
a intromissão na vida privada do respectivo titular - art. 
126º, 3 do C.P.Penal;  
 
b) as fotografias apresentadas pela assistente (recorrente) 
relativas à arguida no suposto local da ocorrência dos factos 
não poderiam servir de prova, dado que não continham a 
data da sua realização, nem tão pouco tinham sido 
consentidas por esta; 
 
c) Daí que, para além da falta de consentimento, que torna 
por si a prova ilícita, não contendo a fotografia qualquer 
data, de pouco ou nada serviria para esclarecer a 
factualidade de que a arguida vem acusada, nomeadamente 
quanto à data da prática dos factos. 
 
Nesta Relação, o Ex.mo Procurador-geral Adjunto emitiu 
parecer no sentido de dever ser negado provimento ao 
recurso.  
 
Colhidos os vistos legais, foi o processo submetido à 
conferência.  
 
2. Fundamentação 
2.1. Matéria de facto 
 
Com interesse para o julgamento do presente recurso, 
consideramos relevantes os seguintes factos:  
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a) No decorrer da audiência de discussão e julgamento, 
realizada em 10-02-2003, logo após a arguida ter sido 
ouvida, a advogada da assistente pediu a palavra, tendo 
requerido: “Por só ultimamente tomar conhecimento de 
umas fotografias tiradas por um vizinho no dia da prática 
dos factos, requer a sua junção aos autos nesta audiência, ao 
abrigo do disposto no art. 327º, n.º 2 e 340º do Cód. Proc. 
Penal” – cfr. fls. 145 dos autos. 
 
b) Dada a palavra ao advogado da arguida, foi dito: “Salvo 
melhor opinião os referidos fotogramas não contêm, o que 
deveria ser possível nelas verter: a data. Assim sendo, 
atreve-se a defesa a afirmar que tal meio de prova é 
inadequado (...) - art. 340º, n.º 4 al. b), opõe-se” – cfr. fls. 
145 dos autos;  
 
c) A M.ª Juiz proferiu, então, o seguinte despacho (ora 
recorrido): “Compulsadas as referidas fotografias verifica-se 
que das mesmas consta uma pessoa que se supõe ser a 
arguida, por isso o Tribunal ordena que as fotografias sejam 
exibidas à arguida, e foi-lhe perguntado se era ela quem se 
encontrava nas respectivas fotografias, ao qual respondeu 
afirmativamente. Mais lhe foi perguntado se tinha dado 
consentimento para ser fotografada e pela mesma foi dito 
que não. Atento a requerida junção das aludidas provas, não 
se nos afigura necessária à descoberta da verdade além de 
que põe-se em causa o meio pelo qual foram obtidas, 
nomeadamente através de fotografias ilícitas – atento o 
disposto no art. 199º do C. Penal.  
Pelo exposto não admito a junção das mesmas para a 
descoberta da verdade material. Notifique” – cfr. fls. 145 
dos autos.  
 
2.2. Matéria de direito 
O objecto do presente recurso é o despacho que indeferiu a 
junção de umas fotografias com o fundamento de não se 
afigurar que tal junção era necessária à descoberta da 
verdade, e da sua obtenção ser ilícita (art. 199º do Cód. 
Penal). 
A assistente insurge-se contra o despacho recorrido, 
alegando a violação dos princípios essenciais para a 
descoberta da verdade material (art. 340º do C.P.Penal), em 
termos muito genéricos.  
 
Não procura, desde logo, mostrar a possibilidade provar que 
as fotografias foram tiradas no dia e hora dos factos 
narrados na acusação. Tais factos, consistiam na entrada da 
arguida no quintal da assistente e com uma sachola ter 
desferido diversas pancadas e pontapés nuns pés de couve e 
repolho ali plantados (fls. 22). A arguida era vizinha da 
assistente. Conforme disse a própria assistente a fls. 8 “ela 
tem livre acesso ao mesmo quintal”, pelo que a sua presença 
no local onde as fotografias foram tiradas era possível em 
qualquer altura. Sem uma indicação (ou possibilidade dessa 
prova) do dia e hora em que as referidas fotografias foram 
tiradas, era perfeitamente possível que o tivessem sido muito 
antes, ou muito depois dos factos constantes da acusação.  
Assim, e só por este motivo, era de indeferir a sua junção – 
cfr. art. 340º, 4º, al. b) do Cód. Proc. Civil (o meio de prova 
é inócuo para prova do essencial). 
 
Por outro lado a recorrente não rebate também o outro 
fundamento de indeferimento do requerimento de prova, isto 
é, que o meio de prova (fotografia) foi obtido ilicitamente.  
Nos termos do art. 340º, n.º 3 devem ser indeferidos os 
requerimentos de prova quando a “prova ou o respectivo 
meio” forem legalmente inadmissíveis. O art. 199º, 2 do 
C.Penal prevê como ilícito criminalmente punível a 
obtenção de fotografias contra a vontade da pessoa visada.  
É certo que não podemos reconduzir a obtenção de uma 
fotografia, sem o consentimento do titular, a uma 
intromissão da vida privada (art. 126, 3 do C.P.Penal) - o 
Código Penal não inclui o art. 199º nos crimes contra a 
reserva da vida privada, mas sim nos crimes contra “outros 

bens jurídicos pessoais”, protegendo assim a imagem e não 
a intimidade da vida privada.  
Tal não significa, contudo, que a obtenção ilícita de uma 
fotografia seja um meio de prova admissível. A fonte das 
proibições de prova não é exclusiva da lei processual penal 
(GERMANO MARQUES DA SILVA, Direito Processual 
Penal II, pág. 128). Parece-nos, por outro lado, que a 
tipificação como crime da obtenção de fotografia sem o 
consentimento da pessoa visada (art. 199º, 2º do C.Penal) 
protege o direito à imagem através da proibição de obtenção 
de fotografias. Ora esta proibição é, a nosso ver, bastante 
para considerar que a prova assim obtida não possa ser 
admita. O art. 125º do C.P.Penal apenas admite as provas 
“que não forem proibidas por lei”, o que implica a não 
admissibilidade de qualquer prova obtida através de um 
meio proibido.  
Assim, também quanto a este aspecto o despacho recorrido 
não merece censura. 
 
Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso. 
 
3. Decisão 
Face ao exposto, os juízes da 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto acordam em negar provimento 
ao recurso.  
 
Custas pela recorrente (assistente) fixando a taxa de justiça 
em 3 UC. 
 
Porto, 19 de Maio de 2004 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Henriques Marques Salgueiro  
Francisco Augusto Soares de Matos Manso 
 
 
20. Sumário nº 4169 
O proprietário do imóvel não deixa de ter 
legitimidade de queixa contra danos pelo 
facto de já não estar na sua posse, pelo facto 
de o ter alienado verbalmente. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
Nos autos de instrução ../.. do -º Juízo do Tribunal Judicial 
de..... foi proferido despacho de não pronúncia dos arguidos 
B..... e C....., a quem o assistente D....., no requerimento para 
a abertura de instrução, havia imputado a autoria de um 
crime de dano p. e p. pelo art. 212 nº 1 do Cod. Penal. 

* 
O assistente D..... interpôs recurso desta decisão. 
A questão central suscitada no recurso está em saber se o 
proprietário de um imóvel mantém a legitimidade para 
apresentar queixa por danos nele provocados, mesmo depois 
de ter acordado verbalmente na sua alienação e de, em 
consequência de tal acordo verbal, ter deixado de exercer 
sobre o prédio actos reveladores da posse. 
Como norma violada é indicado o art. 1340 nºs 1 e 2 do 
Cod. Civil. 
Respondendo o magistrado do MP junto do tribunal 
recorrido e a arguida C..... pronunciaram-se pela 
improcedência do recurso. 
Nesta instância o sr. procurador geral adjunto emitiu parecer 
no sentido do recurso não merecer provimento. 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
Quer o despacho que decidiu o arquivamento do inquérito 
(fls. 36), quer o de não pronúncia (fls. 133), afirmam a falta 
de legitimidade do assistente D..... para apresentar a queixa 
pelo crime de dano. 
Assentam a afirmação da falta deste pressuposto no facto de 
o assistente já ter “alienado o imóvel em questão aquando da 
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pretensa produção dos estragos pelo arguido, em Março de 
2.002. Tal alienação foi realizada a favor da testemunha 
E....., por troca com outro imóvel, apenas por forma verbal, 
mas com efectiva transmissão da posse”. 
Considerou-se ainda no despacho que ordenou o 
arquivamento do inquérito, que, “embora o negócio 
celebrado seja nulo, por vício de forma”, o E..... é já o 
possuidor do prédio, gozando da presunção da titularidade 
do direito de propriedade, tendo “os poderes e faculdades 
inerentes ao conteúdo do direito de propriedade, impondo-se 
mesmo ao proprietário-não possuidor”. 
Sendo assim, seria o E....., e não o assistente, o titular dos 
interesses jurídico-penalmente protegidos pelo crime de 
dano. 
O despacho de não pronúncia aderiu a este raciocínio. 
Não é este o lugar para longas dissertações sobre a «posse», 
suas características e os meios de que o possuidor se pode 
socorrer para a sua defesa, mesmo perante o proprietário. 
Importa somente referir que a posse não é mais do que uma 
situação de poder de facto (art. 1251 do CC), a que a lei 
concede alguma protecção, mesmo contra quem se arroga da 
qualidade de proprietário, mas apenas enquanto o possuidor 
não for convencido na questão da titularidade do direito – 
art. 1278 nº 1 do CC. 
Isto pressupõe, naturalmente, a existência de um conflito 
entre o possuidor e o pretenso proprietário, que gera a 
incerteza quanto à titularidade do direito. A lei protege a 
situação de facto já existente, mas apenas enquanto o 
possuidor não for convencido na questão da titularidade do 
direito, nomeadamente pelas vias judiciais. A final, 
provando-se o direito, este prevalecerá sempre sobre a 
posse. 
Nada disto acontece nestes autos. 
Nenhuma dúvida parece existir sobre ser o assistente o 
proprietário do prédio onde os danos terão sido causados. 
Nem, por outro lado, nenhum conflito se suspeita entre o 
assistente e a pessoa com quem terá verbalmente acordado a 
venda. 
Mesmo que o assistente já não use ou explore o prédio, nem 
pretenda voltar a fazê-lo, por querer honrar o acordo verbal 
de alienação, outorgando no futuro a respectiva escritura, 
não deixa de ter efectivo interesse na defesa da integridade 
do imóvel que ainda é seu. Está em causa a destruição de 
uma vedação que delimita dois prédios confinantes. O facto 
de a linha divisória não passar pelo sítio onde a vedação foi 
colocada, pode reduzir o valor do prédio. Isto, para além do 
valor intrínseco da própria vedação se poder reflectir no 
preço da venda. 
A incriminação no crime de dano protege a propriedade 
contra agressões que atingem directamente a existência ou a 
integridade do estado da coisa. Há quem defenda que, em 
alguns casos, o direito de queixa não cabe apenas ao 
proprietário, também assistindo às pessoas legitimadas a 
deter, usar e fruir a coisa (v.g. o inquilino) e como tais 
prejudicadas pela acção de destruição, danificação, 
deformação ou inutilização – v. Comentário Conimbricense, 
tomo II, pag.. 236. Porém, em nenhuma das orientações 
conhecidas, o proprietário é excluído do direito de queixa, 
porque tal implicaria uma alteração do bem jurídico 
protegido pela incriminação. 
No inquérito e na instrução, porque se partiu da falta de 
legitimidade do recorrente para apresentar a queixa, não se 
curou de investigar outros factos com interesse para a 
decisão sobre a verificação dos pressupostos de que depende 
a aplicação ao arguido de uma pena ou medida de segurança 
(cfr. art. 308 nº 1 do CPP). Embora alguns factos relevantes 
sejam referidos de forma lateral, não se orientou a 
investigação com vista a saber, nomeadamente, se a vedação 
foi colocada pelo assistente ou já pelo E....., qual o grau de 
incorporação da vedação no prédio (cfr. art. 1340 nº 3 do 
CC), se esta foi retirada mantendo intacta a sua 
funcionalidade (facto eventualmente com interesse, no caso 
de ter sido colocada pelo E..... e não estar incorporada no 
prédio), se existem circunstâncias que excluam a culpa (ao 
contrário do que parece decorrer do despacho recorrido o 

simples facto de a vedação poder estar colocada no terreno 
dos arguidos não justifica, por si só, a acção directa, por 
nada indicar a impossibilidade do recurso aos meios 
coercivos normais – cfr. art. 336 nº 1 do CC), etc. 
Essas omissões impõem a reabertura da instrução. 
É certo que no art. 291 nº 1 do CPP se dispõe que “o juiz 
indefere, por despacho irrecorrível, os actos requeridos que 
não interessarem à investigação...”, tendo já sido indeferidas 
as diligências requeridas no requerimento para a abertura da 
instrução. Mas isso pressupõe que o juiz investigue 
autonomamente os factos com interesse para a decisão de 
pronúncia ou não pronúncia. Pelas razões referidas, houve 
factos relevantes que não foram considerados e que agora 
deverão ser objecto de investigação, com recurso, ou não, à 
prova requerida pelo assistente. 
 
DECISÃO 
Os juízes do Tribunal da Relação do Porto concedendo 
provimento ao recurso, ordenam a reabertura da instrução 
com vista à investigação dos factos relevantes à decisão, nos 
termos acima indicados. 
Sem custas. 
 
Porto, 19 de Maio de 2004 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
Ângelo Augusto Brandão Morais  
José Carlos Borges Martins 
 
 
21. Sumário nº 4172 
Enquanto estiver em curso o inquérito 
relativamente a crimes públicos denunciados 
pelo queixoso, esta pode requerer a sua 
constituição como assistente relativamente 
aos crimes de natureza particular por ela 
também denunciados, desde que ainda não 
tenha decorrido o prazo para exercer o 
direito de queixa. 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação do Porto: 
 
Na comarca de....., B..... apresentou queixa contra três 
indivíduos, que identificou, pela prática de factos que 
poderão integrar mais de um crime, sendo um deles 
particular. 
Foi instaurado inquérito. 
A queixosa pediu a sua admissão nos autos como assistente. 
O senhor juiz admitiu a queixosa como assistente quanto aos 
crimes não particulares, mas não em relação ao crime 
particular, com o fundamento de que já havia expirado o 
prazo do artº 68º, nº 2, do CPP. 
 
Dessa decisão interpôs recurso o Mº Pº, sustentando, em 
síntese, na sua motivação: 
O pedido de constituição de assistente relativamente a um 
crime particular pode ser apresentado para além do prazo a 
que alude o artº 68º, nº 2, do CPP, desde que não se mostre 
ultrapassado o prazo para apresentação de queixa fixado no 
artº 115º, nº 1, do CP. 
No caso, não estava esgotado este prazo. 
Assim, e porque o processo prosseguia relativamente a 
outros crimes, o senhor juiz devia ter admitido a queixosa 
como assistente também em relação ao crime particular. 
 
O recurso foi admitido. 
Não houve resposta. 
Nesta instância, o senhor procurador-geral adjunto foi de 
parecer que o recurso merece provimento. 
Foi cumprido o artº 417º, nº 2, do CPP. 
Corridos os vistos, cumpre decidir. 
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Fundamentação: 
 
Nos termos do artº 246º, nº 4, do CPP, quem apresente uma 
queixa por crime particular tem obrigatoriamente de declarar 
que deseja constituir-se assistente. E, em conformidade com 
o artº 68º, nº 2, do mesmo código, o pedido de constituição 
de assistente nos casos de crime particular tem lugar no 
prazo de 8 dias a contar daquela declaração.  
Entendeu-se na decisão recorrida que a não observância do 
prazo do artº 68º, nº 2, preclude o direito de constituição de 
assistente. Como, no caso, a queixa foi apresentada em 
3/4/2003 e o pedido de constituição de assistente só teve 
lugar em 23/6/2003, o senhor juiz não admitiu a queixosa 
como assistente em relação ao crime particular. 
É claro que a não observância do prazo fixado no artº 68º, nº 
2, tem que ter alguma consequência. De outro modo, não 
teria justificação a fixação desse prazo. E toda a norma tem 
a sua função. 
E essa consequência só pode ser a de o Mº Pº não prosseguir 
no procedimento relativamente ao crime particular, por lhe 
faltar legitimidade, arquivando o inquérito, se este tiver por 
objecto unicamente esse crime. 
Mas, esse arquivamento, porque se funda em razões 
puramente formais, não impede, só por si, o queixoso de 
apresentar nova queixa, iniciando novo procedimento, visto 
que a respectiva decisão só se impõe dentro do processo em 
que foi proferida. O ponto é que não esteja esgotado o prazo 
do artº 115º, nº 1, do CP – prazo para o exercício do direito 
de queixa. Como é óbvio, esta norma de cariz substantivo 
não pode ser anulada pela norma meramente instrumental do 
nº 2 do artº 68º. 
Nos casos em que, como no presente, há outros crimes para 
além do particular, se o queixoso não requerer a sua 
constituição como assistente no prazo do artº 68º, nº 2, e 
devendo o inquérito prosseguir pelos outros crimes, o Mº Pº 
deve restringir a investigação a estes. E, se o queixoso não 
pedir a sua constituição como assistente até final do 
inquérito, o Mº Pº deve nessa altura proferir despacho de 
arquivamento quanto ao crime particular. Mas, se, com o 
inquérito em curso, o queixoso vem pedir a sua constituição 
como assistente relativamente ao crime particular, deve 
entender-se que está em tempo, a menos que já esteja extinto 
o direito de queixa, pelo decurso do prazo do artº 115º, nº 1. 
Na verdade, se o ofendido sempre estava em tempo de 
apresentar nova queixa, assim iniciando novo inquérito, não 
existe nenhuma razão para não lhe ser permitido exercer no 
inquérito que já está a decorrer por outros crimes os poderes 
que lhe seria facultado exercer em novo inquérito. Pelo 
contrário, há todas as razões para que isso lhe seja 
permitido: economia processual, facilidades de prova, etc. 
Assim, no caso, estando ainda longe o termo do prazo do 
artº 115º, nº 1, e prosseguindo o inquérito pelos outros 
crimes denunciados pela queixosa, esta, na data em que 
pediu a sua constituição como assistente, estava em tempo 
de fazê-lo, neste processo, em relação ao crime particular. 
 
Decisão: 
 
Em face do exposto, acordam os juízes desta Relação, no 
provimento do recurso, em revogar a decisão recorrida, que 
deve ser substituída por outra, no pressuposto de que, 
quando requereu a sua constituição como assistente, a 
queixosa estava em tempo de fazê-lo neste processo 
relativamente ao crime particular. 
Sem custas. 
 
Porto, 19 de Maio de 2004 
Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
 
 
 

22. Sumário nº 4176 
I – Não é inconstitucional a norma que 
determina qual é a autoridade administrativa 
competente para punir o ilícito de mera 
ordenação social. 
II – O mesmo acontece com a norma que 
permite a delegação desse poder. 
III – Tais normas não integram o regime 
geral das contra-ordenações e não violam, 
por isso, o princípio da reserva da lei, nem o 
princípio da confiança. 
 
Acordam, em audiência, na 1ª Secção Criminal do Tribunal 
da Relação do Porto 
 
1. Relatório 
B....., identificado nos autos, recorreu para esta Relação da 
sentença proferida no Tribunal Judicial da Comarca....., que 
julgou improcedente a impugnação judicial da coima (120 
dias de inibição de conduzir) que lhe foi aplicada pelo Chefe 
de Divisão de Contra Ordenações da Direcção Regional de 
Viação Norte, pela prática da contra-ordenação prevista e 
punida pelo artigo 24º do Regulamento de Sinalização de 
Trânsito (Dec. Regulamentar 22/A/98, de 1/10).  
 
Em síntese conclui:  
 
a) já na impugnação judicial da coima, o ora recorrente 
defendia que o art. 34º, n.º 2 e 3 do Dec. Lei 433/82, de 27 
de Outubro, com a redacção introduzida pelo Dec. Lei 
356/89, de 17 de Outubro, era inconstitucional, pelo que, em 
consequência, deveria ser revogada a decisão que aplicou a 
sanção acessória que lhe foi aplicada;  
b) Porque a matéria em causa afecta interesses da 
generalidade dos cidadãos, a previsão do n.º 2 do art. 34º do 
DL 433/82, de 27/10, ao permitir que o Ministro da 
Administração Interna defina quais os serviços competentes 
para decidirem em processo contra ordenacional, e a do n.º 3 
do art. 34º, ao permitir que, por usa vez, os dirigentes desses 
serviços deleguem as suas competências nos dirigentes de 
grau hierarquicamente inferior, operam uma “inversão 
inconstitucional dos poderes de volição primários que, por 
definição, apenas podem caber ao legislador”. 
 
c) deste modo, os n.ºs 2 e 3 do referido art. 34º violam o 
princípio da segurança jurídica e da protecção da confiança 
dos cidadãos, princípio concretizador do Estado Direito 
Democrático, previsto no art. 2º da Constituição; 
 
O M.P. junto do Tribunal “a quo” pugnou pela manutenção 
da sentença recorrida. 
 
Nesta Relação, o Ex.mo Procurador-geral Adjunto emitiu 
parecer no sentido da improcedência do recurso, por falta de 
objecto. Em seu entender, a decisão recorrida não aplicou o 
artigo 34º do Dec. Lei 433/82, tendo decidido em função do 
Despacho 521/98 (DR II S de 9 de Janeiro), sendo assim a 
questão da inconstitucionalidade, ora colocada, “uma 
questão teórica”. 
 
Cumprido o disposto no art.º 417º, n.º 2 do Cód. Proc. Penal, 
o arguido respondeu, nos termos constantes de fls. 66. 
 
Colhidos os vistos legais, foi o processo submetido à 
conferência. 
2. Fundamentação 
2.1. Matéria de facto 
Para a decisão proferida em 1ª instância, foi relevante a 
seguinte matéria de facto: 
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a) o recorrente foi condenado pela prática de uma contra-
ordenação prevista e punida pelo art. 24º do Regulamento de 
Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto 
Regulamentar 22-A/98, de 1/10, na sanção acessória de 120 
dias de inibição de conduzir;  
 
b) tal coima foi-lhe aplicada pelo Chefe de Divisão da 
Direcção Regional de Viação do Norte. 
 
2.2. Matéria de direito 
O Ex.mo Procurador Geral Adjunto, no seu parecer, entende 
que o presente recurso não tem objecto, uma vez que a 
questão da inconstitucionalidade é meramente teórica, sem 
repercussões sobre o julgamento da causa. 
Julgamos, todavia, que não é assim.  
A inconstitucionalidade do art. 34º, n.ºs 2 e 3 do Dec. Lei 
433782, de 27/10 (na redacção pelo Dec. Lei 356/89, de 
17/10) tem repercussões no presente caso. Na verdade, o 
próprio recorrente, logo na alínea a) das conclusões da sua 
motivação, invoca tal repercussão, ao pedir a “revogação” 
da sanção acessória que lhe foi aplicada, como consequência 
da inconstitucionalidade das normas em causa. E tal 
implicação é, de facto, necessária. No caso das referidas 
normas serem inconstitucionais, tal significa que o Ministro 
da Administração Interna não pode designar as entidades 
com competência para aplicar a coima, nem estas entidades 
podem, nos termos legais, delegar a competência. Sendo 
assim, a aplicação de uma coima, nestas condições, é ilegal 
por falta de competência da entidade que a aplicou.  
 
Terá o recorrente razão, quanto à inconstitucionalidade do 
art. 34º, n.ºs 2 e 3 do Dec. Lei 433/82, de 27/10? 
 
Vejamos, antes de mais, qual o regime jurídico aplicado, 
para depois o confrontarmos com os invocados princípios 
constitucionais.  
 
O art. 34º tem a seguinte redacção: 
“(…)  
Competência em razão da matéria  
1 - A competência em razão da matéria pertencerá às 
autoridades determinadas pela lei que prevê e sanciona as 
contra-ordenações; 
2 - No silêncio da lei serão competentes os serviços 
designados pelo membro do Governo responsável pela tutela 
dos interesses que a contra-ordenação visa defender ou 
promover. 
3 - Os dirigentes dos serviços aos quais tenha sido atribuída 
a competência a que se refere o número anterior podem 
delegá-la, nos termos gerais, nos dirigentes de grau 
hierarquicamente inferior”. 
 
O Código da Estrada, aprovado pelo Dec. Lei 114/94, de 
3/5, não atribui competência para aplicação das sanções aí 
previstas e nos seus regulamentos de execução. Verifica-se, 
assim, o pressuposto referido no citado art. 34º, n.º 2 (“no 
silêncio da lei”), para que a atribuição de competência seja 
feita através do Ministro da Administração Interna, pois é 
ele o responsável pela tutela dos interesses em causa.  
 
O Ministro da Administração Interna, por Despacho de 7/94, 
de 6/9 (DR II Série, de 23/9), designou como competentes 
as seguintes entidades: Governador Civil do Distrito em que 
foi cometida a infracção e Director Geral de Viação, 
conforme a gravidade das infracções.  
 
Por seu turno, o Director Geral de Viação, através do 
Despacho 6723/2001, de 10/3 (DR II Série, n.º 78, de 2/4), 
delegou os respectivos poderes de aplicação de coimas e 
sanções acessórias, nos processos de contra-ordenação, no 
Director de Serviços da Direcção Regional de Viação Norte;  
 
Finalmente, por Despacho n.º 15701/01, de 9/7 (DR II Série, 
175, de 30/7) o Director de Serviços subdelegou a referida 
competência, no Chefe de Divisão de contra-ordenações. 

Quanto à constitucionalidade do regime de atribuição da 
competência e possibilidade da sua delegação, por ofensa do 
princípio da reserva de lei, não são legítimas dúvidas. O 
Tribunal Constitucional (Acórdão 387/2003, de 15/7/03) 
entendeu que não havia aí qualquer inconstitucionalidade, 
por violação da reserva de lei:  
“(…) A questão de saber se a determinação da autoridade 
administrativa competente para punir um ilícito de mera 
ordenação social integra o regime geral de punição dos actos 
ilícitos de mera ordenação social e do respectivo processo, a 
que se refere o artigo 165º, n.º 1, alínea d), da Constituição, 
mereceu já, por diversas vezes, uma resposta negativa por 
parte deste Tribunal.  
Assim, como se afirmou no Acórdão n.º 174/2003 (inédito), 
é “o próprio regime geral das contra-ordenações que remete 
para a lei que prevê as contra-ordenações em especial a 
indicação das entidades a quem compete a aplicação das 
correspondentes coimas; e é essa norma, apenas, que integra 
aquele regime geral” (no mesmo sentido, cfr., ainda os 
Acórdãos n.ºs 50/2003 e 62/2003, ambos inéditos).  
Por outras palavras, é apenas a opção de atribuir às 
autoridades administrativas, em geral, tal competência que 
integra o regime geral a que alude o artigo 165º, n.º 1, alínea 
d), da Constituição. Uma vez tomada essa opção, expressa 
nos artigos 33º e 34º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de 
Outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 356/89, de 17 de 
Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, 
ao abrigo das correspondentes autorizações legislativas, a 
determinação da autoridade administrativa concretamente 
competente, em cada caso, para a aplicação das coimas é 
feita nos termos aí previstos. 
O artigo 33º do Decreto-Lei n.º 433/82 prescreve que o 
processamento das contra-ordenações e a aplicação das 
coimas incumbem às autoridades administrativas. Por seu 
turno, o artigo seguinte estabelece as regras que determinam 
a competência em razão da matéria das mesmas autoridades 
administrativas.  
De acordo com essas regras, tal competência pertencerá às 
autoridades indicadas pela lei que prevê e sanciona as 
contra-ordenações; no seu silêncio, serão competentes os 
serviços designados pelo membro do Governo responsável 
pela tutela dos interesses que a contra-ordenação visa 
defender ou promover. Por último, o mesmo artigo 34º 
permite que os dirigentes dos serviços aos quais tenha sido 
atribuída a competência a deleguem, nos termos gerais, nos 
dirigentes de grau hierarquicamente inferior. 
Parece evidente que a norma do n.º 2 do Despacho n.º 
521/98 se conforma com o disposto no artigo 34º, n.º 2, do 
Decreto-Lei n.º 433/82, pelo que a mesma não é passível de 
censura à luz do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 165º 
da Constituição. O facto de a Lei n.º 97/97, de 23 de Agosto, 
nada dispor sobre a competência do Director-Geral de 
Viação e dos Governadores Civis para a aplicação das 
coimas previstas no Código da Estrada é irrelevante, uma 
vez que essa questão se deve resolver, “no silêncio da lei”, 
nos termos previstos no artigo 34º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 
433/82 (…)” 
 
Não havendo violação das regras sobre a reserva de lei (art. 
165º, n.º1, al. d) da Constituição), poderá esse regime ser 
inconstitucional, por violação do “princípio da confiança” 
(art. 2º da Constituição)?  
Esta é a questão levantada pelo recorrente.  
 
A sentença recorrida concluiu que a decisão de delegar, ou 
não, constitui o exercício de um poder discricionário e, por 
isso, não é incompatível com o Estado de Direito. Com ele, 
pretende o legislador que a administração disponha de um 
espaço de actuação que possibilite escolhas e decisões 
responsáveis. Analisando o procedimento de contra-
ordenação, verifica-se que, após o levantamento do auto de 
notícia, o arguido é notificado do prazo que tem para 
apresentação da sua defesa e do local onde a poderá exercer. 
Da notificação da decisão condenatória, consta 
obrigatoriamente a informação de que a mesma poderá ser 
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impugnada judicialmente, dentro de certo prazo e de 
determinada forma. Assim, esta matéria está regulada em 
termos tais, que não põe em perigo a “lesão da confiança do 
cidadão nos efeitos jurídicos das normas legais” – cfr. fls. 
28.  
 
O recorrente insurge-se contra o entendimento sufragado na 
sentença, com falta de rigor (a fls. 35 cita uma passagem da 
sentença, alterando-a no essencial: a sentença diz que a 
decisão de delegar ou não delegar não é incompatível com o 
Estado de Direito - fls. 27, e transcreve precisamente o 
contrário) e com uma argumentação sem qualquer 
consistência, como vamos ver. 
 
Para fundamentar a violação do princípio da protecção da 
confiança, o recorrente invoca a impossibilidade de, nesta 
matéria, haver uma “panóplia de delegações e 
subdelegações”. Tal permissão gera a impossibilidade de se 
conhecer “quem, num determinado ponto do país, tem 
competência para aplicar coimas ou sanções não privativas 
da liberdade”, gerando assim uma incerteza sobre se a 
pessoa que julga e decide tem, de facto, competência para o 
fazer (fls. 35). 
 
Ora, como é bom de ver, sendo a atribuição de competência 
feita pelo Ministro da Tutela e publicada no Diário da 
República e sendo as delegações e subdelegações de 
poderes, também publicadas, não se compreende como se 
possa dizer que o cidadão interessado não saiba (ou não 
possa saber), qual a entidade competente. De facto, para 
efeitos de “protecção da confiança”, quanto ao 
conhecimento das entidades que, em cada ponto do país, 
aplicam coimas, basta a publicação no Diário da República, 
dos respectivos instrumentos legais que atribuem a 
competência. 
 
Quanto à “confiança” sobre a competência técnica das 
entidades que aplicam as coimas, também não se entende 
em que termos o recorrente pretendia ver tutelada essa 
confiança. A competência para o processamento e aplicação 
das coimas, é atribuído à Administração (art. 33º do Dec. 
Lei 433/82). É a entidade delegante que deve ter confiança 
na competência técnica do delegado, cabendo-lhe a si o 
poder de optar, ou não, pela delegação. Por outro lado, se 
estiverem cumpridos todos os requisitos legais da atribuição 
da competência, sua delegação e subdelegação, e se o 
interessado puder impugnar o acto final, está protegida a sua 
“confiança” numa apreciação ponderada e justa.  
É o caso do procedimento de contra-ordenação (cfr. artigos 
59º e seguintes do Dec. Lei 433/82, de 27/10). De resto, o 
recorrente teve oportunidade de impugnar o acto final e 
destacar os elementos do discurso jurídico condenatório, 
reveladores de falta de competência técnica do autor do 
acto. Se os não apontou, foi por que não quis (ou porque a 
sanção foi bem aplicada), o que mostra que o sistema legal 
permite sempre ao interessado o recurso aos Tribunais, onde 
a apreciação da legalidade da aplicação da coima é feita com 
todas as garantias do processo judicial. A confiança dos 
cidadãos está, assim, perfeitamente garantida, através do 
sistema globalmente considerado. 
 
Nestes termos e em nosso entender, verifica-se que as 
citadas normas do art. 34º, n.º 2 e 3 do Dec. Lei 433/82, de 
27/10, não põem minimamente em causa o princípio da 
“protecção da confiança” dos cidadãos num procedimento 
justo e na competência técnica da entidade administrativa 
que aplica a coima.  
 
3. Decisão 
Face ao exposto, os juízes da 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto acordam em negar provimento 
ao recurso e, consequentemente, confirmar a decisão 
recorrida.  
Custas pelo recorrente, fixando a taxa de justiça em 5 UC. 
 

