
TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMÁRIOS DE ACÓRDÃOS 

 

LEGISLAÇÃO – INFORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boletim de Circulação Interna nº 35 

Sumários nºs 6862 a 7117 

Setembro a Dezembro/2009 

 

 



  

BOLETIM INTERNO E  PÁGINA NA INTERNET(WWW.TRP.PT) DO TRIBUNAL 

DA RELAÇÃO DO PORTO 

 

GRUPO DE REDACÇÃO 

 

 

 

 

Gonçalo Xavier Silvano - Coordenador 

Fernando Manuel Pinto de Almeida 

David Pinto Monteiro 

Mário Manuel Batista Fernandes 

Élia Costa de Mendonça São Pedro 

Manuel Joaquim Ferreira da Costa 

José Augusto Fernandes do Vale 

Manuel José Caimoto Jácome 

Henrique Luís de Brito Araújo 

Estevão Vaz Saleiro de Abreu 

António Guerra Banha 

Olga Maria dos Santos Maurício 

 

 

Juízes Desembargadores 

 

 

 

Compilação e Edição na WEB 

Joel Timóteo Ramos Pereira 

 

Juiz de Direito 

 

 

 

Coadjuvação de Isabel Vasconcelos 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CÍVEL 
(2ª, 3ª e 5ª Secções) 

 

CRIME 
(1ª e 4ª Secções) 

 

SOCIAL  
( 4ª Secção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 35 

 

 3

CÍVEL 
 
 
 
6862 
 
CONTRATO DE PERMUTA 
COMPRA E VENDA 
 
Sumário 
I - O contrato de permuta, também denominado de 
troca ou escambo, é hoje um contrato atípico, 
inominado, já que não tem regulamentação 
específica na nossa lei, desde o Código Civil de 
1966. 
II - A sua regulação de referência há-de buscar-se, 
adaptadamente, no contrato de compra e venda, por 
força do disposto no art. 939º do CC. 
III - No contrato de permuta de bens presentes por 
bens futuros, a transmissão do direito de 
propriedade das coisas permutadas tem como causa 
o próprio contrato mas, nada sendo estipulado pelas 
partes, os efeitos ocorrem em momento diferente: 
quanto aos bens presentes, no momento da 
celebração do contrato e quanto aos bens futuros, 
no momento em que se tornam presentes (art. 408º 
nº 1 e 2 do CC). 

 
Apelação nº 2813/08.6TBPRD-A.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 07/09/2009 

Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
 
 
 
 
6863(Texto Integral)  
 
PENHORA 
REQUERIMENTO 
 
Sumário 
I — O art° 837° n°4 Código de Processo Civil, na 
redacção anterior à reforma de 2003, usou de 
restrições e reservas nas expressões “tanto quanto 
possível”, “se for possível”, a fim de atender à 
situação em que se encontra o exequente. 
II- Não deve esperar-se dele o que não seria 
razoável exigir; só se deve reclamar do exequente o 
que ele esteja em condições de mencionar. 
III- Daí que requerimentos como aquele que foi 
efectuado nos autos, pedindo a genérica penhora de 
móveis em determinado local, tenham sido 
pacificamente acolhidos nos tribunais e fossem 
abundantemente efectuados perante os juízes, no 
regime anterior a 2003. 
IV- Não ofende o disposto no art° 822° al c), no art° 
848° n°3 C.P.Civ.) ou, ainda que por analogia, no 
disposto nos art° 1733° al. f) todos do Código de 
Processo Civil, e 2103°- do Código Civil, a penhora 
de jóias que o Arguido usava, no momento em que 
se encontrava no respectivo domicílio e era 
efectuada a diligência de penhora. 
 

Agravo nº 602/03.3TBETR-B.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 08/09/2009 

Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 

6864 
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ADMINISTRADOR 
CONDOMÍNIO 
 
Sumário 
I- O Administrador do condomínio não fica exonerado de 
prestar contas à Assembleia de condóminos se se limita 
a entregar-lhe as pastas dos documentos contabilísticos 
da Administração e, questionado pelos condóminos 
acerca dos respectivos movimentos, o mesmo refere 
nada poder esclarecer nesse momento. 
II- É que só com a aprovação de quem tem direito a 
exigi-las é que se tem por extinta ou cumprida a 
obrigação de prestá-las. 

 
Apelação nº 52/08.5TBSTS.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 08/09/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 

 
 
 
6865 
 
INVENTÁRIO 
RECLAMAÇÃO 
RELAÇÃO DE BENS 
 
Sumário 
I - Em processo de inventário, a decisão da reclamação 
apresentada contra a relação dos bens a partilhar não 
tem que ser uma ‘summaria cognitio’, antes devendo o 
juiz decidir a questão com todo o rigor e ponderação. 
II - Mas se assim não puder ser, designadamente por 
implicar redução nas garantias das partes, dada a 
natureza sumária da respectiva instrução, então os 
interessados devem ser remetidos para os meios 
comuns (artigos 1336.°, n.° 2 e 1350.°, n.° 1 do Código 
de Processo Civil). 

 
Agravo nº 325/06.1TBCNF-C.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 08/09/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 

 
 
 
6866 
 
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS 
FUNDO DE GARANTIA DOS ALIMENTOS DEVIDOS A 
MENORES 
JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DO SUPREMO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
I- A obrigação de prestação de alimentos a menor, 
assegurada pelo Fundo de Garantia de Alimentos 
Devidos a Menores, em substituição do devedor, nos 
termos previstos nos artigos 1º da Lei no 75/98, de 19 
de Novembro, e 2° e 4°, n°5, do Decreto-Lei n° 164/99, 
de 13 de Maio, só nasce com a decisão que julgue o 
incidente de incumprimento do devedor originário e a 
respectiva exigibilidade só ocorre no mês seguinte ao da 
notificação da decisão do tribunal, não abrangendo 
quaisquer prestações anteriores.” 
II- A jurisprudência uniformizada do Supremo Tribunal 
de Justiça vincula as instâncias inferiores [arts. 678° n° 
2, c), 732° - B, n° 4 do Código de Processo Civil. 

Agravo nº 887/06.3TBPNF.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 08/09/2009 

Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 
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6867 
 
EXPROPRIAÇÃO 
TRÂNSITO EM JULGADO 
DECISÃO ARBITRAL 
 
Sumário 
I- Uma coisa é a não desvalorização da parte 
sobrante, no pressuposto da manutenção da 
potencialidade edificativa fixada no acórdão arbitral; 
outra coisa é a alegação posterior no processo de 
que não existe qualquer potencialidade edificativa, 
pese embora ambas as alegações conduzam ao 
mesmo resultado da não desvalorização da parte 
sobrante. 
II- Tendo assim transitado a questão da 
potencialidade edificativa da parcela sobrante, 
invocada no acórdão arbitral, não pode a mesma ser 
impugnada no recurso da decisão de 1ª instância 
que conheceu do alcance e valor da expropriação. 

 
Apelação nº 1001/06.0TBMAI.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 08/09/2009 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
6868 
 
COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 
EMPRESAS 
ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA 
 
Sumário 
Os Tribunais Portugueses carecem de competência 
internacional para conhecerem de questões relativas 
à responsabilidade contratual entre empresas de 
dois Estados-Membros da União — incluindo aí a 
responsabilidade pré e pós- contratual — se as 
partes tiverem convencionado entre si, por escrito, 
atribuí-la aos Tribunais Italianos, pois que nenhuma 
razão de ordem pública o impede e se não trata de 
casos da competência exclusiva dos Tribunais 
Portugueses, nos termos dos artigos 65.°-A e 99.° 
do CPC e 22.° e 23.° do Regulamento (CE) n.° 
44/200 1 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000. 

 
Agravo nº 2425/07.1TBVCD.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 08/09/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos  
Cândido Lemos 

 
 
 
 
6869 
 
EXPROPRIAÇÃO 
SOLO APTO PARA CONSTRUÇÃO 
BENFEITORIAS ÚTEIS 
INDEMNIZAÇÃO 
DANOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO DA 
OBRA 
 
Sumário 
I- Tendo sido a parcela expropriada classificada 
como solo apto para construção, as benfeitorias não 
devem ser consideradas no cálculo da indemnização, 
isto porque a execução da construção implicará 
necessariamente a sua demolição e destruição, 
sendo de ressalvar, porém, os casos em que elas 
mantenham utilidade para a parte sobrante do 
prédio, uma vez que aí a sua destruição provocará a 
desvalorização desta. 

II- Os danos que são resultado da construção da obra a 
que se reporta o processo expropriativo, como sejam os 
relativos ao ruído provocado pela circulação automóvel e 
consequente perda de qualidade ambiental, porque não 
são consequência directa da expropriação parcial do 
prédio, não podem ser englobados na indemnização a 
atribuir pela expropriação. 
III- Estes danos podem, porém, ser ressarcidos em 
acção intentada contra a concessionária da exploração 
da auto-estrada, com base na violação dos 
correspondentes direitos de personalidade e em 
conjugação com a inobservância das prescrições 
constantes do Regulamento Geral sobre o Ruído. 

 
Apelação nº 1577/06.2TBPFR.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 08/09/2009 
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
6870 
 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE 
LEGITIMIDADE ACTIVA 
 
Sumário 
I - Para além do Estado, através do Ministério Público, 
nas situações previstas nos arts. 1865.° e 1867.° do 
Código Civil, e no âmbito do interesse público ao 
estabelecimento da filiação das pessoas, só ao filho é 
reconhecido o direito de investigar a sua maternidade 
(art. 1814.° do Código Civil) e a sua paternidade (art. 
1869.° do Código Civil). 
II - A acção de investigação da paternidade a que 
aludem os arts. 1847.° e 1869.° do Código Civil só pode 
ser proposta pelo filho, único titular do direito a 
investigar. 
III - O pretenso pai não tem legitimidade activa para 
propor essa acção, nem tem interesse em agir na 
qualidade de demandante, porquanto, se está 
convencido da sua paternidade, pode reconhecê-la 
voluntariamente através da perfilhação. 
IV - Por falta de legitimidade activa e de interesse em 
agir, deve levar à absolvição dos réus da instância a 
acção em que o demandante, alegando ser o pai de um 
menor, que não é parte na acção, pede que o dito 
menor seja declarado seu filho. 

 
Agravo nº 701/07.2TBCHV.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 08/09/2009 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
6871 
 
PRESCRIÇÃO 
SERVIÇOS TELEFÓNICOS 
 
Sumário 
Aos serviços telefónicos prestados entre 11.2.2004 (data 
da entrada em vigor da Lei n° 5/2004) e 26.5.2008 
(data da entrada em vigor da Lei n° 12/2008) é 
aplicável o prazo prescricional de cinco anos decorrente 
do art. 310. al. g) do Cód. Civil. 
 

Apelação nº 4872/08.2TBMAI.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 08/09/2009 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
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6872 
 
INSOLVÊNCIA 
RELAÇÃO DE CRÉDITOS 
NOTIFICAÇÃO AO INSOLVENTE 
 
Sumário 
I - A lei não estabelece a necessidade de avisar o 
insolvente da junção aos autos, pelo Senhor 
Administrador da Insolvência, da relação dos 
créditos por si reconhecidos e não reconhecidos 
(artigo 129.°, n.° 4 do CIRE). 
II - Uma tal interpretação não é inconstitucional, por 
não envolver para os insolventes qualquer ‘sacrifício’ 
irrazoável ou desmesurado, no confronto dos 
interesses dos credores e na economia do processo 
de insolvência que se quis célere — consabidas as 
habituais dificuldades em notificar tais destinatários 
—, menos ainda num caso em que a insolvente teve 
outras hipóteses de conhecer o conteúdo 
precisamente daquela relação de créditos. 
 
Apelação nº 348/08.6TBVCD-A.P1– 2ª Sec.  
 Data – 08/09/2009 

Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos  
Cândido Lemos 

 
 
 
 
6873 
 
DOAÇÃO 
RESERVA DE USUFRUTO 
 
Sumário 
Numa doação em que o doador reservou para si o 
usufruto dos bens doados, entre eles uma casa de 
habitação, o donatário, enquanto proprietário 
apenas da raiz da propriedade, não tem o direito de 
ocupar essa casa e impedir o doador de gozá-la de 
forma plena e exclusiva, não se tendo 
convencionado na respectiva escritura que o 
cumprimento dos encargos aí estipulados estava 
dependente da condição do donatário nela viver. 
 

Apelação nº 9/05.8TBGDM.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 08/09/2009 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
6874 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
 
Sumário 
I – Ao juiz da acção instaurada contra o insolvente 
cabe apenas, conhecida a insolvência, informar o 
juiz da insolvência da pendência da acção e remetê-
la se tal lhe for solicitado. 
II – Na hipótese prevista no nº2 do art. 85ºdo CIRE, 
poderia admitir-se a remessa da acção ao processo 
de insolvência por iniciativa do juiz do processo a 
apensar, uma vez que o requisito de que depende a 
apensação tem carácter objectivo – a apreensão ou 
detenção de bens compreendidos na massa 
insolvente. 
III – Já nunca será de admitir essa remessa na 
hipótese prevista no nº1, em que a apensação está 
dependente de requisitos de oportunidade e de 
conveniência cuja verificação apenas ao juiz da 
insolvência cabe aferir. 

 

Conflito Competência nº 133/09.8TRPRT – 3ª Sec.  
 Data – 10/09/2009 

Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Cruz Pereira 

 
 
 
 
6875 
 
CIRE 
PLANO DE INSOLVÊNCIA 
CRÉDITOS FISCAIS 
 
Sumário 
I – O nº2 do art. 192º do CIRE não obsta a que se 
proceda ao perdão ou redução do valor dos créditos, por 
essas atitudes serem duas das amplas providências 
legais com incidência no passivo e que estão 
expressamente previstas na al. a) do nº1 do art. 196º, 
não se criando qualquer regime de excepção para os 
créditos privilegiados ou garantidos ou cujos titulares 
sejam pessoas colectivas de direito público, 
designadamente o próprio Estado, salvo o que se 
encontra previsto no nº2 do mesmo preceito legal. 
II – O entendimento deixado em I não opera qualquer 
derrogação de normas legais imperativas (fiscais ou 
outras) por vontade dos credores ou partes, pois a 
derrogação é operada pela própria lei da insolvência que 
estabelece um regime especial e, na medida em que se 
trata de uma lei especial, derroga o regime normativo 
geral (lex specialis derogat legi generali), fruto da opção 
político-legislativa. 

 
Apelação nº 485/08.7TYVNG.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 10/09/2009 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
José Ferraz 

 
 
 
 
 
6876 
 
VENDA DE BENS DE CONSUMO 
VENDA DE IMÓVEL 
 
Sumário 
I - Consumidor é todo aquele a quem são fornecidos, 
prestados serviços ou transmitidos direitos destinados 
ao uso não profissional por quem exerça com carácter 
profissional uma actividade económica que vise a 
obtenção de benefícios. 
II - No que respeita aos direitos do 
consumidor/comprador não existe distinção entre 
contratos de compra e venda com eficácia real imediata 
e sem ela, como é irrelevante a distinção entre defeitos 
originários e supervenientes. 
III - Os defeitos existentes e que se manifestem no 
prazo de cinco anos (no caso de imóveis, sendo nos 
móveis o prazo de dois anos) presumem-se existentes 
na data do contrato, salvo quando tal for incompatível 
com a natureza da coisa ou com as características da 
falta de conformidade. 