Porto, 26 de Maio de 2004 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Henriques Marques Salgueiro  
Francisco Augusto Soares de Matos Manso 
José Manuel Baião Papão 
 
 
23. Sumário nº 4180 
A notificação ao arguido que tenha prestado 
termo de identidade e residência considera-se 
efectuada, apesar de a carta ter sido 
devolvida, desde que tenha sido enviada para 
a morada por ele indicada no termo de 
identidade e residência. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
Em processo comum com intervenção do tribunal singular 
(Proc. ../..) do 1º Juízo do Tribunal Judicial de Chaves, a sra. 
juiz proferiu despacho a considerar que a devolução da carta 
remetida ao arguido para notificação por via postal simples, 
com a indicação de ele já não morar na morada indicada, 
impede que se considere a notificação efectuada. 

* 
O MP interpôs recurso desta decisão. 
A única questão suscitada no recurso é a acima enunciada: 
saber se, no regime posterior ao Dec.-Lei 320-C/00 de 15-
12, o arguido deve ser considerado notificado, quando é 
devolvida a carta remetida para notificação por via postal 
simples. 
Não houve resposta ao recurso. 
Nesta instância, o sr. procurador geral adjunto limitou-se a 
acompanhar a motivação do recurso, pronunciando-se pelo 
seu provimento. 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
Já na vigência do Dec-Lei 320-C/00 de 15-12, o arguido 
B..... prestou TIR. 
Diz o art. 196 nº 2 do CPP que “para o efeito de ser 
notificado mediante via postal simples, nos termos da al. c) 
do nº 1 do art. 113, o arguido indica a sua residência, o local 
de trabalho ou outro domicílio à sua escolha”. 
E dispõe a al. c) do nº 3 do mesmo art. 196 do CPP que do 
termo deve constar (como de facto consta – fls. 10), que foi 
dado conhecimento ao arguido “de que as posteriores 
notificações serão feitas por via postal simples para a 
morada indicada no nº 2, excepto se o arguido comunicar 
uma outra...” 
Daqui resulta, de forma que se afigura inequívoca, que as 
notificações ao arguido, que já tenha prestado TIR, são (ou 
podem ser) feitas por via postal simples para a morada que 
ele tiver indicado. 
Há, pois, apenas que ler, com alguma atenção, o que diz o 
art. 113 sobre a notificação por via postal simples. 
Nº 3: “Quando efectuadas por via postal simples (...) o 
distribuidor do serviço postal deposita a carta na caixa do 
correio do notificando, lavra uma declaração indicando a 
data e confirmando o local exacto do depósito, e envia-a de 
imediato ao serviço ou ao tribunal remetente, considerando-
se a notificação efectuada no 5º dia posterior à data indicada 
na declaração lavrada pelo distribuidor do serviço postal, 
cominação esta que deverá constar do acto de notificação”. 
Foram observados todos os formalismos indicados, mas a 
sra. juiz considerou que a notificação não pode presumir-se, 
por a carta ter sido devolvida com indicação de que o 
arguido já não mora na morada indicada. 
Mas, a ser assim, fica sem efeito prático a obrigação de o 
arguido comunicar a nova morada, caso abandone a que 
inicialmente indicou.  



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 22 

 
 

123

Acresce que o legislador, no art. 113 nº 3 do CPP, nenhuma 
distinção faz para os casos em que as cartas são devolvidas. 
Nem se perceberia que fizesse, pois, a maior parte das vezes, 
a devolução é algo que está na disponibilidade e arbítrio de 
terceiros, que decidem, ou não, reenviá-las à procedência. 
Não deve o intérprete distinguir onde o legislador quis dar 
tratamento idêntico. 
Só mais uma nota: o julgamento na ausência do arguido não 
é incompatível com as suas garantias. Existiu nas diversas 
versões, quer do CPP de 1929, quer do actual, embora neste, 
no início, limitado a casos contados – cfr. redacção original 
do art. 334. A interpretação do despacho recorrido (repete-
se: sem qualquer apoio na letra da lei) corresponderia a 
escancarar as portas ao regresso da situação calamitosa que 
existiu nos primeiros tempos do actual CPP, em que o 
arguido, muitas vezes, só era julgado quando nisso 
«consentia», havendo processos com dezenas de 
adiamentos. Pense-se na possibilidade de o arguido, mesmo 
continuando na morada que indicou, não abrir as cartas 
remetidas para notificação, providenciando para a sua 
devolução ao tribunal remetente. Não foi esse o caminho 
que o legislador quis trilhar com as sucessivas alterações 
que foi introduzindo nas normas que regulam a notificação 
dos arguidos e a realização da audiência. 
 
DECISÃO 
Os juízes do Tribunal da Relação do Porto, concedendo 
provimento ao recurso, ordenam que a decisão recorrida seja 
substituída por outra que pressuponha que a devolução da 
carta remetida para notificação do arguido por via postal 
simples, nos termos do art. 113 nºs 1 e 3 do CPP, não é 
fundamento para se considerar que a notificação não foi 
efectuada. 
Sem custas. 
 
Porto, 09 de Junho de 2004 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
Ângelo Augusto Brandão Morais  
José Carlos Borges Martins 
 
 
24. Sumário nº 4185 
I – Tendo-se iniciado o julgamento sem a 
presença do arguido, nos termos do nº 2 do 
artigo 333 do Código de Processo Penal, o 
arguido não pode ser compelido a 
comparecer à audiência, através de 
mandados de detenção. 
II – Com efeito, iniciado o julgamento, por se 
ter considerado que a audiência podia 
começar sem a presença do arguido, já não é 
logicamente aplicável o disposto no nº 1 do 
artigo 333, quanto às medidas necessárias 
tendentes a obter a sua presença em 
julgamento. 
III – O disposto no nº 2 do artigo 333 
pressupõe a falta do arguido à audiência; as 
medidas referidas no nº 1 destinam-se a 
evitar essa falta. 
 
Acordam, em audiência, na 1ª Secção Criminal do Tribunal 
da Relação do Porto 
 
1. Relatório 
B..... e C....., identificados nos autos, faltaram à audiência de 
julgamento em processo comum (tribunal singular) 
designada para o dia 23/01/03, no Tribunal Judicial da 
Comarca de......  

Aberta a audiência, o M.P. promoveu o julgamento na sua 
ausência, nos termos do art. 333º n.º 2 do Cód. Proc. Penal, 
o que foi feito.  
Finda a produção de prova, o M.ºP.º requereu então a 
emissão de mandados de detenção, para assegurar a sua 
comparência.  
 
Tal requerimento foi indeferido.  
 
Realizada a audiência de julgamento, os arguidos foram 
absolvidos da prática, em co-autoria, de um crime de furto 
previsto e punido no art. 203º, 1 do Código Penal.  
Inconformado com o despacho que indeferiu a emissão de 
mandados de detenção, o M.P. recorreu para esta Relação, 
formulando as seguintes conclusões:  
 
1 - nos termos do art. 61º, n.º 3, al. a), 332º, n.º 1 e 333º, n.º 
1 do C. P. Penal, é obrigatória a presença do arguido na 
audiência de julgamento, devendo o juiz, no caso de falta do 
arguido, tomar as medidas necessárias a assegurar a sua 
comparência, ou seja, deverá ordenar a emissão de 
mandados de detenção do faltoso para assegurar a sua 
presença pelo tempo indispensável à realização da 
audiência, nos termos dos arts.116º, n.º 2 e 254º, n.º 1, al. b) 
do C.P.Penal; 
 
2 - Os arguidos faltaram à audiência de julgamento realizada 
no processo à margem referenciado e encontravam-se 
devidamente notificados por via postal simples, tendo 
prestado TIR; 
 
3 - Assim, ao não ordenar a emissão de mandados de 
detenção dos arguidos, o despacho recorrido violou as 
normas dos arts. 61º, n.º 3, al. a), 332º, n.º 1, 116º, n.º 2 e 
254º, n.º 1 al. b) do C.P.P.; 
 
4 - Resulta da fundamentação do despacho recorrido ter o 
M. juiz “a quo” interpretado erradamente as referidas 
normas e ainda a norma do art. 61º, n.º 1 al. c), no sentido de 
ser obrigatória a presença dos arguidos na audiência de 
julgamento;  
 
5 - Por outro lado, nos termos do disposto no art. 340º do C. 
P. Penal, o juiz deve ordenar a produção de todos os meios 
de prova necessários à descoberta da verdade e à boa 
decisão da causa;  
 
6 – No caso concreto dos autos à margem referenciados, o 
interrogatório dos arguidos em audiência de julgamento 
constitui um meio de prova necessário à descoberta da 
verdade e à boa decisão da causa;  
 
7 – Ao não ordenar a emissão de mandados de detenção a 
fim de assegurar a comparência dos arguidos em julgamento 
para serem ouvidos, o despacho recorrido violou a norma do 
art. 340º, n.º 1 do C.P.Penal;  
 
8 - Resulta da fundamentação do despacho recorrido, ter o 
M. juiz interpretado erradamente a norma do art. 340º, 1 e 
ainda o art. 61º, n.º 1, al. c) do C.P.P. no sentido que as 
declarações do arguido não constituem um meio de prova;  
 
9 – Além do mais, a inobservância pelo M.Juiz da 
obrigatoriedade de assegurar a presença dos arguidos em 
audiência com vista ao seu interrogatório constitui a 
nulidade prevista no art. 120º, n.º 2, al. d) do C. P. Penal, 
por constituir a omissão de diligências essenciais para a 
descoberta da verdade, nulidade esta devidamente arguida 
pelo Ministério Público antes da prolação do despacho 
recorrido.  
 
Conclui pedindo a revogação do despacho recorrido e a sua 
substituição por outro que ordene a emissão de mandados de 
detenção dos arguidos, pelo tempo indispensável a assegurar 
a sua presença em audiência de julgamento. 
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Também inconformado com a sentença que absolveu os 
arguidos, o M.P. recorreu para esta Relação, formulando as 
seguintes conclusões:  
 
1 - Conforme resulta da motivação da matéria de facto 
exposto na douta sentença recorrida, a convicção do 
Tribunal assentou nos depoimentos das testemunhas ouvidas 
e no CRC junto aos autos, elementos estes que não 
permitiram criar a convicção de que tivessem sido os 
arguidos os autores dos factos descritos na acusação;  
 
2 – Esta sentença encontra-se, todavia, inquinada pelo facto 
de não terem sido produzidos outros meios de prova, 
designadamente os interrogatórios dos arguidos, omissão 
esta que constitui nulidade e que resultou de um despacho 
ilegal, do qual foi interposto recurso, pelo M.P., a fls. 138 
dos autos, recurso este que deverá subir com o presente e 
cuja eventual procedência determinará a ineficácia da 
sentença ora recorrida.  
 
3 – Os fundamentos do presente recurso são, portanto, os 
fundamentos do recurso interposto a fls. 138 e seguintes do 
despacho proferido em audiência, fundamentos esses que se 
reproduziram nas presentes alegações e cujas conclusões se 
reproduzem abaixo (segue a repetição das conclusões acima 
transcritas).  
 
Não foi deduzida resposta.  
 
Nesta Relação, o Ex.mo Procurador Geral Adjunto emitiu 
parecer no sentido de nenhum dos recursos merecer 
provimento.  
 
Colhidos os vistos legais, procedeu-se a audiência, com 
observância de todo o formalismo legal.  
 
2 .Fundamentação 
2.1. Matéria de facto  
 
Com interesse para a decisão, consideramos relevantes os 
seguintes factos:  
 
a) no dia designado para a audiência de julgamento, 
23/01/03, verificou-se que ambos os arguidos “devidamente 
notificados” faltaram – fls. 115;  
 
b) Aberta a audiência, o M.P. promoveu: “Visto os arguidos 
terem prestado Termo de Identidade e Residência, de acordo 
com o Dec. Lei 320-C/2000, de 15/12, promovo o seu 
julgamento na sua ausência, nos termos do disposto no art. 
333º, n.º 2 do C.P.Penal;  
 
c) Sobre tal promoção recaiu o seguinte despacho: “Atenta a 
doutra promoção que antecede e no que diz respeito aos 
arguidos, tendo em conta que os mesmos foram 
regularmente notificados e prestaram Termo de Identidade e 
Residência, de acordo com o Dec. Lei 320-C/2000, de 
15/12, determino que se proceda ao seu julgamento na sua 
ausência, nos termos do disposto no art. 333º, n.º2 do C. P. 
Penal, sendo as declarações prestadas no decurso da 
presente audiência objecto de gravação magnetofónica” 
 
d) Finda a produção da prova, o M.ºP.º pediu a palavra e, no 
seu uso, disse: “Uma vez que os arguidos se encontram 
devidamente notificados e não compareceram 
injustificadamente, e tendo ainda em conta que a sua 
presença é importante para a descoberta da verdade material 
do presente processo, bem como assegurar os seus direitos 
de defesa, promovo que se passe mandados de detenção nos 
termos do disposto no art. 116º, n.º 2 do CPP pelo tempo 
indispensável para a segunda data do julgamento. Mais 
promovo que os arguidos sejam condenados em multa” – 
cfr. Acta de fls. 117. 
 

e) Sobre tal promoção, o M. Juiz proferiu o seguinte 
despacho: “Nos termos do art. 61º, n.º 1, al. a) do C. P. 
Penal, um dos direitos conferidos aos arguidos é o de 
estarem presentes nos actos processuais que directamente 
lhe dizem respeito. Os arguidos, tendo prestado Termo de 
Identidade e Residência, optaram pela ausência nesta 
audiência de julgamento. Esta opção implica que o 
julgamento se possa realizar sem a sua presença, sendo os 
eventuais meios de defesa de que gozam foram por si 
tacitamente prescindidos. A isto acresce que, nos termos do 
art. 61º, n.º 1, al. c) do C.P.P., é conferido aos arguidos o 
direito de não responderem a quaisquer perguntas que lhes 
sejam feitas sobre os factos que lhes sejam imputados. 
Nestes termos, por terem sido assegurados aos arguidos 
todos os meios de defesa da lei processual e porque a 
descoberta da verdade material pode ser obstada pelo 
silêncio, legalmente exercido, dos arguidos, entendo 
indeferir o requerido pela Digna Magistrada do Ministério 
público. Por terem faltado à presente audiência, estando 
devidamente notificados para o efeito, condeno os arguidos 
em 2 UC de multa. Notifique.” – fls. 117 (Despacho 
recorrido).  
 
c) Realizada a audiência de julgamento, foi proferida 
sentença absolvendo os arguidos da prática do crime de 
furto p. e p. pelo art.º 203º, n.º 1 do Cód. Penal, por não se 
ter provado que tivessem sido eles os autores dos factos que 
lhes eram imputados na acusação (Decisão da qual também 
foi interposto recurso).  
 
2.2. Matéria de direito 
Embora o M.ºP.º tenha interposto dois recursos (do 
despacho que indeferiu a passagem de mandados de 
detenção dos arguidos e da sentença que os absolveu), as 
questões levantadas em ambos são idênticas, a ponto de, nas 
alegações do recurso da sentença absolutória, ter transcrito 
as alegações do recurso do despacho interlocutório. E, na 
verdade, o recurso da decisão final está totalmente 
dependente do julgamento do recurso interlocutório: a 
procedência deste implica a anulação do despacho que 
indeferiu a passagem de mandados de detenção, para 
comparência dos arguidos em audiência de julgamento e de 
todos os actos subsequentes, como é o caso da audiência, 
realizada sem a presença dos arguidos. Pelo contrário, a 
improcedência deste recurso implica também a 
improcedência do recurso da sentença final, uma vez que 
não são assacados vícios autónomos a esta decisão.  
 
As questões a decidir são, assim, a existência (ou não) dos 
vícios imputados ao despacho que indeferiu a promoção do 
M.P., solicitando a passagem de mandados de detenção, 
para obrigar os arguidos a comparecer à audiência de 
discussão e julgamento.  
 
O M.P. entende que o referido despacho é ilegal, pelos 
seguintes motivos: 
i) violação dos artigos 61º, 3, al. a); 332º, 1; 333º, n.º 1, 116º 
2 e 254º, al. b) do C. P. Penal (falta de passagem de 
mandados de detenção); 
ii) violação do art. 340º, 1 do C. P. Penal (omissão de 
diligências indispensáveis à descoberta da verdade 
material);  
iii) violação do art. 120º, 2, al. d) do C. P. Penal 
(inobservância pelo juiz da obrigatoriedade de assegurar a 
presença do arguido em audiência, com vista ao seu 
interrogatório). 
 
O art. 333º, n.º 1 do Cód. Proc. Penal, diz-nos o seguinte: 
“se o arguido regularmente notificado não estiver presente 
na hora designada para o início da audiência, o presidente 
toma as medidas necessárias e legalmente admissíveis para 
obter a sua comparência, e a audiência só é adiada se o 
tribunal considerar que é indispensável para a descoberta da 
verdade material a sua presença desde o início da 
audiência”.  
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Entende o M.P. que o M. Juiz não tomou as medidas 
necessárias e legalmente admissíveis para obter a 
comparência dos arguidos, previstas no citado artigo. Tal 
artigo prevê que o juiz tome as medidas necessárias (desde 
que legais), antes da decisão de prosseguir o julgamento, 
sem a presença do arguido. Ora, o Tribunal decidiu proceder 
ao julgamento dos arguidos, na sua ausência, nos termos do 
art.º 333º, n.º 2 do Cód. Proc. Penal, no seguimento de 
promoção do M.ºP.º, nesse sentido, sem ter previamente 
tomado qualquer medida para “obter a sua presença”.  
 
Uma vez iniciado o julgamento, por se ter considerado que a 
audiência podia começar sem a presença do arguido, nos 
termos do art. 333º, n.º 2 do CPP, já não é (logicamente) 
aplicável o disposto no art. 333º, n.º 1 do mesmo Código, 
quanto às medidas necessárias tendentes a obter a sua 
presença em julgamento. O art. 333º, n.º 2 do Cód. Proc. 
Penal, pressupõe a falta do arguido à audiência; as medidas 
referidas no art. 331º, n.º1, destinam-se a evitar essa falta. 
Deste modo, tendo-se iniciado o julgamento sem a presença 
do arguido, nos termos do art. 333º, n.º 2 do C. P. Penal, o 
regime aplicável é, a partir daí, o do n.º 3 do mesmo artigo: 
o arguido “mantém o direito de prestar declarações até ao 
encerramento da audiência”, mas não pode ser compelido a 
ela comparecer, através de mandados de detenção.  
 
Assim, podemos considerar que o despacho recorrido não 
violou o citado art.º 331º, n.º 1 do Cód. Proc. Penal. De 
facto, o julgamento foi iniciado ao abrigo do disposto no art. 
333º, 2 CPP, isto é, sem a presença dos arguidos, a 
requerimento do M.P. que promoveu “o seu julgamento na 
sua ausência...”  
O n.º 3 do art. 333º confere, nestes casos, um direito ao 
arguido de prestar declarações, mas não faz qualquer 
remissão para a possibilidade de, se assim for entendido, 
poderem ser tomadas medidas necessárias para obter a sua 
comparência. Da expressão literal “o arguido mantém o 
direito de prestar declarações” não se pode inferir também a 
possibilidade do tribunal tomar ordenar a sua detenção para 
que o arguido, se assim o entender, exerça esse direito…  
 
Julgamos assim, em resumo, que o que decorre do art. 333º, 
n.ºs 1, 2 e 3 do C.P.Penal é um regime segundo o qual a 
tomada de medidas necessárias para obter comparência do 
arguido é um pressuposto e, assim, uma actividade prévia à 
decisão de iniciar o julgamento sem a presença do arguido. 
Iniciado o julgamento sem a presença do arguido (por se ter 
considerado, expressa ou implicitamente, que a sua presença 
não era absolutamente indispensável à descoberta da 
verdade material) deixa de ser possível voltar a apelar à 
norma do n.º 1 do art. 333º CPP, passando a aplicar-se o 
regime do julgamento na “ausência”, referido nos n.º 2 e 3 
do citado art. 333º, mantendo o arguido o direito de estar 
presente e prestar declarações, até ao encerramento da 
audiência, se assim o decidir.  
Esta posição, garantindo ao arguido o direito de, querendo, 
poder até ao encerramento da audiência e ainda que esta se 
tenha iniciado sem a sua presença, a ela comparecer e 
prestar declarações, não legitima, porém - sob pena de total 
perversão, transformando um direito numa sujeição - a 
passagem de mandados de detenção para que esse direito 
seja exercido.  
 
Também não há violação do art. 61º, n.º 3, al. a) do C. P. 
Penal, uma vez que este artigo impõe ao arguido o dever de 
comparência perante o juiz, M.P. e órgãos de polícia 
criminal, “sempre que a lei o exigir”. Ora, no caso dos autos, 
o que está em causa não é a violação do dever de 
comparência (este dever foi violado e, por isso, o arguido foi 
condenado em multa), mas sim a possibilidade de ser 
ordenada a sua detenção para comparecer a um julgamento 
que se realizou sem a sua presença, considerada dispensável, 
por afinal a acusação não ter conseguido fazer a prova 
desejada.  
 

Assim, improcede a argumentação do M.P. relativamente à 
violação dos artigos 332º, 1; 333º, 1 e 61º, 3, a) do 
C.P.Penal.  
 
Diz ainda o M.P. que o despacho recorrido violou o art. 340º 
do C.P.Penal, uma vez que o juiz deve ordenar a produção 
de todos os meios de prova necessários à descoberta da 
verdade.  
 
Diz-nos o citado artigo 340º CPP que “o tribunal ordena, 
oficiosamente, a produção de todos os meios de prova cujo 
conhecimento se lhe afigure necessário à descoberta da 
verdade e à boa decisão da causa”.  
 
É verdade que o interrogatório do arguido é (também) uma 
diligência de prova e o arguido tem a obrigação de a ela se 
sujeitar – art. 61º, n.º3, al. d) do C.P.Penal. Mas tal 
obrigação deve ser interpretada de acordo com a respectiva 
fase do processo. Se o interrogatório dos arguidos era 
indispensável para a descoberta da verdade, então o M.P. 
não deveria ter requerido que o julgamento se iniciasse sem 
a sua presença, já que é precisamente com as declarações 
destes que se inicia a produção da prova - art. 341º, al. a) do 
C.P.Penal. De facto, só após toda a produção da prova (por 
si) arrolada, o M.ºP.º verificou que, afinal, a sua presença 
“era importante para a descoberta da verdade material”.  
 
Como acima referimos, nos casos em que o interrogatório 
do arguido não é indispensável, a lei permite a realização da 
audiência, sem a sua presença, conferindo-lhe todavia o 
direito de “prestar declarações” (art. 333º, 3 do C.P.Penal). 
Nestes casos, não faz sentido considerar o arguido ainda 
sujeito ao dever de prestar declarações, sempre que o M.P. 
entenda oportuno, perante a falência da demais prova 
produzida. Tal equivaleria, para além de transformar um 
direito a prestar declarações, numa sujeição (inútil) a 
detenção, para poder estar calado, a inverter, com claro 
prejuízo para o arguido, a ordem e a forma da realização do 
julgamento (p. ex., o arguido era confrontando com o 
depoimento de testemunhas que não ouviu, mas que, se 
tivesse estado presente, teria ouvido).  
A interpretação que o M.P. defende não é correcta: 
prescindir da presença do arguido, para a produção da prova 
da acusação e exigir a sua presença, para colmatar as 
deficiências dessa mesma prova.  
 
Não há, assim, a alegada violação do art. 340º, articulado 
com o art. 333º, n.º 3 do Cód. Proc. Penal, uma vez que não 
era admissível, como se demonstrou, a detenção dos 
arguidos para sujeição a interrogatório.  
 
Finalmente, diz o M.P. que foi cometida a nulidade prevista 
no art. 119º, c) do C.P.Penal. Diz este artigo que é nulidade 
insanável a “ausência do arguido ou do seu defensor, nos 
casos em que a lei exigir a respectiva comparência”.  
No presente caso, foi na sequência de promoção do M.P. 
nesse sentido que se realizou o julgamento dos arguidos na 
sua ausência, ao abrigo do disposto no art. 333º, 2 do 
C.P.Penal, pelo que não ocorreu a referida nulidade. Por 
outro lado, os pressupostos da realização audiência, sem a 
presença dos arguidos, verificaram-se todos: os arguido 
foram notificados regularmente e o tribunal não considerou 
a sua presença “absolutamente indispensável” (art. 332º, 1 e 
333º, 1 do C.Penal). 
Deste modo, a audiência realizou-se sem a presença dos 
arguidos, nos termos previstos e consentidos na lei.  
 
Improcedem, assim, todas as conclusões do recorrente, 
devendo ambos os recursos improceder, já que as questões 
suscitadas pelo M.ºPº têm idêntico fundamento, estando o 
recurso da decisão final manifestamente dependente da 
procedência do recuso interlocutório, uma vez que não foi 
provada a matéria da acusação.  
 
 



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 22 

 
 

126

3. Decisão 
Face ao exposto, os juízes da 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto acordam em negar provimento 
aos recursos interpostos pelo M.P e, consequentemente, 
manter as decisões recorridas. 
Sem custas.  
 
Porto, 23 de Junho de 2004 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Henriques Marques Salgueiro  
Francisco Augusto Soares de Matos Manso 
José Manuel Baião Papão 
 
 
25. Sumário nº 4187 
I – O direito de imprensa não é absoluto, 
uma vez que sofre as restrições necessárias à 
coexistência, numa sociedade democrática, de 
outros direitos como os da honra e reputação 
das pessoas. 
II – O princípio da presunção de inocência 
também vincula a comunicação social. 
III – Integra um crime de difamação a 
publicação de um artigo referente ao 
julgamento e condenação de um advogado a 
que foi dado o título de “Tribunal Criminal 
…. puniu advogado burlão”. 
 
Acordam, em conferência, os juízes deste Tribunal da 
Relação: 
 
No Proc. n.º ../.. do -.º Juízo Criminal do....., foi condenada 
B....., solteira, jornalista, nascida a 16.5.51, em....., ....., com 
domicílio profissional na Rua....., ....., como autora material 
de um crime de difamação agravado pela publicidade, 
cometido com abuso de liberdade de imprensa, p. p. pelos 
arts. 180.º, n.º 1, 183.º, n.º 2, 184.º, este com referência ao 
disposto no art.º 132.º, n.º 2, al. j), todos do CP e arts. 20.º, 
n.º 1, al. a), 30.º, 31.º,n.º1 da Lei n.º 2/ 99, de 13.1, na pena 
de 210 dias de multa, à taxa diária de 5 euros. 
 
Também foi julgado o pedido cível deduzido pelo 
demandante C..... parcialmente procedente e em 
consequência condenados os demandados B..... e Empresa 
do Jornal...., a pagarem-lhe solidariamente, o montante de 
3.500 euros, ou seja 700 contos, acrescido de juros, a título 
de danos não patrimoniais.  
 
Recorreu apenas a arguida, no sentido de ver lograda a sua 
absolvição daquele crime e do pedido cível, sustentando 
estas questões: 
- o termo “burlão” não é ofensivo;  
- foram observadas as legis artis do jornalismo, apenas se 
noticiando a condenação, com vista a satisfação do interesse 
público; 
- não podia o pedido cível ter sido julgado procedente, por 
assentar na divulgação da notícia da condenação;  
- foram violados os arts. 180.º, ns. 1 e 2 do CP, 71.º do CPP 
e 483.º do CC. 
 
O M.º P.º respondeu, sustentando a manutenção da decisão 
recorrida, produzindo as seguintes asserções. 
- o uso normal e corrente da palavra “burlão” convoca, de 
imediato, uma carga pejorativa; 
- há que ver o seu contexto, aparecendo associada à 
actividade profissional de advogado do arguido; 
- a arguida não observou o dever de respeitar a presunção de 
inocência plasmado no seu Estatuto e Código. 
 

O assistente também respondeu, pugnando pelos argumentos 
expressos na decisão recorrida e resposta do M.º P.º, e 
insistindo no carácter de reiteração que o termo “burlão” 
tem em si ínsito; e no facto provado que a publicação do 
mesmo provocou choque emocional e abalo moral no 
assistente.  
 
O Exmo PGA junto deste Tribunal da Relação manifestou 
concordância com a posição expressa pelo M.º P.º da 1.ª 
instância. 
 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
Foi a seguinte a matéria dada como provada e justificação 
da subsunção ao tipo legal de crime: 
 
1) - A arguida à data dos factos descritos na acusação, era 
jornalista do “Jornal.....”, com sede na Rua....., área desta 
cidade e comarca do....; 
2) - Na altura D..... era director do “Jornal.....”; 
3) - D..... fez publicar na página 00 da edição de 001 de 
Fevereiro de 19.. do “Jornal.....”, um artigo intitulado 
“Tribunal Criminal..... Puniu advogado burlão”, da autoria 
da arguida B.....; 
4) - Nesse artigo, a arguida reportava-se ao assistente C..... 
advogado, melhor identificado a fls. 12, que fora submetido 
a julgamento no âmbito do processo comum singular n.º ../.. 
que corria termos pelo -.º juízo, -.ª Secção dos Juízos 
Criminais....., conforme certidão extraída desses autos e que 
constitui fls. 78 a 125 cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido para todos os legais efeitos; 
5) - A arguida e o referido D..... ao apelidarem o assistente 
de “burlão” no título do artigo, conheciam a carga ofensiva 
que essa palavra encerra para a honra e consideração 
daquele; 
6) - A arguida agiu de forma livre, deliberada e consciente, 
bem sabendo que a sua conduta lesava a honra e 
consideração do assistente, propósito que concretizou; 
7) - Não desconhecia ainda que a sua conduta era proibida e 
punida por lei; 
 
Do pedido cível, provou-se ainda que: 
8) - O demandante exerce a Advocacia pelo menos desde 
19..; 
9) - É simultaneamente técnico jurista do Banco F....., 
oriundo do Departamento do Contencioso do Banco G..... 
onde era funcionário desde 1969 e Advogado desde 1975 
após a integração do Banco G..... no Banco F....., transitou 
em 1998 para a Direcção dos Recursos Humanos deste 
último Banco, onde se mantém; 
10) - Quer no exercício privado da Advocacia, quer ao 
serviço daqueles dois Bancos, o demandante foi sempre 
respeitado como pessoa séria, profissional honesto e probo 
que ao longo de largas dezenas de anos granjeou o respeito 
de todos os clientes que patrocinou, dos operadores 
judiciários nos processos em que interveio e dos seus 
superiores e colegas nos Bancos que serviu e serve; 
11) - Jamais sofreu qualquer sanção disciplinar e muito 
menos qualquer sanção penal; 
12) - O processo-crime em que foi pronunciado e julgado e 
acima referido (comum singular n.º../..), terminou pela 
inteira absolvição do ali arguido e ora demandante; 
13) - Quando em 12 de Fevereiro de 1999 saiu publicada no 
“Jornal.....” a notícia de que o Tribunal Criminal do..... 
puniu Advogado Burlão e nela se identificou claramente o 
ora demandante, houve dezenas de milhares de pessoas que 
dela tomaram conhecimento; 
14) - E dentre elas houve pessoas que são ou já foram 
clientes ou constituintes do Advogado ora demandante; 
15) - Quando o ora demandante pelas 8 horas da manhã 
daquele dia 12 de Fevereiro de 1999 comprou como 
habitualmente, o “Jornal.....” e deparou com a notícia que o 
apontava como advogado burlão, sofreu um choque 
emocional e um abalo moral; 
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16) - Depois de acabar de ler a noticia e de ter ficado ciente 
de que ela iria ser eventualmente lida por centenas de 
pessoas que o conhecem ou de quem é amigo, o ora 
demandante fechou-se no seu escritório, de luzes apagadas, 
profundamente envergonhado e de todo sem ânimo para 
fazer fosse o que fosse; 
17) - Em breve começaram os telefonemas, de pessoas que 
de há muito conhecem que queriam saber o que era aquilo; 
18) - Alguns mais amigos e interessados, não se bastaram 
com um telefonema e bateram à porta do escritório para 
ouvirem da boca do amigo o que se passou e as razões de 
uma tal notícia; 
19) - Dentre as várias pessoas que nesse dia e nos dias 
imediatos procuraram pessoalmente ou pelo telefone o 
assistente, contam-se magistrados e advogados seus colegas 
do tempo da faculdade de direito, clientes, amigos ou 
simples conhecidos todos surpreendidos; 
20) - Em Março de 2000, um acórdão do Tribunal da 
Relação do Porto revoga a sentença proferida em primeira 
instância e absolve o aqui assistente; 
21) - Decorridos mais de dez meses sobre o acórdão do 
Tribunal da Relação do Porto, nem a arguida, nem o D....., 
fizeram a menor alusão à absolvição do aqui assistente;  
22) - O D..... consentiu que a noticia fosse divulgada 
dezenas senão centenas de milhares de vezes, tantos os 
exemplares do jornal nesse dia distribuídos. 

* 
Da contestação provou-se ainda que: 
23) - A arguida é uma jornalista considerada, com muitos 
anos de actividade profissional, conhecida e reconhecida 
como profissional séria e escrupulosa no tratamento das 
matérias que lhe são confiadas; 

* 
Provou-se ainda que: 
24) - O editor da secção no Jornal..... (“Grande....”) teve 
conhecimento prévio do título da notícia; 
25) - A arguida tem como habilitações literárias o curso 
técnico superior de comunicação social; 
26) - Encontra-se alegadamente desempregada; 
27) - Vive em casa própria que está a pagar ao banco com a 
quantia mensal declarada de 500/600 €; 
28) - A arguida não tem antecedentes criminais. 
 