 
Apelação nº 542/2001.P1 – 5ª Sec.  

 Data – 14/09/2009 
Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
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6877 
 
GARANTIA LEGAL 
GARANTIA COMERCIAL 
 
Sumário 
À garantia legal, protecção jurídica do comprador 
atinente ao objecto adquirido, pode acrescer a 
garantia comercial oferecida pelo vendedor ou 
produtor, nas condições estabelecidas no documento 
de garantia ou na publicidade. 

 
Apelação nº 19739/03.2TJPRT.P1– 5ª Sec.  

 Data – 14/09/2009 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 

 
 
 
 
6878 
 
GRADUAÇÃO DE CRÉDITOS 
IRS 
PENHORA 
 
Sumário 
O crédito de IRS que goza de privilégio creditório é o 
que for devido nos três anos anteriores à data da 
penhora ou equivalente, independentemente da 
liquidação e da sua inscrição para cobrança. 

 
Apelação nº 6281/07.1YYPRT-A.P1– 5ª Sec.  
 Data – 14/09/2009 

Sampaio Gomes 
Pinto Ferreira 
Tem voto de conformidade do Exmº 
Adjunto Dr. Marques Pereira que não 
assina por não estar presente. 

 
 
 
 
6879 
 
CONTRATO DE SEGURO 
DIREITO DE REGRESSO 
ABANDONO DE SINISTRADO 
 
Sumário 
A seguradora apenas tem direito de regresso em 
relação ao seu segurado, no caso de este ter 
causado o acidente e ter abandonado a vítima, 
quanto ao montante pago em consequência deste 
último e não da indemnização paga por todo o 
acidente. 

 
Apelação nº 5467/06.0TBVNG.P1– 5ª Sec.  

 Data – 14/09/2009 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 

 
 
 
 
6880 
 
MÉRITO DA ACÇÃO 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
DENÚNCIA PARA HABITAÇÃO 
 
Sumário 
I- A solução legal preconizada no art. 510º, nº 1, al. 
B). do CPC congrega uma dupla perspectiva: a 
primeira, de carácter restritivo, no sentido de que o 
juiz só pode conhecer do mérito da causa quando o 

processo contenha todos os elementos necessários para 
uma decisão conscienciosa, segundo as várias soluções 
plausíveis da decisão de direito; e a segunda, de 
utilidade e economia processual, no sentido de que o 
juiz deve antecipar a decisão sobre o mérito da causa 
sempre que o estado do processo o permitir sem 
necessidade de mais provas, por forma a evitar que o 
processo se arraste até ao julgamento, com a prática de 
actos inúteis e sem qualquer interesse ou vantagem 
para a decisão, como também decorre do art. 137º do 
Código de Processo Civil. 
II- Em acção para denúncia de contrato de arrendamenti 
urbano intentada, na qualidade de senhorio, pelos 
representantes de herança ilíquida e indivisa titular do 
prédio locado, por necessidade deste para habitação de 
um dos herdeiros, resultando dos factos alegados pelas 
partes e já assentes, no despacho saneador, que o 
referido herdeiro tem a sua habitação instalada em 
apartamento de que é proprietário, situado na área do 
mesmo concelho da localização da casa arrendada, o 
qual satisfaz adequadamente as condições habitacionais 
do dito herdeiro, e que tal conclusão é insusceptível de 
ser alterada pelos demais factos alegados, a provarem-
se, pode e deve ser conhecido do mérito da causa no 
despacho saneador, nos termos da al. B) do nº 1 do art. 
510º do CPC, já que o prosseguimento do processo para 
julgamento, para prova dos restantes factos alegados e 
controvertidos, redundaria em acto inútil para a decisão 
da causa. 

 
Apelação nº 704/08.0TJVNF.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 15/09/2009 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
6881 
 
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO 
CISÃO DE SOCIEDADES 
SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA 
 
Sumário 
I- Nos casos de cisão simples de uma sociedade 
comercial [nos termos permitidos pelos arts. 118° n° 1 
al. a), 122° e 123° do Código das Sociedades 
Comerciais, com transferência do crédito exequendo 
para a nova sociedade constituída, não há lugar à 
dedução do incidente de habilitação, para substituição 
da primitiva exequente por esta última, porque aquela 
cisão não determina a extinção da sociedade cindida e 
dela resulta um regime de solidariedade activa entre 
ambas as sociedades (a cindida e a nova! beneficiária). 
II- A nova sociedade pode passar a ser parte activa na 
acção intervindo espontaneamente na mesma, nos 
termos permitidos pelos arts. 320° e segs. do Código de 
Processo Civil . 
III- Por não haver lugar ao incidente de habilitação (nem 
mesmo ao previsto no art. 376° do Código de Processo 
Civil), também a instância não se suspende (para 
habilitação da nova sociedade) com a realização da 
operação de cisão, ou com o registo desta, já que tal 
suspensão só se compagina com os casos de morte ou 
extinção de alguma das partes por só nestes casos 
haver necessariamente lugar à habilitação dos 
sucessores para que a demanda possa prosseguir os 
seus termos — art. 276° n°s 1 ai. a) e 2 do CPC. 

 
Agravo nº 6647/03.6TVPRT-C.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 15/09/2009 
Manuel Pinto dos Santos 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 
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6882 
 
RECURSOS 
DECISÃO DE DIREITO 
PRESUNÇÃO 
REGISTO 
POSSE 
 
Sumário 
I- Diferentemente do que sucede com o recurso da 
decisão de direito, em que a mera discordância em 
relação à qualificação jurídica dos factos ou em 
relação à interpretação e aplicação de uma 
determinada norma jurídica, constitui fundamento 
do recurso (art. 690º, nºs 1 e 2, do Código de 
Processo Civil), no modelo de impugnação da 
decisão sobre a matéria de facto, definido no art. 
690º - A do Código de Processo Civil, o fundamento 
que justifica a reanálise das provas não é a mera 
discordância com a convicção do julgador reflectida 
na decisão, mas a desconformidade (objectiva) da 
decisão com as provas, relativamente a pontos 
concretos da matéria de facto, por isso exigindo que 
o recorrente especifique quais os concretos pontos 
de facto incorrectamente julgados e quais as provas 
que impõem decisão diferente da que foi proferida. 
II- A presunção decorrente do registo não prevalece 
sobre a presunção decorrente de posse anterior. 

 
Apelação nº 150/05.7TBMSF.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 15/09/2009 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
6883 
 
ARRENDAMENTO 
CASO DE FORÇA MAIOR 
OBRAS DE CONSERVAÇÃO ORDINÁRIA 
BENFEITORIA 
 
Sumário 
I - O caso de força maior a que alude o art° 1072° 
n°2 al. a) Código Civil é o evento natural ou de 
acção humana de outrem que não o arrendatário 
que, embora pudesse prevenir-se, não podia ser 
evitada, nem em si, nem nas suas consequências 
danosas e que torne compreensível, aceitável, 
perfeitamente explicável que aquele não resida na 
casa arrendada, não se confundindo com a situação 
de infiltrações de água (por humidades) do andar 
superior, que é uma situação anómala, mas, por 
natureza, reparável em curto espaço de tempo. 
II - Ainda que as obras de conservação ordinária do 
locado incumbam ao senhorio — art° 1036° n°1 
C.Civ., o arrendatário deve demonstrar que 
interpelou ou intimou o senhorio para a reparação 
dos danos resultantes das infiltrações de humidades, 
sob pena de, não se encontrando a senhoria em 
mora quanto à sua obrigação de fazer obras, no 
momento da propositura da acção, nada existir a 
objectar à resolução do contrato. 
III - Ainda que a norma do art° 1046° n°1 se insira 
numa subsecção do Código Civil relativo à restituição 
da coisa locada, se as despesas ou benfeitorias 
realizadas na coisa locada derem origem a um 
crédito, o início do prazo de prescrição do direito 
tem lugar quando o direito está em condições de ser 
exercitado, isto é, logo que o crédito se mostra 
constituído. 

Apelação nº 56/07.5TBMSF.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 15/09/2009 

Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

6884 
 
EXECUÇÃO 
FALTA DE BENS PENHORÁVEIS 
 
Sumário 
I - De acordo com o regime previsto nos arts. 833º - B, 
n.° 6, e 919º, n.° 1, al. c), do Código de Processo Civil, 
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.° 226/2008, de 20-
11, se ao executado não forem encontrados bens 
penhoráveis e também não forem indicados, dentro dos 
respectivos prazos legais, nem pelo exequente nem pelo 
executado, e este também não pagar a dívida 
exequenda, a execução deve ser declarada extinta por 
inutilidade superveniente da lide. 
II - Por força das normas transitórias constantes dos 
arts. 20º, n.° 5, e 22º, n.°1, segmento final, do referido 
decreto-lei, esta solução é aplicável aos processos de 
execução pendentes à data sua entrada em vigor que 
estejam suspensos ou que se venham a suspender ao 
abrigo do n.° 6 do artigo 833.° do Código de Processo 
Civil, excepto se, no prazo de 30 dias contados a partir 
daquela data ou da notificação da suspensão, se 
posterior, o exequente declarar por via electrónica que o 
processo se mantém suspenso. 
III - A extinção dos processos nos termos anteriormente 
referidos não dá lugar a pagamento de custas nem de 
encargos, mas também não há lugar à restituição do 
que já tiver sido pago nem à elaboração da respectiva 
conta, nos termos do disposto no n.° 6 do art. 20º do 
mesmo decreto-lei. 

 
Agravo nº 185-D/2002.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 15/09/2009 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
6885 
 
VÍCIO DA COISA VENDIDA 
 
Sumário 
I- O sinistro e os danos sofridos pela viatura foram 
consequência de os pneus montados pelo réu serem de 
medida diferente daquela que se encontrava 
homologada para o veículo dos autores, mais baixos que 
os adequados e indicados, o que provocou que 
sofressem ao longo da viagem um forte aquecimento 
que danificou a respectiva estrutura, o descolamento da 
faixa de rolamento e o inevitável rebentamento dos 
mesmos.  
II- Tal circunstância, seria, de acordo com o disposto no 
n.° 1 do artigo 913° do C.Civil, qualificável como vício 
que impede a realização do fim a que é destinada a 
coisa vendida, por não ter esta as qualidades 
necessárias para a realização daquele fim e que o 
vendedor assegurou. 
III- Trata-se, pois, de vício inerente à coisa vendida, e 
não qualquer defeito que houvesse afectado a execução 
do serviço de montagem. 

 
Apelação nº 5945/08 – 2ª Sec.  

 Data – 15/09/2009 
João Proença  
Carlos Moreira 
Maria da Graça Pereira Marques Mira 
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6886 
 
INSOLVÊNCIA 
REQUISITOS LEGAIS 
 
Sumário 
I - O processo de insolvência não está 
primacialmente vocacionado para a definição de 
direitos dos credores (para o que haverão de 
recorrer às respectivas acções declarativas), nem 
para a salvaguarda de bens dos devedores ainda 
antes da definição daqueles direitos (para o que 
haverão de recorrer a procedimentos cautelares 
adequados, ‘maxime’ ao arresto). 
II - A par dos interesses dos credores há que 
ponderar ainda a situação do devedor, consabidas as 
consequências gravosas e, de todo, indesejáveis de 
uma declaração insustentada do estado de 
insolvência e a vontade que sempre anima os 
primeiros de que este venha a ser punido com uma 
declaração desse teor. 

 
Apelação nº  2851/09.1TBVFR.P1  – 2ª Sec.  
 Data – 15/09/2009 

Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
 
 
6887 
 
LOCAÇÃO FINANCEIRA 
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE 
INSOLVENTE DA LOCATÁRIA 
 
Sumário 
I - Não se verifica inutilidade superveniente da lide 
em acção intentada pela locadora contra, entre 
outos, a massa insolvente da locatária, onde se pede 
a restituição dos bens dados em locação financeira, 
cujos contratos foram resolvidos antes da declaração 
de insolvência, apesar de no âmbito de providência 
cautelar entretanto intentada pela locadora lhe 
terem sido entregues alguns desses bens, dada a 
provisoriedade dessa decisão cautelar. 
II - Também se não verifica inutilidade 
superveniente dessa lide, por não terem sido 
encontrados e entregues à locadora, no âmbito da 
referida providência cautelar, alguns dos bens cuja 
restituição é peticionada, competindo à autora fazer 
a prova de que tais bens haviam sido entregues à 
agora insolvente e não foram restituídos. 
III -Mantêm-se o interesse da autora no 
prosseguimento da lide, pois se esses bens vierem a 
ser encontrados na massa insolvente, espera 
decisão que ordene a sua restituição, em caso 
contrário, se o administrador da insolvência não os 
lograr reaver, poderá reclamar o seu valor como 
crédito da insolvência. 
 

Agravo nº  718/06.4TYVNG-C.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 15/09/2009 

Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6888 
 
CADUCIDADE 
RECONHECIMENTO DO DIREITO DISPONÍVEL 
 
Sumário 
I - Em matéria de caducidade é imprescindível apreciar a 
questão alegada do reconhecimento do direito disponível 
por parte daquele contra quem deva o mesmo ser 
exercido (artigo 331.°, n.° 2 CC). 
II - Se assim não aconteceu, então deve ser anulado o 
julgamento e alargar a base instrutória a fim de nele ser 
incluída tal matéria (artigo 712.°, n.° 4 CPC). 

 
Apelação nº  7647/08  – 2ª Sec.  

 Data – 15/09/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
6889 (Texto Integral) 
 
EXECUÇÃO 
RECLAMAÇÃO DE CRÉDITOS 
GARANTIA REAL 
ARRESTO 
 
Sumário 
O arresto (ainda não convertido em penhora) não 
confere qualquer preferência no pagamento e não é uma 
garantia real que possa ser invocada para reclamar o 
crédito no âmbito de uma execução pendente onde os 
bens arrestados foram penhorados. 

 
Apelação nº 66/07.2TBOAZ-B.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 17/09/2009 
Maria Catarina  
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 

 
 
 
 
6890 (Texto Integral) 
 
CONTRATO DE SEGURO 
RAMO ACIDENTES PESSOAIS 
 
Sumário 
I – Constitui acidente pessoal, abrangido pela previsão 
constante da respectiva apólice de seguro, a morte de 
um futebolista amador, de 17 anos de idade, que caiu no 
chão, inanimado, na sequência do esforço físico a que foi 
submetido em treino de preparação para os jogos do fim 
de semana, não obstante o relatório da respectiva 
autópsia revelar – o que não era do conhecimento da 
vítima – que o coração apresentava graves 
malformações, vegetações de todas as válvulas, 
nomeadamente da aorta, que apresentava ligeira 
estenose, ocorrendo tromba fibrinótica da coronária e 
concluindo-se que a morte ocorreu em consequência de 
degenerescência mixomatosa valvular global, afectando 
de forma grave a válvula aórtica. 
II – Em contrato de seguro do ramo acidentes pessoais, 
o carácter involuntário do evento que consubstancia o 
sinistro não pretende excluir os actos voluntários, mas 
apenas os intencionais, devendo considerar-se cobertas 
as lesões que se produzam como consequência 
imprevista de actos voluntários. 

 
Apelação nº 4651/04.6TBVFR.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 17/09/2009 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 
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6891 (Texto Integral) 
 
ALTERAÇÃO DO PEDIDO 
CAUSA DE PEDIR 
EMBARGOS DE TERCEIRO 
CONVOLAÇÃO 
 
Sumário 
É admissível a alteração do pedido/causa de pedir 
que, na fase introdutória dos embargos de terceiro, 
foi requerida pelo embargante, convolando os 
embargos com função preventiva, que havia 
deduzido, em embargos com função repressiva. 

 
Agravo nº  501/07.0TBPFR-C.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 17/09/2009 
Maria Catarina  
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 

 
 
 
 
6892 (Texto Integral) 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO E DE TRABALHO 
INDEMNIZAÇÃO 
SUB-ROGAÇÃO 
PRESCRIÇÃO 
 
Sumário 
I – O direito que se pretende exercer, previsto no 
nº4 do DL nº100/97, de 13.09, não constitui, apesar 
da letra do preceito, um verdadeiro direito de 
regresso, mas de sub-rogação legal da entidade 
patronal ou da seguradora nos direitos do sinistrado 
contra o causador do acidente, na medida em que 
tiver pago a indemnização. 
II – O único requisito para aplicação do nº3 do art. 
498º do CC é o de o facto ilícito constituir crime 
sujeito a prazo mais longo que o dos nº/s 1 e 2 da 
mesma disposição. 

 
Apelação nº 2270/04.6TBVLG.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 17/09/2009 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
 
 
 
6893  
 
EXECUÇÃO 
PENHORA DE DIREITO 
HERANÇA ILÍQUIDA E INDIVISA 
RENDIMENTO 
 
Sumário 
Em execução em que se encontre penhorado o 
direito a uma herança ilíquida e indivisa integrada 
por vários bens, não tem o exequente legitimidade 
para exigir do cabeça de casal a distribuição de 
rendimentos a que se reporta o art. 2092º, do CC. 

 
Agravo nº 1960/07.6TVPRT-D.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 17/09/2009 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Cruz Pereira 

 
 
 
 

6894  
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
APLICABILIDADE 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I – Na fixação da indemnização aos lesados por via de 
acidente de viação, o tribunal não está condicionado 
pelos valores fixados na Portaria nº 377/2008, de 26.05. 
II – A orientação que a Portaria estabelece (como 
medida de protecção aos lesados) destina-se a apressar 
a reparação aos lesados, “impor” às seguradoras a 
apresentação de propostas razoáveis, em prazo 
razoável, obstando ao retardamento injustificado (ou 
não explicado) na reparação, como no oferecimento de 
reparações frequentemente distantes da real gravidade 
dos danos sofridos. 
III – O montante da indemnização por danos não 
patrimoniais deve ser proporcionado à gravidade dos 
danos, apreciados objectivamente, sem consideração de 
critérios meramente subjectivos, não sendo de acolher 
pretensões manifestamente excessivas, mas também 
excluindo tendências banalizadoras dos valores e 
interesses morais, como a saúde, a integridade física, o 
bem estar, etc., que se pretende defender. 

 
Apelação nº  1943/05.0TJVNF.P1  – 3ª Sec.  

 Data – 17/09/2009 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 
 
 
 
 
 
6895 
 
EXPROPRIAÇÃO 
LEGITIMIDADE 
 
Sumário 
I - Em processo expropriativo vigora o princípio de 
legitimidade aparente, sendo que da não intervenção do 
verdadeiro proprietário não resultará a nulidade de todo 
o processado, mas apenas direito deste contra quem 
naquela teve intervenção. 
II - Aquela afere-se pelos termos do processo 
expropriativo e pelos documentos a este atinentes: 
publicação da DUP, certidões de Finanças e Registo. 
III - No processo expropriativo não há lugar a 
averiguação da legitimidade substantiva e da 
propriedade ou não do bem expropriado que contrarie os 
titulares indicados na DUP. 

 
Agravo nº 7437/07.2TBVNG-A.P1 – 5ª Sec.  

 Data – 21/09/2009 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 
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6896 
 
COMPETÊNCIA 
DIREITO DE PROPRIEDADE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
 
Sumário 
Pretendendo o autor reivindicar a entrega de certo 
bem por alegadamente ser seu proprietário, é o 
Tribunal Comum o competente em razão da matéria, 
ainda que o motivo da recusa resida em venda 
ordenada pelo juízo fiscal contra outro executado. 

 
Apelação nº 91/08.6TBVPA.P1 – 5ª Sec.  

 Data – 21/09/2009 
Sampaio Gomes 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
6897 
 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
TRESPASSE 
 
Sumário 
I- Em regra , por via do trespasse do 
estabelecimento também ocorre a transmissão da 
posição de arrendatário, ou seja, o direito ao 
arrendamento do locado onde é exercido o comércio. 
II- Porém, a autonomia das partes, dentro dos 
limites legais estabelecidos, permite retirar do 
âmbito do acordo subjacente os elementos que 
entenderem, desde que o conjunto transmitido não 
fique descaracterizado enquanto estabelecimento 
comercial. 

 
Apelação nº 4882/06.4TBMTS.P1 – 5ª Sec.  

 Data – 21/09/2009 
Maria Adelaide Domingos 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
 
6898 
 
DOCUMENTO PARTICULAR 
LIVRE APRECIAÇÃO 
 
Sumário 
I - Têm-se por correcta a valoração negativa 
efectuada na 1ª instância de dois documentos 
particulares quando um se apresenta mutilado — 
onde os dados que não interessam à parte que o 
junta tenham sido previamente riscados, não 
podendo ser lidos — e outro que é mera declaração 
de testemunha, depois ouvida em julgamento, a 
afirmar que o Réu não deve o que a Autora diz que 
deve. 
II - Esses documentos são para valorar na livre 
convicção do Tribunal e no conjunto dos demais 
elementos de prova carreados e produzidos nos 
autos (cfr. artigo 655.°, n.° 1 Código de Processo 
Civil). 

 
Apelação nº 4885/07.1TBMAI.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 22/09/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos  
Cândido Lemos 

6899 
 
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS 
 
Sumário 
I- O direito a que alude o disposto no art° 1350° Código 
Civil (ruína de construção) é lícito ser, em concreto, 
cumulado com quaisquer pedidos indemnizatórios. 
II A condenação na execução de obras nos termos dos 
art°s 1350° e 492° n°1 Código Civil constitui, em face 
de um pedido de demolição, uma forma de exercício do 
direito que assegura as necessidades dos AA., mas 
tendo em conta o menor prejuízo que decorre para os 
RR., não envolvendo qualquer situação de condenação 
extra vel ultrapetitum (do art° 661° n°1 C.P.Civ.). 

 
Apelação nº  1043/06.6TJVNF.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 22/09/2009 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
6900 
 
INSOLVÊNCIA 
ACÇÕES DECLARATIVAS PENDENTES  
 
Sumário 
No âmbito do Código da Insolvência e da Recuperação 
de Empresas, e em caso de insolvência posterior da ré, a 
inutilidade das acções declarativas contra esta 
pendentes, apenas ocorrerá a partir do momento em 
que, no processo de insolvência, for proferida sentença 
de verificação de créditos, já que, a partir desse 
momento, será essa sentença a reconhecer e definir os 
direitos dos credores. 

 
Apelação nº 413/08.0TBSTS-F.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 22/09/2009 
Ana Lucinda Cabral 
Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 

 
 
 
 
6901 
 
MENORES 
CONFIANÇA JUDICIAL COM VISTA A ADOPÇÃO 
FAMÍLIA BIOLÓGICA 
 
Sumário 
I- O direito dos pais à manutenção e educação dos filhos 
é um direito que apenas tem conteúdo e pode ser 
exercido na dimensão do dever correspondente e do 
direito dos filhos ao seu bem-estar.  
II- Assim, sempre que os pais, por acção ou omissão, 
não cumprem com o seu dever e com o direito dos 
filhos, são eles próprios a colocarem em causa a 
possibilidade de exercerem o seu direito a manterem os 
filhos consigo. 

 
Apelação nº 5698/05.0TBSTS-A.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 22/09/2009 
António Martins 
Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
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6902 
 
INSOLVÊNCIA 
ACÇÃO POR APENSO 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
 
Sumário 
I- Tendo a sociedade devedora sido declarada 
insolvente, a acção por dívidas deverá ser formulada 
por apenso ao processo de falência, o que, 
consequentemente, determina, por expressa 
referência legal, a competência do tribunal de 
comércio (porque é o competente para a 
insolvência) para preparar e julgar a acção (arts. 51 
°/1, 89°/2 do CIRE e 89°/1, a), e 3, da Lei n° 3/99. 
II- Em conclusão, para preparar e julgar as acções 
que devem correr por apenso ao processo de 
insolvência, nos termos do artigo 89°/2 do CIRE, é 
competente o tribunal competente para o respectivo 
processo de insolvência (T. Comércio de V.N. de 
Gaia). 

 
Apelação nº 269/07.0TYVNG-P.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

José Ferraz 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 
 
 
 
6903 
 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
LETRA DE CÂMBIO 
 
Sumário 
I- A nulidade formal do negócio jurídico substancial 
subjacente à emissão da letra dada à execução deve 
repercutir-se na exequibilidade da letra enquanto 
título executivo, se, estando a letra no domínio das 
relações imediatas, essa questão for suscitada em 
sede de oposição à execução. 
II- Procede a oposição com o fundamento de que a 
nulidade formal do mútuo invocado como subjacente 
à emissão da letra de câmbio dada à execução, 
torna esta inexequível enquanto documento 
assinado pelo devedor, nos termos do artigo 46º, 
nº1, alínea c) do CPC . 

 
Apelação nº 230/06.1TBMDB-A.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

Freitas Vieira 
Cruz Pereira 
Madeira Pinto 

 
 
 
 
6904 
 
EXPROPRIAÇÃO 
AVALIAÇÃO 
SOLO PARA OUTROS FINS 
 
Sumário 
I- Embora se entenda que, para a valorização solo, a 
sua classificação não é tida pelo legislador (v. art. 
23, n.º 5 do CE) como um critério meramente 
referencial, nem por isso daí decorrerá 
necessariamente que um tal critério de classificação 
deve sempre ser utilizado para o cálculo da 
respectiva indemnização. 
II- E isto pela simples razão de que o princípio geral 
a presidir a tal tarefa assenta no "destino efectivo ou 
possível numa utilização económica norma" para o 
bem objecto de expropriação (v. art. 23, n.º I do 
CE). 

III - Muito embora não seja questionável nos autos a 
classificação de "solo para outros fins" em relação ao 
prédio a que vimos aludindo, nem por isso tal critério de 
classificação terá necessariamente de balizar de forma 
decisiva o cálculo da competente indemnização, sendo 
que esta última deverá primordialmente corresponder ao 
valor real e corrente do bem numa situação normal de 
mercado. 
 

Apelação nº 2282/06.5TBVRL.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

Mário Fernandes 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 

 
 
 
 
6905 
 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO. SANEADOR-SENTENÇA 

 
Sumário 
I- Apenas cabe conhecer de mérito no despacho 
saneador, se o estado do processo permitir, sem 
necessidade de mais provas, a apreciação, total ou 
parcialmente do pedido ou oposição deduzidos - art. 
510º - 1 b}, CPC. 
II- O conhecimento de mérito no saneador, porque 
coarcta a possibilidade de as partes fazerem prova dos 
factos alegados, bem como tomar em consideração 
outros que, resultando da instrução e discussão da 
causa, seja lícito ao tribunal conhecer – artº 264º, nº  2 
e 3 , do CPC – deve considerar-se excepcional. 
 
Apelação nº 1382/06.6TBSTS-A.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

Freitas Vieira 
Cruz Pereira 
Madeira Pinto 

 
 
 
 
 
6906 
 
EXECUÇÃO 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
 
Sumário 
I- Dado o título executivo, sentença homologatória da 
deliberação da assembleia de credores que aprova uma 
medida de recuperação de reestruturação financeira, 
proferida pelo Tribunal do Comércio, no referido 
processo de recuperação de empresa, será o mesmo 
tribunal o competente para executar a decisão, a tal não 
constituindo obstáculo a circunstância de o processo se 
encontrar encerrado. 
II- A lei não excluiu da competência material do Tribunal 
de Comércio expressamente o processamento de 
execução das suas próprias decisões mas subtrai essas 
execuções da competência dos juízos de execução. 
 

Apelação nº 2383/05.7TBPVZ – 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
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6907 
 
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 
NULIDADE DO CONTRATO 
INTERPRETAÇÃO COMPLEMENTADORA 
 
Sumário 
I – A interpretação complementadora prevista no 
art. 9º, nº1 do DL nº 446/85, de 25.10, e reportada 
ao disposto no art. 239º do CC tem lugar quando ao 
contrato faltem as disposições necessárias, resultado 
de cláusulas insuficientes ou que não tenham sido 
incluídas ou julgadas abusivas, não intervindo 
quando existam normas supletivas adequadas e 
sendo de afastar quando a supressão de uma 
cláusula não conduza a solução injusta, tendo em 
conta os interesses típicos subjacentes das partes. 
II – A regra da nulidade do nº2 do citado art. 9º, por 
impossibilidade de integração do contrato, afastadas 
que forem as cláusulas gerais, na hipótese do 
contrato de seguro, será de aplicação excepcional, 
verificando-se apenas quando não se puder de todo 
fixar os seus elementos essenciais. 
III – A determinação de uma incapacidade 
permanente suscita uma questão de foro, 
essencialmente, médico-legal, para o que não é 
elemento absolutamente determinante a existência 
de uma certa tabela de incapacidades, a qual é um 
instrumento pericial com valor meramente 
indicativo, sendo um auxiliar do perito, mas não o 
substituindo. 
 

Apelação nº 1213/03.9TBMDL.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

Pinto de Almeida 
Teles de Menezes  
Mário Fernandes 

 
 
 
 
6908 
 
CIRE 
VERIFICAÇÃO ULTERIOR DE CRÉDITO 
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE 
PLANO DE INSOLVÊNCIA 
DERROGAÇÃO DE NORMAS 
 
Sumário 
I – A mera homologação do plano de insolvência não 
determina a inutilidade superveniente da lide que 
tenha por objecto a verificação ulterior de crédito 
sobre a insolvência. 
II – A referência que a al. e) do nº2 do art. 195º do 
CIRE faz às normas “derrogadas” – no sentido de 
faculdade concedida aos credores de, em 
determinados casos concretamente evidenciados, 
poderem regular de forma diversa da lei vigente 
uma certa questão que, ponderadamente, não 
justifica tal subsunção legal – circunscreve-se tão só 
ao comando especificadamente expresso no nº1 do 
art. 192º do CIRE e neste contexto se esgota a sua 
eficácia, dimensão e alcance. 
 