No caso dos autos e considerando a descrição fáctica da 
acusação, está em causa a prática de um crime de 
difamação. 
Segundo Nélson Hungria citado por Leal-Henriques e Simas 
Santos (in Código Penal anotado, Rei dos Livros, 1986), a 
difamação «é a manifestação, por qualquer meio, de um 
conceito ou pensamento que importe ultraje, menoscabo ou 
vilipêndio contra alguém» dirigida ao visado. 
Ainda segundo o mesmo autor, «o bem jurídico lesado .... é, 
prevalentemente, a chamada honra subjectiva, isto é, o 
sentimento da própria honorabilidade ou a respeitabilidade 
pessoal».  
O artigo 180.º, n.º 1 do Código Penal visa proteger assim a 
honra e a consideração das pessoas, dos ataques por palavras 
levados a cabo por outrem.  
Como refere Beleza dos Santos, (in “Algumas 
Considerações Jurídicas sobre crimes de difamação e de 
injúria”, Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 92 e 
95), os valores Jurídico-penais que o legislador quis proteger 
com a punição da difamação e com a injúria, (no artigo 
seguinte), foram a honra e a consideração de uma pessoa: a 
honra diz respeito à estima, “ao não desprezo moral por si 
próprio, que sente em geral qualquer pessoa”, a 
consideração, ao juízo do público, isto é, ao apreço ou não 
“desconsideração que os outros tenham por ele”.  
Como acrescenta o mesmo 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”. 

Numa altura em que se ultrapassou o cinquentenário da 
declaração Universal dos Direitos do Homem, é bom 
lembrar que estamos em presença de um direito de 
personalidade que vem enunciado no artigo 12.º daquela 
declaração: estabelece-se aí que “ninguém sofrerá (...) 
ataques à sua honra e reputação. Contra tais (...), ataques 
toda a pessoa tem direito a protecção da lei”. 
Esta matéria teve também acolhimento no artigo 26.º, n.º 1 
da Constituição da República Portuguesa, nos termos do 
qual é reconhecido aos cidadãos o direito «...ao bom nome e 
reputação...». 
No fundo, o que está em causa é a pretensão de cada um ao 
reconhecimento da sua dignidade por parte dos outros. 
Fazem parte do tipo do crime de difamação, um elemento 
objectivo, concretizado na imputação de factos ou emissão 
de palavras dirigidas ao ofendido, ofensivas da sua honra e 
consideração e um elemento subjectivo, traduzido no facto 
de o agente ter a consciência de que as palavras que dirige 
acerca do ofendido são ofensivas da honra e consideração.  
O bem jurídico assim delineado apresenta um lado 
individual (o bom nome) e um lado social (a reputação ou 
consideração) fundidos numa pretensão de respeito que tem 
como correlativo uma conduta negativa por parte dos outros. 
O direito dos cidadãos ao bom nome e reputação constitui 
um dos limites de outros direitos fundamentais dos cidadãos, 
quais sejam, os da liberdade de expressão e informação 
previsto no artigo 37.º da Constituição Portuguesa e a 
liberdade de imprensa prevista no artigo seguinte.  
Consagra-se constitucionalmente entre outros, os direitos de 
informar, de se informar e de ser informado. 
Como conclui a Relação do Porto em Ac. de 28 de 
Novembro de 1979, “ao direito de ser informado, 
corresponde a correlativa obrigação de informar por parte de 
quem tem o próprio direito de informar. Deste modo, o 
direito de informar é, simultaneamente, uma obrigação”.  
Mas esta liberdade não é absoluta uma vez que sofre as 
restrições necessárias à coexistência, numa sociedade 
democrática, de outros direitos como os da honra e 
reputação das pessoas, como vem enunciado quer no Pacto 
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, (artigo 19.º, 
n/s 2 e 3), quer na Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, (artigo 10.º, n/s 1 e 2).  
Levanta-se assim um conflito entre dois direitos com a 
mesma dignidade jurídico-constitucional, ambos 
sistematizados no capítulo dos «direitos, liberdades e 
garantias», que tem de ser solucionado à luz de uma 
interpretação caso a caso. 
 
Vejamos o caso concreto. 
Cumpre concordar em primeiro lugar com a arguida no que 
toca à delimitação do objecto da acusação. Está em causa 
não toda a notícia publicada na página 4 da edição de 12 de 
Fevereiro de 1999 do “Jornal.....”, mas o seu título: 
“Tribunal Criminal..... Puniu advogado burlão”. 
Com efeito, de acordo com o disposto no artigo 88.º, n.º 1 
do Código de Processo Penal, «é permitida aos órgãos de 
comunicação social, dentro dos limites da lei, a narração 
circunstanciada do teor de actos processuais que se não 
encontrem cobertos por segredo de justiça ou a cujo decurso 
for permitida a assistência do público em geral». 
O corpo da notícia dá conta do teor da sentença que 
condenou em primeira instância o assistente, informando 
que este interpôs recurso dessa decisão. Há manifestamente 
uma correspondência com o que se passou na realidade. 
Em relação ao corpo da notícia pode-se afirmar que a 
arguida exerceu de forma legítima o direito de informar no 
uso da liberdade de imprensa prevista no artigo 1.º da Lei n.º 
2/99 de 13/1 e no artigo 38.º da Constituição da República 
Portuguesa, não se verificando em concreto, qualquer abuso 
de direito por parte da jornalista. 
Quanto ao título da notícia publicada no “Jornal.....” há que 
saber em primeiro lugar se o mesmo é ou não da 
responsabilidade da arguida. 



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 22 

 
 

128

Em segundo lugar e no caso de uma eventual resposta 
afirmativa àquela questão, há que saber se o título da notícia 
é susceptível ou não de atentar contra a honra do queixoso. 
Finalmente e também no caso afirmativo, há que apurar se 
existe no caso concreto, qualquer causa de justificação que 
permita a conduta da arguida. 
Quanto à primeira questão é manifesto que ficou 
demonstrando em audiência que a arguida foi a autora quer 
da notícia quer do respectivo titulo. 
A própria arguida não negou essa autoria, referindo que o 
seu título foi aceite e publicado como havia sido por si 
sugerido, assumindo a correspondente responsabilidade. O 
depoimento da testemunha de defesa H..... veio reforçar esta 
versão, esclarecendo que “quando um jornalista propõe um 
título este é praticamente definitivo”. 
Aliás a arguida ao assumir a responsabilidade pela notícia e 
pelo seu título, mais não faz do que respeitar o Código 
Deontológico dos Jornalistas aprovado em 4 de Maio de 
1993 (cfr. com ponto 5). 
Falta saber, em resposta à segunda das questões supra 
enunciadas, se se verificou em concreto qualquer violação 
do direito do queixoso ao seu bom nome e reputação. 
 
Vejamos. 
A resposta não pode deixar de ser afirmativa. Com efeito e 
como se escreveu no acórdão do Tribunal da Relação do 
Porto proferido no âmbito destes autos (cfr., com folhas 
255), ao escolher o título “Tribunal Criminal..... Puniu 
advogado burlão”, a arguida «em vez de se limitar a dar a 
noticia, optou por atribuir desde logo o rótulo de “advogado 
burlão” ao assistente».  
Dúvidas não há que ao considerar o assistente como 
“burlão” se violou além do mais, o princípio, tantas vezes 
hoje citado, de presunção de inocência até ao trânsito em 
julgado da sentença de condenação, previsto no artigo 32.º, 
n.º 2 da Constituição da República Portuguesa. 
Violou também a arguida o Código Deontológico dos 
Jornalistas supra citado o qual no ponto 7, consagra como 
dever de qualquer jornalista o da salvaguarda da presunção 
de inocência dos arguidos até a sentença transitar em 
julgado. 
Ao contrário do alegado pela arguida na sua contestação 
(cfr. com artigo 12.º), o princípio da presunção de inocência 
vincula também a comunicação social. 
O tribunal não ignora que a palavra “burlão” apareça ligada 
em vários dicionários, à pessoa que comete uma burla, mas 
para o comum dos leitores cujas habilitações literárias não 
vão muito além da escolaridade média, a mesma palavra 
surge com um alcance maior: aos olhos do leitor médio, 
burlão é aquele que burla não uma mais duas, três ou várias 
vezes, ou que faz desse acto modo de vida [Na Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira (da Editorial 
Enciclopédia, Limitada), Burlão é aquele que pratica burla, 
o gatuno, o larápio. Curiosamente, cita-se até a obra de D. 
Francisco Manuel, “Apólogos Dialogais, III, página 229, na 
qual se escreve a certa altura «advogado burlão em causa de 
mercador rico»;]. 
Percorrida a matéria de facto provada não restam dúvidas 
que no caso dos presentes autos se pode efectivamente 
entender que se verifica a violação da honra e do bom nome 
do queixoso. 
O leitor fica com a ideia de que o assistente é um 
profissional que engana os clientes, que se aproveita deles 
para atingir os seus próprios interesses em vez de defender 
os daqueles que nele confiaram. 
Ao escolher o título em causa, a arguida foi muito para além 
do seu direito de informar, prejudicando a imagem social e 
moral do assistente. 
Aqui chegados, há que referir que se não verifica a 
existência de qualquer causa de justificação. 
Como dissemos, a arguida podia e devia ter escolhido outro 
título para a noticia que salvaguardasse o direito ao bom 
nome do assistente. É verdade que este havia sido 
condenado em primeira instância, mas tal condenação era 

ainda “provisória” até ser confirmada ou não pelo tribunal 
superior. 
Ainda que o fosse, o título da noticia devia ter em conta que 
se estava perante um caso concreto e isolado, afastando a 
ideia de habitualidade que o termo “burlão” manifestamente 
encerra.  
Não se verifica assim qualquer circunstância dirimente da 
sua responsabilidade criminal, não estando afastada por isso 
a punibilidade da conduta da arguida. 
 
FUNDAMENTAÇÃO: 
 
Permitimo-nos reproduzir parte da subsunção dos factos ao 
Direito, por entendemos que a mesma é exemplar e se torna 
despiciendo reproduzir aqui esse teor ou parafraseá-lo. 
Todavia, a interpretação do título jornalístico que no fundo 
está em causa sugere-nos também algumas notas que 
acrescentamos em reforço da mencionada argumentação.  
Em primeiro lugar, cremos que as várias significações 
constantes de diversos dicionários, que os sujeitos 
processuais vão citando e reproduzindo, são algo ambíguas, 
porque apenas recolhem todos os sentidos possíveis 
encontrados pelos lexicógrafos nas palavras. 
Interessará mais estudar os usos linguísticos predominantes, 
da expressão em análise na comunidade. 
E pensamos que não andaremos longe da caracterização 
desses usos se dissermos que consistem em dois tipos de 
referências da palavra “burlão” : 
A primeira, será o trapaceiro, o vigarista, o trafulha, em 
sentido de dedicação ou inclinação para tais actividades. 
A segunda, será o caso de alguém que pratica uma fraude 
assinalável, de certa magnitude; já não uma conduta 
reiterada, mas um acto de considerável gravidade e 
magnitude.  
Não está em causa o texto da notícia, nem quaisquer 
raciocínios ligados à definição judicial de uma conduta 
isolada do recorrente. 
Mesmo que ocorresse uma condenação na instância 
superior, com trânsito em julgado, sempre se poderia 
equacionar a legitimidade daquele título. 
Porque o que nessa definição judicial esteve em questão foi 
a apreciação de uma conduta, de um acto bem preciso, no 
tempo e no espaço. 
E o que significa acoplar o adjectivo burlão ao nome 
singular advogado, cuja identificação se segue? 
A relação de predicação é concebida como uma relação 
entre um indivíduo e uma classe; pode traduzir-se, pois, em 
termos de pertença de uma entidade a um conjunto – 
“Fundamentos de Semântica Composicional”, Ariel 
Linguística, Barcelona, 2004. 
A ligação é obvia: o recorrente, indivíduo pertencente à 
classe dos burlões, foi punido pelo tribunal. 
Infeliz nos parece a ligação que se pretende fazer entre o 
Jornal..... e um público de menor valia cultural. Trata-se só 
do periódico que tem mais tiragem a nível nacional, lido por 
todos os estratos sociais, profissionais e culturais, com 
colaboradores respeitáveis regulares; e não se pode justificar 
o teor de um título manifestamente reprovável com uma 
sintonização, que raramente acontecerá, entre algum tipo de 
conteúdo do jornal e os instintos mais primitivos de camadas 
populares. 
O pedido cível alicerçou-se essencialmente na publicação do 
título, que não no teor do texto publicado: a título de 
exemplo, selecciona-se esta passagem da decisão recorrida: 
“Temos assim de delimitar o direito de indemnização do 
demandante, ao grau de potenciação da escolha do título da 
notícia pela arguida. É manifesto que o título “Tribunal 
Criminal ..... puniu advogado burlão” veio potenciar as 
consequências negativas da condenação do assistente. Nesta 
ordem de ideias e recorrendo a critérios de equidade, deverá 
o tribunal reduzir o montante indemnizatório na medida que 
se considere adequada à conduta da arguida ao escolher 
aquele título para a notícia”. 
O montante indemnizatório não foi alvo de qualquer reparo 
pelos sujeitos processuais. 
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Assim, o recurso afigura-se como manifestamente 
improcedente, tendo que ser rejeitado, nos termos do 
disposto no art.º 420.º, n.º 1 do CPP. 
 
Decisão:  
 
Pelo exposto, acordam os juízes desta Relação em julgar o 
recurso manifestamente improcedente, em conformidade o 
rejeitando - art.º 420.º, n.º 1 do CPP. 
A arguida B..... pagará 4 UCs de taxa de justiça, a que 
acresce a sanção prevista no n.º 4 do art.º 420.º do CPP – a 
qual se fixa também em 4 UCs. 
 
Porto, 30 de Junho de 2004 
José Carlos Borges Martins 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Henriques Marques Salgueiro 
 
 
26. Sumário nº 4188 
I – A matéria de facto visa reconstruir uma 
situação concreta ou um evento do mundo 
real, a matéria de direito visa submeter a 
tratamento jurídico a situação concreta 
reconstruída. 
II – Isso implica que o “facto” não pode 
incluir elementos que a priori contenham 
implicitamente a resolução da questão 
concreta de direito que há a decidir. 
III – As nulidades processuais cometidas no 
decurso do processo administrativo de 
contraordenação social ficam sanadas, se o 
arguido impugnar a decisão administrativa 
prevalecendo-se do direito preterido. 
IV – No direito de mera ordenação social, a 
condenação não pode ter lugar 
independentemente de culpa. 
V – Sendo a matéria de facto totalmente 
omissa acerca dos elementos subjectivos da 
infracção ocorre o vício da insuficiência para 
a decisão da matéria de facto provada, o qual 
é de conhecimento oficioso. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
Em processo da -ª Secção do Tribunal Judicial de..... (Proc. 
../..), foi proferida sentença que julgou improcedente o 
recurso interposto por “B....., Ld:ª” de impugnação judicial 
da decisão proferida em 9 de Janeiro de 2004 pela Câmara 
Municipal de ....., onde lhe foi aplicada uma coima no valor 
global de € 7482,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e dois 
euros), pela prática da contra-ordenação prevista e punida 
pela interpretação conjugada dos artigos 9.º, n.º 1, al. d) e 
10.º, n.º 1, als. a) e b), ambos do Regulamento Municipal 
Sobre o Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos de 
Venda ao Público e de Prestação de Serviços. 

* 
Desta sentença interpôs recurso para esta Relação a arguida 
“B....., Ld:ª”. 
Suscita as seguintes questões: 
- a irregularidade dos actos de notificação durante a fase de 
instrução do processo 
- a localização do estabelecimento comercial da arguida 
num «Centro Comercial» 
- a falta de exame crítico das provas e de motivação da 
decisão recorrida 

- o vício do erro notório na apreciação da prova – art. 410 nº 
2 al. c) do CPP 
- vício da insuficiência para a decisão da matéria de facto 
provada – art. 410 nº 2 al. a) do CPP 

* 
Respondendo, o magistrado do MP junto do tribunal 
recorrido sustentou a improcedência do recurso. 
Nesta instância o sr. procurador geral adjunto acompanhou a 
resposta daquele magistrado. 
Colhidos os vistos, procedeu-se à audiência. 

* 
I – Na sentença recorrida foram considerados provados os 
seguintes factos: 
a) Por decisão de fls. 11 a 13, datada de 09/01/2004, 
proferida nos processos de contra-ordenação com os ns.º 
115/03, 116/03 e 117/03, da Câmara Municipal de ....., 
foram aplicadas à arguida “B....., Ld.ª, com sede em ....., 
proprietária do estabelecimento comercial denominado 
“C....”, sito no Centro Comercial D....., Rua....., ....., as 
coimas de € 2494 (dois mil quatrocentos e noventa e quatro 
euros), em cada um dos referidos processos, pela prática de 
uma contra-ordenação prevista pela interpretação conjugada 
dos artigos 9.º, n.º 1, al. d) e 10.º, n.º 1, als. a) e b), ambos 
do Regulamento Municipal Sobre o Horário de 
Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e 
de Prestação de Serviços, e, em cúmulo jurídico, na coima 
única de € 7482,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e dois 
euros). 
b) Nos dias 07/12/2003 (domingo), pelas 17H00, 
08/12/2003 (feriado), pelas 11H45 e 14/12/2003 (domingo), 
pelas 10H20, o estabelecimento comercial denominado 
“C....”, sito no Centro Comercial D....., mantinha-se em 
pleno funcionamento, encontrando-se aberto ao público, 
permanecendo no interior do mesmo as empregadas de 
balcão E....., em 07/12/2003 e em 08/12/2003 e F....., em 
14/12/2003, que faziam o respectivo atendimento do 
público. 
c) Nas referidas datas, encontrava-se, ainda, afixado no 
respectivo estabelecimento comercial, um subscrito que 
informava o seguinte: “Durante o mês de Dezembro estamos 
abertos todos os dias”. 
d) Em 17 de Dezembro de 2003, a Câmara Municipal de..... 
publicou um edital que autorizava “a abertura dos comércios 
do primeiro grupo, nos domingos e feriados, durante o mês 
de Dezembro”. 

* 
Considerou-se não provado: 
- que a recorrente “B....., Lda” não foi notificada nos termos 
legais, nem os seus legais representantes, das participações 
constantes dos autos respectivos; 
- que a recorrente “B....., Lda” não recebeu quaisquer cópias 
das participações, nomeadamente as participações n.º 
802/03, 803/03 e 812/03 constante dos autos, não teve 
conhecimento dos seus conteúdos, nem teve conhecimento 
da possibilidade de exercer os seus direitos de defesa nos 
termos do disposto no art. 50.º do D.L. n.º 433/82, de 27/10; 
- que o estabelecimento comercial “C.....”, propriedade da 
recorrente “B....., Lda”, funciona em local arrendado, 
encontrando-se situada num Centro Comercial; 
- que o contrato de arrendamento classifica o espaço em 
questão como estando instalado num “Centro Comercial”; 
- que o Edifício “D.....” ocupa três pisos e tem uma área 
comercial de cerca de 700 m2 por piso; 
- que a arguida foi incentivada por responsáveis da Câmara 
Municipal de ....., para ter a sua loja “C.....” aberta no 
horário constante nos autos de contra-ordenação; 
- que existiu na Rádio de..... uma campanha publicitária, no 
sentido de os comerciantes manterem os seus 
estabelecimentos comerciais abertos no período constante 
dos autos de contra-ordenação. 

* 
FUNDAMENTAÇÃO 
1 – A irregularidade dos actos de notificação durante a fase 
de instrução do processo 
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Perante a arguição da falta de notificação do arguido para 
produzir a sua defesa, o sr. juiz, na sentença recorrida, 
considerou «não provado» “que a recorrente “B....., Lda” 
não foi notificada nos termos legais, nem os seus legais 
representantes, das participações constantes dos autos 
respectivos”. 
É uma decisão surpreendente, pois saber se uma notificação 
foi feita regularmente é algo que está muito longe de 
constituir matéria de facto, passível de uma resposta de 
«provado» ou «não provado». Trata-se de uma conclusão a 
tirar, depois de se interpretar as normas relativas à 
notificação e de as conjugar com os diversos elementos do 
processo, relativos ao procedimento em causa, a que o 
julgador tem acesso directo. É certo que nem sempre é fácil 
distinguir as questões de facto das questões de direito, mas o 
caso em apreço é de tal forma evidente, que pouco há a 
comentar. Apenas se dirá que há uma «questão de facto» 
quando se procura reconstituir uma situação concreta ou um 
evento do mundo real e há uma «questão de direito» quando 
se submete a tratamento jurídico a situação concreta 
reconstituída. Isto implica que o «facto» não pode incluir 
elementos que a priori contenham implicitamente a 
resolução da questão concreta de direito que há a decidir. 
Por versar exclusivamente matéria de direito, tem-se por não 
escrito aquele «facto» considerado não provado. 
Há, pois, que decidir a questão. 
O Dec.-Lei 433/82 que fixa o Regime Geral da Contra-
Ordenações (RGCO) não tem normas que regulem os 
procedimentos a atender nas notificações, pelo que, salvo o 
caso dos diplomas que contêm normas especiais sobre a 
matéria (por exemplo, o Cod. da Estrada – art. 156), são 
aplicáveis as do Código de Processo Penal – art. 41 nº 1 do 
Dec.-Lei 433/82. 
A entidade administrativa, para respeitar o direito de 
audição e defesa do arguido previsto no art. 50 do RGCO, 
optou pela sua audiência oral – cfr. art. 100 nº 2 do CPA. 
Para tal, notificou a recorrente por via postal simples e não 
por via postal registada, como se diz na sentença. 
Na notificação por via postal simples, o distribuidor do 
serviço postal apenas deposita a carta na caixa do correio e 
lavra uma declaração em que, além de confirmar o depósito, 
indica a data e o local exacto em que foi feito – art. 113 nº 3 
do CPP. Diferentemente, na notificação por via postal 
registada, o agente dos serviços postais entrega ou tenta 
entregar a carta ao destinatário, ou a terceiro, fazendo 
menção das incidências respectivas – art. 113 nº 6 als. a), b) 
e c) do CPP. 
Basta ler os avisos de fls. 9, 15, 36 e 45 para se constatar 
que a entidade administrativa optou sempre pela via da 
notificação da via postal simples. Em todos eles consta a 
seguinte declaração do funcionário dos correios: “no dia 15-
1-04, disponível no Receptáculo Postal Domiciliário da 
morada acima descrita”. 
Porém, o CPP só admite o recurso à via postal simples nos 
casos expressamente previstos (art. 113 nº 2 al. c) do CPP). 
Como exemplo em que é possível o recurso à via postal 
simples, pode-se apontar a notificação do arguido após ter 
prestado TIR (art. 196 nº 2 al. c) do CPP), mas no caso em 
apreço tal hipótese não está prevista na lei, pelo que a 
notificação deveria ter sido feita por via postal registada. 
Não tendo sido usado tal meio, isso equivale à preterição do 
direito à audição e defesa consagrado no já referido art. 50 
do RGCO. 
Quais as consequências dessa omissão? 
O acórdão do STJ 1/03 de 16-10-02 - DR Iª Série A de 25-1-
03 – fixou jurisprudência apenas para os casos em que, 
optando o órgão instrutor pela audiência escrita do arguido, 
foi deficiente a satisfação do direito à audição consagrado 
naquele art. 50. 
Mas, na parte da fundamentação, o STJ debruçou-se sobre 
os casos em que, mais do que deficiência, há omissão da 
notificação para o exercício do direito de defesa. Embora a 
parte da fundamentação não tenha os mesmos efeitos da 
jurisprudência fixada, porque não há razões para divergir da 

orientação proposta, transcreve-se a «conclusão» nº 3 
daquele acórdão do STJ: 
“A omissão dessa notificação incutirá à decisão 
administrativa condenatória, se judicialmente impugnada e 
assim volvida «acusação», o vício formal de nulidade 
(sanável), arguível, pelo «acusado», no acto da impugnação 
(arts. 120 nºs 1 e 2 al. d) e 3 al. c) do CPP e 41 nº 1 do 
regime geral das contra ordenações). Se a impugnação se 
limitar a arguir a invalidade, o tribunal invalidará a 
instrução, a partir da notificação omissa, e também, por dela 
depender e a afectar, a subsequente decisão administrativa 
(arts. 121 nº 2 al. d) e 3 al. c) e 122 do CPP e 41 nº 1 do 
RGCO). Mas, se a impugnação se prevalecer do direito 
preterido (pronunciando-se sobre questões objecto do 
procedimento e, sendo caso disso, requerendo diligências 
complementares e juntando documentos), a nulidade 
considerar-se-à sanada (arts. 121 nº 1 al. c) do CPP e 41 nº 
1 do RGCO) – sublinhados nossos. 
É o caso da impugnação judicial destes autos. 
Nela, a recorrente não se limitou a arguir a nulidade em 
causa, antes tendo, com a maior amplitude, contestado os 
factos que sustentam a decisão administrativa, arrolando 
testemunhas e juntando documentos. Ao assim proceder, 
exerceu o direito ao contraditório, que lhe tinha sido 
preterido, agora com mais garantias, porque perante um 
órgão judicial. 
Improcede, pois, o recurso, nesta parte. 
2 – A localização do estabelecimento comercial da arguida 
num «Centro Comercial» 
A recorrente esgota-se a argumentar no sentido de 
convencer que o seu estabelecimento beneficia do regime 
próprio dos chamados Centros Comerciais. 
Para tal, na impugnação judicial, alegou apenas que o 
estabelecimento está situado num edifício que ocupa três 
pisos e tem uma área comercial de cerca de 700 m2. 
Estes factos foram dados como «não provados». 
Tanto basta para improceder a argumentação da recorrente. 
Também aqui, há que considerar apenas os factos que 
permitiriam considerar o estabelecimento como parte 
integrante de um «Centro Comercial» e não, como faz a 
recorrente e também a sentença, tratar o conceito de Centro 
Comercial como passível de resposta em sede de matéria de 
facto. 
A circunstância de alguém, por razões de estratégia 
comercial, ter resolvido denominar de Centro Comercial um 
determinado espaço, onde alguns comerciantes exercem 
actividade, não o integra automaticamente em qualquer 
regime legal próprio. Para tal, além de requisitos objectivos, 
são necessárias diversas autorizações e licenciamentos que a 
recorrente nunca alegou existirem. Não tendo sido sequer 
alegado que esses licenciamentos e autorizações existiam, 
era inútil a realização da reclamada inspecção ao local. 
Não há, pois, nenhuma contradição entre, por um lado, se 
identificar o estabelecimento como estando situado no 
Centro Comercial D..... (se é assim que o local é conhecido, 
pode até não haver outra maneira de lhe chamar) e, por 
outro, se considerar que ele não beneficia do regime 
pretendido. 
3 – A falta de exame crítico das provas e de motivação da 
decisão recorrida 
Verdadeiramente, nesta parte, não se percebe a 
argumentação. 
A recorrente parece suscitar a questão da falta de exame 
crítico da prova, a propósito de matéria que não consta do 
elenco dos factos «provados» e «não provados», como seja 
o facto de a arguida “saber se o Centro Comercial estava ou 
não licenciado administrativamente”. 
Mas, sendo facto que não foi considerado na sentença, não 
pode, por maioria de razão, haver, quanto a ele, falta de 
exame crítico da prova. 
Trata-se, no entanto, de questão que deve ser colocada 
noutra sede, a que se voltará mais à frente. 
Quanto à falta de motivação, em relação a que factos 
provados ou não provados entende a arguida não haver 
motivação? 



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 22 

 
 

131

Será ter-se dado como provado que “a loja C..... está situada 
no Centro Comercial D.....”? 
Mas isso é o que a própria recorrente reclama desde o início. 
Ou será, o facto de se ter dado como provado que as lojas 
estavam em funcionamento, nos dias e horas indicados? 
Mas a recorrente sempre reconheceu esse facto, reclamando 
apenas o direito ao funcionamento nas horas indicadas nos 
autos de notícia. 
Como quer que seja, na parte da motivação da matéria de 
facto, refere-se os depoimentos dos autuantes, que 
obviamente estiveram e conhecem o local e que “quando 
confrontados com os autos de notícia (...) confirmaram os 
respectivos conteúdos”. 
4 - O vício do erro notório na apreciação da prova – art. 410 
nº 2 al. c) do CPP 
Este vício, como aliás, todos os vícios do art. 410 nº 2 do 
CPP, tem forçosamente que resultar do texto da decisão 
recorrida, por si ou conjugada com as regras da experiência 
comum. “Trata-se de um erro de que o homem médio, 
suposto pelo legislador, facilmente se dá conta mediante a 
leitura da decisão recorrida e não com recurso a elementos a 
ela estranhos”. (...) “O erro notório só existe quando 
determinado facto provado é incompatível, ou 
irremediavelmente contraditório, com outro facto contido no 
texto da decisão, em termos de as conclusões desta surgirem 
como intoleravelmente ilógicas” - ac. STJ de 29-2-96, 
Revista de Ciência Criminal ano 6 pag. 55 e ss. 
Tendo o vício que resultar do texto da decisão recorrida, não 
é possível 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. 
Não se trata aqui da demonstração de que o tribunal errou no 
julgamento da matéria de facto, para a qual a lei processual 
penal prevê mecanismos próprios (cfr. art. 412 nºs 3 e 4 do 
CPP), mas que são inaplicáveis ao processo por contra-
ordenação, porque aqui, salvo o caso dos vícios do art. 410 
nº 2 do CPP, a Relação apenas conhece da matéria de direito 
– art. 75 nº 1 do RGCO. 
Para argumentar no sentido da existência deste vício, a 
recorrente começa por invocar, “a prova produzida em 
audiência e os documentos juntos aos autos”. Tal basta para 
demonstrar que extravasou o âmbito da arguição do vício 
em causa. 
No mais, remete-se para o que já se escreveu no ponto nº 2 
sobre a alegada contradição decorrente de, por um lado, se 
aceitar que o local se chama Centro Comercial D..... e, por 
outro, não se considerar o estabelecimento da recorrente 
abrangido pela legislação específica das chamadas grandes 
superfícies. 
Deixa-se apenas mais uma nota: os factos em causa 
ocorreram nos dias 7, 8 e 14 de Dezembro de 2003. 
A recorrente, ao longo da motivação, não se cansa de 
invocar o conteúdo de um Edital camarário que na sua 
opinião “permitiu o funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais durante o mês de Dezembro de 2.003”. Esse 
Edital é referido na al. d) dos «factos provados» e foi dele 
junta uma cópia a fls. 24. É datado de 17-12-03 (posterior 
aos factos) e inequivocamente diz que se “autoriza a 
abertura dos comércios do primeiro grupo, nos domingos e 
feriados, a partir desta data, e durante o mês de Dezembro, 
com o horário dos dias da semana”. Onde está escrito «a 
partir desta data», a recorrente insiste em ler «todo o mês de 
Dezembro». O relator deste acórdão reconhece que, 
certamente por culpa própria, tem muita dificuldade em 
explicar as evidências. 
5 – O vício da insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada – art. 410 nº 2 al. a) do CPP 
O fundamento a que alude a al. a) do nº 2 do art. 410 do 
CPP é a insuficiência da matéria de facto para a decisão de 
direito, que não se confunde com a insuficiência da prova 
para a decisão de facto proferida, que é coisa bem diferente. 
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. 
Trata-se de vício de conhecimento oficioso, 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 recorrente, embora em contexto diferente da arguição 
deste vício, suscita a questão dos elementos subjectivos da 
infracção. Pretende tirar daí ilações inadmissíveis, pois 
afigura-se evidente que não é permitido a alguém exercer 
uma qualquer actividade económica fora dos comandos 
legais, refugiando-se no argumento que competiria a 
terceiros providenciar pela legalização da actividade que ela 
própria exerce. 
O certo, porém, é que, lendo-se o elenco dos factos provados 
e não provados, constata-se que eles são totalmente omissos 
quantos aos elementos subjectivos da infracção. Nada se diz, 
por exemplo, quanto ao conhecimento da recorrente sobre a 
proibição de ter o estabelecimento a funcionar nos dias 
indicados, não sendo, por isso, possível decidir aqui 
questões como a de saber se existe dolo, ou se estamos 
perante um caso de «erro sobre a ilicitude», previsto no art. 
9 do Dec.-Lei 433/82 ou de «erro sobre a proibição» do art. 
8 nº 2 do mesmo diploma. 
Talvez isso decorra da concepção de que no direito de mera 
ordenação social, a condenação pode ter lugar 
independentemente de culpa ou em função de uma simples 
censura objectiva do facto, ao estilo da doutrina dos jus 
deserts. Essa ideia, porém, é de rejeitar porque contende 
com as normas dos arts. 8 e 9 do RGCO, valendo tal 
rejeição também para as pessoas colectivas pois, “através 
dum pensamento analógico pode e deve considerar-se as 
pessoas colectivas como capazes de culpa” – cfr. Prof. 
Figueiredo Dias, embora a propósito do direito penal 
secundário, em Sobre o Fundamento, o Sentido e a 
Aplicação das Penas em Direito Penal Económico in Direito 
Penal Económico e Europeu: Textos Doutrinários, Coimbra 
Editora, 1998, vol. I, pag.381. 
Aliás, já há muito ensinava o Prof. Manuel de Andrade que 
“se a noção de culpa é inaplicável às pessoas colectivas, 
quando tomada ao pé da letra, como culpa dessas próprias 
pessoas, visto lhes faltar a personalidade real ou natural, já 
se concebe que possa falar-se de culpa de uma pessoa 
colectiva no sentido de culpa dos seus órgãos ou agentes” – 
citado no mesmo volume por Lopes Rocha, pag. 441. 
A pessoa colectiva, sob pena de o seu comportamento poder 
ser censurado, é obrigada, através dos seus órgãos ou 
representantes, a organizar as suas actividades económicas 
(e outras) de modo adequado a prevenir violações das 
normas legais, informando-se do conteúdo e alcance destas. 
A violação de uma norma por parte da pessoa colectiva 
pode, ou não, ser feita intencionalmente, havendo ainda de 
prevenir a possibilidade de estarmos algum dos casos de 
erro previstos no art. 8 nº 2 ou 9 do RGCO. 
A omissão em causa, por não permitir que seja efectuado um 
juízo sobre as questões apontadas, impõe a anulação da 
decisão recorrida e a devolução do processo ao tribunal 
recorrido para que, em audiência, indague os factos acima 
referidos indispensáveis à decisão – art. 75 nº 2 al. b) do 
RGCO. 
A anulação não abrange todos os factos que são objecto do 
processo, mas apenas os relevantes para a questão concreta 
acabada de identificar – os factos relativos aos elementos 
subjectivos das infracções – cfr. art. 426 nº 1 do CPP. 
 
DECISÃO 
Os juízes do Tribunal da Relação do Porto anulam a decisão 
recorrida, ordenando a devolução do processo ao tribunal 
recorrido, para novo julgamento restrito à questão acima 
concretamente identificada.  
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Sem custas. 
Honorários os legais. 
 
Porto, 30 de Junho de 2004 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
Ângelo Augusto Brandão Morais  
José Carlos Borges Martins 
José Manuel Baião Papão 
 
 
27. Sumário nº 4218 
O crime de reprodução ilegítima de 
programas protegidos do artigo 9 da Lei nº 
109/91 preenche-se tanto com o acto de 
reproduzir um programa informático como 
com o de o divulgar ou comunicar ao público. 
 
Acordam, em audiência, no Tribunal da Relação do Porto: 
 
O Tribunal Judicial da Comarca de Penafiel decidiu:  
- condenar a arguida A....................., L.da., pela prática de 
um crime p. e p., pelos artºs. 3º e 9º, n.º1, da Lei n.º 109/91 
de 17.08, aplicável aos programas de computador por força 
do art. 14º do DL 252/94 de 20.10 na pena de 200 dias de 
multa à taxa diária de Euro. 10, 00 no total de Euro. 2000; 
- condenar os arguidos B.........................., C........................, 
e D............................., pela prática, em co-autoria, de um 
crime de Reprodução Ilegítima de Programa Informático 
Protegido, p. e p., pelo art. 9º da Lei n.º 109/91 de 17.08, na 
pena de: 
- 170 dias de multa, à taxa diária de Euro. 5,00, no total de 
Eur.850,00 para o arguido B................; 
- 170 dias de multa à taxa diária de Euro. 4,00, no total de 
680 Euro. para o arguido C.......................; 
- 170 dias de multa à taxa diária de Euro. 20,00, no total de 
3.400 Euro. para o arguido D.................; 
(...) 
Julgar parcialmente procedente o pedido de indemnização 
civil formulado pelas demandantes e, em consequência, 
condenar solidariamente os demandados a pagar-lhes a 
quantia que se vier a liquidar em execução de sentença a 
título de indemnização pelos danos patrimoniais por si 
sofridos em consequência da conduta dos demandados. 
(...) 
 
Inconformados com a condenação os arguidos recorreram 
rematando a pertinente motivação, com as seguintes 
conclusões, que se transcrevem: 
O Tribunal deu como provado que, em data não 
concretamente apurada, mas anterior a 26.02.1998, os 
arguidos congeminaram um plano de resolução que lhes 
permitiria de uma forma engenhosa e reproduzindo 
ilegitimamente inúmeros programas informáticos, obter o 
lucro correspondente ao valor que teriam de pagar pela 
aquisição dos programas originais; 
 
Dando, ainda como provado que os arguidos (os individuais) 
são sócios-gerentes da sociedade, também arguida, 
A...................., L.da. 
 
Todavia, a existir aquele plano de resolução e a invocada 
congeminação, os mesmos só poderiam ser efectuados pelos 
arguidos sócios-gerentes e já não pela arguida sociedade. 
Também, 
 
A existir tal plano de resolução, os eventuais lucros obtidos 
seriam, à partida, para a sociedade, o que desde logo indicia 
graus de interesse/benefícios diferentes para os 
arguidos/recorrentes. 
 

O Tribunal a quo deu como provados que os arguidos - 
todos sem excepção reproduziram inúmeros programas 
informáticos. 
 
Os factos dados como provados na audiência de julgamento 
são o resultado da apreensão de 45 CDs no âmbito da 
inspecção levada a cabo pela IGAE na sede da sociedade 
recorrente e do exame pericial aos referidos CDs 
apreendidos; Do depoimento dos arguidos - conforme refere 
a sentença que se recorre - que admitiram que, de entre os 
CDs elencados como de reprodução artesanal, terem sido 
eles próprios a reproduzi-los. E, as restantes testemunhas 
inquiridas, nomeadamente, os inspectores que efectuaram a 
apreensão dos CDs. 
 
Da prova, nomeadamente, da prova testemunhal (Cfr. 
testemunhos dos inspectores da IGAE, E................. e 
F................., cassete n° 1, 1ª sessão lado A, parte final e lado 
B, e cassete n.º 1, 1ª sessão, lado B), ao contrário do que a 
sentença do tribunal considerou como factos assentes, não 
ficou provado, bem pelo contrário porque tal nunca foi 
referido, que os arguidos tivessem congeminado qualquer 
plano de resolução que lhes permitiria obter o lucro 
correspondente ao valor que teriam que pagar pela aquisição 
dos programas originais, 
 
Também e ao contrário do que a sentença do tribunal 
considerou como factos assentes, não ficou provado, 
nomeadamente através da prova testemunhal (Cfr. 
testemunhos dos inspectores da IGAE, E............... que 
referiu, quanto aos CDs apreendidos “..não posso dizer que 
eram para venda... e não viu qualquer comercialização dos 
CDs... não me recordo de ver (na empresa) gravadores de 
reprodução” cassete n.º 1, 1ª sessão, lado A, parte final e 
lado B e F............... que referiu que “os CDs, ...pela 
apresentação não seriam para comercialização”, cassete n.º 
1, 1ª sessão, lado B), que a sociedade arguida se dedicasse à 
venda de produtos e material informático e que os CDs 
seriam para comercialização. 
 
Também não ficou provado, pelo menos quanto aos 
recorrentes C......... e D.........., que estes tivessem 
reproduzido os programas informáticos referidos no exame 
pericial sob os números 1 a 7, 9, 12, 13, 16, 18, 21 a 32, 
(sendo certo que o CD n.º 28, por ser de reprodução 
industrial deveria ser excluído a exemplo dos demais 
reproduzidos industrialmente). Nas declarações produzidas 
em audiência de julgamento, nunca estes dois recorrentes 
admitiram terem reproduzido os CDs de reprodução 
artesanal como facilmente se verifica pelas suas declarações 
(Ver cassete n.º 1, 1.ª sessão, lado A). 
 
O recorrente B................. foi o único dos arguidos a 
assumir, em audiência de julgamento, ter procedido a 
algumas reproduções de programas informáticos, resultantes 
de cópias de segurança de discos de clientes para reparação 
dos computadores, mas que fez tais reproduções em casa e 
nunca comercializado tais CDs. (Cfr. cassete n.º 1, 1.ª 
sessão, lado A). 
 
Não ficou provado que sabia que tal conduta era proibida e 
punida por lei, existindo, assim evidente erro, não 
censurável nos termos do artigo 17º. n.º 1 do CP ou, pelo 
menos, a especial atenuação da pena nos termos do artigo 
17°, n.º 2 do Código Penal. 
 
Não ficou provado, nem nenhum documento o comprovou, 
que a Adobe Systems é a legítima titular dos direitos sobre 
os programas referidos no ponto 13 dos factos provados. 
 
Não ficou provado, nem nenhum documento o comprovou, 
que a Microsoft Corporation é a legítima titular dos direitos 
sobre os programas referidos no ponto 14 dos factos 
provados. 
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De relevante importância para a correcta apreciação do 
presente caso as declarações em audiência de julgamento 
dos senhores inspectores da IGAE (Cfr. cassete n.º 1, 1ª 
sessão, lado A, parte final e lado B) que referiram não terem 
encontrado os originais dos CDs, ou suas cópias que 
permitisse aos arguidos efectuar a reprodução dos 
programas informáticos ou de onde fizessem a reprodução; 
que os CDs apreendidos não tinham apresentação para 
venda e que não foi apreendido qualquer gravador de 
reprodução na recorrente sociedade, nem que se recordam 
de os lá terem visto, para facilmente se conclui que na sede 
da recorrente sociedade não foram reproduzidos os CDs 
apreendidos o que naturalmente isentará de responsabilidade 
e da exclusão da ilicitude a empresa arguida e naturalmente 
os sócios-gerentes enquanto tais. 
 
São elementos do tipo de crime que os recorrentes foram 
acusados e condenados, a reprodução, a divulgação ou 
comunicação ao público de programa informático protegido, 
exigindo a lei que, para além desta reprodução ilegítima, 
tenha havido divulgação ou comunicação ao público desse 
programa, no sentido de que esta divulgação ou 
comunicação seja feita junto de um conjunto indeterminado 
de pessoas. 
 
Em face do atrás referido resulta evidente que os recorrentes 
não cometeram qualquer crime muito menos em co-autoria 
o crime de que vêm acusados, de reprodução ilegítima de 
programa informático protegido, p. e p. pelo art.º 9º da Lei 
n.º 109/91, de 17.08, aplicável aos programas de 
computador por força do artigo 14º do DL 252/94, de 20.10, 
porquanto, não estão quanto a este crime como se 
demonstrou, preenchidos os elementos deste tipo de crime: a 
reprodução, a divulgação ou comunicação ao público (cfr. 
art. 9º). 
 
Pelo que há, assim, nos termos do disposto no artigo 410º do 
Código Processo Penal, manifesto e notório erro de 
apreciação da prova pelo Tribunal, ao dar como provados os 
factos atrás referidos sob os nºs 7, 8, 9, 11, 12 e 13 destas 
conclusões, viciando a decisão recorrida, de forma tão 
evidente, que importa alterar com o presente recurso, 
impondo-se como consequência a absolvição dos 
recorrentes. 
 
Pese embora todo o exposto, ainda que o Tribunal 
considerasse os recorrentes responsáveis pela prática deste 
crime e em igual medida na sua produção, sempre haveria, 
pelo menos, quanto à medida da pena que considerar a 
atenuação especial da pena, nos termos previstos na al. d) n.º 
1 do art.º 72º do Código Penal, por força de ter decorrido 
quase cinco anos desde a prática de tal crime, o que o 
tribunal não considerou. 
 
Condenando os recorrentes na multa de 200 dias, para a 
recorrente sociedade e 170 dias para os demais recorrentes, 
resultando que à recorrente sociedade foi fixada uma pena 
superior a 50% do seu limite máximo e 20 vezes mais que o 
seu limite mínimo, e aos demais recorrentes, uma pena de 
cerca de 50% do seu limite máximo e 17 vezes mais que o 
seu limite mínimo. 
 
Na determinação da medida da pena, deveria o Tribunal 
atender às diversas circunstâncias que depuserem a favor 
dos recorrentes, nos termos do artigo 71º do Código Penal, o 
que, considerando as atenuantes referidas na sentença 
deveria, por si só justificar que aos recorrentes não fosse 
aplicada pena superior a 10/15 dias de multa, perfeitamente 
proporcionada em função da culpa dos recorrentes e mais 
que suficiente para garantir um bom comportamento futuro 
na perspectiva das exigências de prevenção especial e de 
socialização. 
 
Sendo, também díspar e exagerada a taxa fixada por cada 
dia de mu1ta e a discrepância entre a taxa fixada para cada 

um dos recorrentes, que em caso algum deverá ultrapassar o 
montante de 5 Euros por cada dia de multa. 
 
Os factos dados como provados na acusação foram 
praticados antes de 25 de Março de 1999, estando, portanto 
abrangidos pela Lei n.º 29/99, de 12 de Maio e não se 
verifica, relativamente a tais factos, nenhuma das situações a 
que alude o n.º 1 do artigo 2 desta Lei. 
 
Por força do disposto no artigo 9º da Lei n.º 109/91, o crime 
de reprodução ilegítima de programas protegidos é punido 
com a pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa, 
alternativa à prisão, permitindo-se - como foi o caso dos 
autos - que o tribunal dê preferência à pena não privativa da 
liberdade, fixando a pena em multa, nos termos do art. 47º, 
n° 1 CP, sendo os arguidos/recorrentes condenados naquelas 
penas de 200 dias e 170 dias. 
 
Por força do n° 1 do artigo 1° desta Lei da Amnistia, é 
perdoado um ano de todas as penas de prisão, resultando do 
seu n.º 3, que “o perdão referido no n.º 1 é aplicável às 
penas de prisão fixadas em alternativa a penas de multa”, o 
que é o presente caso, encontrando-se assim, abrangidas 
pela Lei da Amnistia concedida por aquela Lei 29/99, as 
penas de multo em que os recorrentes foram condenados. 
 
25) Vêm as demandantes Adobe Systems, Microsoft 
Corporation e Autoliesk Inc. requerer dos recorrentes 
elevadas quantias a título de indemnização, fundamentando 
o seu pedido, desde logo, em premissas completamente 
falsas, nomeadamente, que tais CDs se encontravam no 
estabelecimento da recorrente sociedade “para venda ao 
público... para comercialização, com fins lucrativos”, sem 
que alguma vez tais factos fossem dados como provados. 
 
Não provaram as demandantes, quer documentalmente, nem 
ninguém o comprovou em audiência de julgamento, serem 
legítimas titulares dos direitos que invocam em sede de 
pedido de indemnização formulados. 
 
As demandantes não demonstraram, minimamente que, não 
fora a reprodução ilegítima, aquelas empresas venderiam os 
programas originais (Cfr. testemunhos de G......., 
H................ e I................., respectivamente cassete n.º 2, 1ª 
sessão, lado A e cassete n° 3, 2ª sessão, lado A). 
 
Também não ficou demonstrado que os arguidos 
comprariam os originais daquele software apreendido (ainda 
que fossem mais baratos), nem demonstraram, ainda, o 
prejuízo que dizem ter sofrido com a actuação dos 
recorrentes, que não foram capazes de justificar ou 
quantificar. (Ident. cassetes atrás referidas). 
 
Pelo que, quanto a estes pedidos, haverão os mesmos que 
claudicar, nomeadamente pela improcedência da acusação, 
pela falta de fundamentação e prova de tais prejuízos que, 
contudo sempre seriam de montante exagerado. 
 
Pedem a revogação da sentença recorrida e, em 
consequência, a absolvição dos arguidos. 
 
Admitido o recurso o Ministério Público respondeu 
concluindo pela manutenção da decisão recorrida. 
Já neste Tribunal o Ex.mo Procurador Geral Adjunto foi 
inicialmente de parecer que os recorrentes deviam ser 
convidados a reformular as conclusões do recurso. Para tal 
convidados, apresentaram os recorrentes novas conclusões. 
O Ex.mo Procurador Geral Adjunto foi então de parecer que 
o recurso não merece provimento. 
 
Cumpriu-se o disposto no art.º 417º n.º 2 do Código 
Processo Penal e após os vistos realizou-se audiência, não 
tendo sido suscitadas nas respectivas alegações novas 
questões. 
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Factos provados: 
1. Os arguidos exercem funções de sócios-gerentes da 
sociedade A................., L.da, que se dedica à venda de 
produtos e material informático. 
2. Em data não concretamente apurada, mas que certamente 
se situa em data anterior a 26.02.1998, os arguidos 
congeminaram um plano de resolução que lhes permitiria de 
uma forma engenhosa e reproduzindo ilegitimamente 
inúmeros programas informáticos, obter o lucro 
correspondente ao valor que teriam de pagar pela aquisição 
dos programas originais. 
3. Ora, no dia 26.02.1998, cerca das 12h30m, a sede da 
referida sociedade, sita nesta comarca, foi sujeita a uma 
acção de fiscalização levada a cabo pela Inspecção-Geral 
das Actividades Económicas. 
4. No âmbito da aludida inspecção, constatou-se que no 
sector de apoio técnico, em cima de uma bancada de 
trabalho e dentro de um armário existiam 45 discos 
compactos, 41 dos quais se encontravam acondicionados em 
caixas plásticas próprias para o efeito e 4 em envelopes de 
cartão. 
5. Tais discos compactos continham videojogos para PC em 
versão integral e sob a forma de compilações, programas 
informáticos, em versão integral e sob a forma de 
compilações, bem como programas multimédia. 
6. Realizado o competente exame pericial, os discos 
compactos apreendidos foram descritos da seguinte forma: 
1) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, sem 
marca. A face contrária à de leitura do CD, apresenta a 
inscrição manuscrita “NORTON 4.0 ORIG”. Contém fixada 
cópia do programa informático NORTON ANTIVIRUS 4.0, 
produzido por SYMANTEC CORPORATION; 
2) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Targa. Contém fixada cópia do programa informático 
MICROSOFT WINDOWS NT 4.0 WORKSTATION, 
produzido por MICROSOFT CORPORATION e distribuído 
em Portugal por MSF-SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA. 
3) Um CD-Rom reproduzido por meios artesanais, da marca 
Sony. Na lombada da caixa do CD encontram-se duas 
pequenas etiquetas autocolantes com inscrições manuscritas, 
uma que refere o conteúdo do CD e outra com um número. 
A face contrária à de leitura do CD, apresenta a inscrição 
manuscrita “OFFICE 95 PRO”. Contém fixada cópia do 
programa informático MICROSOFT OFFICE 95 
PROFISSIONAL, EM VERSÃO INGLESA, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF-SOFTWARE PARA MICRO-
COMPUTADORES, LDA. 
4) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Kao. Na lombada da caixa do CD encontram-se duas 
pequenas etiquetas autocolantes com inscrições manuscritas, 
uma que refere o conteúdo do CD e outra com o número. A 
face contrária à de leitura do CD apresenta a inscrição 
manuscrita “DICIOPÉDIA - GRANDE DICIONÁRIO 
ENCICLOPÉDICO MULTIMÉDIA, produzido por PORTO 
EDITORA, LDA e distribuído em Portugal pela mesma 
firma. 
5) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Sony. Na lombada da caixa do CD encontram-se duas 
pequenas etiquetas autocolantes com inscrições manuscritas, 
uma que refere o conteúdo do CD e outra o número. A face 
contrária à de leitura, apresenta a inscrição manuscrita 
“ENCARTA 96”. Contém fixada cópia do programa 
Multimédia “ENCARTA 96”, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF-
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA. 
6) Um CD-Rom reproduzido por meios artesanais, da marca 
Pionner. Junto ao CD encontra-se um pequeno pedaço de 
papel com inscrição manuscrita que refere o conteúdo do 
CD. Na lombada da caixa do CD encontram-se duas 
pequenas etiquetas autocolantes com inscrições manuscritas, 
uma que refere o conteúdo do CD e outra com o número. 
Contém fixada cópia do programa Multimédia “ENCARTA 
96 - WORLD ATLAS” produzido por MICROSOFT 

CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA. 
7) Dois CD-Rom’s reproduzidos por meios artesanais, sem 
marca. Na lombada da caixa do CD encontram-se duas 
pequenas etiquetas autocolantes com inscrições manuscritas, 
uma que refere o conteúdo do CD e outra o número. A face 
contrária à de leitura de cada um dos CDs, apresenta a 
inscrição manuscrita “ENCARTA 97” e “JVR - TIMEOUT 
- ERRO - 18/12/96 - C:\”. Os CDs contêm fixada cópia, no 
primeiro CD do programa multimédia “ENCARTA 97”, 
produzido por MICROSOFT CORPORATION e distribuído 
em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA. 
8) Dois CD-Rom’s de reprodução industrial, possuindo capa 
produzida por meios industriais, reproduzindo o que se 
supõe ser a capa original. Contém fixada cópia do programa 
Multimédia “ENCARTA 97” (CD 1 E CD 2), produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA. 
9) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, um da 
marca Targa e outro da marca Philips. O primeiro CD possui 
capa produzida por meios informáticos e impressa a jacto de 
tinta, reprodução do que se supõe ser a capa original. A face 
contrária à de leitura do primeiro CD, apresenta a inscrição 
manuscrita “ENC. CIÊNCIA”. Contém fixada cópia do 
programa Multimédia ENCICLOPÉDIA DA CIÊNCIA, 
PRODUZIDO POR GLOBO MULTIMÉDIA. 
10) Um CD-Rom de reprodução industrial, possuindo capa 
produzida por meios industriais, reproduzindo o que se 
supõe ser a capa original. Contém cópia fixada do programa 
informático MICROSOFT OFFICE 97 PROFISSIONAL 
EM VERSÃO EM LÍNGUA INGLESA, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA. 
11) Um CD-Rom de reprodução industrial, possuindo capa 
produzida por meios industriais reproduzindo o que se supõe 
ser a capa original. Contém fixada cópia do videojogo 
TOMB RAIDER, produzido por EIDOS INTERACTIVE e 
CORE DESIGN, distribuído em Portugal por 
ECOGAMES/ECOFILMES. 
12) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Kao. A face contrária à da leitura do CD, apresenta a 
inscrição manuscrita “TOMB RAIDER”. Contém fixada 
cópia do videojogo TOMB RAIDER, produzido por EIDOS 
INTERACTIVE e CORE DESIGN, distribuído em Portugal 
por ECOGAMES/ECOFILMES. 
13) Três CD-Rom’s, reproduzidos por meios artesanais, da 
marca Kao. Nas lombadas das caixas de todos os CDs 
encontram-se duas pequenas etiquetas autocolantes com 
inscrições manuscritas, uma que refere o conteúdo do CD e 
a outra com um número. A face contrária à da leitura de um 
dos CDs apresenta a inscrição manuscrita “GP2”. Contém 
fixada cópia do videojogo GRAND PRIX 2, produzido por 
ACCOLADE, INC e distribuído em Portugal por 
ECOGAMES/ECOFILMES 
14) Um CD-Rom de reprodução industrial. Na lombada da 
caixa do CD encontram-se duas pequenas etiquetas 
autocolantes com inscrições manuscritas, uma que refere o 
conteúdo do CD e a outra com um número. Contém fixada 
cópia do videojogo RAC RALLY CHAMPIONSHIP, 
produzido por EUROPRESS. 
15) Um CD-Rom de reprodução industrial, possuindo capa 
produzida por meios industriais, reproduzindo o que se 
supõe ser a capa original. Na lombada da caixa do CD 
encontram-se duas pequenas etiquetas autocolantes com 
inscrições manuscritas, uma que refere o conteúdo do CD e 
a outra com um número. Contém fixada cópia do videojogo 
FIFA SOCCER 97, produzido por ELECTRONIC ARTS e 
distribuído em Portugal por ELECTRONIC ARTS 
PORTUGAL. 
16) Um CD-Rom reproduzido por meios artesanais, da 
marca Host. Junto ao CD encontra-se um pequeno pedaço 
de papel com inscrição manuscrita que refere o conteúdo do 
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CD. Na lombada da caixa do CD encontram-se duas 
pequenas etiquetas autocolantes com inscrições manuscritas, 
uma que refere o conteúdo do CD e outra um número. 
Contém fixada cópia do videojogo COMMAND AND 
CONQUER/RED ALERT, produzido por WESTWOOD 
STUDIOS, INC e distribuído em Portugal por 
ECOGAMES/ECOFILMES. 
17) Um CD-Rom de reprodução industrial, possuindo capa 
produzida por meios industriais, reproduzindo o que se 
supõe ser a capa original. Contém fixada cópia do videojogo 
DIABLO, produzido por BLIZZARD 
ENTERTAINEMENT e distribuído em Portugal por 
INFORJOGOS. 
18) Um CD-Rom reproduzido por meios artesanais, da 
marca Targa. Na capa do CD encontram-se as seguintes 
inscrições manuscritas que refere o conteúdo do CD 
“TELESUPORTE - VÁRIOS 12” e “TELESUPORTE 12 - 
27.11.97 - ACDR 14 + BIBCAD + WIN”. Contém fixado 
“backup” (cópia de segurança) do programa informático 
(pré-instalado) AUTOCAD 14, produzido por AUTODESK. 
19) Um CD-Rom de reprodução industrial, possuindo capa 
produzida por meios industriais, com montagem do que se 
supõe ser as capas originais dos programas nele fixados. Na 
lombada da caixa do CD encontram-se pequenas etiquetas 
autocolantes com inscrição manuscrita de um número. 
Contém fixadas cópias dos seguintes programas 
informáticos: MICROSOFT VISUAL FOXPRO VERSION 
3.0, produzido por MICROSOFT CORPORATION e 
distribuído em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA; MICROSOFT OFFICE 
95 PROFISSIONAL, VERSÃO EM INGLÊS, produzido 
pela MICROSOFT CORPORATION e distribuído em 
Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA; TURBO C ++ FOR 
WINDOWS 4.5, produzido por Borland; MICROSOFT 
WINDOWS 95, VERSÃO EM INGLÊS, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MICROSOFT CORPORATION. 
20) Um CD-Rom de reprodução industrial, possuindo capa 
produzida por meios industriais, com montagem 
reproduzindo o que se supõe ser as capas originais dos 
programas nele fixados. Na lombada da caixa do CD 
encontram-se pequenas etiquetas autocolantes, uma que 
refere o conteúdo do CD e outra um número. Contém 
fixadas cópias dos seguintes programas informáticos: 
CHEYENNE BACKUP FOR WINDOWS 95, produzido 
por CHEYENNE SOFTWARE INC.; MICROSOFT 
VISUAL C++, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA; 
MFC SMARTLABS, produzido por B & W. INC.; OLE 2.0 
SMART LABS, produzido por B & W. INC.; 
21) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Kao. Junto ao CD encontra-se um pedaço de papel 
com inscrição impressa com listagem dos programas aí 
fixados. Na lombada da caixa do CD encontram-se duas 
pequenas etiquetas autocolantes com inscrições manuscritas 
“VÁRIOS”. Contém fixada cópia dos seguintes programas 
informáticos: MICROSOFT PLUS, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA; NORTON ANTIVIRUS 
2.0, produzido por SYMANTEC; NORTON ANTIVIRUS 
UPDATE, produzido por SYMANTEC; NORTON 
COMMANDER, produzido por SYMANTEC; NORTON 
UTILITIES, produzido por SYMANTEC; MICROSOFT 
OFFICE 97, VERSÃO PROFISSIONAL EM LÍNGUA 
PORTUGUESA, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA; 
WINDOWS 95, VERSÃO OSR 2, VERSÃO EM LÍNGUA 
INGLESA; produzido por MICROSOFT CORPORATION 
e distribuído em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA; WINDOWS 95, 
VERSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, produzido por 

MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA; WINDOWS 95, 
VERSÃO EM LÍNGUA INGLESA, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA; WINZIP 6.1, produzido 
por NICO MAK COMPUTING (SHAREWARE); ARJ 
2.50, produzido por ARJ SOFTWARE (SHAREWARE); 
22) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Kao. Contém fixada cópia de videojogo e programa 
multimédia em versão shareware: HARRISON’S PLUS, 
produzido por TETON DATA SYSTEMS; MANIC KARTS 
2, produzido por VIRGIN INTERACTIVE;  
23) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Philips. Contém fixadas cópias parciais dos 
videojogos: EARTH 2140; IGNITION, produzido por 
VIRGIN; TEST DRIVE: OFF ROAD, produzido por 
ACCOLADE, e distribuído em Portugal por ELECTRONIC 
ARTS PORTUGAL; TRANSPORT TYCOON, produzido 
por MICROPROSE; TRANSPORT TYCOON DELUXE, 
produzido por MICROPROSE; WIPEOUT XL, produzido 
por PSYGNOSIS; ZEITGEIST, produzido por 
GAMEBANK CORP.; 
24) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Fujifilm. Na capa e na face contrária à de leitura do 
CD, encontra-se inscrição manuscrita referindo o seu 
conteúdo. Contém fixadas cópias dos seguintes videojogos: 
EARTH 2140, produzido por DIRECTSOFT; HEXEN 2, 
produzido por ACTIVISION; IGNITION, produzido por 
VIRGIN; LOST VIKINGS 2, produzido por INTERPLAY; 
REBEL RUNNER, produzido por MICROFORUM; SONIC 
3D, produzido pela SEGA e distribuído em Portugal por 
ECOGAMES/ECOFILMES; SONIC AND KNUKLES, 
produzido pela SEGA e distribuído em Portugal por 
ECOGAMES/ECOFILMES; TEST DRIVE: OFF - ROAD, 
produzido por ACCOLADE e distribuído em Portugal por 
ELECTRONIC ARTS PORTUGAL; TRANSPORT 
TYCOON DELUXE, produzido por MICROPROSE; 
TRANSPORT TYCOON, produzido por MICROPROSE; 
VIRTUAL FIGHTER 2, produzido pela SEGA e distribuído 
em Portugal por ECOGAMES/ECOFILMES; WIPEOT XL, 
produzido por PSYGNOSIS; ZEITGEIST, produzido por 
GAMEBANK CORP. 
25) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Yamaha. Na face contrária à da leitura do 1º CD, 
encontra-se a seguinte inscrição manuscrita 
“COMPILATION 2”. Contém fixadas cópias dos seguintes 
programas informáticos: AUTOCAD 13, produzido por 
AUTODESK; LAPLINK FOR WINDOWS, produzido por 
TRAVELLING SOFTWARE, INC.; PCANYWHERE, 
produzido por SYMANTEC CORP., SMARTERM 420 
FOR WINDOWS, VERSION 4.0, produzido por 
PERSOFT; TELIX, produzido por DELTACOMM 
DEVLOPMENT INC.; WINCOMM PRO 1.1, produzido 
por DELRINA; WINFAX PRO 4.0, produzido por 
DELRINA; DBASE 5.0, produzido por BORLAND; 
ORACLE 7, produzido por ORACLE CORPORATION; 
QUATTRO PRO FOR WINDOWS, produzido por 
BORLAND; 3D HOME ARCHITECT, produzido 
BROTHERBUND SOFTWARE, INC.; 3D STUDIO 4, 
produzido por AUTODESK; VISUAL CADD, produzido 
por NUMERA; VISUAL REALITY, produzido por 
VISUAL SOFTWARE, INC.; HARVARD GRAPHICS, 
produzido por SPC CORP.; MATHEMATICA 2.2, 
produzido por WOLFRAM RESEARCH; MATHCAD 5.0, 
produzido por MATHSOFT INC.; SPSS V6.0, produzido 
por SPSS INC.; MICROSOFT PROJECT 4.0, produzido 
por MICROSOFT; ADOBE PREMIÉRE, produzido por 
ADOBE SYSTEMS INC.; QUICKTIME FOR WINDOWS 
1.1.1, produzido por APPLE COMPUTER INC.; VIDEO 
FOR WINDOWS, produzido por MICROSOFT 
(FREEWARE); VIDEO WORK, produzido por PROLAB 
TECHNOLOGY CO LTD; WAVE FOR WINDOWS 
produzido por TURTLE BEACH SYSTEMS; XING MPEG 
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PLAYER, produzido por XING TECHNOLOGY 
CORPORATION; MICROSTATION PC 5.0, produzido por 
BENTLEY SYSTEMS, INC; ADVANTAGE, produzido 
por POLARIS; EXPRESSO 1.0, produzido por BERKLEY 
SYSTEMS, INC.; ORGANIZER 2.0, produzido por 
LOTUS; SIDEKICK FOR WINDOWS, produzido por 
BORLAND; VISUAL BASIC 4.0, produzido por 
MICROSOFT; WATCOM C ++ CLASS BUILDER, 
produzido por WATCOM INTERNATIONAL CORP.; 
WATCOM C ++, produzido por WATCOM 
INTERNATIONAL CORP.; PKZIP, produzido por 
PKWARE INC. (SHAREWARE); PKUNZIP, produzido 
por PKWARE INC. (SHAREWARE); ARJ 2.42, produzido 
por ARJ SOFTWARE (SHAREWARE); DISKCOPY 
FAST, produzido por CHANG PING LEE 
(SHAREWARE); NORTON COMMANDER 4.5, 
produzido por SYMANTEC; NORTON UTILITIES, 
produzido por SYMANTEC; SCAN 2.2.6, produzido por 
MACAFEE INC. (SHAREWARE); PC BENCH VERSION 
9.0, produzido por ZIFF-DAVIS PUBLISHING 
COMPANY, L.P.; NORTON DESKTOP, produzido por 
SYMANTEC; NORTON UTILITIES 95, produzido por 
SYMANTEC; SCAN 95, produzido por MACAFEE INC. 
(SHAREWARE); VISIO TECHNICAL FOR WINDOWS, 
produzido por SHAREWARE CORP. (SHAREWARE); 
WIN BENCH 95, produzido por ZIFF-DAVIS 
PUBLISHING COMPANY, L.P.; WINZIP 6.1, produzido 
por NICO MAC COMPUTING; 
26) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, sem 
marca. Contém fixadas cópias dos seguintes programas 
informáticos: LAPLINK FOR WINDOWS, produzido por 
TRAVELING SOFTWARE, INC.; PCANYWHERE, 
produzido por SYMANTEC, CORP.; SMARTERM 420 
FOR WINDOWS, VERSION 4.0, produzido por 
PERSOFT; TELIX, produzido por DELTACOMM 
DEVLOPMENT INC., WINCOMM PRO 1.1, produzido 
por DELRINA; WINFAXPRO 4.0, produzido por 
DELRINA; COREL DRAW 3.0, produzido por COREL 
CORPORATION; COREL DRAW 5.0, produzido por 
COREL CORPORATION; MICROGRAFX DESIGNER, 
produzido por MICROGRAFX; PAINTER 3, produzido por 
FRACTAL DESIGNER CORPORATION; PHOTO 
FINISH, produzido por COREL CORPORATION; 
PICTURE PUBLISHER 5.0, produzido por 
MICROGRAFX; PHOTOSHOP 3.0, produzido por 
ADOBE SYSTEMS INC.; ALDUS PHOTOSTYLER 2.0, 
produzido por ALDUS INC.; MICROSOFT EXCEL 5.0 - 
VERSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; MICROSOFT OFFICE 
V 4.3 - VERSÃO EM LÍNGUA INGLESA, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; MICROSOFT OFFICE 
95 - VERSÃO EM LÍNGUA INGLESA, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; MICROSOFT WORD 
6.0 - VERSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, produzido 
por MICROSOFT CORPORATION e distribuído em 
Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; PKZIP, produzido por 
PKWARE (SHAREWARE); PKUNZIP, produzido por 
PKWARE(SHAREWARE); ARJ 2.42, produzido por ARJ 
SOFTWARE (SHAREWARE); DISKCOPY FAST, 
produzido por CHANG PING LEE (SHAREWARE); 
NORTON COMMANDER 4.5, produzido por 
SYMANTEC; NORTON UTILITIES, produzido por 
SYMANTEC; SCAN 2.2.6, produzido por MACAFEE INC. 
(SHAREWARE); PCBENCH VERSION 9.0, produzido por 
ZIFF-DAVIS PUBLISHING COMPANY, L.P.; NORTON 
DESKTOP, produzido por SYMANTEC; NORTON 
UTILITIES 95, produzido por SYMANTEC; SCAN 95, 
produzido por MACAFEE INC. (SHAREWARE); VISIO 