Agravo nº  605/04.0TYVNG-F.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

Madeira Pinto 
Teixeira Ribeiro 
Canelas Brás 

 
 
 
 
 
 
 
 

6909 
 
CONTRATO DE ALD 
APREENSÃO DE VEÍCULO 
PERICULUM IN MORA 
CONVITE AO APERFEIÇOAMENTO 
 
Sumário 
I – No procedimento cautelar comum, o “periculum in 
mora” tem que ser analisado e apreciado relativamente 
ao direito que é invocado pelo requerente, e não já em 
relação a qualquer outro direito que daquele seja 
sucedâneo ou substitutivo, como o direito à 
indemnização pelos prejuízos daí decorrentes. 
II – Apresentando o requerimento inicial insuficiente 
explicitação dos factos que interessam à procedência do 
procedimento cautelar, nomeadamente por o seu 
conteúdo estar em grande parte preenchido por meras 
conclusões ou conceitos de direito, será sempre 
aconselhável que o juiz faça uso, se bem que a isso não 
esteja obrigado, dos princípios da cooperação e da justa 
composição da lide, definidos no art. 266º, nº/s 1 e 2, 
do CPC, para, em despacho de aperfeiçoamento, 
convidar o requerente a suprir essas insuficiências 
alegatórias. 
 

Apelação nº  4481/09.9TBMAI.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

Teixeira Ribeiro (relator por vencimento) 
Maria Catarina  
Deolinda Varão (vencida) (conforme 
declaração que segue) 

 
 
 
 
 
6910 
 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
CASO JULGADO MATERIAL 
POTENCIALIDADE EDIFICATIVA 
 
Sumário 
I – Impugnada – por via de recurso interposto do 
acórdão arbitral – a decisão de uma determinada 
questão, deverão considerar-se incluídos no objecto do 
recurso todos os factos, pressupostos, cálculos e 
raciocínios que foram considerados pelos árbitros para 
fundamentar a decisão da questão que é objecto do 
recurso. 
II – Embora se considere que a existência, em concreto, 
de alguma das situações enunciadas no art. 25º, nº2, do 
Cod. Exp./99 é o mínimo exigível para que possa 
afirmar-se a existência de uma efectiva e real 
potencialidade edificativa, situações existem – caso dos 
solos integrados na RAN – em que, não obstante a 
verificação de alguma das situações ali previstas, tal 
potencialidade edificativa não existe na realidade, 
porquanto a construção não é possível nem existe 
qualquer expectativa razoável de tal construção vir a ser 
possível. 
 

Apelação nº  7652/05.3TBMTS.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

Maria Catarina  
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 
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6911 
 
INJUNÇÃO 
INEPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL 
 
Sumário 
I – Face ao disposto no DL nº 32/03, de 17.02, na 
indicação dos factos que fundamentam a pretensão, 
não se pretende uma indicação exaustiva própria de 
uma acção declarativa. 
II – Nesta acção de procedimento tão simples 
destinada a obter o cumprimento coercivo de 
obrigação emergente de transacção comercial, 
assumida entre comerciantes, relativa a um contrato 
de fornecimento de bens ou serviços cujo período de 
vigência também se mostra assinalado e onde os 
fundamentos da acção têm de caber num pequeno 
quadrado ao fundo da página 1 do requerimento de 
injunção, não pode ser exigido muito mais que a 
indicação dos documentos – cuja junção imediata o 
sistema não permite – onde a dívida se encontre 
mais especificada. 
 
Apelação nº 433714/08.1YIPRT.P1– 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 
Freitas Vieira 

 
 
 
 
6912 
 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS 
 
Sumário 
I- Do leque legal de atribuições do Técnico Oficial de 
Contas não ressalta a de conselheiro fiscal, a fazer 
racair sobre ele o dever de informar o cliente e 
opinar sobre as melhores opções fiscais da empresa, 
maxime, tomando decisões pelo sujeito passivo e 
para este vinculativas. 
II- Cabe ao empresário a decisão de optar pelo 
regime da tributação com base na contabilidade em 
vez do regime simplificado, não podendo ser 
assacada ao Técnico Oficial de Contas a 
responsabilidade pelos prejuízos sofridos em 
consequência do não exercício dessa faculdade. 
 
Apelação nº 3035/07.9TBPVZ.P1– 3ª Sec.  
 Data – 24/09/2009 

José Ferraz 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 
 
 
 
6913 
 
ARRESTO 
INSTRUMENTOS DE TRABALHO 
JUNÇÃO DE DOCUMENTO 
 
Sumário 
I - Com as alegações de recurso interposto contra 
decisão proferida em procedimento cautelar, pode 
sempre o recorrente, nos termos da parte final do 
art. 693°-B do CPC (redacção actual), juntar 
documentos que sirvam para justificar por que razão 
determinado meio de prova deve ser admitido ou 
que se destinem a contrariar os fundamentos de 
facto da decisão recorrida. 
II - Só não podem ser arrestados os instrumentos de 
trabalho e os objectos indispensáveis ao exercício da 
actividade profissional do requerido, a não ser que 

esteja em causa o pagamento do preço da sua aquisição 
ou do custo da sua reparação ou se forem arrestados 
como elementos corpóreos de um estabelecimento 
comercial. 
 

Apelação nº  98/09.6TBVLP-A.P1  – 3ª Sec.  
 Data – 29/09/2009 

M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
 
 
6914 
 
CIRE 
EXONERAÇÃO DO PASSIVO RESTANTE 
INDEFERIMENTO LIMINAR 
 
Sumário 
O indeferimento liminar previsto na al. d) do nº1 do art. 
238º do CIRE passa pela avaliação conjunta dos 
seguintes requisitos: atraso na apresentação à 
insolvência e prejuízo dele decorrente para os credores; 
ou consciência da impossibilidade de melhoria da 
situação económica por parte do devedor, sujeitos à 
produção de prova dos respectivos factos, se tal se 
revelar necessário. 
 

Apelação nº 374/09.8TBPFR-G.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 01/10/2009 

Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
José Ferraz 

 
 
 
 
 
 
6915 
 
INVENTÁRIO SUBSEQUENTE A DIVÓRCIO 
PARTILHA DE BENS COMUNS 
PRODUTO DO TRABALHO 
 
Sumário 
I- Nos regimes do casamento da comunhão geral de 
bens e da comunhão de adquiridos, faz parte da 
comunhão patrimonial decorrente do casamento o 
produto do trabalho dos cônjuges, no qual se incluem os 
valores relativos a férias e subsídios de férias e de Natal, 
por, nos termos da lei, constituírem retribuição do 
trabalho.  
II- Por isso, tais valores devem integrar a relação de 
bens comuns a partilhar entre os ex-cônjuges, em 
processo de inventário subsequente a divórcio. 
 

Agravo nº 1027/06.4TMPRT-C.P1– 3ª Sec.  
 Data – 01/10/2009 

Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 
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6916 
 
INVENTÁRIO SUBSEQUENTE A DIVÓRCIO 
PARTILHA DE BENS COMUNS 
PRODUTO DO TRABALHO 
 
Sumário 
I- Nos regimes do casamento da comunhão geral de 
bens e da comunhão de adquiridos, faz parte da 
comunhão patrimonial decorrente do casamento o 
produto do trabalho dos cônjuges, no qual se 
incluem os valores relativos a férias e subsídios de 
férias e de Natal, por, nos termos da lei, 
constituírem retribuição do trabalho.  
II- Por isso, tais valores devem integrar a relação de 
bens comuns a partilhar entre os ex-cônjuges, em 
processo de inventário subsequente a divórcio. 
 

Agravo nº 1027/06.4TMPRT-C.P1– 3ª Sec.  
 Data – 01/10/2009 

Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 

 
 
 
6917 
 
PRESUNÇÕES JUDICIAIS 
DANO FUTURO PREVISÍVEL 
DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I- As presunções não são meios de prova, mas sim 
situações em que, num quadro de conexão entre 
factos, uns provados e outros não provados, a 
existência dos primeiros faz admitir, com 
considerável grau de probabilidade e segundo as 
regras da experiência, a existência dos últimos. 
II- Ao formar a sua convicção acerca dos factos 
relevantes para a decisão, o juiz pode recorrer às 
presunções judiciais para, valendo-se de um facto já 
provado e das regras da experiência, concluir que 
aquele facto denuncia a existência de outro facto. 
III- A estrutura da presunção judicial é constituída 
por: 1) A base da presunção, formado pelo facto ou 
factos conhecidos; 2) Os elementos de 
racionalização lógica e técnico-experiencial, 
actuando por indução sobre os mesmos factos; 3) O 
facto ou factos presumidos mediante aquelas 
operações intelectuais. 
IV- Para efeitos indemnizatórios nos termos dos 
arts. 564.º, n.º 2, e 566.º, n.º 3, do Código Civil, 
quando a incapacidade geral não corresponde a uma 
perda efectiva de ganho ou mesmo da capacidade 
de ganho, na ponderação do quantum 
indemnizatório deve mitigar-se a sua repercussão de 
harmonia com a normal e previsível evolução e 
reacção das pessoas perante as circunstâncias da 
vida. 
V- Provando-se que a incapacidade atribuída ao 
lesado não o afecta em termos de autonomia e 
independência e é compatível com o exercício 
normal da sua actividade profissional, não tem 
direito a ser indemnizado por perda de rendimentos 
de trabalho. 
VI- Mas provando-se que essa incapacidade é causa 
de sofrimento físico e que implica esforços 
suplementares no exercício daquela actividade para 
alcançar o mesmo nível de rendimento, tem o direito 
de ser indemnizado por esta diminuição da sua 
capacidade física. 
VII- Neste caso, porém, não se afigura adequado 
utilizar as tabelas financeiras como método de 
cálculo do montante da indemnização, o qual deverá 
ser encontrado apenas por recurso à equidade, 
tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, 

designadamente a idade do lesado e o grau de IPP e 
IPG. 
VII- Neste enquadramento, mostra-se adequada a 
quantia de 26.000€ para compensar a diminuição física 
de que ficou a padecer o lesado com 21 anos de idade, 
determinativa de uma IPP de 15% e de uma IPG de 
10%. 
 

Apelação nº 7773/08 – 3ª Sec.  
 Data – 01/10/2009 

Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Cruz Pereira 

 
 
 
6918 
 
CONTRATO DE EMPREITADA 
FIXAÇÃO DO PREÇO 
 
Sumário 
I- O art. 1211.º, n.º 1, do CC, ao remeter para o art. 
883.º , estabelece a ordem de critério supletivo para a 
fixação do preço relativo ao contrato de empreitada, no 
caso de o  empreiteiro e o dono da obra o não terem 
convencionado directa ou indirectamente. 
II- Se em causa estiver apenas determinar o montante a 
pagar pelo dono da obra ao empreiteiro e esse montante 
não estiver provado nem for possível apurá-lo através 
dos elementos constantes do processo, há que remeter 
o seu apuramento para liquidação em execução de 
sentença, aplicando-se o n.º 2 do art. 661.º do CPC. 
 

Apelação nº 2789/08 – 3ª Sec.  
 Data – 01/10/2009 

Joana Salinas 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes 

 
 
 
6919 
 
CONTRATO DE ARRENDAMENTO 
DENÚNCIA 
OBRIGAÇÃO 
PAGAMENTO DE RENDAS 
OBRIGAÇÃO DE INDEMNIZAR 
TÍTULO EXECUTIVO 
ARRENDATÁRIO 
FIADOR 
 
Sumário 
I- A obrigação de remunerar o senhorio, apesar da 
extinção do contrato de arrendamento por denúncia do 
arrendatário, decorrente da declaração de denúncia, 
configura simplesmente, no tocante à obrigação de 
pagamento da renda, um caso de ultractividade do 
vínculo contratual. A obrigação de pagamento da renda, 
no caso figurado, é decerto uma obrigação post pactum 
finitum, mas é ainda a obrigação de remuneração, 
embora referida, já não ao gozo efectivo da coisa, mas à 
mera susceptibilidade desse gozo, a que o arrendatário 
renunciou voluntariamente, e não, ainda que 
imperfeitamente, uma obrigação de indemnização. 
II- O contrato de arrendamento, acompanhado da 
comunicação ao arrendatário do valor da renda em 
dívida é extrinsecamente exequível contra o arrendatário 
e contra os fiadores, no tocante à obrigação de 
pagamento da renda correspondente ao período de 
antecedência da comunicação de denúncia, pelo 
arrendatário, daquele contrato. 

Apelação nº 2789/09.2YYPRT.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 06/10/2009 

Henrique Antunes 
Ana Lucinda Cabral 
Maria do Carmo Domingues 
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6920 
 
EXPROPRIAÇÃO 
RECURSO 
DECISÃO ARBITRAL 
CASO JULGADO 
ALCANCE 
FUNDAMENTOS 
DECISÃO 
 
Sumário 
I - Se se demonstra que o cálculo indemnizatório foi 
impugnado no recurso da decisão arbitral e se 
encontra inquinado por erro, esclarecido na sentença 
proferida na comarca, é necessário conhecer o 
alcance do erro, a fim de impedir a violado da 
proibição da reformatio in pejus, vista a inexistência 
de recurso dos Expropriados, relativamente ao 
acórdão arbitral — art° 684° nº4 C.P.Civ. 
II - O caso julgado formado pelas decisões judiciais 
não abrange a respectiva fundamentação, a não ser 
naquelas questões preliminares que forem 
antecedente lógico do decidido e que, por essa 
razão, de certa forma, poderiam igualmente figurar 
na parte dispositiva da sentença — p.e., é ordenada 
a devolução de um prédio porque o demandante é 
dono do mesmo ou, no processo expropriativo, 
atribui-se determinada indemnização, porque a 
parcela é apta para construção. 
III - Assim, o saber se a parcela deve considerar, 
por critérios eminentemente periciais, adoptados na 
sentença recorrida, a construção de uma cave, ou 
não (para efeitos de área total construtiva), não 
afecta o caso julgado formado pelo acórdão arbitral 
(que não considerou a dita cave). 

 
Apelação nº 3659/06.1TBVCD.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 06/10/2009 
Vieira e Cunha 
Maria Dores  
João Proença  

 
 
 
 
6921 
 
OMISSÃO 
REGISTO DA PROVA 
NULIDADE PROCESSUAL 
PRAZO DE CADUCIDADE 
CONHECIMENTO DA NULIDADE 
TRIBUNAL COMPETENTE 
 
Sumário 
I - A nulidade processual consistente na alegada 
omissão ou deficiência do registo da prova pode ser 
arguida na peça que contém as alegações de 
recurso, mas delas não faz parte e delas ser, pelo 
menos, materialmente, diferenciadas. 
II - Essa arguição pode ser efectuada até ao 
«terminus» do prazo de que o recorrente dispõe 
para a apresentação das alegações. 
III - O seu conhecimento, porém, é sempre, e só, da 
competência do tribunal perante o qual a mesma 
alegadamente foi cometida, ou seja, do tribunal de 
1ª instância. 
IV - Tendo os autos sido remetidos à Relação sem 
que o juiz de 1ª instância a tivesse conhecido, há 
que os devolver para que o faça. 

 
Apelação nº 1747/05.0TBMCN.P1– 2ª Sec.  