3.0 TECHNICAL FOR WINDOWS, produzido por 
SHAPEWARE CORP. (SHAREWARE); WIN BWNCH 95, 
produzido por ZIFF-DAVIS PUBLISHING COMPANY, 
L.P.; WINZIP 6.1, produzido por NICO MAC 
COMPUTING (SHAREWARE); MICROSOFT 
WINDOWS 95 - VERSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, 
produzido por MICROSOFT CORPORATION e distribuído 
em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; MICROSOFT 
WINDOWS 95 - VERSÃO EM LÍNGUA INGLESA, 
produzido por MICROSOFT CORPORATION e distribuído 
em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; MICROSOFT 
WINDOWS 3.11 - VERSÃO EM LÍNGUA 
PORTUGUESA, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.; 
MICROSOFT WINDOWS 3.11 - VERSÃO EM LÍNGUA 
INGLESA, produzido por MICROSOFT CORPORATION 
e distribuído em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; MICROSOFT PLUS, 
produzido por MICROSOFT CORPORATION e distribuído 
em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; MICROSOFT 
SCENES, produzido por MICROSOFT CORPORATION e 
distribuído em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; MICROSOFT WING 
1.0, produzido por MICROSOFT CORPORATION 
(FREEWARE); ORGANIZER 2.0, produzido por LOTUS; 
PAGEMAKER 5.0, produzido por ALDUS 
CORPORATION; COMPUWORKS BANNERS, produzido 
por WINDOW WARE, INC. (SHAREWARE); XING 
MPEG PLAYER, produzido por XING TECHNOLOGY 
CORPORATION; 
27) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, sem 
marca. Na face contrária à de leitura apresenta a seguinte 
inscrição manuscrita “WORLD FOR WINDOWS 95” que 
refere o seu conteúdo. Contém fixadas cópias dos seguintes 
programas informáticos (PI) e Videojogos (VJ) para 
Windows: BMPVIEW, produzido por DB (FREEWARE-
PI); 4 ACES, produzido por PHILIP B. COOK 
(SHAREWARE-VJ); ATTAXX, produzido por 
MILLENIUM COMPUTER CO. (SHAREWARE-VJ); 
WINDOWS BOARD GAMES, produzido por 
WINGAMES. INC. (SHAREWARE-VJ); BOG 2, 
produzido por ERIC BERGMAN TERREL L 
(SHAREWARE-VJ); BRAIN GAMES FOR WINDOWS 2, 
produzido por FIRAS BUSHNAC (SHAREWARE-VJ); 
CALCULATION SOLITAIRE, produzido por DANIEL 
THOMAS (SHAREWARE-VJ); CANASTA, produzido por 
MARK - JAN HART (SHAREWARE-VJ); F18 NO FLY 
ZONE, produzido por DOE ENTERTAINMENT 
(SHAREWARE-VJ); FOX FIRE, produzido por RANDI 
RASA (SHAREWARE-VJ); GOLDEN MONKEY 2.1, 
produzido por GOLD SOFTWARE INC. (SHAREWARE-
VJ); GRAVITY WELL, produzido por SOFTWARE 
ENGENIERING INC. (SHAREWARE-VJ); JIG SAW 2.10, 
produzido por WALTER KUN (SHAREWARE-VJ); 
LEMMINGS FOR WINDOWS 95, produzido por 
PSYGNOSIS; LUNAR BBALL, produzido por P. S. 
NEELEY(SHAREWARE-VJ); LOTUS SMART SUIT, 
produzido por LOTUS; LOTUS WORD PRO, produzido 
por LOTUS; MCAFEE SCAN 95, produzido por MCAFEE 
INC.; MEDIA SAUCE, produzido por FLAT CRACKER 
SOFTWARE (SHAREWARE-PI); MODE 4 WIN, 
produzido por JSINC(SHAREWARE-PI); PIXFOLIO, 
produzido por ALLEN C. KEMP (SHAREWARE-PI); 
PICTURE PUBLISHER, produzido por MICROGRAFX; 
28) Um CD-Rom de reprodução industrial, possuindo capa 
produzida por meios industriais. Contém fixadas cópias dos 
seguintes programas informáticos: ADAPTEC EZ CD PRO 
V2.0, produzido por ADAPTEC; CD RECORD, produzido 
por DATAWARE; COREL CD CREATER V2.01.078, 
produzido por COREL; HP CD WRITER, produzido por 
HEWLETT PACKARD; DISC-AT-ONCE CDROM 
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RECORDING UTILITIES, produzido por JEFF ARNOLD 
(FREEWARE); EASYCD 95, produzido por INCAD; 
SPIRA CD RECORDING FOR WIN95, produzido por 
MONIKER, INC.; MS-DOS 6.22, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; TWINBRIGDE 
MULTILINGUAL, produzido por TWINBRIGDE; 
NORTON UTILITIES V8.0, VERSÃO CHINESA, 
produzido por SYMANTEC; PKZIP, produzido por 
PKWARE INC. (SHAREWARE); PKUNZIP, produzido 
por PKWARE INC. (SHAREWARE); ARJ 2.42, produzido 
por ARJ SOFTWARE (SHAREWARE); FTP2000, 
produzido por QUINTESSENCIAL OBJECTS INC.; 
LAPLINK 7.0, produzido por TRAVELING SOFTWARE; 
PC/TCP 4.1, produzido por FTP SOFTWARE INC.; 
TNVTPLUS, produzido por ANDY FERLAND; 
ACROBAT READER, produzido por ADOBE SYSTEMS, 
INC. (FREEWARE); AFTER DARK 4.0, produzido por 
BERKLEY SYSTEMS, INC.; PCANYWARE 4.5, 
produzido por SYMANTEC CORP.; ARCSOLO, produzido 
por CHEYENNE SOFTWARE; CLEANSWEEP 3.0, 
produzido por QUARTERDECK CORPORATION; 
COSESSION REMOTE, produzido por INSYNC; 
DIRECTX 2.0, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION; ENCRYPT-IT, produzido por MAEDAE 
ENTERPRISES; ADAPTEC EZ-SCSI 4.0, produzido por 
ADAPTEC; FILEMAKER PRO 3.0, produzido por 
CLARIS CORP; FONTOGRAPHER, produzido por 
MACROMEDIA; COLORADO BACKUP, produzido por 
HEWLETT PACKARD; HYPERWIRE, produzido por 
KINETIX; IBM ANTIVIRUS V.2.5.1, produzido por IBM; 
INDEO 4.1, produzido por INTEL CORP.; l VIEW PRO 
V1, produzido por LEONARDO HADDAD LOUREIRO; 
MAGNARAM 97, produzido por QUARTER DECK; 
MEDIA CHANGER 1.0, produzido por SWOOSIE 
SOFTWARE; MICROSOFT WINDOWS 95 
CONFIGURATION BACKUP, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION (parte do CD-Rom do 
Windows 95); MICROSOFT ACTIVE MOVIE, produzido 
por MICROSOFT CORPORATION (FREEWARE); 
MASTER TRACK PRO 6.01, produzido por PASSPORT 
DESIGN, INC.; 95 MULTI BOOTER V4.0, produzido por 
FRED SALERNO (SHAREWARE); NAME-IT, produzido 
por VERISOFT SYSTEMS, INC.; NORTON VIRUS FOR 
WINDOWS 95, produzido por SYMANTEC 
CORPORATION; NORTON NAVIGATOR FOR 
WINDOWS 95, produzido por SYMANTEC 
CORPORATION; NORTON UTILITIES FOR WINDOWS 
95, produzido por SYMANTEC CORPORATION; 
PARTITION MAGIC 2.01, produzido por POWERQUEST 
CORPORATE; PASSWORD LIST EDITOR, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION (parte do CD-Rom do 
Windows 95); POWER UTILITIES, produzido por SILVER 
LOCK SOFTWARE, INC.; QEMM 8.8, produzido por 
QUARTER DECK; QUICK TIME FOR WINDOWS 2.01, 
produzido pela APPLE; QUICK VIEW PLUS, produzido 
por INSO CORPORATION; EMERGENCY RECOVERY 
UTILITY, produzido por MICROSOFT CORPORATION 
(parte do CD-Rom do Windows 95); REMOVE-IT 95, 
produzido por VERTISOFT SYSTEMS, INC.; 
SOFTWARE DE INSTALAÇÃO DA SOUND BLASTER 
16, produzido por CREATIVE LABS; SOFTWARE DE 
INSTALAÇÃO DA SOUND BLASTER AWE 32, 
produzido por CREATIVE LABS; VIRUSSCAN FOR 
WINDOWS 95 V2.0.6, produzido por MCAFEE, INC.; 
SOFTPEG, produzido por COMPCORE MULTIMEDIA, 
INC.; STACKER 4.1, produzido por IBM CORP.; 
TALKING CLOCK 2, produzido por POCKET-SIZED 
SOFTWARE; UNINSTALLER 4.0, produzido por 
MICROHELP; WINBENCH 96, produzido por ZIFF-
DAVIS PUBLISHING COMPANY; WINFAX PRO, 
produzido por DELRINA; WINPROBE 95 V 5.0, produzido 
por QUARTER DECK CORPORATION; XFERPRO 
V.1.1, produzido por SABASOFT, INC.; XINGMPEG 

PLAYER VERSION 2.01, produzido por XING 
TECHNOLOGY CORPORATION; XTREEGOLD FOR 
WINDOWS VERSION 4.0, produzido por CENTRAL 
POINT SOFTWARE, INC.; WINDOWS 95 EM VERSÃO 
CHINESA, produzido por MICROSOFT CORPORATION 
e distribuído em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; WINMAC 3.0201, 
produzido por POWERCD; NJWIN MULTILINGUAL 
SUPPORT SYSTEM VERSION 1.0, produzido por 
HONGBO DATA SYSTEMS; WINDOWS 95 EM 
VERSÃO INGLESA - ORS 2, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.; 
29) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, sem 
marca. Contém fixadas cópias dos seguintes programas 
informáticos: ADOBE TYPE MANGER, produzido por 
ADOBE SYSTEMS INC.; ADOBE PREMIÈRE, produzido 
por ADOBE SYSTEMS INC.; AUTOCAD 13, produzido 
por AUTODESK; MICROSOFT MONEY, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; QUIKEN 4.0, 
produzido por INTUIT; STERLING +2 VERSION 2.1 
ACCOUNTANT, produzido por SAGE; TRIP MAKER, 
produzido por RAND MACANALY; ABC FLOW CHART 
VERSION 2.0, produzido por MICROGRAFX; COREL 
FLOW 2.0, produzido por COREL; BORLAND DBASE 
FOR WINDOWS, VERSION 5.0, produzido por 
BORLAND INTERNATIONAL, INC.; MS VISUAL FOX 
PRO PROFESSIONAL VERSION 3.0, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; OBJECT VISION, 
produzido por BORLAND INTERNATIONAL, INC.; 
PARADOX VERSION 4.5, produzido por BORLAND 
INTERNATIONAL, INC.; TIME LINE V6.0, produzido 
por SYMANTEC; 401 GREAT LETTERS, produzido por 
KIM KOMANDO (SHAREWARE); CRYSTAL REPORTS 
4.0, produzido por CRYSTAL A SEAGATE SOFTWARE 
COMPANY; LOTUS FORM DESYGNER VERSION 1.0, 
produzido por LOTUS; MICROSOFT PROJECT, 
produzido por MICROSOFT CORPORATION e distribuído 
em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; MS OFFICE 4.3 
PROFESSIONAL, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.; 
QUATRO PRO VERSION 5.0, produzido por BORLAND 
INTERNATIONAL INC.; SIDE KICK, produzido por 
BORLAND INTERNATIONAL INC.; LOTUS SMART 
SUITE, produzido por LOTUS; MS WORKS 3.OB, 
produzido por MICROSOFT CORPORATION e distribuído 
em Portugal por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; WORD PERFECT 
6.0A, produzido por COREL; FONTOGRAPHER 
VERSION 3.5, produzido por ALTSYS; TYPE TWISTER, 
produzido por ALDUS; COREL DRAW 5.0, produzido por 
COREL; FREE HAND 4.0, produzido por ALDUS; 
HARVARD GRAPHICS 3.0, produzido por SPC 
CORPORATION; QUICK ART, produzido por 
MICROGRAFX; DRAW WORKS, produzido por 
MICROGRAFX; ANIMATION WORKS INTERACTIVE, 
produzido por GOLD DISK INC.; MACROMEDIA 
DIRECTOR 4.0, produzido por MACROMEDIA; HQ9000 
DESK TOP SOUND SYSTEM, produzido por U-LEAD 
SYSTEMS INC.; MICROSOFT OFFICE 95 - VERSÃO 
PORTUGUESA, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.; 
ADOBE PHOTOSHOP 3.0, produzido por ADOBE 
SYSTEMS INC; ULEAD IMAGE PALS 2, produzido por 
U-LEAD SYSTEMS INC.; PHOTOFINISH FOR 3.0, 
produzido por COREL; ALDUS PHOTO STYLER 2.0, 
produzido por ALDUS; FRACTAL DESIGN PAINTER 
3.0, produzido por FRACTAL DESIGN CORPORATION; 
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PHOTOSTACKER 1.03, produzido por ULTIMA 
ELECTRONICS CORP.; ALDUS GALLERY EFFECTS 
1.5, produzido por ALDUS; PICTURE PUBLISHER 5.0, 
produzido por MICROGRAFX; ADOBE STREAMLINE 
VERSION 3.0, produzido por ADOBE; HARVARD 
SPOTLIGHT 1.0, produzido por SPC CORPORATION; 
WORD PERFECT PRESENTATIONS 2.0, produzido por 
COREL; FRAME MAKER 4.0, produzido por ADOBE; 
MS PUBLISHER 2.0, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.; 
ALDUS PAGE MAKER 5.0, produzido por ALDUS; SPSS 
6.0, produzido por SPSS INC.; WINDOWS 3.11 FOR 
WORK GROUPS, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.; 
MS VERSÃO CHINESA, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION; 
30) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Yamaha. Na face contrária à de leitura do CD contém 
a seguinte inscrição manuscrita, “TESTES - OFFICE 95 
PRO - BACKUP”, junto ao CD encontra-se um pedaço de 
papel com a inscrição manuscrita “5 sessões livres: 46,6”. 
Contém fixada cópia do programa informático - MACAFEE 
VIRUS SCAN V. 2.2.11, produzido por MCAFEE 
ASSOCIATES, INC.; 
31) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Kao. Junto ao CD encontra-se um pedaço de papel 
com a inscrição manuscrita: “1 SESSÃO LIVRE: 373,7”. 
Contém fixada cópia dos seguintes programas informáticos: 
MICROSOFT PLUS, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.; 
NORTON ANTIVIRUS V2.0, produzido por SYMANTEC 
CORPORATION; NORTON COMMANDER FOR 
WINDOWS 95; produzido por SYMANTEC 
CORPORATION; NORTON CRASHGUARD 1.0, 
produzido por SYMANTEC CORPORATION 
(FREEWARE); NORTON UTILITIES FOR WINDOWS 
95, produzido por SYMANTEC CORPORATION; 
WINDOWS 95 - VERSÃO INGLESA, produzido por 
MICROSOFT CORPORATION e distribuído em Portugal 
por MSF - SOFTWARE PARA 
MICROCOMPUTADORES, LDA.; WINDOWS 95 - 
VERSÃO PORTUGUESA, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.; 
WINDOWS 95 - VERSÃO OSR, EM LÍNGUA 
PORTUGUESA, produzido por MICROSOFT 
CORPORATION e distribuído em Portugal por MSF - 
SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.; 
WINZIP 95, produzido por NICO MAK COMPUTING 
INC. 
32) Um CD-Rom, reproduzido por meios artesanais, da 
marca Kao. Junto ao CD encontra-se um pedaço de papel 
com a inscrição manuscrita “2 sessões livres 20, 8”. Contém 
fixada cópia dos seguintes videojogos (VJ) e programas 
informáticos (PI): EXTREME PINBALL, produzido por 
ELECTRONIC ARTS (VJ); EPIC PINBALL, produzido por 
EPIC MEGAGAMES (VJ); INTERNET FONE, produzido 
por VOCALTECH, LTD (PI); 
33) Quatro CD-Rom’s sem marca. Não se conseguiu 
efectuar a leitura destes CDs. 
34) Dois CD-Rom’s da marca Philips. Não se conseguiu 
efectuar a leitura destes CDs. 
35) Um CD-Rom sem marca. Contém na parte de que foi 
possível efectuar a leitura vários ficheiros de “clipart” 
(ficheiros de imagem) em formato COREL DRAW. 
36) Um CD-Rom da marca TARGA. Não se conseguiu 
efectuara leitura deste CD. 
37) Um CD-Rom da marca Kao. Na face contrária à de 
leitura contém a seguinte inscrição manuscrita 
NTWKS40A.ISSO, não tendo sido possível concluir do que 
se trata. 

7) As obras referidas supra encontram-se descritas no auto 
de exame pericial de fls.75 a 107 e cujo conteúdo se dá aqui 
por integralmente reproduzido; 
8) Tais obras são de duplicação não industrial ou artesanal, 
com excepção dos descritos em 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20 
e 28 que são de duplicação industrial, sendo os suportes 
materiais em que daqueles primeiros se encontram fixadas, 
idênticos aos CD-Rom’s que se vendem ao público em geral 
como virgens. 
9) Junto aos exemplares descritos não se encontra 
“literatura” sobre estes e a sua utilização e no suporte 
material não constam impressos quaisquer referências a 
Editor/Software House, avisos sobre a protecção das obras, 
sistemas de leitura, etc. 
10) Por outro lado, nenhum dos arguidos apresentou 
documentos comprovativos das autorizações dos respectivos 
titulares dos direitos em causa para a fixação, duplicação e 
eventual distribuição ao público das obras descritas. 
11) Os arguidos sabiam que reproduziam, como 
efectivamente reproduziram os programas informáticos 
referidos nos nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, os quais são protegidos 
por lei sem para que tal se encontrassem autorizados por 
quem de direito.  
12) Os arguidos agiram deliberada, livre e conscientemente, 
bem sabendo os mesmos que a sua conduta era proibida e 
punida por lei. 
13) A Adobe Systems Incorporated é a legitima titular dos 
direitos sobre os programas Adobe prémière, Adobe 
Photoshop 3.0, Acrobat Reader, Adobe Type Manager, 
Adobe Steamline version 3.0 e Frame Maker 4.0, os quais, 
acrescidos de IVA, são vendidos ao público respectivamente 
por Esc. 163.960$00, 140.504$00, 4.692$00, 19.938$00, 
34.950$00, 234.330$00 
14) A Microsoft Corporation é a legitima titular dos direitos 
sobre os programas Microsoft Windows NT 4.0 Worksation, 
Microsoft Office 95 Profissional, versão inglesa, Encarta 96, 
Encarta 96 World Atlas, Encarta 97, Microsoft Office 97 
Profissional, Microsoft Visual Foxpro 3.0, Microsoft 
Windows 95, Microsoft Visual C, Microsoft Plus, Windows 
95, versão OSR 2, Microsoft Project 4.0, Viedo for 
Windows, Visual Basic 4.0, Excel 5.0, Microsoft Office V 
4.3., Microsoft Word 6.0, Microsoft 3.11, Microsoft Scenes, 
MS – DOS 6.22, Direct x 2.0, Microsoft Active Movie, 
Microsoft Money, MS Visual Fox Pro Professional versão 
3.0, Microsoft project, MS Office 95, MS Publisher 2.0, 
Windows 3.11 for Work Groups, MS, cujo custo de venda 
ao público com IVA incluído é de, respectivamente, Esc. 
81.198$00, 184.977$00, 9.843$00, 10.050$00, 10.881.$00, 
198.666$00, 43.290$00, 41.430$00, 142.155$00, 
10.179$00, 198.666$00, 49.725$00, 111.495$00, 
11.763$00, 118.755$00, 89.003$00, 138.200$00, 
99.000$00, 41.430$00. 23.502$00, 19.805$00, 3.921$00, 
16.263$00, gratuito, gratuito, 41.430$00, 11.817$00, 
94.694$99, 111.495$00, 138.200$00, 17.239$00, 
184.977$00, 16.778$00, 31.878$00, 41.430$00, 49.725$00; 
15) Os arguidos não têm antecedentes criminais; 
16) O arguido B................. aufere o rendimento de Esc. 
351.000$00 mensais, a sua mulher trabalha e aufere o 
rendimento de 120.000$00 mensais; 
17) O arguido D..................., aufere o rendimento de Esc. 
1.800.000$00/mês, a sua mulher é desempregada e tem dois 
filhos menores; 
18) O arguido C................. encontra-se, actualmente 
desempregado e tem uma filha menor a quem entrega 
mensalmente a quantia de Esc. 65.000$00 a título de 
prestação de alimentos. 
 
Factos não provados: 
I. Que os CDs identificados nos nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 
21, 25, 26, 27, 30, 31 e 32, tenham servido para, por razões 
de segurança, extrair, por cópia, o Software instalado no 
computador do cliente; 
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II. Que os CDs referidos sob os n.º 12, 16, 22, 23, 24, sejam 
jogos de alguns dos arguidos e amigos destes para mero 
entretenimento; 
III. Que o CD referido no n. 13 seja um jogo pertencente a 
um cliente do qual os arguidos fizeram uma cópia de 
segurança, a pedido deste depois de devidamente instalado e 
configurado. 
 
Fundamentação: 
A convicção do tribunal, relativamente à matéria de facto 
provada, resultou, da apreciação crítica de todos os 
elementos de prova produzidos em audiência de julgamento. 
Em primeiro lugar, e no que concerne aos CDs apreendidos 
e programas neles insertos o Tribunal teve em consideração 
o teor do exame pericial junto aos autos a fls. 75 e ss. 
De igual modo, se tiveram em consideração o depoimento 
dos arguidos - meio de prova sujeito à livre apreciação do 
tribunal, mas tão válido como qualquer outro - que 
admitiram, de entre os CDs elencados como de reprodução 
artesanal terem sido eles próprios a reproduzi-los, uns para 
uso pessoal, outros para back up’s de Software de clientes 
que recorriam aos seus serviços, negando, de todo modo que 
tivessem procedido á reprodução daqueles que são 
elencados como de reprodução industrial, justificando-o por 
não terem ao seu dispor meios de reprodução industrial que 
o permitisse. Este aspecto particular foi corroborado pelo 
perito J............................ da Inspecção Geral das 
Actividades Culturais ao referir que ao passo que a 
reprodução artesanal pode ser efectuada utilizando um CD 
de gravação, a reprodução industrial, exige outros meios 
que, certamente, não estariam à disposição dos arguidos. 
Conjugando os depoimentos dos arguidos, de forma critica, 
com o das restantes testemunhas inquiridas, nomeadamente, 
E................. e F....................., que foram quem efectuou a 
apreensão no estabelecimento da firma arguida, bem como 
com as regras da experiência, alicerçou o Tribunal a sua 
convicção, não obstante ter sido negado pelo arguidos, que a 
reprodução dos programas informáticos que efectuaram não 
se destinava uns apenas a uso pessoal, e outros para back 
up’s de Software de clientes, mas também, à venda ao 
público, para que com isso obtivessem um lucro. 
Na verdade e quanto a este aspecto em particular refira-se 
que, a apreciação crítica de todos os elementos probatórios, 
prevista no n.º 2 do art. 374º do C.P.P. consiste na 
ponderação dos depoimentos, declarações e documentos, 
colocados à disposição do tribunal, confrontando-os não só 
uns com os outros, mas também com os dados resultantes da 
experiência comum e com critérios lógicos, que constituem 
o substracto racional da decisão, e que conduziram a que a 
convicção do Tribunal se formasse em determinado sentido 
ou valorasse de determinada forma os diversos meios de 
prova apresentados em audiência, o que permite, e aliás 
exige, a interpretação, com a consequente avaliação, de cada 
um desses elementos de prova, retirando deles todas as 
ilações possíveis decorrentes da lógica. 
Foram estes os princípios que presidiram à selecção da 
matéria de facto provada e não provada nos presentes autos, 
através de uma apreciação global de toda a prova produzida. 
Assim sendo, e quanto à questão de a reprodução não se 
destinar a uso pessoal ou a back up’s de clientes, mas 
também à venda ao público, teve-se sobretudo em 
consideração, a circunstância os CDs apreendidos não 
estarem acompanhados de qualquer designação que 
permitisse identificar os seus proprietários, nem os arguido 
terem exibido as autorizações dos respectivos titulares dos 
direitos para a duplicação. Acresce que os CDs em causa 
não se faziam acompanhar de literatura sobre o programa, 
nem de quaisquer referências a editor e Software House, 
avisos de protecção sobre obras, a não ser a identificação do 
programa em si manuscrita. 
Esclareceu, igualmente, o perito que efectuou o relatório de 
fls. 75 e ss. que nenhum dos aludidos programas continha 
ficheiros, documentos ou informação pessoal que indiciasse 
que havia sido utilizado por um normal utilizador do 
Software. 

Ora, considerando que a empresa arguida tinha como 
objecto a venda de hardware e material informático, e 
dispondo os arguidos de todo uma panóplia de programas de 
Software informático, é óbvio que vendiam não só o 
hardware mas também o softaware, pelo que, 
evidentemente, cobravam o respectivo preço - certamente 
inferior àquele que é o que é pago pelo original, porquanto 
aquele que compra sabe que é o que vulgarmente se chama 
de “pirateado”, - obtendo o correspondente lucro, sendo de 
todo inverosímil que tivessem ao seu dispor um tão elevado 
número de cópias de Software destinado muito dele a áreas 
especificas de actividade, como é o caso da engenharia e da 
arquitectura, se destinasse a uso pessoal. 
Mas ainda que assim não fosse, a mera reprodução para uso 
interno da própria empresa e arguido preencheria o tipo de 
crime pelo qual vêm acusados, como a baixo se terá 
oportunidade de enunciar. 
O Tribunal teve, também em consideração o depoimento de 
G..............., L.............. e I.............. que atestaram pelos 
legítimos direitos de propriedade e exclusividade das 
demandadas sobre alguns dos programas reproduzidos, 
depoimentos que, igualmente se conjugaram com os 
documentos junto aos autos a fls. 168 a 173, 175 a 182, 720 
a 722, bem como o teor dos CRC de fls. 203 a 209. 
Nenhuma prova credível foi produzida em audiência quanto 
aos restantes factos que se deram como não provados. 
 
O Direito: 
 
As questões suscitadas pelos recorrentes são as seguintes: 
A - Que há erro notório na apreciação da prova, ao dar como 
provados os factos referidos nas conclusões nºs 7 [que os 
arguidos congeminaram um plano, que a sociedade não 
podia congeminar], 8 [que os CDs eram para comercializar], 
9 [Que os arguidos C..... e D.... tivessem reproduzido os 
programas informáticos], 11 [que o B............. desconhecia a 
ilicitude da sua conduta], 12 [Não se provou que a Adobe 
Systems é a legítima titular dos direitos sobre os programas] 
e 13 [Não se provou que a Microsoft a Microsoft 
Corporation é a legítima titular dos direitos sobre os 
programas]. 
 
B - Que não se mostram preenchidos os elementos do tipo 
de crime por que foram condenados; 
 
C - Que a pena devia ter sido atenuado especialmente, por 
força de terem decorrido quase cinco anos desde a prática de 
tal crime, o que o tribunal não considerou; a pena concreta 
não devia ser superior a 10/15 dias de multa, e a taxa fixada 
por cada dia de mu1ta não deverá ultrapassar o montante de 
5 Euros por cada dia de multa. 
 
D - Que os factos foram praticados antes de 25 de Março de 
1999, pelo que estão abrangidos pela Lei n.º 29/99, de 12 de 
Maio; por força do n° 1 do artigo 1° desta Lei da Amnistia, é 
perdoado um ano de todas as penas de prisão, resultando do 
seu n.º 3, que “o perdão referido no n.º 1 é aplicável às 
penas de prisão fixadas em alternativa a penas de multa”, o 
que é o presente caso, encontrando-se assim, abrangidas 
pela Lei da Amnistia concedida por aquela Lei 29/99, as 
penas de multa em que os recorrentes foram condenados. 
 
E - Que os pedidos de indemnização devem claudicar, pois 
não se provaram prejuízos. 
 
Cabe liminarmente referir que há evidente e manifesto lapso 
na decisão recorrida quando refere no ponto 11.º que os 
arguidos sabiam que reproduziam, como efectivamente 
reproduziram o programa informático referido no n.º (...) 28. 
Conforme resulta indiscutivelmente do ponto 6. 28 da 
matéria de facto o CD-Rom é de reprodução industrial. 
Assim, visto o disposto no art.º 380º n.º 2 do Código 
Processo Penal, ordena-se que se elimine a referência no 
ponto 11º ao n.º 28. 
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Erro notório. 
O poder de cognição do Tribunal da Relação, em matéria de 
facto, não assume uma amplitude tal que implique um novo 
julgamento, constitui apenas remédio para os vícios do 
julgamento em 1.ª instância (Germano Marques da Silva, 
Forum Iustitiae, Ano I n.º 0 Maio de 1999, pág). No mesmo 
sentido se pronuncia Damião Cunha (O caso Julgado 
Parcial, 2002, pág. 37), ao afirmar que os recursos são 
entendidos como juízos de censura crítica - e não como 
“novos julgamentos”. 
A garantia do duplo grau de jurisdição da matéria de facto 
não implica, no actual figurino legislativo, a anulação do 
princípio da livre apreciação da prova, que está deferido ao 
tribunal da 1ª instância, antes impõe a compatibilização dos 
dois institutos. 
Conforme resulta da acta da audiência de julgamento, a 
prova produzida foi documentada em obediência ao disposto 
no art.º 363º do Código Processo Penal, e agora encontra-se 
transcrita. 
O nosso poder de cognição está confinado aos pontos de 
facto que o recorrente considera incorrectamente julgados, 
com as especificações estatuídas no art. 412º n.º 3 e 4 do 
Código Processo Penal. Dispõe o art.º412º n.º 3 do CPPenal, 
que quando impugne a decisão proferida sobre matéria de 
facto, o recorrente deve especificar: 
Os pontos de facto que considera incorrectamente julgados; 
As provas que impõem decisão diversa da recorrida; 
As provas que devem ser renovadas. 
E o n.º 4 que quando as provas tenham sido gravadas, as 
especificações previstas nas alíneas b) e c) do número 
anterior fazem-se por referência aos suportes técnicos, 
havendo lugar a transcrição. 
 
No caso, os recorrentes entendem que estão incorrectamente 
julgados os factos que referem nas conclusões nºs 7 [que os 
arguidos congeminaram um plano, que a sociedade não 
podia congeminar], 8 [que os CDs eram para comercializar], 
9 [Que os arguidos C..... e D.... tivessem reproduzido os 
programas informáticos], 11 [que o B........... desconhecia a 
ilicitude da sua conduta], 12 [Não se provou que a Adobe 
Systems é a legítima titular dos direitos sobre os programas] 
e 13 [Não se provou que a Microsoft a Microsoft 
Corporation é a legítima titular dos direitos sobre os 
programas]. 
Sustentam que devem ser considerados como não provados 
esses factos. 
Elencam a granel - perdoe-se-nos a expressão, mas é a 
realidade - e não especificadamente como expressamente 
impõe o art.º 412º n.º 3 al. b) do Código Processo Penal, as 
provas que impõem decisão diversa da recorrida; depois 
ignoraram de modo ostensivo e reiterado - pois ignoraram 
num primeiro momento o comando legal e depois o 
despacho/convite de aperfeiçoamento - o disposto no art.º 
412º n.º 4 do Código Processo Penal, que impõe o ónus de 
fazer as especificações por referência aos suportes técnicos. 
Ora remeter genericamente para as declarações dos 
inspectores da IGAE cassete n.º 1, 1ª sessão, lado A, parte 
final e lado B, não é especificar as provas por referência aos 
suportes técnicos. Ou pelo menos não é especificar 
correctamente, com o sentido que lhe emprestou o 
legislador. 
Num entendimento corrente, como o recorrente não acolheu 
o convite do relator para especificar nas suas conclusões os 
pontos de facto que considerava incorrectamente julgados e 
especificar as provas que impunham decisão diversa da 
recorrida, e a sua identificação e localização precisa, nas 
transcrições, não se devia conhecer do recurso quanto à 
matéria de facto, nos termos amplos do art.º 412º n.º 3 do 
Código Processo Penal, art.º 690º n.º 4 do Código Processo 
Civil, ex vi, art.º 4º do Código Processo Penal. 
Porém como estamos numa situação limite entre o 
incumprimento e um cumprimento defeituoso, vamos 
proceder a esse Reexame. 
Os depoimentos e outros meios de prova, além da prova 
testemunhal, foram objecto de análise, foram joeirados no 

crivo crítico do tribunal. Cabe então averiguar se o tribunal 
apreciou e decidiu correctamente esses pontos de facto. 
Os depoimentos estão, agora, transcritos, mas foram 
prestados ao vivo, na audiência de julgamento. Cabe notar 
que o depoimento oral 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 
gerado em torno do depoente, o modo como é feito o 
interrogatório e surge a resposta, tudo contribuindo para a 
formação da convicção do julgador. 
A convicção do tribunal é formada dialecticamente, para 
além dos dados objectivos fornecidos pelos documentos e 
outras provas constituídas, também pela análise conjugada 
das declarações e depoimentos, em função das razões de 
ciência, das certezas e ainda das lacunas, contradições, 
hesitações, inflexões de voz, (im)parcialidade, serenidade, 
“olhares de súplica” para alguns dos presentes, “linguagem 
silenciosa e do comportamento”, coerência de raciocínio e 
de atitude, seriedade e sentido de responsabilidade 
manifestados, coincidências e inverosimilhanças que, 
porventura, transpareçam em audiência, das mesmas 
declarações e depoimentos. Finalmente e como salienta 
Figueiredo Dias [Direito Processual Penal, lições coligidas 
por Maria João Antunes, 1988-9, pág. 140,], há que assumir 
que na convicção desempenha 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. 
Do exposto resulta, como se intui, que a resposta à pretensão 
dos recorrentes pressupõe a abordagem prévia de duas 
outras questões: 
A versão dada como provada, tem apoio na prova produzida 
na audiência de julgamento e é, face às regras da experiência 
comum e à livre convicção do julgador, uma leitura razoável 
dessa prova? 
A solução a que chegou o tribunal está fundamentada? 
 
Como é sabido, é necessário que 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 dado como 
provado, ou não provado. 
E para que não seja 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.º 374º n.º2 do Código Processo Penal. 
O juiz do julgamento tem, em virtude da oralidade e da 
imediação, uma percepção própria do material probatório 
que nós indiscutivelmente não temos. O juiz do julgamento 
tem contacto vivo e imediato com o arguido, com o 
ofendido, as testemunhas, assiste e não raro intervém nos 
seus interrogatórios pelos diversos sujeitos processuais, 
recolhe um sem número de impressões...que não ficam 
registadas em acta, apenas na sua mente...Essa fase ao vivo 
do directo é irrepetível. Esta fase do processo - o recurso - é 
uma fase dominada pelo princípio da escrita, tornando-se 
difícil, para não dizer impossível, avaliar, com correcção, da 
credibilidade de um depoimento em contraponto com outro 
diverso. Entre dois depoimentos contrapostos por qual 
optar? Essa é, em princípio, uma decisão do juiz do 
julgamento. Uma decisão pessoal possibilitada pela sua 
actividade cognitiva, mas também por elementos 
racionalmente não explicáveis e mesmo puramente 
emocionais. Como enfatiza Damião da Cunha [A estrutura 
dos recursos na proposta de revisão do Código Processo 
Penal, RPCC, 8º, 2º pág. 259] os princípios do processo 
penal, a imediação e a oralidade, implicam que deve ser 
dada prevalência às decisões da primeira instância. Nós 
apenas podemos controlar e sindicar a razoabilidade da sua 
opção, o bom uso ou o abuso do princípio da livre 
convicção, com base na motivação da sua escolha 
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[Figueiredo Dias, Direito Processual Penal, lições coligidas 
por Maria João Antunes, 1988-9, pág. 140 e segts. 158-9]. 
Da transcrição constam todos os depoimentos referidos pelo 
recorrente e que também foram analisados criticamente pela 
decisão recorrida. 
Do reexame dessa prova testemunhal, não pode concluir-se 
que é inadmissível, face às regras da experiência comum e à 
livre convicção do julgador, a versão dada como provada. 
Bem pelo contrário, face a tais elementos probatórios, tudo 
aponta no sentido de que o tribunal recorrido captou a 
verdade material. Foi realizado exame crítico da prova e 
procedeu-se a adequada fundamentação. Por isso, não nos 
merece censura o acervo factual dado como assente. 
O que se verifica, é que o tribunal depois de produzida a 
prova e da sua análise crítica formou uma convicção que 
desagrada aos recorrentes, que com ela não concordam. Mas 
esse é outro problema! 
A análise crítica que se levou a cabo na decisão recorrida é 
exemplar, diga-se em abono da verdade. 
Movendo-nos agora, no âmbito do art.º 410º nºs 2 e 3 do 
Código Processo Penal, vejamos se há erro notório na 
apreciação da prova. 
Este vício, para relevar, tem que resultar do texto da decisão 
recorrida, por si só ou conjugada com as regras da 
experiência. Não se pode ir fora da decisão buscar outros 
elementos para fundamentar o vício invocado, 
nomeadamente ir à cata de eventuais contradições entre a 
decisão e outras peças processuais, como por exemplo 
recorrer a dados do inquérito, da instrução ou do próprio 
julgamento[S. Santos e L. Henriques, Recursos em Processo 
Penal, 5.ª ed. pág. 70/71]. 
Consubstancia erro notório na apreciação da prova, a falha 
grosseira e ostensiva na análise da prova, perceptível pelo 
cidadão comum, talvez melhor por um juiz normal -com a 
cultura e experiência da vida e dos homens que deve 
pressupor-se num juiz chamado a apreciar a actividade e os 
resultados probatórios - na sugestão de Castanheira Neves 
[Castanheira Neves, Sumários de Processo Criminal, 1968, 
pág. 50-1], denunciadora de que se deram provados factos 
inconciliáveis entre si. Há um tal vício quando um homem 
médio, rectius, um juiz normal, perante o que consta do 
texto da decisão, por si só ou conjugada com o senso 
comum, facilmente se dá conta de que o tribunal violou as 
regras da experiência ou se baseou em juízos ilógicos, 
arbitrários ou mesmo contraditórios ou se desrespeitaram 
regras sobre o valor da prova ou das leges artis. 
Coisa diversa, e corrente, é a não aceitação pelo recorrente, 
da forma e do resultado da valoração e apreciação da 
factualidade produzida em audiência, efectuada pelo 
tribunal, segundo as regras da experiência e a livre 
convicção, cfr. art.º 127º do CPPenal. 
Não se verifica erro notório na apreciação da prova se a 
discordância resulta da forma como o tribunal teria 
apreciado a prova produzida [Ac. do STJ de 19.9.90, BMJ 
399º 260]. O erro notório na apreciação da prova, art.º 410º, 
n.º 2, al. c) do CPPenal, não tem nada a ver com a eventual 
desconformidade entre a decisão de facto do julgador e 
aquela que teria sido proferida pelo próprio recorrente [Ac. 
do STJ de 1.7.98 Proc. N.º 548/98 e Ac. do STJ de 21.10.98 
Proc. n.º 961/98]. 
Ora é isso que, como já dissemos, ocorre no caso: o 
recorrente não aceita a apreciação que o tribunal fez da 
prova. Lida a decisão e concretamente a factualidade 
apurada e não provada e respectiva motivação, não 
vislumbramos [mesmo partindo do critério mais exigente do 
juiz normal - com a cultura e experiência da vida e dos 
homens, que deve pressupor-se num juiz chamado a apreciar 
a actividade e os resultados probatórios - em vez do cidadão 
comum, correntemente invocado na nossa jurisprudência,] à 
luz do texto da decisão recorrida, por si só ou conjugada 
com as regras da experiência comum, o alegado vício, ou 
quaisquer outros, pelo que temos a matéria de facto como 
definitivamente assente. 
 
Qualificação jurídica. 

Defendem os recorrentes que não estão preenchidos os 
elementos do tipo de crime p. e p. pelo art.º 9º da Lei n.º 
109/91, de 17.08, aplicável aos programas de computador 
por força do artigo 14º do DL 252/94, de 20.10, porquanto, 
não estão preenchidos os elementos deste tipo de crime: a 
reprodução, a divulgação ou comunicação ao público. 
Estribam-se, para tal, no entendimento de Faria Costa, cuja 
lição chamam à colação. 
A decisão recorrida, não evitou a questão tendo referido 
muito a propósito o seguinte: 
Entende Faria Costa, (in Les Crimes Informatiques es 
d’autres crimes dans le domaine de la technologie au 
Portugal pág. 538) que a reprodução penalmente proibida 
deve entender-se como aquela que visa, ou tem por 
objectivo uma comunicação ao público, o que quer dizer que 
não é necessário que os programas sejam comunicados ao 
público. Bastará que sejam reproduzidos tendo como 
finalidade a sua comunicação ao público, sendo 
criminalmente puníveis, na perspectiva deste autor, a 
reprodução com vista à divulgação ou comunicação ao 
público e a divulgação ou a comunicação ao público. 
Já a reprodução (não autorizada) com vista a uma utilização 
interna, porque não visando a comunicação ao público, não 
seria criminalmente punida. 
Contudo, cumula esta interpretação os requisitos da letra da 
lei («reproduzir», «divulgar», «comunicar ao público») 
quando, em nosso entender, eles não são cumuláveis, mas 
alternativos, deixando de fora, a reprodução não autorizada 
feita para utilização interna mesmo. 
Na esteira do que é defendido quer por A.G. Lourenço 
Martins, in Ob. cit., pág. 41, quer por Lopes Rocha, in Do 
direito da Informática em geral, pag. 48, quer por Rui 
Saavedra, in a Protecção Jurídica do Software e a Internet, 
consideramos que a interpretação proposta por Faria Costa 
pouca utilização prática teria, tendo em conta que a pirataria 
de Software representa a grande parte da criminalidade 
informática e que uma elevada percentagem dessa pirataria 
é, não para divulgar ou comunicar ao público mas sim para 
uso privado (pirataria para uso doméstico ou familiar) como 
modo de evitar ter de adquirir Software original que, muitas 
vezes é dispendioso (cfr. Neste sentido Rui Saavedra, in Ob. 
Cit., pág. 300). 
Consideramos, por isso, que é punível no âmbito do n.º 1 do 
art. 9º da lei da Criminalidade Informática o acto ou a 
operação de reprodução não autorizada de um programa 
informático protegido por lei, independentemente da 
intenção com que essa reprodução tenha sido feita (divulgar 
ou comunicar ao público, ou utilizar internamente). 
 
Vejamos se se verificam os elementos, objectivo e 
subjectivo, do aludido tipo legal de crime de reprodução 
ilegítima de programas protegidos. 
As disposições legais pertinentes são as seguintes: 
Dispõe o aludido art.º 9º da citada Lei n.º 109/91, de 17 de 
Agosto: 
Reprodução ilegítima de programa protegido 
1 - Quem, não estando para tanto autorizado, reproduzir, 
divulgar, comunicar ao público programa informático 
protegido por lei será punido com pena de prisão até três 
anos ou com pena de multa. 
2 - Na mesma pena incorre quem ilegitimamente reproduzir 
topograma de um produto semicondutor ou a explorar 
comercialmente ou importar, para estes fins, uma topografia 
ou um produto semicondutor fabricado a partir dessa 
topografia. 
3 - A tentativa é punível. 
 
Por sua vez, o artigo 14º do Decreto Lei n.º 252/94, de 20 de 
Outubro, dispõe: 
Tutela penal 
1- Um programa de computador é protegido contra a 
reprodução não autorizada. 
2- É aplicável ao programa de computador o disposto no n.º 
1 do art.º 9º da Lei n.º 109/91, de 17 de Agosto. 
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Importa, desde já, assentar no que se deve entender por 
programa de computador.  
As legislações nacionais e as convenções internacionais 
omitem usualmente a noção de programa de computador, 
dando-a como pressuposta. Há, contudo, algumas 
excepções. A mais significativa encontra-se no direito norte-
americano. Com efeito, o parágrafo 17, secção 101, do 
Código dos Estados Unidos, define programa de 
computador como uma “série de declarações ou instruções 
que são usadas directa ou indirectamente num computador 
em ordem a obter um determinado resultado”. E nos 
manuais de informática as definições de programa de 
computador apresentam todas uma grande semelhança com 
esta, pelo que a tomaremos também por base [Seguimos de 
perto a exposição de José Alberto Vieira, Notas Gerais sobre 
a protecção de programas de computador em Portugal, 
Direito da Sociedade da Informação, vol. I, pág. 75.] 
Podemos dizer que aquela noção se consubstancia numa 
pré-listagem de instruções que precede a introdução dos 
dados, instruções essas que são destinadas a orientar a acção 
do computador relativamente ao material informativo que se 
pretende que seja processado. 
Na linguagem corrente dos cientistas de computação, a 
palavra software refere-se genericamente aos programas de 
computador, por contraposição à componente física do 
computador, o hardware. 
Quanto à tipificação penal dos actos de “reprodução não 
autorizada”, o n.º 2 do art.º 14º do supra citado Decreto Lei 
n.º 252/94, preceitua que «é aplicável ao programa de 
computador o disposto no n.º 1 do art.º 9º da Lei n.º 109/91, 
de 17 de Agosto». Aquele preceito opera, pois, uma 
remissão (intra-sistemática) para o art.º 9º, nº1 , da Lei da 
Criminalidade Informática. 
No que ao crime de reprodução ilegítima de programa 
protegido respeita, o interesse protegido é a propriedade 
intelectual, já que se visa garantir ao titular dos direitos de 
criação dos programas o uso dos mesmos mediante 
autorização (e, evidentemente, remuneração). 
São elementos típicos deste crime: 
a) a falta de autorização; 
b) a acção - reproduzir, divulgar ou comunicar ao público; 
c) o objecto da acção - programa informático protegido por 
lei; 
d) e, como elemento subjectivo, o dolo nos termos gerais. 
 
A delimitação do que constitui e configura reprodução, 
divulgação ou comunicação ao público de um programa 
informático, tem gerado entre nós, uma curiosa discussão 
acerca do significado penal dos aludidos conceitos. Uma das 
faces mais visíveis da polémica, no enfoque relevante para o 
caso dos autos, é a delimitação do âmbito do conceito de 
«reprodução». Designadamente, encontrar resposta, para a 
pergunta: a reprodução de um programa sem a finalidade de 
o divulgar ou comunicar ao público, será criminalmente 
punível? E sendo reproduzido com essa finalidade, o agente 
será punível se o não tiver efectivamente comunicado ao 
público? 
Como refere Rui Saavedra [A Protecção Jurídica do 
Software e a internet, págs.191/193, nota (472)], um ponto 
que pode suscitar dúvidas é o que se deverá entender por 
“reprodução de um programa”. A Directiva não define com 
precisão o sentido ou o alcance daquela expressão, deixando 
essa decisão a cada legislação nacional. 
O nosso Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos 
- e importa ter presente que se aplica ao programa de 
computador como direito subsidiário o CDADC, art.º 3º n.º 
1 do Decreto Lei n.º 252/94, de 20 de Outubro, e respectivo 
preâmbulo - usa o conceito fundamental de «reprodução» 
com um sentido restrito, associado à noção de cópia, 
significando, em regra, uma multiplicação de cópias físicas, 
uma pluralidade de exemplares, no sentido de que há pelo 
menos um exemplar preexistente e um reproduzido daquele 
[o Código prevê, no art.º 81º, al. a), a reprodução em 
exemplar único]. Isto por oposição a “fixação”, que 
denomina uma diferente realidade jurídica, significando a 

incorporação de uma obra intelectual numa simples cópia 
(por exemplo, a gravação de um trecho musical numa 
cassete) - cfr. artºs. 141º, n.º 1 e 176, nº7 CDADC. 
No caso há indiscutivelmente reprodução, no seu sentido 
palpável e material de contrafacção de cópia física. Assim 
estão afastadas as complexas questões relacionadas com a 
fixação num disco duro, etc. 
Importa é decidir se a reprodução é penalmente relevante, se 
é criminalmente punível a reprodução de um programa 
quando a finalidade não for a de o divulgar ou comunicar ao 
público, pois, no caso em apreço, não se apurou que os 
arguidos pretendiam divulgar os programas ao “público”. 
Segundo FARIA COSTA, a reprodução, penalmente 
proibida, deve entender-se como aquela que visa, ou tem por 
objectivo, uma comunicação ao público; o que quer dizer 
que não é necessário que os programas sejam comunicados 
ao público. Bastará que sejam reproduzidos tendo como 
finalidade a sua comunicação ao público [FARIA COSTA, 
Les crimes informatiques et d'autres crimes dans le domaine 
de Ia technologie informatique au Portugal, cit., p. 538]. 
Segundo este autor, seriam criminalmente puníveis dois 
comportamentos distintos: a reprodução com vista à 
divulgação ou comunicação ao público; e a divulgação ou a 
comunicação ao público. Portanto, a reprodução, não 
autorizada, com vista a uma utilização interna, porque não 
visa a comunicação ao público, não seria criminalmente 
punível pelo crime tipificado no art. 9º,nº 1, da Lei n.º 
109/91. Neste preceito o legislador não terá querido ir ao 
ponto de punir a simples reprodução, o que a acontecer se 
traduziria na tipificação de um crime de “pôr-em-perigo” 
abstracto. Mas já seria punível por esse tipo incriminador o 
agente que, sem a devida autorização, tivesse reproduzido o 
programa com a intenção de o divulgar ou comunicar ao 
público, ainda que depois não houvesse concretizado essa 
intenção, isto é, ainda que não viesse ulteriormente a 
divulgar ou comunicar ao público o programa [Les crimes 
informatiques et autres crimes dans le domaine de la 
technologie informatique au Portugal, RIDP, Vol. 64, 538]. 
 
Posteriormente em escrito conjunto com Helena Moniz 
[Algumas Reflexões sobre a criminalidade informática em 
Portugal, BFD 73 (1997) pág. 338-9], ressalvando os autores 
o entendimento de Faria Costa [Algumas Reflexões sobre a 
criminalidade informática em Portugal, BFD 73 (1997) pág. 
339 nota (92)], foi veiculado entendimento diverso: 
entendeu-se que qualquer reprodução, divulgação ou 
comunicação ao público de um programa de computador, 
sem para tal estar autorizado, integra o tipo legal de crime 
de reprodução ilegítima; protegendo este tipo legal de crime 
um novo bem jurídico-penal - o software, o logiciel. 
A interpretação que FARIA COSTA faz do referido preceito 
legal é criticada, e parece-nos que com razão, por cumular 
os requisitos da letra da lei, «reproduzir», «divulgar», 
«comunicar ao público», quando não parece deverem ser 
cumuláveis, desse modo, deixando de fora a reprodução 
(não autorizada) feita para uma utilização interna, mesmo 
em larga escala, v.g. no caso de uma multinacional, bastava 
a aquisição de um único programa de computador, que 
depois seria reproduzido.... 
Convocamos aqui outras críticas a esse entendimento: 
Deixar de fora a reprodução (não autorizada) feita para uma 
utilização interna, mesmo em larga escala, - se um programa 
é utilizado por quem não o obteve legalmente e, portanto, 
em princípio, essa utilização é feita sem o consentimento do 
criador do programa, ou se esse programa lhe chegou às 
mãos por um caminho de que não se conhece o traço - 
«estaríamos em face de algo similar e também repreensível 
como a receptação de objectos furtados» A. G. 
LOURENÇO MARTINS, Criminalidade informática, cit., p. 
41. Seria, por exemplo, o caso da empresa que utiliza um 
programa nos seus “robots” e cuja origem é desconhecida 
por não ter sido possível apurá-la; ou o caso daquele que 
recebe e usa uma cópia “pirata” emprestada por um amigo, 
M. LOPES ROCHA, Do Direito da Informática em Geral ao 
direito da Informática, cit., p. 48, pois constitui - quanto a 
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nós - uma infracção ao direito de autor. A interpretar-se a 
norma daquela forma, ela pouca utilização prática teria, 
tendo em conta que a pirataria de software representa a 
grande parte da criminalidade informática e que uma 
elevada percentagem dessa pirataria é, não para divulgar ou 
comunicar ao público mas sim para uso privado (“pirataria 
para uso doméstico ou familiar”), como modo de evitar ter 
de adquirir software original que, muitas vezes, é 
dispendioso. 
Quanto a nós, será de considerar punível, no âmbito do n.º 1 
do art.º 9º da Lei da Criminalidade Informática, o acto ou a 
operação de reprodução (não autorizada) de «um programa 
informático protegido por lei», independentemente da 
intenção com que essa reprodução tenha sido feita (divulgar 
ou comunicar ao público, ou utilizar internamente)”. [RUI 
SAAVEDRA, Ob. cit., págs. 295/230 e 300, nota 737: 
Quando, no n.º 1 do art. 9º da Lei n.º 109/91, se prevê a 
punibilidade de quem, nas condições ali previstas, 
«reproduzir, divulgar ou comunicar ao público um programa 
informático», o acto de “reproduzir” deve, quanto a nós, ser 
perspectivado autonomamente, isto é, desligado do elemento 
“comunicar ao público”, que está associado, pela disjunção 
«ou», apenas ao elemento “divulgar". Em resumo, prevê-se - 
nas condições enunciadas no preceito - a punibilidade, por 
um lado, do acto de «reproduzir (...) um programa 
informático» e, por outro, do acto de «divulgar ou 
comunicar ao público um programa informático». Não se 
trata, quanto a nós, de requisitos cumulativos (no mesmo 
sentido, vide: na doutrina, M. LOPES ROCHA, Do Direito 
da Informática em Geral ao direito da Informática, cit., p. 
48; na jurisprudência, a sentença proferida no caso 
“Espectro”, pelo 3º Juízo Criminal do Tribunal Judicial de 
Coimbra, no processo n.º 63/97, p. 268). 
Em conclusão, reiteramos o entendimento que já 
subscrevemos no Acórdão desta Relação de 23/04/2003, n.º 
convencional: JTRP00036312, disponível no sitio deste 
Tribunal na internet, no tipo legal de crime de reprodução 
ilegítima de programas protegidos, crime informático, 
previsto no artigo 9.º da Lei n.109/91, de 17 de Agosto, não 
são cumulativos os elementos contemplados no seu n.º 1, 
isto é, tanto é punível o acto de reproduzir um programa 
informático, como é punível o acto de o divulgar ou 
comunicar ao público. 
 
Atenuação especial. 
Sustentam os recorrentes que a pena que lhes foi aplicada 
devia ter sido atenuada especialmente, por força de terem 
decorrido quase cinco anos desde a prática de tal crime, o 
que o tribunal não considerou. 
O instituto da atenuação especial da pena tem na sua génese 
uma ideia pragmática de que a capacidade de previsão do 
legislador é limitada e não raro a vida fornece exemplos que 
o legislador não previu. Ora nesses casos, quando a 
responsabilidade do agente seja menor que o pressuposta 
pelo legislador na formulação do tipo legal, imperativos de 
justiça e proporcionalidade, impõem a recurso a uma válvula 
de segurança do sistema. A atenuação especial da pena só 
pode ter lugar em casos extraordinários ou excepcionais, isto 
é, quando é de concluir que a adequação à culpa e às 
necessidades de prevenção geral e especial não é possível 
dentro de uma moldura geral abstracta escolhida para o tipo 
respectivo [F Dias, Direito Penal Português, As 
Consequências Jurídicas do Crime, 1993, pág. 304 e Ac. do 
STJ de 10.11.99 citado por Maia Gonçalves CPAnotado,15ª 
ed. pág. 256.]. 
Não é, seguramente, o caso dos autos. 
A pretensão dos recorrentes é, no mínimo, desajustada. 
Cinco anos, afinal, não é muito tempo. Depois convém não 
esquecer que também se procedeu a instrução a 
requerimento de um dos recorrentes, e ocorreram 
adiamentos imputáveis aos recorrentes, fls. 370, fls. 398 - o 
arguido ausente, em Outubro de 2001 veio requerer a 
marcação do julgamento para Março de 2002 -. Finalmente 
a pena concreta aplicada, está dentro da moldura penal 

abstracta atenuada especialmente, cfr. Art.º 73º n.º 1 al. c.) 
do Código Penal. 
A alegada circunstância, decurso do tempo, não releva com 
a intensidade e o efeito que os recorrentes lhe atribuem. 
Apenas foi considerada, e bem, em sede de determinação da 
medida concreta da pena. 
 
A outra das críticas dos recorrentes prende-se com a pena 
concreta: não devia ser superior a 10/15 dias de multa, e a 
taxa fixada por cada dia de mu1ta não deverá ultrapassar o 
montante de 5 Euros por cada dia de multa, sustentam os 
recorrentes. 
A solução a que aderiu o nosso legislador no particular da 
pena de multa radica no modelo dito Escandinavo [Jescheck, 
Tratado de Derecho Penal, II pág. 1086 e segts], dos dias de 
multa, segundo o qual a fixação da multa se processa 
fundamentalmente através de duas operações sucessivas e 
autonomizadas: 
Uma primeira através da qual se fixa o número de dias de 
multa em função dos critérios gerais de determinação da 
pena (culpa e prevenção cfr. art.º 71º n.º 1 ex vi art.º 47º 1 
do Código Penal). 
Uma segunda através da qual se fixa o quantitativo diário de 
cada dia de multa, em função da capacidade económica e 
financeira do agente e dos seus encargos pessoais, art.º 47º 
n.º 2 ([F. Dias Direito Penal-2 1998 pág. 116]). 
No caso, a opção, agora inquestionável, pela pena não 
detentiva é, e foi, justificada. 
Em sede de determinação concreta do número de dias de 
multa, ponderou a decisão recorrida, todos os elementos 
pertinentes. Perante essa realidade, não merece qualquer 
reparo o número de dias de multa encontrado. A pena 
concreta encontrada e aplicada na decisão recorrida, respeita 
escrupulosamente o enunciado critério legal, é equilibrada e 
proporcionada, pelo que se mantém. 
Resta o quantum diário. Entendem os recorrentes que não 
deve ultrapassar o montante de 5€ por cada dia de multa. 
Atendendo à capacidade económica e financeira dos agente 
e dos seus encargos pessoais, - o B.............. aufere o 
rendimento de Esc. 351.000$00 mensais, a sua mulher 
trabalha e aufere o rendimento de 120.000$00 mensais, o 
D............., aufere o rendimento de Esc. 1.800.000$00/mês, a 
sua mulher é desempregada e tem dois filhos menores, o 
C................. encontra-se, actualmente desempregado e tem 
uma filha menor a quem entrega mensalmente a quantia de 
Esc. 65.000$00 - e considerando o critério legalmente 
estabelecido no art.º 47º n.º 2 , do Código Penal, resulta 
flagrante a sem razão dos recorrentes. 
O quantum diário fixado é proporcionado à capacidade 
económica e financeira dos agentes, e seus encargos 
pessoais, não podendo ser fixado em montante mais baixo, 
sob pena de se perder toda a sua eficácia e comprometer a 
sua finalidade de reafirmação contrafáctica da validade das 
normas. 
 
Lei da Amnistia. 
Entendem os recorrentes que os factos foram praticados 
antes de 25 de Março de 1999, estando, portanto abrangidos 
pela Lei n.º 29/99, de 12 de Maio; como por força do n° 1 
do artigo 1° desta Lei da Amnistia, é perdoado um ano de 
todas as penas de prisão, resultando do seu n.º 3, que “o 
perdão referido no n.º 1 é aplicável às penas de prisão 
fixadas em alternativa a penas de multa”, o que é o presente 
caso, encontram-se assim, abrangidas pela Lei da Amnistia 
concedida por aquela Lei 29/99, as penas de multa em que 
os recorrentes foram condenados. 
A decisão recorrida não se pronunciou, nem tinha que o 
fazer, pela aplicação, ou não da referida lei. A questão é 
intempestiva, por prematura, e precipitada. Os recorrentes 
nem sequer atentaram que a decisão recorrida, e bem, não 
fixou prisão subsidiária - e não alternativa como referem os 
recorrentes numa confusão de realidades diversas. 
Sempre se dirá que após a revisão do Código Penal, operada 
pela Reforma de 1995, Decreto Lei n.º 48/95 de 15.3, a 
conversão da pena de multa em pena de prisão subsidiária 
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faz claramente parte da execução da pena, da fase executiva 
do procedimento, com regras especiais, não podendo a 
multa ser imediata e automaticamente convertida em prisão, 
cfr. artºs 47º a 49º do Código Penal. Daí que, relativamente 
a condenações em pena de multa, o perdão da pena de prisão 
subsidiária só pode ser aplicado depois de esgotados os 
procedimentos referidos no art.º 49º do Código Penal 
[Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça CJ S, Ano IX, 
tomo I, pág. 225.]. Do exposto resulta que a questão posta 
pelos recorrentes é tão prematura que configura uma não 
questão. 
 
Pedidos de indemnização. 
Finalmente defendem os recorrentes que os pedidos de 
indemnização devem claudicar, pois não se provaram 
prejuízos. Não leram com a atenção que se impõe a matéria 
de facto apurada. Basta uma simples leitura da factualidade 
apurada, para se concluir que há prejuízo. Ora sendo 
essencial a existência de dano, pois sem dano não há 
responsabilidade, trata-se da aplicação do adágio “pas 
d’interêt, pas d’action” [Le Tourneau, La responsabilitá 
civile, 2ª ed. p.a 141], o certo é que também se verificam 
todos os demais pressupostos de que depende condenação 
em indemnização. 
Como bem se refere na decisão recorrida ao Tribunal foi 
possível apurar qual o preço da venda ao público, mas não 
qual o montante, em concreto, que as demandantes deixaram 
de ganhar em consequência da reprodução dos programas 
informáticos pelos arguidos. Não se mostrando possível 
apurar qual o valor efectivo do dano patrimonial, [nem 
sequer recorrendo à equidade, cfr. art.º 566º do Código Civil 
e Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 4.6.74, BMJ, 
238º-204), acrescento da nossa responsabilidade] não 
dispõe, por isso, o Tribunal de elementos bastantes que 
permitam fixar o “quantum indemnizatório”. 
Ora, não tendo logrado apurar-se qual o “quantum” desse 
dano, nem fornecendo os autos elementos que o permitam 
determinar, impõem-se, nos termos do disposto no art. 82º, 
n.º1 do C.P.P. proferir condenação no indemnizatório que se 
vier a liquidar em execução de sentença. 
Daí que, também soçobre a última das críticas dos 
recorrentes. 
 
Decisão: 
Na improcedência total do recurso mantém-se a decisão 
recorrida. 
Custas pelos recorrentes fixando-se a taxa de justiça em 8 
UC para cada um dos recorrentes. 
 
Porto, 16 de Junho de 2004 
António Gama Ferreira Gomes 
Rui Manuel de Brito Torres Vouga 
Joaquim Rodrigues Dias Cabral 
Arlindo Manuel Teixeira Pinto 
 
 
28. Sumário nº 4219 
O requerimento do assistente de abertura de 
instrução, se não contiver os factos 
integradores do crime aí imputado ao 
arguido, deve ser rejeitado, por 
inadmissibilidade legal da instrução, não 
havendo lugar a convite para 
aperfeiçoamento. 
 
Acordam, em conferência, na 2ª Secção Criminal deste 
Tribunal da Relação do Porto. 
 

* 
I- Relatório. 