 Data – 06/10/2009 
Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 

 
 

6922 
 
IMPUGNAÇÃO 
DESPACHO 
REGISTO PREDIAL 
PRAZO 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
LEI APLICÁVEL 
 
Sumário 
I - O processo de onde provém o referido recurso, 
encontra-se regulado pelos art.° 116°, e seg. do C. de 
Reg. P., na redacção dada pelo DL n°273/2001, de 13 
de Outubro, o qual tem subjacente uma filosofia de 
desjudicialização da matéria visada que, por não 
consubstanciar qualquer litígio, é da competência 
exclusiva dos conservadores de registo e, assim, 
caracterizado como um processo administrativo, 
regulado pelas normas processuais respectivas.  
II - Só deixa de o ser e passa a revestir natureza 
judicial, com a interposição do competente recurso para 
o tribunal de 1ª instância, dentro das possibilidades 
conferidas ao Ministério Público ou a qualquer 
interessado. 
III - A contagem do prazo para recorrer da decisão 
administrativa iniciou-se com a notificação, aos 
recorrentes dessa decisão, que se presume ter 
acontecido no dia 13/3/2008 (art.° 2540, n°3, do 
C.P.C.)  
IV - Assim, é a actual redacção o art.° 685°, do C.P.C., 
a aplicável, neste caso concreto, logo o prazo para a 
interposição do recurso é de 30 dias. 

 
Agravo nº 948/08.4TJPRT.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 06/10/2009 
Maria da Graça Mira 
António Martins 
Guerra Banha 

 
 
 
 
6923 
 
CONTRATO 
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 
CADUCIDADE 
PRAZO 
COMISSÃO 
 
Sumário 
I - Em contrato de mediação imobiliária em vista à 
realização de negócio de compra e venda, não poderá 
ser invocada a sua caducidade, pelo decurso do seu 
prazo de vigência — e evitar-se, assim, o pagamento da 
respectiva comissão de mediação —, se as diligências 
para a concretização do negócio pretendido foram 
efectuadas pela mediadora antes do decurso desse prazo 
da caducidade, ainda que a celebração definitiva da 
compra e venda ocorra posteriormente. 
II - Só assim se evita um possível conluio entre o 
vendedor e o comprador no sentido de afastarem o 
mediador e não lhe pagarem o trabalho realizado, e que 
acabou por ser decisivo na concretização do negócio. 

 
Apelação nº  7586/06.4TBMAI.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 06/10/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos  
Cândido Lemos 
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6924 
 
EXECUÇÃO PARA PAGAMENTO DE QUANTIA 
CERTA 
EXTINÇÃO 
ANULAÇÃO DA VENDA 
 
Sumário 
I – Com a entrada em vigor do DL nº 38/03, de 
08.03, a extinção da lide executiva ocorre 
automaticamente, comprovado que esteja o 
pagamento coercivo e as custas devidas (art. 919º, 
nº1, do CPC), não se tornando necessária decisão 
judicial a declará-la (a extinção). 
II – A anulação da venda (do bem penhorado) por 
falta de citação do cônjuge do executado só pode 
ocorrer quando o exequente seja o exclusivo 
beneficiário da mesma, o que não sucede – mesmo 
que obtenha o pagamento coercivo do seu crédito – 
quando o mesmo (exequente) não é o comprador. 

 
Apelação nº 279/98.6TBVRL-C.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 08/10/2009 

Mário Fernandes 
José Ferraz 
Amaral Ferreira 

 
 
 
6925 
 
CESSÃO DE CRÉDITO 
PERFEIÇÃO DO CONTRATO 
CONTRATO DE TRESPASSE 
EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI CONTRACTUS 
 
Sumário 
I – A cessão de créditos é oponível ao devedor por 
via da citação para a acção. 
II – As qualidades do estabelecimento trespassado, 
necessárias ao seu fim ou asseguradas pelo 
trespassante (nos termos do contrato celebrado), 
devem existir no momento em que se processa a 
entrega ao trespassário, não obstando à invocação 
da “exceptio non rite adimpleti contractus” pelo 
trespassário o não pagamento das prestações, no 
prazo estipulado no contrato de trespasse. 

 
Apelação nº 100889/08.9YIPRT.C1.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 08/10/2009 

Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 

 
 
 
6926 
 
CONTRATO DE SEGURO 
ANULABILIDADE 
DECLARAÇÃO INEXACTA 
 
Sumário 
I - O art. 429º do C. Comercial não exige a 
existência de nexo de causalidade entre os factos 
omitidos e o sinistro como requisito para a 
declaração de anulabilidade do contrato. 
II - O que releva é que os factos omitidos ou 
inexactos existam à data da subscrição da proposta 
de seguro, que sejam conhecidos do proponente-
declarante e sejam essenciais para a apreciação do 
risco por parte da seguradora. 

 
Apelação nº 6741/08– 5ª Sec.  

 Data – 12/10/2009 
Anabela Luna de Carvalho 
Maria de Deus Correia 
Maria Adelaide Domingos 

6927 
 
INSOLVÊNCIA 
PESSOA SINGULAR 
BENS COMUNS 
 
Sumário 
Não exigindo o CIRE como pressuposto da apresentação 
à insolvência por parte de uma pessoa singular, a prévia 
partilha do património constituído por bens próprios e 
comuns pertença do ex-casal ou a partilha da herança 
indivisa deixada por morte de um dos ex-cônjuges e 
ocorrendo alegação que identifique quais os bens que 
compõem o património do devedor e dívidas que o 
oneram, bem como a impossibilidade do requerente 
cumprir as suas obrigações vencidas, não ocorre 
manifesta improcedência, justificativa do indeferimento 
liminar do pedido de declaração de insolvência do 
devedor singular. 

 
Apelação nº  1448/09.0TBVLG.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 12/10/2009 

Maria Adelaide Domingos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 

 
 
 
 
6928 
 
PROPRIEDADE HORIZONTAL 
CONDOMÍNIO 
ASSEMBLEIA GERAL 
 
Sumário 
Os condóminos faltosos à Assembleia terão de cuidar 
diligentemente de se informar sobre se teve ou não 
lugar a mesma e se novo dia foi efectivamente 
designado, diligenciando ainda no sentido de 
conhecerem o teor das deliberações para, se o 
desejarem, poderem impugná-las no prazo dilatado de 
60 dias sobre a data da deliberação (e não da 
comunicação da deliberação, como primitivamente se 
estipulava). 

 
Apelação nº  5944/05.0TBVFR.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 12/10/2009 

Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
Caimoto Jácome 

 
 
 
 
6929 
 
DIREITO DE RETENÇÃO 
PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO 
 
Sumário 
I - A prestação de caução prevista no citado art. 756º, 
d) do CC, além de prefigurar um pressuposto negativo 
do reconhecimento do direito de retenção, configura 
também forma de extinção de tal direito mesmo já 
reconhecido judicialmente.  
II - A caução é meio idóneo para operar a cessação de 
tal direito real de garantia e, como tal, o processo 
especial de prestação de caução constitui meio 
processual adequado. 

 
Apelação nº   2379/09.0TBMTS.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 12/10/2009 

Sampaio Gomes 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 
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6930 
 
TRANSITÁRIO 
DIREITO DE RETENÇÃO 
 
Sumário 
I - O Dec-lei 255/99, de 7 Julho disciplina o exercício 
da actividade transitária e, no seu art. 14°, comanda 
que, as empresas transitarias podem exercer o 
direito de retenção sobre mercadorias que lhes 
tenham sido confiadas em consequência dos 
respectivos contratos, pelos créditos deles 
resultantes, salvo estipulação expressa em 
contrário. 
II - Pressuposto deste direito de retenção é que o 
transitário detenha um crédito sobre o destinatário 
da mercadoria, que esse crédito decorra do 
respectivo contrato e que o direito de retenção não 
tenha sido expressamente afastado. 
III - A conexão que importa estabelece-se entre 
créditos e mercadorias no âmbito de contratos com 
o mesmo cliente. Não é necessário que o crédito 
respeite ao contrato por que se retém a mercadoria.  
IV - Aliás não faria sentido que, logo num primeiro 
momento, o credor retivesse a mercadoria tendo em 
conta os prazos de pagamento próprios desta 
actividade, sendo certo que o crédito tem de estar 
vencido, ser exigível. 

 
Apelação nº 5331/06.3TBMAI.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 13/10/2009 
Ana Lucinda Cabral 
Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 

 
 
 
 
6931 
 
SEGUNDA PERÍCIA 
FUNDAMENTOS 
 
Sumário 
I - Não basta à parte requerer a realização de 
segunda perícia, sendo- lhe exigido que concretize 
os pontos que não encontra suficientemente 
esclarecidos na primeira, enunciando as razões por 
que entende que esse resultado deverá ser 
diferente. 
II - Quando tal não ocorra, fazendo uso dos poderes 
que são conferidos ao juiz pelo art.° 265°, n.°l e 2°, 
do C. P. Civil, deve ser proferido despacho de 
convite com vista à omissão da fundamentação do 
requerimento para segunda perícia e não indeferido 
de imediato esse pedido. 

 
Agravo nº 512-A/2001.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 13/10/2009 
Sílvia Pires 
Henrique Antunes 
Ana Lucinda Cabral 

 
 
 
 
6932 
 
DESPACHO SANEADOR 
RECURSO 
TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE 
CADUCIDADE DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE 
PÚBLICA 
 
Sumário 
I - Não há recurso do despacho saneador com 
fundamento em omissão de factualidade na matéria 
de facto assente (ou na base instrutória) que, na 

perspectiva da parte recorrente, seria relevante para a 
apreciação, nessa fase, de uma determinada excepção 
peremptória arguida na contestação, mas que ali não foi 
conhecida. 
II - No processo de expropriação, a transmissão da 
propriedade do bem expropriado só ocorre com a 
prolação do despacho de adjudicação previsto no art. 
79º do actual CExpr. e não com a publicação da DUP ou 
com a efectivação da posse administrativa, quando esta 
tem lugar. 
III - A caducidade da DUP determina, necessariamente, 
a caducidade dos actos subsequentes dela dependentes, 
designadamente da posse administrativa, sem 
necessidade de ser também invocada a caducidade 
desta. 

 
Apelação nº 1120/08.9TBSJM-A.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 13/10/2009 

M. Pinto dos Santos 
Ramos Lopes 
Cândido Lemos 

 
 
 
 
6933 
 
EXPROPRIAÇÃO 
EXPROPRIAÇÃO PARCIAL 
PREJUÍZOS 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
Na aplicação do artº 29º do Código de expropriações os 
prejuízos ressarcíveis no âmbito do processo 
expropriativo deverão ser, apenas, os directamente 
resultantes da expropriação parcial. 

 
Apelação nº 1136/07.2TBCHV.P1– 2ª Sec.  

 Data – 13/10/2009 
Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho  
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
6934 
 
CONTRATO DE VIAGEM ORGANIZADA 
 
Sumário 
I - O contrato de viagem organizada, está definido e 
regulado pelo D.L. n° 209/97, de 13 de Agosto, diploma 
que revogou o anterior DL. n° 198/93, de 27 de Maio, 
que, por sua vez, havia introduzido na ordem jurídica 
interna a Directiva 90/314/CEE, do Conselho, de 13 de 
Junho de 1990. 
II - De acordo com o seu art. 17°, n°2, a viagem 
organizada define-se por referência aos seguintes 
elementos: (a) combinação prévia de serviços; (b) 
contratação a um preço com tudo incluído; (c) período 
de duração mínima; (d) natureza dos serviços 
combinados. 
III - A disciplina jurídica por que se rege tal figura 
contratual decorre, em primeira linha, do citado D.L. n° 
209/97, só em caso de omissão sendo lícito recorrer às 
normas que genericamente regulam o contrato de 
prestação de serviços e o cumprimento e não 
cumprimento das obrigações. 

 
Apelação nº 5935/08 – 2ª Sec.  

 Data – 13/10/2009 
João Proença  
Maria da Graça Mira 
António Martins 
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6935 
 
RECURSO 
JUNÇÃO DE DOCUMENTO 
 
Sumário 
I - Às partes é dada a possibilidade de juntarem 
documentos às alegações de recurso ainda “no caso 
de a junção apenas se tomar necessária em virtude 
do julgamento proferido na ia instância” (artigo 
706.°, n.° 1, ‘in fine’, do CPC). 
II - Está aí incluído o caso do sr. Juiz, na decisão 
proferida sobre a matéria de facto, ter decretado 
que seria necessário certo tipo de documento para 
prova de determinado facto, já que por não ser 
previsível tal exigência, a parte com ela não contou, 
nem podia contar, quando carreou as suas provas no 
processo. 

 
Apelação nº 8003/08 – 2ª Sec.  

 Data – 13/10/2009 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos  
Cândido Lemos 

 
 
 
 
 
 
 
 
6936 
 
PRIVAÇÃO DO USO 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
 
Sumário 
I- A privação de uso de um bem pode dar origem 
tanto a um dano patrimonial como a um dano não 
patrimonial;  
II- Quando ocorra esta última espécie de dano, ele 
será indemnizável de harmonia com os critérios 
específicos de valoração e mensurabilidade desse 
tipo de dano.  
III- A privação do uso de um bem constitui, por si, 
dano patrimonial, visto que constitui lesão do direito 
real de propriedade correspondente, traduzida na 
exclusão de uma das faculdades de que ao 
proprietário é lícito gozar: a de uso e fruição da 
coisa (art° 1305 do Código Civil).  
IV- O acto de terceiro que torne materialmente 
indisponíveis as utilidades que é possível extrair 
desse bem — que têm, naturalmente, uma 
expressão pecuniária - deve ser encarado como um 
dano que, como tal, deve ser objecto de reparação 
adequada (art° 483 no 1 do Código Civil). 

 
Apelação nº 3570/05.3TBVNG.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 13/10/2009 

Henrique Antunes 
Ana Lucinda Cabral 
Maria do Carmo Domingues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6937 (Texto Integral) 
 
CASO JULGADO 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
COLISÃO DE DIREITOS 
 
Sumário 
I – Em procedimento cautelar comum que visa o 
decretamento do encerramento de estabelecimento 
comercial de restauração e bebidas, com fabrico próprio, 
é ininvocável a excepção dilatória de caso julgado 
decorrente de, na jurisdição administrativa, ter sido 
julgada extinta a lide por superveniente inutilidade 
determinada pela atribuição de alvará definitivo de 
utilização do imóvel onde aquele estabelecimento se 
encontra instalado. 
II – A competência, em razão da matéria, para o 
conhecimento do procedimento mencionado em I é dos 
tribunais comuns. 
III – No confronto do sacrifício dos direitos de 
personalidade (designadamente, da saúde propiciada 
pelo sono, repouso, sossego e tranquilidade ) – de que é 
titular o requerente do procedimento – com o direito à 
exploração económica do estabelecimento – de que é 
titular o requerido do mesmo procedimento –, deve ser 
dada prevalência ao primeiro, com o mínimo de 
restrições necessárias à salvaguarda do direito do 
segundo (arts. 18º, nº2, da CRP e 335º, nº2, do CC). 

 
Agravo nº 14009/07.0TBVNG-A.P1– 3ª Sec.  
 Data – 15/10/2009 

Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 

 
 
 
 
 
 
6938 
 
EXPROPRIAÇÃO 
TERRENO DA RAN OU REN. 
 