1.1. No Tribunal da Comarca de Valongo, correu termos um 
processo de inquérito deduzido contra B..........; C.......... e 
D.........., todos aí melhor identificados, e que teve origem 
numa queixa apresentada por E.........., imputando-lhe(s) a 
prática de factos susceptíveis de integrarem um crime de 
dano qualificado, previsto e punido pelo artigo 213°, n.º 2, 
alínea b) do Código Penal (CP). 
1.2. Findo o inquérito o Ministério Público, ao abrigo do 
disposto no artigo 277°, n.° 2, do Código de Processo Penal 
(CPP), ordenou o arquivamento dos autos, por não se 
verificarem indiciado nos mesmos a prática de qualquer 
crime de dano, previsto e punido pelo artigo 212° do CP, 
uma vez que os denunciados terão destruído a mina 
existente no seu terreno e que lhes pertence. 
1.3. Notificado de tal despacho de arquivamento veio o 
ofendido E.........., que entretanto se constituiu assistente, 
requerer ao abrigo do disposto no artigo 287°, n.° 1, alínea 
b) do CPP, a abertura de instrução, como melhor consta de 
folhas 133/135, que aqui se reproduzem. 
1.4. O Ministério Público arguiu a nulidade deste 
requerimento, por inobservância do disposto no artigo 283°, 
n.º 3, alínea b) do mesmo CPP. 
1.5. Remetidos os autos à distribuição, o M.mo Juiz de 
Instrução Criminal de Valongo, por despacho de 11 de 
Dezembro de 2002, rejeitou in limine, tal requerimento, por 
inadmissibilidade legal, julgando verificada a respectiva 
nulidade, por falta de objecto, nos termos do artigo 283°, n.º 
1, alíneas a) e b), do citado CPP. 
1.6. Inconformado com tal despacho veio o assistente dele 
interpor recurso que motivou, concluindo nos seguintes 
termos: 
1.6.1. O presente recurso foi interposto do despacho que 
rejeitou o pedido de abertura de instrução, feito pelo 
assistente, por se ter considerado que este não terá os factos 
concretos susceptíveis de constar da decisão instrutória. 
1.6.2. O recurso fundamenta-se no facto de por um lado o 
assistente entender que não foi cumprido o que se estipula 
no artigo 287º, n.º 3 do CPP, dado que ao entender que o 
assistente não descreveu minimamente os factos que 
pretendia provar com a abertura da instrução, o julgador 
deveria ter notificado o assistente para o fazer. 
1.6.3. E por outro lado, sem prescindir deste entendimento o 
assistente defende ter delimitado, no mínimo exigido, os 
factos sobre os quais a instrução havia de recair. Tudo 
conforme se estipula no n.º 2 do mesmo artigo do CPP. 
1.6.4. O recorrente entende que o disposto no artigo 287°, 
n.º 3 do CPP, não foi respeitado dado que viu o seu 
requerimento de abertura da instrução rejeitado, não tendo 
por fundamento nenhum dos motivos previsto na lei. 
1.6.5. Bem assim como não foi concretizada nenhuma 
notificação, para este completar o seu requerimento por 
forma a dar-se uma oportunidade à verdade material sobre o 
aspecto formal. 
1.6.6. O que não aconteceu, tendo pelo contrário sofrido um 
despacho liminar de rejeição. 
1.6.7. Ainda se recorre, porque na verdade e no caso de se 
não entender dar razão ao recorrente aos motivos até agora 
invocados, o recorrente entende que no requerimento do 
pedido da abertura de instrução, invocou os factos mínimos 
que pretendia ver provados com os novos meios de prova 
requeridos. 
1.6.8. Designadamente os factos relatados nos seus itens 
10°, 11º, 15° e 16°, isto é que os denunciados terão 
destruído uma coisa que foi feita pelo homem, mas colocada 
sobre a protecção da lei. 
1.6.9. Dado como se referiu que, na verdade os restantes 
factos integradores do crime previsto no n.º 1 do artigo 
213°, constavam como provados no despacho de 
arquivamento. 
1.6.10. Desta forma, ao rejeitar-se o pedido de abertura de 
instrução, com os fundamentos invocados, no despacho em 
crise, também não foi cumprido o disposto no n.º 2 do artigo 
287°, do CPP. 
1.6.11. O assistente, entende ainda e finalmente, que 
apresentou queixa, neste processo, contra os denunciados, 
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pela prática de um crime previsto e punido pelo artigo 213°, 
n.º 1, do CP. 
Terminou pedindo o provimento do recurso, com a 
revogação do despacho recorrido, que deverá ser substituído 
por outro que ordene a notificação do assistente para que 
complete o requerimento de abertura de instrução. 
1.6. Admitido o recurso, no Tribunal recorrido respondeu o 
Ministério Público, pronunciando-se pela manutenção do 
despacho recorrido. 
1.7. Remetidos os autos a este Tribunal, o Ex.mo Procurador 
Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso 
não merece provimento, argumentando com a doutrina 
expendida no Acórdão do Tribunal Constitucional n.° 27/01, 
de 30JAN01, in DR n.° 70, Série II, pp., 5265-5268, de 23 
de Março de 2001, concluindo que, no caso dos autos, não 
se torna possível, dada a força garantística do direito de 
defesa dos arguidos, a repetição do requerimento para a 
abertura de instrução deficientemente formulado, visto se 
mostrar já esgotado o respectivo prazo. 
1.8. Determinado o cumprimento do disposto no artigo 417º, 
n.º 2 do CPP, o assistente ofereceu resposta pugnando pelo 
provimento do recurso. 
1.9. Colhidos os vistos dos M.mos Juízes Adjuntos, dado o 
vencimento da posição da Ex.ma Relatora, determinou-se a 
abertura de “Conclusão” ao 1º Adjunto para elaboração de 
Acórdão, que se passa a fazer. 

* 
II- Fundamentação. 
2.1. Resultam dos autos as seguintes ocorrências processuais 
com relevância para a questão a decidir: 
2.1.1. E.......... apresentou queixa nos serviços do Ministério 
Público junto do Tribunal da Comarca de Valongo, contra 
B..........; C.......... e D.........., todos aí melhor identificados, e 
que deu origem ao processo de inquérito n° .../1.5 
TAGAVLG, imputando-lhes a prática de factos susceptíveis 
de integrarem um crime de dano, previsto e punido pelo 
artigo 213°, n.º , alínea b), do CP. 
2.1.2. Findo o inquérito o Ministério Público, ao abrigo do 
disposto no artigo 277°, n.° 2 do CPP, ordenou o 
arquivamento dos autos, por não se verificar indiciado nos 
autos a prática de qualquer crime de dano, previsto e punido 
pelo artigo 212° do CP, uma vez que os denunciados terão 
destruído a mina existente no seu terreno e que lhes 
pertence. 
2.1.3. Notificado de tal despacho de arquivamento veio o 
ofendido E.........., que entretanto se constituiu assistente, 
requerer ao abrigo do disposto no artigo 287°, n.° 1, alínea 
b), do CPP, a abertura de instrução. 
2.1.4. O Ministério Público arguiu a nulidade de tal 
requerimento, por inobservância do disposto no artigo 283°, 
n. 3, alínea b), do CPP. 
2.1.5. Remetidos os autos à distribuição, o M.mo Juiz de 
Instrução Criminal de Valongo, por despacho de 11 DEZ 02, 
rejeitou in limine, tal requerimento de abertura de instrução, 
por inadmissibilidade legal, julgando verificada a respectiva 
nulidade, por falta de falta de objecto, nos termos do artigo 
283°, n.º 1, alíneas a) e b), do CPP. 

* 
III- O Direito. 
-2.1. Como resulta do disposto no artigo 412º, n.º 1 do CPP 
o thema decidendum deve ser fixado em função das 
conclusões extraídas pelo recorrente das motivações que 
apresentou. 
Ora, assim sendo, e lendo as oferecidas pelo impugnante, 
resulta que no caso dos autos a questão que reclama solução 
se traduz em apurar se o despacho recorrido deve ser 
revogado uma vez que terá rejeitado, sem fundamento legal 
adequado, o requerimento de abertura de instrução 
apresentado pela assistente, ou, ao menos, se sempre ele 
deve ser substituído por outro que convide o recorrente a 
apresentar novo requerimento dessa natureza (de abertura de 
instrução). 
A dilucidação da questão colocada reclama que, 
perfunctoriamente, se façam: 

2.2. Algumas considerações genéricas sobre os requisitos a 
que deve obedecer tal requerimento e dos pressupostos 
exigíveis ao seu eventual indeferimento. 
Findo o inquérito, o Ministério Público profere despacho 
arquivando-o ou deduzindo acusação (artigo 276º, n.º 1 do 
CPP - de que serão os demais doravante a citar, sem menção 
expressa da origem -). 
O despacho de arquivamento é notificado, além do mais, ao 
assistente, que (não sendo o procedimento dependente de 
acusação particular, o caso dos autos) pode requerer 
“relativamente a factos pelos quais o Ministério Público não 
tiver deduzido acusação” a abertura da instrução, visando 
comprovar judicialmente esse arquivamento (cfr. artigos 
277º, n.º 3; 287º, n.º 1, alínea b) e 286º, n.º 1). 
A abertura da instrução é feita por requerimento que, 
conforme n.º 2 do citado artigo 287º, “...não está sujeito a 
formalidades especiais, mas deve conter, em súmula, as 
razões de facto e de direito de discordância relativamente à 
... não acusação, bem como, sempre que disso for caso, a 
indicação dos factos de instrução que o requerente pretende 
que o juiz leve a cabo, dos meios de prova que não tenham 
sido considerados no inquérito e dos factos que, através de 
uns e de outros, se espera provar, sendo ainda aplicável ao 
requerimento do assistente o disposto no artigo 283º, n.º 3, 
alíneas b) e c)...” 
Normativo este a referir: 
“... 
3. A acusação contém, sob pena de nulidade: 
... 
b) A narração, ainda que sintética, dos factos que 
fundamentam a aplicação ao arguido de uma pena ou de 
uma medida de segurança, incluindo, se possível, o lugar, o 
tempo e a motivação da sua prática, o grau de participação 
que o agente neles teve e quaisquer circunstâncias relevantes 
para a determinação da sanção que lhe deve ser aplicada; 
c) A indicação das disposições legais aplicáveis; 
...” 
Na esteira do assim disposto, Maia Gonçalves, in Código de 
Processo Penal, Anotado, 1987, opina mesmo que este 
requerimento do assistente deverá revestir o formalismo da 
acusação formal. A falta da indicação dos factos gera o vício 
da inexistência, por falta de objecto da instrução.  
Tal requerimento só pode ser rejeitado por extemporâneo, 
por incompetência do juiz ou por inadmissibilidade legal de 
instrução (n.º 3 deste último preceito). 
Juiz que dirige esta fase processual (artigo 288º, n.º 1). 
Do exposto resulta, então, e desde logo, que a instrução é 
uma das fases do processo preliminar, de carácter 
jurisdicional e facultativo, que ocorre a seguir ao inquérito e, 
quando requerida pelo assistente, visando comprovar a 
decisão de arquivar, se inicia por um requerimento que 
consubstancia uma acusação que, nos mesmos termos que a 
acusação formal, condiciona e limita a actividade de 
investigação do juiz e a decisão instrutória. 
Aquela natureza jurisdicional assume primordial 
importância não tanto pelo facto de ser cometida a sua 
direcção a um juiz, quanto sobretudo porque nela se exerce 
uma actividade materialmente jurisdicional: apreciação pela 
jurisdição duma situação factual concreta seguida duma 
decisão proferida de um ponto de vista exclusivamente 
jurídico. E daqui decorre, ainda e essencialmente, que a 
estrutura acusatória do processo e o inerente princípio da 
acusação limitam a liberdade de investigação ao próprio 
objecto da acusação (cfr. artigo 309º, n.º 1 e Germano 
Marques da Silva, in Curso de Processo Penal, Vol. III, 
Editorial Verbo 1994, pág. 129). Ou, no dizer de Figueiredo 
Dias, in Sobre os sujeitos processuais no novo Código de 
Processo Penal, Jornadas de Direito Processual Penal/ O 
Novo..., pág. 16: «A estreita ligação do juiz... ao facto que 
lhe é proposto pela acusação... é solução 
constitucionalmente imposta não só...pela salvaguarda de 
função especificamente judicial de todo e qualquer juiz 
como dominus de uma fase processual.»  
O que torna não despicienda a concepção indicada no artigo 
1º, alínea f) sobre o que constituirá uma alteração 
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substancial dos factos. Como anota Souto de Moura, in 
Inquérito e instrução, Jornadas de Direito Processual 
penal..., já citadas, páginas 134 e segs. cabendo nesse 
conceito vários do que a doutrina tem desenvolvido (desde o 
meramente naturalístico, até aos normativos, de origem neo 
- Kantiana), conclusão deverá ser a da obrigatoriedade de 
vinculação temática “ao mesmo núcleo substancial do 
facto”. 
Sobre as situações em que deve configurar-se a rejeição do 
requerimento deduzido pelo assistente “por 
inadmissibilidade legal da instrução”, além dos caos de 
impossibilidade de ela ser requerida em certas forma 
processuais, tem-se mencionado o caso de não conter ele 
condições de procedibilidade ou de perseguibilidade penal 
(cfr. Ac. da R.L., de 12 de Julho de 1995, proc. n.º 413/95). 
Numa posição mais flexível, alguma jurisprudência tem 
concebido a possibilidade de não se rejeitar, então e desde 
logo, o requerimento de abertura de instrução, antes se 
facultando ao requerente convite ao seu aperfeiçoamento. 
Fundamentação aduzida com base quer no apelo ao regime 
das irregularidades previsto no artigo 123º, n.º 2, quer, 
subsidiariamente, ao regime do aperfeiçoamento do 
processo civil, aplicável por força do artigo 4º do CPP (cfr. 
artigo 508º, n.ºs 2 e 3 do Código de Processo Civil) - vide 
Ac. RP, de 5.5.93 e da RC, de 17.11.93, in, respectivamente, 
CJ, XVIII, Tomo III, pág. 243 e Tomo IV, pág. 59 -. 
A tanto opõe-se, porém, que não faz sentido lançar mão de 
um regime diverso e de menor gravidade do que aquele 
constituído pelas nulidades (para o qual aponta o regime 
legal já antes citado), além de que o recurso ao processo 
civil (embora constituindo um louvável esforço de eliminar 
obstáculos a obter uma decisão de fundo em detrimento de 
mera decisão de forma) tem a oposição do legislador. 
Aquando do processo legislativo que resultou no Decreto-
Lei n.º 59/98, o Conselho Superior de Magistratura deu, 
quanto à concreta questão em causa, o parecer seguinte: 
“ Art.º 287º 
(...) 
Dever-se-ia continuar a propor, igualmente, que o juiz de 
instrução convidasse o requerente a aperfeiçoar o pedido, 
sob pena de rejeição (...) - cfr. Código de Processo Penal, 
vol. II, tomo II, AR 1999, pág. 376 -.” 
Sucede, porém, que na votação na especialidade consta o 
seguinte - cfr. ob. cit., tomo III, págs. 161 e 170 – 
“Sugestões apresentadas e não acolhidas, na votação na 
especialidade da proposta de lei de revisão do Código de 
Processo Penal: 
Artigo 287º 
O juiz de instrução devia poder convidar o requerente a 
aperfeiçoar o pedido de instrução (CSM) 
Trata-se de uma regra civilista sem aplicação no processo 
penal. Dificultaria o acesso à instrução, criava espaço para 
discussões formais, sem qualquer necessidade. O importante 
é que se permita, sem formalidades especiais, garantir o 
acesso ao juiz para se discutirem os fundamentos da 
acusação (os indícios suficientes da prática do crime e da 
responsabilidade do arguido).” 
Feitos estes genéricos considerandos, vejamos da: 
2.2. Aplicabilidade concreta aos autos do que vem de dizer-
se. 
Por participação da assistente, correram termos pelos 
serviços do Ministério Público de Valongo uns autos de 
inquérito. Findos, proferiu o competente Magistrado, 
despacho determinando o seu arquivamento. Pretendendo 
comprovar judicialmente tal despacho, apresentou aquele o 
apontado requerimento de abertura da instrução que, por 
inadmissibilidade legal, não foi recebida judicialmente. O 
que agora se questiona. 
Lendo o falado despacho de arquivamento; o citado 
requerimento de abertura da instrução, e as considerações 
vindas de fazer, propendemos ao entendimento da bondade 
do despacho recorrido. 
Tanto ele, quanto a promoção que o antecedeu inserta a 
folhas 140, se mostram pertinentes. 

Na verdade, como aí se menciona, o assistente limitou-se a 
impugnar a decisão de arquivamento, e a requerer 
diligências probatórias, sem indicar factos concretos 
susceptíveis de constar da eventual decisão instrutória que 
houvesse de proferir-se, ou sequer de serem susceptíveis de 
tipificar criminalmente.  
O que tudo se traduz, então, no não acatamento dos 
normativos referidos, e, perante, a impossibilidade de 
qualquer convite ao aperfeiçoamento, considerando ademais 
o decurso do prazo para requerimento de abertura da 
instrução, tem como consequência a manutenção do 
despacho recorrido. 

* 
IV- Decisão. 
São termos em que se considera improcedente o recurso, 
mantendo-se, em consequência, o despacho recorrido. 
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 3 
Ucs. 
Notifique. 

* 
Porto, 16 de Junho de 2004 
Francisco José Brízida Martins 
António Gama Ferreira Gomes 
Maria da Conceição Simão Gomes (Vencido conforme 
declaração de voto que junto) 
Vencida, salvo o devido respeito pela opinião que fez 
vencimento, na medida em que, conforme os Acórdãos desta 
Relação de 17MAI00, proferido no Rec. nº 115/00,e de 
17SET03, proferido no Rec. nº 1 291/03 em que fui 
Relatora, daria provimento ao recurso, porquanto: 
A instrução visa a comprovação judicial da decisão de 
deduzir acusação ou de arquivar o inquérito em ordem a 
submeter ou não a causa a julgamento, e tem carácter 
facultativo (art. 286º, nº 1, do CPP). 
A abertura de instrução pode ser requerida, pelo arguido, 
relativamente a factos pelos quais o Ministério Público ou o 
assistente, em caso de procedimento dependente de 
acusação particular, tiverem deduzido acusação, ou pelo 
assistente, se o procedimento não depender de acusação 
particular, relativamente a factos pelos quais o Ministério 
Público não tiver deduzido acusação (art. 287º, nº 1, do 
CPP). 
O art. 287º, nº 2, do CPP, determina que “O requerimento 
não está sujeito a formalidades especiais, mas deve conter, 
em súmula, as razões de facto e de direito de discordância 
relativamente à acusação ou não acusação, bem como, 
sempre que disso for caso, a indicação dos actos de 
instrução que o requerente pretende que o juiz leve a cabo, 
dos meios de prova que não tenham sido considerados no 
inquérito e dos factos que, através de uns e de outros, se 
espera provar, sendo ainda aplicável ao requerimento do 
assistente o disposto no art. 283º, nº 3, als. b) e c)”, 
dispondo o nº 3, do citado normativo que “O requerimento 
só pode ser rejeitado por extemporâneo, por incompetência 
do juiz ou por inadmissibilidade legal da instrução”. 
Sobre a rejeição do requerimento instrutório, importa ter 
presente que, o requerimento do assistente tem de conformar 
uma verdadeira acusação e, por isso, o requerimento não é 
admissível se dele resultar falta de tipicidade da conduta ou 
a falta de inimputabilidade do arguido, porque é o próprio 
procedimento que não pode prosseguir por falta de 
pressupostos de objecto, do arguido. Faltando no processo o 
seu objecto ou o arguido o processo é inexistente. Se, 
porém, em lugar de inexistência ocorrer apenas a nulidade 
da acusação, nos termos do art. 283º, já não será caso de 
inadmissibilidade legal de instrução, tanto que a nulidade da 
acusação não é do conhecimento oficioso, tendo de ser 
arguida. 
Na instrução a requerimento do assistente, o juiz investigará 
os factos descritos no requerimento instrutório e se os julgar 
indiciados e nada mais obstar ao recebimento da acusação 
pronunciará o arguido por esses factos (arts. 308º e 309º). 
Não há lugar a uma nova acusação; o requerimento do 
assistente actuou como acusação e, assim se respeita 
material e formalmente a acusatoriedade do processo. (…) 
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No requerimento de instrução o assistente tem de indicar os 
factos, mas a indiciação desses factos pode resultar dos 
actos de instrução requeridos. Essencial é apenas que os 
factos do crime pelos quais o assistente pretende a pronúncia 
tenham sido objecto do inquérito, sob pena de nulidade 
processual e consequente inadmissibilidade legal da 
instrução. 
A instrução a requerimento do arguido é uma manifestação 
do direito de defesa, disponível, que exercerá conforme 
entender, mas a instrução a requerimento do assistente é 
fundamentalmente uma garantia para o arguido que não será 
submetido a julgamento senão quando não se verifiquem os 
pressupostos legais e garantia da decisão do Ministério 
Público, findo o inquérito [Vide Prof. Germano Marques da 
Silva, in Curso de Processo Penal, III, 2ª Edição, Ed. Verbo, 
2000, págs. 135 e 140, 141]. 
O sentido da locução inadmissibilidade legal usada no nº 2, 
do art. 287º, do CPP só pode ser o da falta de condições de 
procedibilidade ou de perseguibilidade penal, caso em que o 
processo não deveria ter sido instaurado ou não podia 
prosseguir, por carência do pressuposto processual.  
A insuficiência dos factos, suas consequências e seus 
autores não integra o conceito de inadmissibilidade legal, a 
que se refere o nº 2, do art. 287º e por isso a sua 
reapreciação está vedada ao juiz para justificar a recusa da 
instrução [vide Ac. da RL, de 12JUL95, in CJ 1995, Tomo 
4, pág. 140)]. 
Aplicando estes princípios ao caso subjudice, verifica-se que 
no caso dos autos, não estamos perante uma situação de 
inadmissibilidade legal da instrução, onde cabem realidades 
diversas, tais como ao caso em que aos factos não 
corresponde infracção criminal (falta de tipicidade), de 
haver obstáculo que impede o procedimento criminal e de 
haver obstáculo à abertura de instrução, e também não se 
verificam os casos de extemporaneidade ou incompetência 
do juiz. 
Assim sendo, não podia o Mmº Juiz rejeitar “in limine” o 
requerimento instrutório, nos termos do art. 287º, nº 3, do 
CPP. 
O art. 35º, nº 5, da CRP consagra que “o processo penal tem 
estrutura acusatória, estando a audiência de julgamento e os 
actos instrutórios que a lei determinar subordinados ao 
princípio do contraditório”. 
«Em conformidade com este preceito constitucional, o CPP 
veio a consagrar, «a acusação como condição processual de 
que dependa sujeitar-se alguém a julgamento, é pela 
acusação que se define e fixa o objecto do processo – o 
objecto do julgamento – e, portanto, passível de condenação 
é tão-só o acusado e relativamente aos factos constantes da 
acusação.  
Esta consequência do princípio do acusatório está 
inequivocamente reconhecida no CPP (arts. 309º e 379º). 
Assim, é nula a pronúncia na parte em que pronuncie o 
arguido por factos que constituam alteração substancial dos 
descritos na acusação ou no requerimento para abertura de 
instrução (art. 309º), é também nula a sentença que condene 
por factos diversos dos descritos na acusação ou na 
pronúncia. [vide Prof. Germano Marques da Silva, in Curso 
de Processo Penal, II, Ed. Verbo, 1996, pág. 57-58] 
O princípio do contraditório pressupõe que tanto a acusação 
como a defesa têm direito a pronunciarem-se sobre as 
alegações, as iniciativas, os actos ou quaisquer atitudes 
processuais de quaisquer delas. 
Com efeito, de harmonia com o disposto no art. 298º, do 
CPP, “o debate instrutório visa permitir uma discussão 
perante o juiz, por forma oral e contraditória, sobre se, do 
decurso do inquérito e da instrução resultam indícios de 
facto e elementos de direito suficientes para justificar a 
submissão do arguido a julgamento”, sendo que na instrução 
são admissíveis todas as provas que não forem proibidas por 
lei (art. 292º, do CPP).  
Ora, tendo a instrução por finalidade a comprovação judicial 
da decisão de deduzir acusação ou de arquivar o inquérito 
em ordem a submeter ou não a causa a julgamento, e se a 
pronúncia só pode recair sobre os factos descritos na 

acusação ou no requerimento para abertura de instrução, sob 
pena de nulidade, não podendo o requerimento instrutório 
ser indeferido, por não se verificar qualquer das causas de 
rejeição elencadas no nº 2, do art. 287º, do CPP, ficaria a 
instrução sem objecto, sendo inexequível. 
Com efeito, acima se referiu o art. 287º, nº 2, do CPP, não 
obstante não impor que o requerimento instrutório observe 
formalidades especiais, no entanto impõe que contenha a 
indicação dos factos concretos a averiguar e que possam 
preencher os elementos objectivos e subjectivos do crime 
imputado ao arguido, na medida em que o requerimento 
para abertura de instrução, no caso de abstenção, equivale à 
acusação, e a decisão instrutória só pode recair sobre factos 
que foram objecto da instrução. Ficando o objecto do 
processo delimitado pela indicação feita naquele 
requerimento. 
A lei não prevê qualquer sanção para a inobservância do 
disposto no citado art. 287º, nº 2, do CPP. 
Conforme refere Souto Moura, [in Jornadas de Direito 
Processual Penal, 120-121] “Se o assistente requerer a 
abertura de instrução sem a mínima delimitação do campo 
factual sobre que há-de versar, a instrução será inexequível, 
ficando o juiz sem saber que factos é que o assistente 
gostaria de ver provados. O mesmo se poderá dizer, mutatis 
mutandis, no que concerne à instrução requerida pelo 
arguido”. 
Nestes casos, o juiz deverá, quanto ao assistente notificá-lo 
para que complete o requerimento com os elementos que 
omitiu e que não deveria ter omitido (art. 287º, nº 3, do 
CPP). Se o assistente não completar o requerimento, o juiz 
não procederá à instrução” [vide Maia Gonçalves, in CPP 
Anot. 1999, 10ª Ed., pág. 545] 
Assim sendo, “a omissão dos elementos indicados no nº 3, 
do art. 287º, do CPP, a inobservância dos requisitos de uma 
acusação em que, no fundo e estruturalmente, se deve 
converter aquele requerimento de abertura de instrução, 
conduzindo à não formulação e delimitação do «thema 
decidendum», fazem com que a suposta acusação, falte, não 
exista, ficando a instrução sem objecto. Não podendo o 
requerimento ser indeferido, por não se verificar qualquer 
das causas de rejeição elencadas no nº 2, do art. 287º, do 
CPP, deverá o mesmo ser objecto de um despacho de 
aperfeiçoamento, nos termos do art. 123º, nº2, do CPP” 
[vide neste sentido, entre outros os Acs. da RP de 05MAI93, 
in CJ 1993, Tomo 3, 243, da RC de 17NOV93, in CJ 1993, 
tomo 5, pág. 59, de 00-05-17, in Proc. nº 115/00 e de 
17SET03, in Proc. nº 1 291/03, em que fui Relatora nos dois 
últimos citados, da RE de 14ABR95, in CJ 1995, Tomo 2, 
pág. 280, e de 16DEZ97, in BMJ 472, pág. 585, e da RL de 
20MAI97, in CJ 1997, Tomo II, pág. 143] 
In casu, não estando o aludido requerimento elaborado nos 
termos do referido artigo, isto é, não lhe tendo sido 
conferida a estrutura de uma acusação, deve ser dada 
oportunidade ao requerente de suprir a deficiência 
verificada, sob pena de se limitar desproporcionadamente o 
direito de acesso à justiça, constitucionalmente garantido. 
(...) Não sendo equiparáveis as posições do Ministério 
Público e do assistente, e não se podendo, desde logo desse 
ponto de vista, falar em igualdade de armas. O Ministério 
Público, vendo a sua acusação anulada nos termos do art. 
228° nº 3 do CPP, sempre poderia deduzir uma outra, ao 
passo que o assistente, vendo o requerimento para abertura 
de instrução rejeitado, não teria a mesma faculdade, até pelo 
decurso do prazo em que o poderia fazer. Além disso, o caso 
não configura, manifestamente, um caso de 
inadmissibilidade legal de instrução, nos termos do nº 3 do 
art. 287° do CPP. Acresce que o Acórdão do Tribunal 
Constitucional nº 27/2001, não colide com tal entendimento, 
uma vez que, tal como se adverte nesse mesmo aresto, não 
foi questionada no Tribunal Constitucional a consequência 
para o assistente da falta de cumprimento do preceituado no 
nº 3 do art. 283° do CPP, tendo aí o recorrente aceite que se 
tratava de uma nulidade. 
Com efeito, no caso subjudice, analisando o requerimento 
de abertura de instrução verifica-se que o assistente, apesar 
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de imputar ao arguido factos susceptíveis de integrar um 
eventual crime de dano qualificado, p. e p. pelo art. 213º, 
nº2, al. b), do CP, contudo não observou do disposto no art. 
283º, do CPP, uma vez que não contém uma verdadeira 
acusação, como impõe o art. 287º, nº 2, do CPP. 
Tal omissão, é susceptível de pôr em causa, quer os 
princípios do acusatório, quer do contraditório, quer da 
vinculação temática, comprometendo a finalidade da 
instrução, constituindo uma irregularidade (art. 118º, nº 2, 
do CPP), susceptível de ser oficiosamente mandada reparar 
ao abrigo do disposto no art. 123º, nº 2, do CP. 
Neste sentido, perante tal omissão deveria o Mmº Juiz «a 
quo» convidar o assistente a apresentar novo requerimento 
de abertura de instrução no qual completasse o requerimento 
com os elementos que omitiu e que não deveria ter omitido 
(art. 287º, nº3, do CPP), e se o assistente não completar o 
requerimento, o juiz não procederá à instrução. 
Pelo exposto, concedia provimento ao recurso, revogando o 
despacho recorrido, o qual deveria ser substituído por outro 
em que convidasse o assistente a apresentar novo 
requerimento de abertura de instrução, no prazo de cinco 
dias, no qual completasse o requerimento com os elementos 
que omitiu sob pena de não o fazendo, não ser recebido o 
requerimento de instrução. 

*** 
Porto, 16 de Junho de 2004 
Maria da Conceição Simão Gomes 
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JULHO 
2 de Julho – DL 160/04 

Regulamenta a Lei 9/02, de 11-02, relativa 

ao regime jurídico dos períodos de 

prestação de serviço militar de antigos 

combatentes para efeitos de aposentação e 

reforma 

 x 

3 de Julho – DL 162/04 

Altera o C. dos Impostos Especiais de 

Consumo, aprov. pelo DL 566/99, de 22-

12 

 x 

15 de Julho – Dec. Reg. 25/04 

Regulamenta o DL 290-D/99, de 2-8, que 
aprova o regime jurídico dos documentos 
electrónicos e da assinatura digital 
 x 
16 de Julho – Lei  27/04 

1.ª Alteração à Lei 11/04, de 27-03, que 

estabelece o regime de prevenção e 

repressão do branqueamento de vantagens 

de  proveniência ilícita e procede à 16.ª 

alteração ao CP e à 11.ª alteração ao DL 

15/93, de 22-1 

 x 

16 de Julho – Lei  27/04 

2.ª Alteração ao DL 422/89, de 2-12 

(reformula a Lei do Jogo), na redacção 

dada pelo DL 10/95, de 19-1 

 x 

21 de Julho – Lei  30/04 

Lei de Bases do Desporto 

 x 

 

23 de Julho – Mapa Oficial 1/04, da CNE  

Eleições para o Parlamento Europeu 

realizadas em 13 de Junho de 2004 

 x 
24 de Julho – Lei Constituc. 1/04  

6.ª  Revisão Constitucional (5.ª  = Lei 

1/01, de 12-12) 

 x  

28 de Julho – Lei 33/04  

Colocação de protecções nas guardas de 

segurança das vias de comunicação 

públicas, integradas ou não na rede 

rodoviária nacional, contemplando a 

perspectiva da segurança dos veículos de 

duas rodas 

x 

29 de Julho – Lei 34/04 

Altera o regime de acesso ao direito e aos 

tribunais e transpõe para a ordem jurídica 

nacional a Directiva 2003/8/CE, do 

Conselho, de 27-1, relativa à melhoria do 

aceso á justiça nos litígios transfronteiriços 

através do estabelecimento de regras 

mínimas comuns relativas ao apoio 

judiciário no âmbito desses litígios 

 x 

29 de Julho – Lei 35/04 

Regulamenta a Lei 99/03, de 27-8, que 

aprovou o C. Trabalho 
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AGOSTO 
6 de Agosto – Resol. A. R. 57/04 

Princípios gerais de atribuição de despesas 

de transporte e alojamento e ajudas de 

custo aos deputados 

 x 

10 de Agosto – Port. 1029/04 

Cria a Secretaria-Geral de Execução das 

Varas, Juízos e Pequena Instância – Cível 

– de Lisboa 

 x 

10 de Agosto – Port. 1033-HQ/04 

Aprova o formulário de requerimento dos 

ex-combatentes emigrantes  para efeitos de 

contagem de tempo do período de 

prestação de serviço militar para efeitos de 

reforma 

x 
13 de Agosto – Lei 36/04 

3.ª Alteração à Lei 11/96, de 18-4, que 

estabelece o regime aplicável ao exercício 

do mandato dos membros das juntas de 

freguesia 

x 
18 de Agosto – Lei 39/04 

Estabelece os princípios e as bases gerais 

do exercício do direito de associação 

profissional dos militares da Guarda 

Nacional Republicana  

x 
18 de Agosto – DL 200/04 

Altera o DL 53/04, de 18-3, que aprova o 

C. da Insolvência e da Recuperação de 

Empresas 

x 
18 de Agosto – DL 201/04 

Altera o DL 316/98, de 20-10, que institui 

o procedimento extrajudicial de 

conciliação para viabilização de empresas 

em situação de  Insolvência ou de situação 

económica Difícil 

x 

18 de Agosto – DL 203/04 

Define o regime jurídico da formação 

médica, após a licenciatura em Medicina, 

com vista à especialização, e estabelece os 

princípios gerais a que deve obedecer o 

respectivo processo  

x 
19 de Agosto – L 44/04 

Define o regime jurídico da assistência nos 

locais destinados a banhistas  

x 
19 de Agosto – Lei 45/04 

Estabelece o regime jurídico das perícias 

médico-legais e forenses  

x 
19 de Agosto – DL 204/04 

4.ª Alteração ao C. Cooperativo, aprov. 

pela Lei 51/96, de 7-9, concedendo às 

cooperativas a faculdade de emitir títulos 

de capital e títulos de investimento, sob a 

forma escritural  

x 
19 de Agosto – DL 206/04 

Regulamenta o art. 15.º do regime jurídico 

da gestão hospitalar, aprov. pela Lei 27/02, 

de 8-11  

x 
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19 de Agosto – DL 208/04 

Adapta a legislação que regula o sector da 

aviação civil ao DL 10/04, de 9-1, que 

regula o regime das contra-ordenações 

aéronáuticas civis  

x 
19 de Agosto – Port. 1049/04 

Fixa normas relativamente às condições 

técnicas e de segurança a observar na 

concepção, instalação e manutenção das 

Balizas de Futebol, Andebol, Hóquei e 

Polo Aquático e dos Equipamentos de 

Basquetebol existentes nas instalações 

Desportivos de uso Público (DL 100/03, de 

23-5 e  DL 82/04, de 14 de Abril)  

x 
19 de Agosto – Port. 1061/04 

Aprova o Regulamento do Fogo 

Controlado  

x 
 

23 de Agosto – DL 213/04 

No uso da Autorização Legislativa 

concedida pela  Lei 7/04, de 5 de Março,  

estabelece-se o regime de infracções 

relativas ao incumprimento da disciplina 

legal aplicável à vinha, à produção, ao 

comércio, à transformação e ao trânsito dos 

vinhos e dos outros produtos vitivínicolas e 

às actividades desenvolvidas neste sector 

 x 

24 de Agosto – Lei 49/04 

Define o sentido e o alcance dos actos 

próprios dos advogados e dos solicitadores 

e tipifica o crime de procuradoria ilícita 

(7.ª Alteração ao Estatuto da OA e 1.ª 

Alteração ao Estatuto da Câmara dos 

Solicitadores 

 x 

24 de Agosto – Lei 50/04 

Transpõe para a ordem jurídica nacional a 

“Directiva” 2001/29/CE, do PE e do 

Conselho, de 22-5, relativa à 

harmonização de certos aspectos do direito 

de autor e dos direitos conexos na 

sociedade de informação (5.ª Alteração ao 

C. Direito de Autor e dos Direitos Conexos 

e 1.ª Alteração à Lei 62/98, de 1-9.   

x 
31 de Agosto – Port. 1085-A/04 

Fixa os critérios de prova e apreciação da 

insuficiência económica para a concessão 

da protecção jurídica 

 x 

31 de Agosto – Port. 1085-B/04 

Aprova os formulários de requerimento de 

protecção jurídica para pessoas singulares 

e para pessoas colectivas ou equiparadas.  