Sumário 
I- O solo inserido na RAN deve ser avaliado em função 
da sua aptidão edificativa, se o proprietário do terreno 
demonstrar que excepcionalmente foi autorizada a 
construção de edifício na parcela em causa, nos termos 
do art. 9° do D.L. 198/89; se a expropriação da parcela 
visa a construção de prédios ou se a inclusão daquele 
prédio na RAN visou por parte da Administração uma 
posterior expropriação menos dispendiosa; 
II- O mesmo não acontece, porém, relativamente a 
solos que estão inseridos na RAN ou REN e 
relativamente aos quais não existem quaisquer 
circunstâncias concretas que criem uma legítima e 
razoável expectativa de vir a ser autorizada a sua 
utilização para fins construtivos. 

 
Apelação nº 1839/06.9TBMTS.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 15/10/2009 
Carlos Portela 
Joana Salinas 
Maria Catarina  
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6939 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
AMPLIAÇÃO DO PEDIDO 
 
Sumário 
I- Mas, apesar da letra do n° 1 do artº 663°, 
existem razões que permitem defender que a 
alteração ou ampliação da causa de pedir não está 
sujeita às limitações previstas no artº 273°, 
designadamente, atendendo ao princípio da 
economia processual e ao reduzido alcance do 
preceito se os factos se limitassem a completar a 
causa de pedir já invocada; 
II- Quando a ampliação importe a alegação de factos 
novos, só pode ter lugar se estes forem 
supervenientes segundo o conceito dado pelo n° 2 
do artº 506° e se forem alegados nos termos e nos 
prazos previstos no n° 3 do mesmo preceito; 
III- A revelação, no decurso do processo, de uma 
incapacidade (IPG de 3%)que o autor desconhecia 
aquando da proposição da acção enquadra-se 
precisamente na previsão da 2ª parte do citado artº 
569° do CPC, permitindo, portanto, que o autor 
reclame o pagamento de uma indemnização pela 
perda da capacidade de ganho decorrente daquela 
incapacidade, que não havia pedido inicialmente. 

 
Apelação nº 4000/03.0TBGDM.P1– 3ª Sec.  

 Data – 15/10/2009 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 
Deolinda Varão 

 
 
 
 
6940 
 
DEFEITOS DO IMÓVEL (PARTES COMUNS) 
CADUCIDADE. 
 
Sumário 
I- os defeitos da coisa deveriam ser comunicados 
dentro do prazo de um ano a seguir ao seu 
conhecimento e a acção para eliminação dos defeitos 
deveria ser proposta no prazo de um ano a contar 
da denúncia - art. 1225° do CC. 
II- Vem sendo decidido que a entrega referida no n° 
1 do art. 1225° do CC deve ser entendida, não como 
a entrega das partes comuns ao condomínio, mas 
sim como a última entrega das fracções autónomas 
pelo construtor/vendedor, a entrega ao mais recente 
dos condóminos; 
III- Pode, porém, entender-se que é decisiva a data 
em que o construtor fez a transmissão dos poderes 
de administração das partes comuns aos 
condóminos, o que só pode ter sucedido quando 
estes construíram a sua estrutura organizativa, 
reunindo em assembleia de condóminos e elegendo 
o seu administrador. 

 
Apelação nº 574/06.2TBMDL.P1– 3ª Sec.  

 Data – 15/10/2009 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes 
Mário Fernandes 

 
 
 
 
 
6941 
 
CONTRATO DE AGÊNCIA 
INDEMNIZAÇÃO DE CLIENTELA 
 
 

Sumário 
I- a indemnização de clientela tem como pressuposto 
básico a cessação do contrato de agência e como 
requisitos legais, cumulativos, os previstos nas alíneas 
a), b) e c) do nº l do citado artigo 33°, do DL nº 178/86 
de 3/07. 
II- A indemnização de clientela visa, essencialmente, 
compensar o agente pelos benefícios que a outra parte 
continua a auferir e que se devem, essencialmente, à 
actividade do ex-agente, benefícios esses que, na 
vigência do contrato, eram de proveito comum e que, 
após a cessação do contrato, aproveitam, 
unilateralmente ao principal e traduz, no fundo, uma 
forma de evitar um enriquecimento injustificado do 
principal à custa do agente ou uma forma de retribuir o 
agente por serviços prestados que não foram ainda 
remunerados, na medida em que o seu resultado apenas 
se reflecte nos contratos que o principal vem a negociar 
ou concluir com os clientes angariados pelo agente, após 
a cessação do contrato de agência; 
III- Assim, esta indemnização terá que ser fixada com 
recurso à equidade, ponderando os benefícios que o 
principal irá, provavelmente auferir em consequência da 
actividade desenvolvida pelo agente e dos clientes por 
este angariados (artº 34º, DL nº 178/86 de 3/07). 

 
Apelação nº 516/2000.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 15/10/2009 
Carlos Portela 
Joana Salinas 
Maria Catarina  

 
 
 
 
6942 
 
SERVIÇO DE TELEFONE 
PRESCRIÇÃO 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
 
Sumário 
I – Já no âmbito de aplicação do art. 1º, nº2, al. d), da 
Lei nº 23/96, de 26.07 – lei de protecção dos utentes de 
serviços públicos essenciais –, na sua versão originária, 
quando ali se refere “serviço de telefone” deve 
entender-se que estão abrangidos os serviços de rede 
fixa e de rede móvel de comunicação. 
II – O prazo prescricional de 6 meses previsto no art. 
10º, nº1, daquela lei tem natureza extintiva ou 
liberatória do direito do prestador do serviço ao 
recebimento do preço e, no fornecimento periódico de 
serviços, conta-se desde o terminus de cada prestação 
periódica renovável, valendo cada factura apenas como 
interpelação para pagamento, sem que tenha força 
interruptiva daquele prazo. 
III – Quanto aos serviços prestados entre 11.02.04 e 
26.05.08, por força do art. 127º da Lei nº 5/04, de 
10.02, o prazo prescricional relativo ao serviço de 
telefone fixo ou móvel é de 5 anos, nos termos do art. 
310º, al. g), do CC. 
IV – Porém, ao abrigo do disposto no art. 3º da Lei nº 
12/08, de 26.02, e do art. 12º, nº2, última parte, do CC, 
aquele prazo de prescrição poderá ser o de 6 meses 
previsto na lei nova, nas relações que subsistam à data 
da sua entrada em vigor (26.05.08), nos termos que 
decorrem da aplicação do art. 297º, nº1, do CC. 

 
Apelação nº  3883/07.0TJVNF.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 15/10/2009 
Filipe Caroço 
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 
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6943 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
DECLARAÇÃO 
INCOMPETÊNCIA 
 
Sumário 
I – Na determinação do tribunal competente em 
razão do território, é de aplicar o nº2 do art. 74º do 
CPC e não o nº1 do mesmo preceito legal, quando, 
nos termos da causa de pedir e do pedido da acção, 
não está em discussão a relação contratual entre os 
promitentes no âmbito de um contrato-promessa, 
mas a imputação a um terceiro, R. na acção, da 
prática de um facto ilícito causador do 
incumprimento definitivo daquele contrato. 
II – Tendo-se o tribunal onde a acção foi proposta 
declarado incompetente em razão do território, não 
o deveria ter feito sem que os autos fornecessem os 
elementos necessários à determinação do tribunal 
competente. 

 
Apelação nº 395/09.0TJPRT.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 15/10/2009 
Filipe Caroço 
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 

 
 
 
 
 
 
6944 
 
ACÇÃO 
PETIÇÃO DE HERANÇA 
PROVA FÁCTICA 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I – Ao contrário do que acontece na acção de 
reivindicação, na acção de petição de herança o A. 
não se arroga nem pretende ver reconhecido o seu 
direito de propriedade (que, aliás, não lhe pertence), 
pretendendo apenas ver reconhecido o seu estatuto 
de herdeiro e, consequentemente, a sua 
legitimidade para, ao abrigo desse estatuto, pedir a 
restituição dos bens que, pertencendo à herança, 
estão em poder de outro herdeiro ou de terceiro. 
II – A decisão de considerar como provado um 
determinado facto radica, exclusivamente, na 
circunstância de existir um determinado meio 
probatório cuja força legal imponha tal decisão ou na 
circunstância de o juiz, apreciando livremente as 
demais provas produzidas, adquirir a convicção de 
que tal facto se verificou, efectivamente. 
III – As regras de repartição do ónus da prova 
colocam-se, posteriormente, ao nível da decisão a 
dar à acção, resolvendo-se a dúvida sobre a 
realidade dum facto contra a parte a quem incumbia 
o respectivo ónus de prova. 

 
Apelação nº 1584/07.8TJVNF.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 15/10/2009 
Maria Catarina  
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6945 
 
EFEITOS DO RECURSO 
DIREITO DE PREFERÊNCIA 
BENFEITORIA 
 
Sumário 
I – Julgada improcedente a excepção peremptória da 
caducidade por sentença de que recorreu apenas o A., 
com subsequente anulação do julgamento para 
ampliação de matéria de facto alheia a tal excepção, não 
é possível recuperar-se o debate quanto à mesma 
excepção, em recurso interposto da sentença proferida 
em último lugar (art. 684º, nº/s 2 e 4, do CPC). 
II – Para preencher a excepção prevista na última parte 
da al. a) do art. 1381º do CC não basta a intenção de 
construir, a qual deve ser acompanhada da efectiva 
possibilidade legal de se erigir uma construção, o que 
não se mostra preenchido quando, tendo, embora, 
havido licenciamento da construção, o mesmo haja sido, 
ilegalmente, concedido.  
III – Destinando-se o prédio objecto da preferência, 
unicamente, à cultura, a construção, aí, erigida não 
representa qualquer benfeitoria, não quadrando a 
nenhuma das classificações enumeradas no art. 216º do 
CC. 

 
Apelação nº 186/1999.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 15/10/2009 
Teles de Menezes e Melo 
Mário Fernandes 
José Ferraz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6946 
 
RESTITUIÇÃO DE POSSE 
LESÃO GRAVE 
 
Sumário 
No procedimento cautelar específico de restituição 
provisória de posse, uma decisão favorável prescinde da 
efectiva existência de prejuízos de ordem patrimonial já 
concretizados ou da prova da existência de verdadeiro 
periculum in mora, não interessando a prova directa da 
lesão grave e dificilmente reparável. 

 
Apelação nº 100/09.1TBVRL-A.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 19/10/2009 

Caimoto Jácome 
Macedo Domingues 
Sousa Lameira 
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6947 
 
PROPRIEDADE HORIZONTAL 
CONDOMÍNIO 
ASSEMBLEIA GERAL 
 
Sumário 
I- Constituem pressupostos específicos da 
reclamação de créditos: a existência de garantia real 
sobre os bens penhorados, a existência de título 
executivo e a certeza e liquidez da obrigação. 
II- Os trabalhadores independentes são 
simultaneamente contribuintes e beneficiários da 
Segurança Social e na qualidade de contribuintes 
são equiparados às entidades patronais do regime 
de segurança Social dos trabalhadores por conta de 
outrem. 
III- Nos termos das disposições conjugadas dos arts. 
2º e 29º do DL 328/93 de 25/09 (redacção DL 
240/96 de 14/12, DL 379/99 de 13/10, DL 159/2001 
de 18/5 e DL 119/2005 de 22/7) deve ser aplicado 
aos créditos da Segurança Social resultantes de 
dívidas de trabalhadores independentes o regime 
previsto no DL 103/80 de 9/5. 
IV- Penhorados bens imóveis os créditos da 
Segurança Social gozam de privilégio imobiliário 
geral, nos termos do art. 11º do DL 103/80 de 9/5. 
 
Apelação nº  227/08.7TBVLC-A.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 19/10/2009 

Ana Paula de Amorim 
Soares de Oliveira 
Mendes Coelho 

 
 
 
 
6948 
 
INVENTÁRIO 
DIVÓRCIO 
COMPETÊNCIA 
 
Sumário 
O processo de inventário para separação de 
meações, atinente a divórcio decretado no 
estrangeiro, revisto e confirmado em Portugal, 
correrá seus termos nos Tribunais de competência 
genérica e não nos Tribunais de Família e Menores. 
 
Apelação nº 11990/07.2TBVNG – 5ª Sec.  
 Data – 19/10/2009 

Fernandes do Vale 
Abílio Costa 
Maria Catarina  

 
 
 
 
6949 
 
EXPROPRIAÇÃO 
PEDIDO DE EXPROPRIAÇÃO TOTAL 
INEXISTÊNCIA DE RECURSO 
DECISÃO ARBITRAL 
 
Sumário 
O expropriado pode requerer a expropriação total, 
sem necessidade de recorrer simultaneamente da 
decisão arbitral, mesmo nos casos em que os 
senhores árbitros não tenham procedido à avaliação 
da parte não abrangida pela declaração de utilidade 
pública. 
 
Agravo nº 3770/06.9TBVCD-A.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 20/10/2009 

Ramos Lopes 
Cândido Lemos 

Marques de Castilho 
 
 
 
 
6950 
 
DANO 
EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 
ERRO GROSSEIRO DO JUIZ 
DEVER DE INDEMNIZAR 
 
Sumário 
I - Na vigência do Decreto-Lei n° 48051 entendia-se 
que, devido à natureza das funções cometidas, à 
especificidade do seu exercício e à necessidade de 
garantir a independência dos juízes, só a conduta do juiz 
manifestamente ilegal ou o erro grosseiro e 
indesculpável constituía o Estado no dever de 
indemnizar por dano causado a particular no exercício da 
função jurisdicional. 
II - No domínio da nova legislação (Lei n° 67/2007) 
alude-se expressamente a decisões manifestamente 
inconstitucionais ou ilegais ou injustificadas por erro 
grosseiro na apreciação dos respectivos pressupostos de 
facto. 

 
Apelação nº 173/2001.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 20/10/2009 

José Carvalho  
Rodrigues Pires 
Canelas Brás 

 
 
 
 
6951 
 
SUBSTITUIÇÃO 
TESTEMUNHA 
ADIAMENTO 
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA 
DOENÇA 
PRAZO 
 
Sumário 
I - Já na doutrina dimanada do Código de Processo Civil 
de 1939, e nos termos do actual art° 629° nº3 al.b) 
C.P.Civ., se a doença impedisse a “inquirição imediata”, 
a parte tinha a faculdade de substituir a testemunha ou, 
em alternativa, de requerer o adiamento da sua 
inquirição. 
II - Na actualidade, o elemento sistemático também 
aponta para tal solução, pois que o art° 512°-A nº 1 
C.P.Civ., introduzido na Reforma de 95, veio conceder às 
partes uma mais ampla possibilidade de aditarem ou 
alterarem o respectivo rol de testemunhas.  
III - O prazo do art° 512°-A conta-se da data da 
audiência aprazada para a audição da testemunha ou 
daqueloutra data para que a audição haja sido adiada. 

 
Agravo nº  2172/04.6TBVFR.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 20/10/2009 

Vieira e Cunha 
Maria da Graça Mira 
Guerra Banha 
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6952 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO  
RESPONSABILDIADE CIVIL  
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL  
SUB-ROGAÇÃO 
 
Sumário 
I- A norma do art. 21.º do Decreto-Lei n.º 522/85, 
de 31/12, é uma garantia social para satisfazer as 
indemnizações aos lesados por acidentes de viação, 
quando não podem ser satisfeitas por seguradoras, 
mas não exime da correspondente responsabilidade 
patrimonial os autores dos actos ilícitos e culposos 
que deram causa aos sinistros.  
II- O art. 593.º, n.º 1, do Código Civil, sob a 
epígrafe "efeitos da sub-rogação", é a norma que 
esclarece o sentido essencial do direito de sub-
rogação que consta do art. 25.º, n.º 1, do Decreto-
Lei n.º 522/85, e que se traduz no seguinte: pagas 
as indemnizações aos lesados, o FGA adquire os 
direitos e faculdades que cabiam aos lesados 
directos com o acidente, em que se compreende o 
direito de demandar todos aqueles que podiam ser 
demandados pelos lesados e a receber dos 
responsáveis tudo o que despendeu com as 
indemnizações pagas aos lesados.  
III- Entre os responsáveis que o FGA pode 
demandar e tem direito de exigir o reembolso de 
todas as quantias pagas aos lesados inclui-se o 
condutor do veículo considerado culpado pelo 
acidente.  
IV- A norma do n.º 3 do art. 25.º do Decreto-Lei n.º 
522/85 em nada restringe o alcance da norma do 
n.º 1 do mesmo artigo. Pelo contrário, amplia o 
direito de reembolso do FGA fora da situação de 
sub-rogação nos direitos dos lesados directos 
referidos no n.º 1. 

Apelação nº 2471/08.8TBSTS.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 22/10/2009 

Pedro Lima Costa 
Maria Catarina 
Filipe Caroço 

 
 
 
 
 
6953 
 
APELAÇÃO  
NOVO REGIME 
 
Sumário 
I- De acordo com a nova redacção dada ao art. 
691.º do CPC pelo Decreto-Lei n.º 303/2007, de 
24/08, existem actualmente dois regimes do recurso 
de apelação, no que toca ao momento e à forma da 
sua interposição:  
a) a decisão que ponha termo ao processo e cada 
uma das decisões que estão enunciadas no n.º 2 são 
susceptíveis de recurso autónomo a interpor 
imediatamente;  
b) todas as demais decisões interlocutórias apenas 
podem ser impugnadas no recurso que venha a ser 
interposto da decisão final (n.º 3) ou num recurso 
único a interpor após o trânsito da decisão final, 
caso não haja recurso desta decisão e aquelas 
decisões tenham interesse para o apelante, 
independentemente da decisão final (n.º 4). 
II- As decisões enunciados nos n.ºs 1 e 2 do citado 
artigo, passíveis de recurso autónomo e imediato, 
formarão caso julgado, formal ou material, caso 
delas não seja interposto recurso dentro do prazo 
legalmente fixado a contar da respectiva notificação 
e, como tal, já não poderão ser impugnadas no 
recurso interposto da decisão final. 

III- O despacho saneador que aprecia e julga 
improcedente alguma excepção peremptória, como é o 
caso da prescrição, decide do mérito da causa sem por 
termo ao processo e, por isso, é susceptível de recurso 
autónomo e imediato, nos termos da al. h) do n.º 2 do 
art. 691.º do CPC. 
IV- A não interposição imediata deste recurso faz 
transitar em julgado essa decisão e obsta a que possa 
ser reapreciada no âmbito do recurso que venha a ser 
interposto da decisão final.. 

 
Apelação nº 175731/08.0YIPRT.P1– 3ª Sec.  
 Data – 22/10/2009 

Maria Catarina 
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 

 
 
 
 
6954 
 
SERVIDÃO PREDIAL 
EXTINÇÃO  
DESNECESSIDADE 
 
Sumário 
I- A desnecessidade da servidão, a que se refere o art. 
1569.º, n.º 2, do Código Civil, corresponde à falta de 
justificação objectiva para manter esse encargo sobre o 
prédio serviente, atenta a inutilidade ou escassa 
utilidade que a existência da servidão representa, em 
concreto, para o prédio dominante. 
II- Para avaliar da desnecessidade da servidão há que 
atender à possibilidade de a mesma utilidade que ela 
proporciona poder ser obtida por outro meio e à 
proporção do desagravamento do prédio serviente face 
aos custos, incómodos e inconvenientes para o prédio 
dominante. 

 
Apelação nº 3345/06.2TBOAZ.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 22/10/2009 

Teles de Menezes  
Mário Fernandes 
José Ferraz 

 
 
 
6955 
 
DANO FUTURO  
CAPACIDADE DE GANHO  
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Sumário 
I- A reabilitação profissional do lesado, nos casos em 
que o mesmo ficou impossibilitado de exercer a 
profissão que desempenhava à data do acidente, é uma 
forma de reconstituir a situação que existia antes do 
acidente, na medida em que visa repor, no todo ou em 
parte, a capacidade de ganho que foi perdida em 
consequência do acidente.  
II- Os gastos com a reposição dessa capacidade de 
ganho, permitindo conferir ao lesado a formação 
adequada para o exercício de nova profissão compatível 
com as suas limitações, têm de ser proporcionalmente 
ponderados na fixação da indemnização devida pela 
incapacidade de que ficou afectado para o exercício da 
sua profissão, sob pena de existir duplicidade de 
indemnizações. 

 
Apelação nº 1003/2002.P1 – 3ª Sec.  

 Data – 22/10/2009 
Maria Catarina 
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 
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6956 
 
VENDA DE IMÓVEL DEFEITUOSO 
PROMOÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
EMPREITEIROL 
 
Sumário 
I – Se o vendedor promoveu a construção de um 
imóvel com a finalidade de o vender e obter lucro 
dessa venda, tem de se considerar que assume a 
qualidade de construtor nos termos e para os efeitos 
do disposto no art. 1225º, nº4, do CC, não sendo 
relevante que tenha adjudicado a empreiteiro a 
execução das respectivas obras. 
II – Justifica-se, aqui, o alargamento do prazo para 
instauração da acção em que se pede a reparação 
dos defeitos porque também são válidas para esta 
situação as razões de protecção do cidadão 
adquirente, enquanto consumidor, e o carácter de 
interesse e ordem pública da responsabilidade do 
empreiteiro ou construtor, que estiveram na base 
das alterações efectuadas àquele art. 1225º pelo DL 
nº 267/94, de 25.10. 

 
Apelação nº  1639/04.0TBGDM.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 22/10/2009 

Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Cruz Pereira 

 
 
 
 
6957 
 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
 
Sumário 
I - São três os pressupostos essências do 
enriquecimento sem causa: a existência de um 
enriquecimento; a obtenção desse enriquecimento à 
custa de outrem; e ausência de causa justificativa.  
II - Acresce a natureza subsidiária da obrigação 
emergente do enriquecimento sem causa. 

 
Apelação nº   1000/03.4TBVRL.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 26/10/2009 

Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 

 
 
 
 
6958 
 
COMPROPRIEDADE 
HERANÇA 
PREFERÊNCIA 
 
Sumário 
I - Compropriedade e herança não são a mesma 
coisa: a compropriedade pressupõe um direito de 
propriedade comum sobre uma coisa ou bem 
concreto e individualizado enquanto que na herança 
o direito é sobre uma universalidade de bens, 
ignorando-se sobre qual bem concreto no qual se 
concretiza. 
II - O direito de preferência da herança só põe esta 
pode ser exercida e não por um dos herdeiros 
individualmente. 

 
Apelação nº 996/08.4TBOVR.C1.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 26/10/2009 

Fernandes do Vale 
Sampaio Gomes 
Pinto Ferreira 

 

6959 
 
ALIMENTOS DEVIDOS A MAIOR 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR 
 
Sumário 
I - O filho maior, credor de alimentos nos termos 
previstos no art. 1880º do CC, não obstante a regra de 
competência e o procedimento previsto nos arts. 5º nº 
1, a) e 8º do DL 272/2001 de 13/10, pode utilizar a 
providência cautelar de alimentos provisórios prevista no 
art. 399º do CPC. 
II - Por “estritamente necessário” entende-se tudo o que 
se mostra imprescindível a permitir uma vida condigna, 
dentro do padrão normal de vida e status social da 
pessoa credora. 

 
Apelação nº 1038/09.8TMPRT.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 26/10/2009 

Mendes Coelho 
Marques Peixoto 
Fernandes do Vale 

 
 
 
 
 
6960 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
AGRAVAÇÃO DO DANO 
CULPA DO LESADO 
PRIVAÇÃO DO USO DO VEÍCULO 
EQUIDADE 
 
Sumário 
I- Em caso de responsabilidade civil extracontratual por 
facto ilícito, sobre o lesado recai um dever lateral de 
cuidado ou de cooperação, consistindo, sobretudo, em 
não praticar actos que agravem o dano, mais do que ter 
de praticar actos de onde resulte uma não agravação ou 
uma redução do dano, isto é, um “facere”. 
II- Para se poder concluir que a privação do uso do 
veículo foi geradora de um prejuízo indemnizável, (numa 
relação de causalidade adequada entre o facto lesivo e 
esse dano) bastará ser alegado e provado que se o 
lesado tivesse dsponivel o seu veículo o utilizaria 
normalmente, dele retirando as utilidades que está apto 
a proporcionar a um qualquer cidadão comum, o que 
não prejudica a eventual cumulação com a alegação e 
prova dos danos concretos emergentes da privação do 
veículo.  
III- Não resultando provado o valor exacto do dano de 
privação do uso de veículo, isto é, não se tendo provado 
que o autor tenha alugado um veículo de substituição, 
nem que tenha suportado despesas em transportes 
públicos, etc, a fixação da correspondente 
indemnização/compensação resultará, se para tal nos 
autos existirem elementos bastantes, de um juízo 
equitativo, tendo em conta as circunstância concretas do 
caso, nos termos do disposto no n.° 3 do art.° 566.° do 
C.Civil, por permissão do art.° 4º al. a) do mesmo 
diploma legal. 
 
Apelação nº 4703/08.3TBVNG.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

Anabela Dias da Silva 
Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 
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6961 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
INDEMNIZAÇÃO 
DANOS NÃO PATRIMONIAIS 
PERDA DA CAPACIDADE DE GANHO 
 
Sumário 
I - Mostra-se equilibrada a fixação da quantia de € 
50.000,00 para compensar os danos não 
patrimoniais sofridos pelo lesado, que tinha à data 
16 anos de idade, perante um quadro fáctico 
revelador de que: sofreu, entre outras lesões de 
menor gravidade, traumatismo crânio-encefálico 
grave com contusão temporal direita, de que 
resultou estado de coma pelo período de 9 dias e 
iminente perigo de vida; foi sujeito a vários 
internamentos hospitalares, a três intervenções 
cirúrgicas e a prolongados e dolorosos tratamentos 
de fisioterapia; sofreu um quantum doloris físico e 
psíquico de grau elevado; ficou com sequelas, 
incluindo uma IPP de 35%, que afectam, em grau 
significativo, a sua capacidade de trabalho, a sua 
qualidade de vida, a sua personalidade, a sua 
juventude e a sua auto-estima e afirmação social. 
II - Tem-se por equilibrada a quantia de € 93.000,00 
para indemnizar o dano patrimonial inerente à perda 
da capacidade de ganho, em que o lesado tinha 16 
anos, ficou afectado com uma incapacidade 
permanente geral de 35% e auferia à data do 
acidente a retribuição mensal de € 573,01 x 12 
meses, tendo ainda em conta, como referenciais da 
dimensão desse dano, o limite da capacidade de 
trabalho nos 70 anos, a taxa de capitalização de 3% 
e o coeficiente de actualização salarial de 2%. 
 
Apelação nº 6995/05.0TBVFR.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

António Banha 
Anabela Dias da Silva 
Sílvia Pires 

 
 
 
 
6962 
 
LITIGANTE DE MÁ FÉ 
SOCIEDADE COMERCIAL 
 
Sumário 
Nos termos do art. 458 do Cód. do Proc. Civil, 
quando a parte seja uma sociedade comercial e haja 
lugar a condenação por litigância de má fé, esta 
condenação recai sobre o seu legal representante. 
 
Apelação nº 612/08.4TVPRT-G.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
6963 
 
PROCEDIMENTOS CAUTELARES 
PEDIDO DE EXPROPRIAÇÃO TOTAL 
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL 
PROVA TESTEMUNHAL 
 
Sumário 
I - Os procedimentos cautelares bastam-se com uma 
prova meramente sumária ou de primeira aparência, 
mas este princípio vale não só relativamente aos 
pressupostos de que depende o deferimento da 
providência, como também no que diz respeito aos 

fundamentos da oposição apresentada pelo requerido, 
sob pena de violação do princípio da igualdade de armas 
estabelecido no art. 3°-A do CPC. 
II - Havendo um documento de «venda a dinheiro» 
assinado pelo requerente em que este declara que a 
“venda do imobilizado conforme listagem em anexo” 
importou em € 19.036,00 + € 3.997,56 de IVA a 21%, 
num total de € 23.033,56, não poderá deixar de se 
considerar que se trata de uma confissão extrajudicial 
escrita quer da celebração do contrato quer do 
recebimento da quantia monetária que menciona. 
III - Para afastar a força probatória desse documento e 
por não estar em causa acto simulado, o requerente 
podia produzir prova testemunhal com vista a 
demonstrar, como alegou, que o mesmo foi emitido 
apenas para fins contabilísticos e não lhe esteve 
subjacente qualquer contrato de compra e venda nem o 
recebimento da importância que indica. 
 
Apelação nº 3368/08.7TJVNF.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

M. Pinto dos Santos 
Ramos Lopes 
Cândido Lemos 

 
 
 
 
6964 
 
ADVOGADO 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
Sumário 
I– O Réu ao ter interposto o recurso e não ter 
apresentado alegações deixando o recurso deserto, teve 
conduta que consubstancia inexecução ilícita e culposa 
da obrigação da assistência técnica do mesmo aos 
Autores e vedou a estes a possibilidade de terem a sua 
pretensão apreciada por um Tribunal Superior. 
II- O que se deve aplicar aqui é o conceito de «perda de 
chance» já que é impossível afirmar que os Autores 
sairiam vencedores, obtendo a revogação da se o 
Recorrente tivesse apresentado alegações e o recurso 
não fosse julgado deserto. 
III- Mostra-se adequada a indemnização fixada, com 
recurso à equidade, em €20.000,00 (vinte mil euros) 
sensivelmente metade do valor daquela acção. 
 
Apelação nº  2622/07.0TBPNF.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
6965 
 
INSOLVÊNCIA 
SUSTENTO 
 
Sumário 
O art. 239°, n° 3, b), i) do C.I.R.E. deve interpretar-se 
no sentido de que a exclusão aí prevista tem como limite 
mínimo o que seja razoavelmente necessário para 
garantir e salvaguardar o sustento minimamente digno 
do devedor e seu agregado familiar e como limite 
máximo o valor equivalente ao triplo do salário mínimo 
nacional (valor máximo este que só pode ser excedido 
em casos excepcionais, devidamente fundamentados). 
 