Revoga a Port. 140/02, de 12-2 

 

OUTUBRO 
4 de Outubro – Port. 1268/04 

Determina os valores dos coeficientes de 

revalorização a aplicar na actualização das 

remunerações registadas que servem de 

base de cálculo às pensões iniciadas 

durante 2004 
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 x 

6 de Outubro – Port. 1269/04 

Altera o Regulamento do Registo 

Comercial sobre menções especiais das 

inscrições relativas a decisões judiciais 

proferidas e outros actos que tenham lugar 

no decurso do  processo de insolvência  

x 
16 de Outubro – Port.  1322/04 

Declara instalados  o 1.º e 2.º Juízos de 

Execução da Comarca de Lisboa e o 1.º 

Juízo de Execução da Comarca do Porto e 

cria a Secretaria-Geral de Execução do 

Porto 

x 
19 de Outubro – Port.  1326/04 

Define a avaliação da capacidade 

profissional, bem como os critérios de 

adequação da formação, no acesso e 

permanência nas actividades de mediação e 

angariação imobiliárias 

x 
25 de Outubro – Desp. N. 41/04 

Aprova as normas que estabelecem os 

critérios de atribuição do subsídio de 

sobrevivência, do subsídio mensal 

complementar e dos apoios sociais de 

natureza eventual 

 x 

 

26 de Outubro – DL 219/04 

Altera os anexos ao DL 186-A/99, de 31-5, 

regulamentando a Lei 105/03, de 10-12, 

que efectuou a 4.ª alteração à Lei 3/99, de 

13-1 (LOFTJ) 

 x 

 

28 de Outubro – Resol. CM 144/04 

Aprova o programa de acção para o 

desenvolvimento da vigilância electrónica 

no sistema penal e prorroga o mandato da 

estrutura de missão criada perla Resol. CM 

1/01, de 6-1 

 x 

29 de Outubro – Lei 51/04 

1.ª Alteração ao DL 26/04, de 4-2, que, no 

uso da autorização legislativa concedida 

pela Lei 49/03, de 22-8, aprova o Estatuto 

do Notariado 

 x 

30 de Outubro – Port. 1379-A/04 – Sup 

Fixa para vigorar em 2005 o preço da 

habitação por metro quadrado da área útil 

consoante as zonas do País, para efeitos de 

cálculo da renda condicionada 

 x 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMAÇÕES 



 
 
 

NOVAS COMPETÊNCIAS 
 

 
Chama-se a atenção de todos os Srs. Juízes Desembargadores de que, a partir de 14 de 

Setembro, entram em vigor as nossas novas competências sobre os crimes de natureza 

“estritamente militar”. 

Serão nomeados, para a Relação do Porto, 4 juízes militares, sendo 1 por cada ramo das 

Forças Armadas e 1 da GNR. 

Tudo de acordo e nos termos do CJM, aprov. pela Lei 100/03, de 15-11, do Estatuto dos 

Juízes Militares e dos Assessores Militares do MP, aprov. pela Lei 101/03, de 15-11, e da 

Lei  105/03, de 10-12, que altera a Lei 3/99, de 13-1, que aprova a LOFTJ. 

x 
Porto, 2004-07-07 
 

O Presidente da Relação 
 
 

(J. Correia de Paiva) 
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POSSE de MILITARES 
 
 
O acto de posse, neste Tribunal, que seja do meu conhecimento, tem sido sempre da maior 

simplicidade. Daí, além do mais, o convite, informal, de apenas duas Entidades que não 

pertencem propriamente ao Tribunal mas que com ele não deixam de ter uma ligação, mais 

do que funcional. Os meus agradecimentos ao Comandante da Região Militar do Norte, Sr. 

Tenente General Carneiro Teixeira, e ao Comandante da Zona Marítima do Norte e Chefe 

do Departamento Marítimo do Norte, Sr. Capitão de Mar e Guerra, Garcia Esteves. Fiz 

também o convite ao Sr. Comandante da Brigada Territorial do Norte, Sr. Major General 

Oliveira de Figueiredo, o qual não está presente apenas por agenda longe da cidade.  

Também está presente um representante do Tribunal onde os Srs. Juízes Militares irão 

exercer funções a nível da 1.ª Instância, pelo que agradeço a presença da Sr.ª Juíza, Dr.ª 

Maria Isabel Castro Rocha, juíza da 1.ª Vara Criminal do Porto, que é, precisamente, a Vara, 

exclusiva, determinada pela lei para tal.  

Também estão representadas as 2 Secções Criminais onde os Srs. Juízes Militares irão 

exercer funções a nível da 2.ª Instância, pelo que agradeço a presença dos respectivos 

Presidentes, os Srs. Juízes Desembargadores, Baião Papão e Teixeira Pinto. 

Não o poderia ser a presente posse de outra maneira, aliás, mais consentânea  com os 

princípios e maneira de ser, que têm orientado toda a minha vida, designadamente a 

profissional – com 36 anos já. Por outro lado, tudo quanto tem vindo a público sobre os 

Tribunais não recomenda manifestações para o exterior, onde acaba por ter repercussão 

apenas o quê e como querem quem o domina. Valha-nos, no futuro, a ... força das armas...   

Porém, hoje esta casa vive um momento muito especial. Não será único, porquanto, 

existindo a Relação do Porto há cerca de 422 anos (12 de Setembro de 1582?), a selecção 

dos seus Magistrados deambulava por sectores vários. 

Mas, numa história do centenário mais recente, os Tribunais Penais, passam, pela 1.ª vez, 

quando fora do tempo de guerra, a estar sob a alçada, exclusiva da Jurisdição Comum. 

Finalmente, sob a CRP de 1976, mais especificamente, entre outros diplomas, pela Lei 

100/03, de 15-11, logrou vencer-se mais uma batalha. Que não seja a última. 

Venceu... é, pois, motivo de júbilo. E, júbilo como é, não é hora de censura. Não sem que, 

porquanto também de acordo com os princípios e maneira de estar na vida, como acima 

referi, não deixe de registar, de forma  mui breve e genérica, a nota de que há “coisas” 

menos boas em toda esta adaptação.  



 2

Por outro lado, quando as Magistraturas são acusadas, no pelourinho da praça principal da 

comunidade urbana, (além de outras coisas mais) de corporativismo, agora passamos a ter 

connosco e a fazer parte dos nossos quadros, pessoas vindas de sector estranho, com outros 

conhecimentos, mentalidades, vivências.  

MAS e POR TUDO ISSO, 

Srs. Juízes Militares, das Varas Criminais do Porto e da Relação do Porto, nesta questão 

com uma área alargada – a correspondente à totalidade do seu Distrito Judicial, sem a 

amputação, em minha opinião pessoal, em má hora, da Relação de Guimarães, e abrangendo 

ainda o Distrito Judicial de Coimbra,  

Para VÓS, Srs. Juízes Militares, as nossas boas-vindas, com muitos parabéns pelas virtudes 

militares que presidiram à selecção e os mais sãos votos de felicidades. A contribuição e 

disponibilidade, com que concorreram e hoje e aqui prestaram juramento, só virão 

enriquecer o funcionamento dos Tribunais onde vão exercer funções. 

Esta casa, creio, que funciona e bem, com entendimento e colaboração entre todos os que a 

compõem: Magistrados (Judiciais e do MP), Funcionários dos Serviços de Justiça e dos 

Serviços Administrativos. É uma vida nova – para todos (vós e nós). Tudo terá de correr 

bem. Tudo vai correr bem. Nunca me foi dado conhecimento de arrependimentos. Não será 

agora que eles surgirão.  

Poderão pensar que afinal estão a acabar de dar entrada numa casa e, como casa, fechada 

para si. NÃO. Os Tribunais e todos os que deles fazem parte, quando a si mesmos se 

defendem, não pode  - e não é - por interesses individuais e pessoais. Quando eu luto por 

regras do direito substantivo e adjectivo, nos mais variados sectores, quando eu porventura e 

eventualmente ofereço resistências, é apenas porque defendo aquilo que entendo que é 

Justiça – para os outros e por causa dos outros. Tão somente. 

Mas ... vamos aos trabalhos.  

 x 

18 de Novembro de 2004 

 

(José Ferreira Correia de Paiva} 



 

A Inspecção-Geral da Administração Interna, sob a Presidência do 

Senhor Procurador-Geral Adjunto, Dr. Rodrigues Maximiano, 

organizou um Seminário sobre o tema “A Polícia ao Serviço dos 

Cidadãos” no dia 8 de Novembro, na cidade e comarca do Porto, 

em que fizeram comunicações os Senhores Dirk Ryneveld e Peter 

Tinsley, ambos do Canadá e ligados às Polícias do seu País. 

 

 

 
Nota: O texto das “Comunicações” pode ser obtido junto do Gabinete do 

Senhor Presidente desta Relação. 
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ÍNDICE REMISSIVO 
 
DIREITO CIVIL 
 
1 – Parte Geral 

 
- Anatocismo-juros-4018 
- Prescrição, crime, renúncia-4002 
- Prescrição, telecomunicações-4030 
- Simulação, nulidade, terceiro, boa-fé-3963 
- Simulação, prova testemunhal-3965 
- Telefone, prescrição-3999 
- Telefone, prescrição presuntiva, prescrição 

extintiva, prazo-4117 
 
2 – Direito das Obrigações 
 Em Geral 

 
- Acção pauliana, meação-4052 
- Acidente de viação, presunção de culpa, 

comitente, comissário-3969 
- Acidente de viação, auto-estrada, Brisa, 

responsabilidade contratual, 
responsabilidade extra contratual-3989 

- Acidente de viação, danos futuros, obrigação 
natural, alimentos-3993 

- Acidente de viação, paralisação de veículo-
4037 

- Acidente de viação, indemnização, juros de 
mora, IRS-4106 

- Acidente de viação, danos não patrimoniais, 
nascituros-4113 

- Auto-estrada, árvore, responsabilidade civil-
4045 

- Brisa, auto-estrada, direito de personalidade, 
ruído, danos não patrimoniais-4112 

- Cláusula penal, redução-3971 
- Contrato-promessa, abuso de direito, 

assinatura, reconhecimento notarial-3955 
- Contrato-promessa, escritura pública-3976 
- Contrato-promessa, sinal, resolução, 

interpelação admonitória-3986 
- Contrato-promessa, incumprimento, licença 

de utilização-3988 
- Contrato-promessa, prazo, mora-4050 
- Contrato-promessa, propriedade horizontal, 

registo provisório, registo definitivo, dever 
acessório, resolução do contrato-4102 

- Contrato-promessa, pretensão de outorga do 
contrato definitivo com objecto diferente, 
recusa do promitente comprador-4118 

- Compensação-4026 
- Culpa in contrahendo, indemnização-3977 
- Direito de regresso, seguradora, condução 

sem carta, indemnização-3961 
- Direito de regresso, condução sob o efeito de 

álcool, assento, acórdão, uniformização de 
jurisprudência-4004 

- Direito de personalidade, defesa do 
ambiente, poluição-4116 

- Fundo de Garantia Automóvel, 
responsabilidade-4024 

 
- Falência, reclamação de créditos, hipoteca, 

privilégio creditório, princípio da 
confiança, direitos, salário, 
constitucionalidade-4085 

- Garantia de bom funcionamento, período de 
garantia-3958 

- Graduação de créditos, garantia real, 
hipoteca, penhora-3991 

- Graduação de créditos, crédito laboral, 
crédito bancário-4027 

- Impugnação pauliana, registo da acção, 
registo predial-3967 

- Impugnação pauliana, pedido-4066 
- Indemnização, incapacidade, direito à vida-

4054 (Texto integral) 
- Indemnização, reparação do prejuízo-4061 
- Participação criminal, danos morais, 

indemnização-3995 
- Penhor, direitos-3994 
- Presunção de culpa, acidente, caminhos de 

ferro, comboio-3982 
- Produto defeituoso, legitimidade-4068 
- Responsabilidade contratual, banco-4020 
- Reclamação de créditos, crédito laboral, 

hipoteca-4036 
- Sub-rogação, Fundo de Garantia Automóvel, 

seguro, proprietário, presunção-3990 
- Subrogação, Segurança Social, subsídio por 

morte, pensão de sobrevivência, despesas 
de funeral-3998 

- Via pública, sinais de trânsito, dano-4056 
 
 Dos Contratos em Especial 

 
- Acção de despejo, despejo imediato, 

arrendamento, nulidade-4038 
- Acção de despejo, diferimento da 

desocupação, omissão de pronúncia-4086 
- ALD, resolução do contrato-3992 
- Aluguer de automóvel sem condutor, 

contrato, resolução-4051 
- Arrendamento, ampliação-4016 
- Arrendatário, renda, recusa de pagamento, 

excepção de não cumprimento-4021 
- Arrendamento, força maior-4023 
- Arrendamento, renda, equivalência-4049 
- Arrendamento, prazo para propositura 

resolução contratual, contagem-4094 
- Cessão de arrendamento, resolução-4067 
- Compra e venda, contrato de financiamento 

bancário, reserva de propriedade-4010 
- Compra e venda, anulabilidade, erro, preço, 

redução-4042 
- Compra e venda, defeitos, veículo 

automóvel, documento autêntico-4076 
- Contrato de adesão, cláusula contratual 

geral-4063 
- Contrato de concessão-3964 
- Contrato de arrendamento, despejo, 

alteração, obras-4019 
- Depósito bancário, cartão de crédito, furto-

3978 
- Depósito bancário, direito de propriedade, 

doação-4090 
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- Empreitada, preço, dono da obra, aceitação 
da obra-4000 

- Empreitada, excepção de não cumprimento, 
ónus da prova-4029 

- Empreitada, prescrição presuntiva-4033 
- Empreitada, concessão, auto-estrada, 

responsabilidade civil, Brisa-4082 
- Empreitada, cumprimento defeituoso, 

defeitos, redução, preço-4089 
- Empreitada, excepção do não cumprimento 

do contrato, condenação “in futurum” 4104 
- Jogo de fortuna e azar, compra e venda-4046 
- Mútuo, nulidade, letra de câmbio-3956 
- Mútuo, nulidade, execução, título executivo, 

cheque-3979 
- Seguro obrigatório, caducidade-4035 
- Seguro de vida, cláusula contratual geral, 

dever de informar, nexo de causalidade-
4103 

- Venda de coisa defeituosa, responsabilidade, 
causa de pedir, indemnização, caducidade, 
prescrição-4110 

- Veículo automóvel, compra e venda, coisa 
defeituosa, dever de restituição, 
anulabilidade, erro sobre os motivos do 
negócio-4101 

 
 Da Propriedade 

 
- Baldios, usucapião, caducidade-3957 
- Direito de propriedade, compropriedade, 

servidão, danos não patrimoniais-4070 
- Propriedade horizontal, obras, despesas-

4047 
- Propriedade horizontal, título constitutivo, 

abuso de direito-4080 
 
3 –  Direito de Família e de 

Sucessões 
 

- Alimentos devidos a menores, prestações 
devidas-4005 

- Alimentos, menores-4017 
- Arrolamento, cônjuge, depositário-4107 
- Divórcio, casa da morada de família, 

sentença, homologação-3960 
- Divórcio litigioso, dever de coabitação dos 

cônjuges, cessação-4039 
- Divórcio-apreciação da gravidade dos 

factos- 4099 
- Embargos de terceiro, indeferimento liminar, 

alimentos devidos a menores, mora do 
credor, poder paternal-4072 

- Inventário, composição de quinhão, tornas-
3975 

- Inventário, usufruto, cabeça de casal, 
prestação de contas-4088 

- Filiação, sentença, trânsito em julgado, 
impugnação-4057 

- Poder paternal, alimentos, impossibilidade 
temporária-4115 

- Táxi, licença, bem comum-4053 (Texto 
integral) 

- Separação judicial de bens, inventário-4032 

- Testamento, herdeiro, condição suspensiva-
4003 

 
4 –  Processo Civil  
 

- Acção de divisão de coisa comum, herança-
4058 

- Acto de gestão pública, acto de gestão 
privada, contrato de compra e venda, 
município-4073 

- Arresto-requisitos-4071 
- Arresto, indeferimento liminar-4096 
- Base instrutória, caso julgado, contrato-

promessa, forma, nulidade-4040 
- Embargos, fundamentos, execução para 

entrega de coisa certa-4011 
- Embargo de terceiro, penhora-4012 
- Caça, indeferimento liminar, restituição 

provisória de posse, competência material-
3972 

- Citação, falta, nulidade-3996 
- Citação pessoal, carta registada com aviso 

de recepção, formalidades-4006 
- Cláusula compromissória-4028 
- Contrato de seguro, execução de sentença, 

liquidação-3997. 
- Competência material, Tribunal Comum, 

Tribunal Administrativo-3987 
- Competência material, acidente de viação, 

acidente de trabalho-4007 
- Competência material, inabilitação-4008 
- Competência material, despacho saneador-

4015 
- Competência, instituto público, gestão 

pública, gestão privada-4022 
- Competência material, gestão pública, 

gestão privada-4060 
- Crédito ao consumo, título executivo, prova 

complementar-4093 
- Embargo de obra nova, objecto-4062 
- Embargos de executado, execução, letra, 

título executivo-4087 
- Execução, suspensão, documento particular, 

assinatura, falsidade-4001 
- Execução de sentença, equidade-4025 (Texto 

integral) 
- Execução de sentença-4048 
- Execução, embargos de executado, aval, 

abuso do direito-4079 
- Execução fundada em documento particular 

assinado, embargos de executado, questão 
prejudicial – processo crime por falsidade 
de assinatura – princípio de prova, 
suspensão da instância-4114 

- Habilitação de herdeiros, suspensão da 
instância, contagem dos prazos, omissão, 
notificação, despacho-4081 

- Inventário, reclamação, relação de bens, 
nulidade-4108 

- Justo impedimento-3984 (Texto integral) 
- Liquidação em execução de sentença, 

provas, equidade-4098 
- Mandatário judicial, renúncia-4065 
- Nulidades, sua arguição-4105 
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- Preterição do tribunal arbitral, competência-
3974 (Texto integral) 

- Pressupostos processuais, absolvição da 
instância-4084 

- Procedimentos cautelares, arrolamento, 
união de facto-4091 

- Reconvenção, ampliação do pedido, 
alteração, causa de pedir-4009 

- Sentença, nulidade, direito de regresso, 
intervenção provocada, intervenção 
acessória-4100 

- Sindicalização de prova-4092 
- Título executivo, injunção, indeferimento 

liminar-3970 
- Título executivo, contrato de arrendamento, 

indeferimento liminar-4069 
- Título executivo, injunção, ineptidão, causa 

de pedir-4083 
- Tribunal competente, Tribunal Comum, 

Tribunal Administrativo-3959 
- Ratificação, nulidade-4077 

 
5 – Direito Comercial  
 

- Aval, avalista, relação cambiária-4059 
- Clientela, concessionário, indemnização-

4034 
- Concessionário, clientela, indemnização-

4041 
- Destituição, legitimidade passiva, sociedade-

3983 
- Deliberação social, Conselho de 

Administração, nulidade, anulabilidade-
3985 

- Dívida comercial, proveito comum do casal, 
comunicabilidade, ónus da prova, 
inconstitucionalidade-4078 

- Inconstitucionalidade-art.493º,nº 3 do CSC- 
3981 

- Letra de câmbio, prescrição, título 
executivo-3966 

- Marcas, estabelecimento, denominação 
social, confusão-4055 

- Mútuo, suprimentos-4014 
- Sociedade comercial, deliberação social, 

legitimidade, propositura da acção-3973 
- Sociedade comercial, gerente, 

responsabilidade, dívida-3980 
 
6 – Processos Especiais e 

Incidentes Vários  
 
- Advogado, má fé, Ordem dos Advogados-

4031 
- Apoio judiciário, notificação, suspensão, 

interrupção-3962 
- Expropriação por utilidade pública, terreno 

para construção-4044 
- Expropriação por utilidade pública(total)-

4095 (Texto integral) 
- Expropriação por utilidade pública, valor da 

construção, qualidade ambiental-4097 
- Falência, audiência de julgamento-3968 

- Falência, recuperação de empresa, aplicação 
da lei no tempo-4064 

- Juros-processo de expropriação- 4111 
- Liquidatário, remuneração-4013 
- Penhora, veículo automóvel, registo 

provisório, citação-4074 
- Penhora, registo provisório, embargos de 

terceiro-4075 
- Processo de jurisdição voluntária, prazo-

4109 
- Registo da acção, caducidade-4043 

 
DIREITO CRIMINAL 
 

- Abuso de confiança fiscal, suspensão da 
execução da pena-4159 (Texto integral) 

- Abuso de confiança fiscal, medida da pena, 
pena de multa-4189 

- Abuso de confiança, Segurança Social, 
gerente-4191 

- Abuso de confiança-4207 
- Abuso sexual de crianças, medida da pena, 

suspensão da execução da pena-4178 
- Alimentos, crime, concurso real de 

infracções-4201 
- Arma de defesa-4205 
- Erro notório na apreciação da prova, abuso 

de confiança fiscal-4171 
- Acidente de viação, homicídio por 

negligência-4140 (Texto integral) 
- Acidente de viação, homicídio por 

negligência-4157 (Texto integral) 
- Burla, depósito bancário, pedido cível-4152 
- Burla-4158 
- Cheque sem provisão, constituição de 

assistente, legitimidade-4160 
- Cheque sem provisão, extravio de cheque-

4166 
- Crime de imprensa, dever de informar-4137 

(Texto integral) 
- Crime de imprensa, gravação da prova, 

transcrição, matéria de facto, impugnação, 
omissão de pronúncia-4146 

- Crime de dano, legitimidade para a queixa-
4169 (Texto integral) 

- Crime de imprensa, presunção de inocência, 
difamação-4187 (Texto integral) 

- Concurso de infracções, roubo, furto, 
recurso, motivação-4183 

- Condução sob o efeito de álcool, proibição 
de conduzir veículo motorizado, suspensão 
da execução da pena, medida de pena-4184 

- Danos morais-4162 
- Detenção de estupefaciente-4122 (Texto 

integral) 
- Direito à vida, indemnização-4131 
- Dispensa de pena, inquérito, recursos-4196 
- Falsificação de documento, actas-4120 
- Falsificação de documento-4148 (Texto 

integral) 
- Furto de objecto deixado no veículo-4198 
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- Homicídio qualificado, especial 
censurabilidade do agente, motivo fútil, 
meio insidioso-4179 

- Indemnização, danos morais-4138 
- Inibição da faculdade de conduzir, 

cumprimento, nulidade-4194 
- Ilícito de mera ordenação social, 

competência, delegação, princípio da 
confiança-4176 (Texto integral) 

- Lenocínio, erro na apreciação das provas, 
regras da experiência comum-4174 

- Maus tratos entre cônjuges-4208 
- Ofensa à integridade física-4181 
- Ofensa à integridade física, dolo eventual, 

omissão de pronúncia-4182 
- Pena de multa, prescrição-4155 
- Perda das mercadorias, perda a favor do 

Estado-4190 
- Prisão preventiva, lenocínio, auxílio à 

imigração ilegal-4141 
- Prisão preventiva, tráfico de estupefaciente-

4143 
- Prisão preventiva, alteração das 

circunstâncias-4203 
- Programa informático-4218 (Texto integral) 
- Regime concretamente mais favorável, 

omissão de pronúncia-4195 
- Roubo, qualificação-4206 
- Segredo de telecomunicações-4121 
- Sequestro, duração, maus tratos entre 

cônjuges, concurso real de infracções-4197 
- Substituição de prisão por multa-4163 
-Transporte rodoviário-4123 

 
Processo Penal 
 

- Abertura de instrução, requerimento, 
assistente-4192 

- Abertura de instrução, requerimento-4204 
- Abertura de instrução, requerimento, 

rejeição-4219 (Texto integral) 
- Apoio judiciário-4125 
- Apoio judiciário-4135 
- Apoio judiciário-4147 
- Apoio judiciário, inutilidade superveniente 

da lide-4154 
- Apoio judiciário-4168 
- Apoio judiciário, insuficiência de meios 

económicos, presunção-4199 
- Apoio judiciário, tempestividade-4202 
- Constituição de assistente, ausência, 

ofendido-4142 (Texto integral) 
- Constituição de assistente, falsas 

declarações-4151 (Texto integral) 
- Competência material, execução, multa-

4132 
- Crime semi-público, legitimidade do 

Ministério Público-4209 
- Denúncia caluniosa, constituição de 

assistente-4128 
- Direito de queixa, constituição de assistente-

4172 (Texto integral) 
- Embargos de terceiro-4119 

- Extinção do procedimento criminal, 
declaração de falência-4133 (Texto 
integral) 

- Gravação de prova, irregularidade-4217 
- Inibição da faculdade de conduzir, execução, 

início-4136 
- Instrução preparatória, âmbito-4139 
- Instrução preparatória, despacho de 

aperfeiçoamento-4165 
- Instrução criminal, requerimento-4177 
- Isenção de custas-4170 
- Isenção de custas, autarquia, Processo Penal-

4215 
- Julgamento sem a presença do réu, sentença, 

notificação-4126 
- Julgamento sem a presença do réu, falta do 

arguido, mandado de detenção-4185 (Texto 
integral) 

- Julgamento, ausência, sentença, notificação 
pessoal-4193 

- Matéria de facto, impugnação, motivação-
4124 

- Matéria de facto, matéria de direito, 
ilicitude, impugnação, culpa, nulidades-
4188 (Texto integral) 

- Meios de prova, declaração do arguido-4161 
- Meios de prova, fotografia ilícita-4167 

(Texto integral) 
- Meios de prova, intromissão na vida privada, 

escuta telefónica-4175 
- Nulidade da decisão-4145 (Texto integral) 
- Nulidade, acusação, conhecimento oficioso-

4214 
- Prazo de interposição de recurso, matéria de 

facto-4213 
- Prazo de interposição de recurso, recurso 

penal, matéria de facto-4216 
- Princípio da livre apreciação da prova, 

matéria de facto, impugnação, meios de 
prova, declarações do arguido, erro notório 
na apreciação da prova-4129 

- Princípio da livre apreciação da prova, 
presunção de inocência-4144 

- Princípio da livre apreciação da prova-4164 
- Processo sumaríssimo, inquérito-4173 
- Processo Penal, prova da verdade dos factos, 

difamação-4130. 
- Provas, depoimento indirecto, princípio da 

livre apreciação da prova-4156 
- Recurso, motivação, deficiente-4134 
- Rejeição de recurso, matéria de facto, 

impugnação, pedido cível, prova 
testemunhal-4149 

- Rejeição de recurso-4150 (Texto integral) 
- Revogação da suspensão da execução da 

pena-4127 
- Revogação de perdão, audiência do arguido-

4200 
- Sentença, publicação, assistente-4211 
- Sigilo bancário-4153 (Texto integral) 
- Taxa de justiça, falta de pagamento, 

notificação-4186 
- Taxa de justiça, constituição de assistente, 

pagamento, notificação-4210 
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- Termo de identidade e residência, 
notificação do arguido-4180 (Texto 
integral) 

 
DIREITO DO TRABALHO 

 
-Acidente de trabalho, descaracterização de 

acidente, culpa do trabalhador-4220 
-Acidente de trabalho, acidente in itinere-

4221 
- Acidente de trabalho, nexo de causalidade, 

ónus da prova-4224 
- Acidente de trabalho, incapacidade 

temporária superior a dezoito meses-4232 
- Acidente de trabalho, retribuição-4234 
- Acidente de trabalho, direito a reparação, 

obras-4240 
- Acidente de trabalho, culpa da entidade 

patronal, incapacidade temporária, factos 
supervenientes-4248 

- Acidente de trabalho, Fundo de Acidentes de 
Trabalho, responsabilidade-4256 

- Acidente de trabalho, fixação da 
incapacidade, bonificação de 1,5-4257 

- Acidente de trabalho, pensão, remissão-4259 
- Acidente de trabalho, incapacidade 

permanente absoluta para o trabalho 
habitual, subsídio, montante da pensão-
4262 

- Acidente de trabalho, pensão, remição-4263 
- Acidente in itinere-4239 
- Actualização de pensão-4225 
- Actualização de pensão, princípio da 

igualdade-4244 
- Apoio judiciário, prescrição-4236 
- Contrato de trabalho a termo-4228 
- Contrato de trabalho, local de trabalho, 

mudança-4235 
- Contrato de trabalho a termo, tempo parcial, 

litigância de má fé-4238 
- Contrato de trabalho a termo-4254 
- Contrato de trabalho a termo, reintegração 

de trabalhador, recurso, efeito devolutivo-
4258 

- Contrato de trabalho a termo, despedimento, 
efeitos-4260 

- Contrato de trabalho, jogador profissional-
4261 

- Declaração negocial-4241 
- Despedimento, indemnização de 

antiguidade-4229 
- Despedimento ilícito, prestações devidas, 

entidade patronal, morte-4255 
- Despedimento, justa causa-4264 
- Duração do trabalho, tempo de trabalho, 

interrupção, redução-4237 
- Gravação da prova, prazo de interposição de 

recurso-4251 
- Ilícito de mera ordenação social, nulidade da 

decisão-4230 
- Ilícito de mera ordenação social, horário de 

trabalho, condução automóvel-4233 
- Ilícito de mera ordenação social, horário de 

trabalho-4245 

- Ilícito de mera ordenação social, 
contribuição para a segurança social-4250 

- Justo impedimento, multibanco, avaria-4222 
- Penhora, estabelecimento comercial, 

radiodifusão sonora-4249 
- Pensão, remição-4231 
- Reforma da decisão, recurso-4252 
- Recibo de quitação-4253 
- Rescisão pelo trabalhador, justa causa, não 

pagamento da retribuição-4247 
- Resolução do contrato, denúncia de contrato, 

gravação da prova, depoimento de parte, 
sócio gerente-4265 

- Revisão da incapacidade-4243 
- Segredo profissional, escusa-4242 
- Suspensão do despedimento, prescrição da 

infracção-4226 
- Suspensão do despedimento, recurso, efeito 

suspensivo, caução-4227 
- Suspensão do despedimento, retribuição-

4246 
-Valor da causa, prestações periódicas-4223 
 