Apelação nº  304/09.7TBPVZ-B.P1– 2ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

Ramos Lopes 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
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6966 
 
RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL 
PRESUNÇÃO DE CULPA 
VIOLAÇÃO DOS DEVERES ACESSÓRIOS 
 
Sumário 
I- Na responsabilidade pré-contratual já se está 
verdadeiramente no âmbito da responsabilidade 
obrigacional, uma vez que os direitos subjectivos 
violados são os deveres de actuação de boa-fé pelo 
que, ao invés do que sucede com a responsabilidade 
extracontratual, é aos demandados em acção 
indemnizatória baseada no art. 227°, n°1, do Código 
Civil que incumbe ilidir a presunção de culpa que 
sobre si impende — art. 799°, n.° 1, CC. 
II- Mas uma coisa é a presunção de culpa, outra a 
verificação dos factos a respeito dos quais se pode 
pôr a questão de saber a quem imputar aquela.  
III- Assim, quem se pretenda fazer valer, no âmbito 
da responsabilidade pré-contratual, da violação dos 
deveres acessórios, terá de provar os factos 
objectivos que a integram. Só provados estes se 
porá a questão da presunção de culpa. 
 
Apelação nº  9361/07.0TBMAI.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

Henrique Araújo 
Vieira e Cunha 
Maria Eiró  

 
 
 
 
6967 
 
ADOPÇÃO 
DIREITO AO NOME 
 
Sumário 
I - Quando a adopção ocorre nos primeiros meses de 
vida da criança, o direito ao nome constante do seu 
registo tem uma importância muito diminuta. 
II - Por isso, nesses casos, não se verificando 
nenhuma circunstância especial que confira alguma 
relevância, em termos de identidade pessoal, ao 
nome com o qual o menor foi inscrito no registo, 
deve admitir-se que este possa ser alterado para 
aquele que os pais adoptivos escolham, uma vez 
que isso facilitará a integração da criança na sua 
nova família, sem que se sacrifique qualquer 
interesse relevante desta, designadamente o seu 
direito à identidade pessoal. 
 
Apelação nº  2878/09.3TBVFR.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

Sílvia Pires 
Henrique Antunes 
Ana Lucinda Cabral 

 
 
 
 
 
 
6968 
 
DIREITO DE RETENÇÃO 
CREDOR HIPOTECÁRIO 
CASO JULGADO 
 
Sumário 
A sentença que reconheceu o direito de retenção ao 
exequente não faz caso julgado contra a recorrente, 
credora hipotecária, porque, tendo esta uma posição 
incompatível com a daquele, não teve intervenção 
no processo, não teve assegurado o direito ao 
contraditório, o seu direito de defesa. 

 
Apelação nº  13465/06.8YYPRT-A.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

Ana Lucinda Cabral 
Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 

 
 
 
 
 
 
6969 
 
DIREITO COOPERATIVO 
EXCLUSÃO 
 
Sumário 
I- Em Direito Cooperativo, a exigência em Tribunal, 
contra o cooperador, de obrigações que impliquem na 
prática a exclusão do mesmo da Cooperativa, tem de ser 
precedida do procedimento escrito interno, em vista 
dessa exclusão, que está previsto no artigo 37.° do 
Código Cooperativo. 
II- Só assim se não defrauda tal previsão, pois que 
acabaria o cooperador por ser excluído sem esse 
procedimento, com as garantias que lhe são próprias. 
 
Apelação nº  235/07.5TBCHV.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 

 
 
 
 
 
 
6970 
 
ARRENDAMENTO 
DESPEJO 
FALTA DE PAGAMENTO DA RENDA 
 
Sumário 
I - No regime do NRAU, o art° 14° nos 3 e 4 da Lei n° 
6/2006 de 27 de Fevereiro engloba apenas o conceito de 
rendas vencidas na pendência da acção de despejo. 
II - Caso o senhorio pretenda o despejo relativamente a 
outras rendas anteriores à pendência da acção, e às 
quais se aplique o regime do NRAU, deve usar da 
resolução extrajudicial, através da devida comunicação 
— art°s 1083° n°3 e 1084° n°1 C.Civ. e 9° n°7 Lei n° 
6/2006 de 27 de Fevereiro, assim obtendo título 
executivo. 
 
Apelação nº  2269/08.3YYPRT-A.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 27/10/2009 

Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 35 

 

 26 

6971 
 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
ENCARGOS AUTÓNOMOS 
ARRENDAMENTO RURAL 
PREJUÍZOS 
 
Sumário 
I – Com a expressão “demais prejuízos 
emergentes”, constante do art. 30º, nº5 do Cod. 
Exp./99, quer-se dizer que a indemnização abrange, 
além do mais, não só os danos emergentes, como 
também os lucros cessantes (art. 564º do CC). 
II – Na fixação do valor da indemnização devida ao 
arrendatário rural, deve ser atendido apenas o 
rendimento que poderia ser auferido durante um 
prazo considerado como razoável para que o 
arrendatário possa repor a actividade agrícola noutro 
local, em detrimento do rendimento líquido que o 
arrendatário, previsivelmente, iria auferir até ao 
termo do contrato. 
 
Apelação nº  1864/05.7TBLSD.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 29/10/2009 

Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Cruz Pereira 

 
 
 
 
6972 
 
CONVENÇÃO CMR 
RESPONSABILIDADE 
RESSARCIMENTO INTEGRAL 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I – No âmbito da aplicação da CMR, demonstrada a 
demora na entrega da mercadoria, presume-se que 
o transportador agiu com culpa (art. 17º, nº1). 
II – O transportador só não será responsabilizado se 
elidir aquela presunção, provando que a demora 
teve por causa uma falta do interessado, uma ordem 
deste que não resulte de falta do transportador, um 
vício próprio da mercadoria, ou circunstâncias que o 
transportador não podia evitar e a cujas 
consequências não podia obviar (art. 17º, º2). 
III – O nº5 do art. 23º da CMR acolhe um desvio 
limitativo do princípio de direito comum em matéria 
de responsabilidade, que é o da reparação integral 
dos danos, ao prever, em caso de demora na 
entrega da mercadoria, uma responsabilidade 
limitada correspondente a uma indemnização que 
não pode ultrapassar o preço do transporte, desde 
que esteja provada a existência de prejuízo. 
IV – Só se o dano provier de dolo do transportador 
ou de falta que lhe seja imputável; neste caso, se, 
segundo a lei da jurisdição que julgar o caso, tal 
falta for considerada equivalente ao dolo, não 
poderá aquele aproveitar-se da referida limitação da 
sua responsabilidade (art. 29º, nº1). 
V – O ónus da prova da existência de dolo ou de 
falta equivalente imputável ao transportador é do 
interessado expedidor. 
VI – Para o efeito da aplicação do referido nº1 do 
art. 29º, o sistema jurídico privado português não 
equipara nenhuma situação de negligência ao dolo, 
ainda que de negligência grave ou grosseira se trate 
e, por maioria de razão, quando o grau de culpa não 
vai além da negligência consciente. 
 
Apelação nº  982/07.1TVPRT.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 29/10/2009 

Filipe Caroço 
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 

6973 
 
EXPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA 
JUROS DE MORA 
PERITO 
 
Sumário 
I – A obrigação de depósito dos juros moratórios 
previstos no art. 51º, nº1, do Cod. Exp./99 não depende 
de prévio requerimento do expropriado nesse sentido. 
II – Não sendo respeitado o prazo de 30 dias, previsto 
nessa norma, para remessa do processo a tribunal, deve 
o expropriante depositar os juros moratórios, a não ser 
que alegue, e desde logo, factualidade concreta, que 
terá de provar, de que possa concluir-se não lhe ser 
imputável o atraso. 
III – O facto da não intervenção do tribunal colectivo no 
processo de expropriação não obsta a que seja 
designada audiência para tomada de esclarecimentos 
verbais aos peritos, nos termos dos arts. 588º do CPC e 
61º, nº3 do citado Cod. Exp.. 
 
Agravos/Apelação nº  519/04.4TBARC.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 29/10/2009 

José Ferraz 
Amaral Ferreira 
Ana Paula Lobo 

 
 
 
 
 
 
6974 
 
CIRE 
QUALIFICAÇÃO DA INSOLVÊNCIA 
PARECER DO ADMINISTRADOR 
 
Sumário 
I – Não há litisconsórcio necessário entre os 
administradores, de direito ou de facto, da devedora no 
âmbito do incidente de qualificação da insolvência. 
II – O administrador da insolvência deve emitir o 
parecer a que se referem os arts. 118º, nº/s 1 e 2 e 
191º, nº1, ambos do CIRE, dentro dos prazos ali 
estipulados sempre que tal seja possível; mas, se o não 
fizer, mantém-se o dever de cumprimento no âmbito das 
suas competências, sem que haja caducidade ou 
prescrição, pois, que, desde logo, não está em causa o 
exercício de um direito; 
III – O facto de, na sentença que declarou a insolvência, 
se ter considerado administrador da devedora uma 
determinada pessoa, fixando-lhe residência, não obsta a 
que, no seu parecer, para efeito de qualificação da 
insolvência, o administrador desta venha a identificar 
outras pessoas como devendo ser afectadas pela 
qualificação. 
 
Agravo nº  10/07.7TYVNG-B.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 29/10/2009 

Filipe Caroço 
Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 
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6975 
 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL 
LEI DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
RESPONSABILIDADE OBJECTIVA 
ÂMBITO 
ALCANCE 
 
Sumário 
I – O contrato que tem por objecto o fornecimento 
de combustível é um contrato de compra e venda a 
que são aplicáveis as normas do DL nº 67/03, de 
06.04 (na redacção anterior ao DL nº 84/08, de 
21.05), bem como as normas da Lei nº 24/96, de 
31.07 – Lei de Defesa do Consumidor – (na 
redacção introduzida pelo DL nº 67/03). 
II – Mesmo classificando tal contrato como de 
prestação de serviço, continuam a ser-lhe aplicáveis 
as normas da Lei nº 24/96 (cfr. art. 2º deste 
diploma) e, atendendo a que é um contrato de 
fornecimento de um bem de consumo (combustível) 
sempre lhe serão também aplicáveis as normas do 
DL nº 67/03, por força do disposto no nº2 do art. 1º 
deste segundo diploma. 
III – O art. 4º do DL nº 67/03 e o art. 12º da Lei nº 
24/96 fazem recair sobre o fornecedor de bens ou 
de serviços uma responsabilidade objectiva pelos 
danos causados pelos defeitos dos referidos bens ou 
serviços. 
IV – Essa responsabilidade objectiva restringe-se 
aos direitos à reparação e substituição da coisa, à 
redução do preço e à resolução do contrato; para a 
efectivação do direito à indemnização pelos demais 
danos (positivos) sofridos pelo consumidor (cfr. art. 
12º, nº1 da Lei nº 24/96), já se exige a 
responsabilidade subjectiva, ainda que com culpa 
presumida, aplicando-se aqui o regime geral da 
responsabilidade contratual previsto no CC (arts. 
483º, nº1, 798º e 799º) e impendendo sobre o 
consumidor o ónus de prova da desconformidade do 
bem (art. 342º, nº1, do CC). 
 
Apelação nº  452/08.0TJPRT.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 29/10/2009 

Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Cruz Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 
6976 
 
CONTRATO DE MEDIAÇÃO 
NULIDADE 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I - Sendo o contrato de mediação imobiliária um 
contrato bilateral e oneroso, a mediadora tem direito 
à remuneração, se prestou os serviços contratados e 
deles resultou o negócio que em concreto foi visado 
com essa actividade, incumbindo ao comitente a 
obrigação de pagar o preço acordado. 
II - Mantêm-se a obrigação de remuneração ainda 
que no negócio objecto de mediação venha a ocorrer 
uma alteração subjectiva relativamente à pessoa do 
comprador, desde que a actividade de mediação 
tenha influído na concretização do negócio que, no 
caso, veio a ser celebrado para potencial 
interessada, em representação de um filho, o qual 
figura no contrato de compra e venda como 
adquirente. 
 

Apelação nº 1913/08.7TJPRT.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 02/11/2009 

Maria Adelaide Domingos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 

 
 
 
 
 
 
6977 
 
INVENTÁRIO 
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 
 
Sumário 
Tendo sido formulado pela mãe de um menor, em 
representação deste, pedido de autorização judicial para 
alienação de bens e cessão de direitos de crédito, 
integrados em herança indivisa, relativamente à qual se 
encontra a correr processo de inventário, não há que 
determinar, quanto àquele pedido, a suspensão da 
instância até que se encontra transitada a decisão final a 
proferir no inventário, sob pena de se poder estar a 
denegar ao menor o direito de, através do seu 
representante legal, poder dispor do seu património em 
igualdade de circunstâncias com os demais herdeiros. 
 
Apelação nº  2269/08.3TMPRT.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 03/11/2009 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
 
 
6978 
 
CONTRATO DE MÚTUO 
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 
REGIME JURÍDICO DA CONCORRÊNCIA 
 
Sumário 
I- Se num contrato de mútuo o mutuário cumpre a 
obrigação a que estava vinculado, procedendo à 
restituição da quantia mutuada e respectivos juros, não 
pode haver lugar a qualquer dever de indemnizar, o que, 
desde logo, exclui a aplicação da cláusula penal; 
II- Tendo-se inserido num contrato de mútuo uma 
cláusula pela qual o mutuário se obrigava a vender toda 
a sua produção de leite ao mutuante, esta infringe o 
disposto nas alíneas c) e g) do n° 1 do art. 4 da Lei n° 
18/2003, de 11.6, que aprova o Regime Jurídico da 
Concorrência e, assim sendo, deve ser considerada nula, 
face ao que se dispõe no n°2 do mesmo preceito legal. 
 
Apelação nº   572/07.9TBVLC.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 03/11/2009 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 
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6979 
 
INVENTÁRIO 
DIVÓRCIO 
REGIME APLICÁVEL 
 
Sumário 
I – O processo de inventário subsequente a divórcio 
constitui uma instância processual autónoma da 
acção de divórcio, apenas ocorrendo a apensação 
processual daquele a esta por opção legislativa 
tomada pelo DL nº 605/76, de 24.07, por razões de 
celeridade e economia processual. 
II – Como tal, se iniciado a partir de 01.01.08, está 
sujeito à nova regulamentação de recursos 
introduzida pelo DL nº 303/07, de 24.08. 
 
Apelação nº   165/04.2TBPRG-B.P1– 3ª Sec.  
 Data – 05/11/2009 

Madeira Pinto 
 
 
 
 
6980 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
AUTO-ESTRADA 
LEI NOVA 
 
Sumário 
I - A norma do art. 12º da Lei 24/2007 de 18 de 
Julho não é interpretativa. 
II - A responsabilidade da Brisa pelos acidentes 
ocorridos dentro da auto-estrada é de natureza 
extracontratual, sendo que aquela lei inovou ao 
fazer recair sobre a concessionária o ónus da prova 
do cumprimento das obrigações de segurança. 
 
Apelação nº   6004/06.2TBSTS.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 09/11/2009 

Abílio Costa 
Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 

 
 
 
 
6981 
 
RESOLUÇÃO 
EFEITOS DA RESOLUÇÃO 
 
Sumário 
I- A resolução foi desenhada como uma forma de 
extinção de vínculos obrigacionais, através do 
accionamento de um direito potestativo por parte do 
credor, perante a verificação de determinadas 
condições legais e/ou contratuais. 
II- A tal finalidade desvinculadora das obrigações 
emergentes do contrato ligam-se os efeitos 
retroactivos previstos na Lei, devendo cada uma das 
partes restituir à outra as prestações recebidas, 
salvo nos contratos de execução continuada ou em 
situações em que isto contrarie a finalidade da 
resolução. 
III- Em caso de opção voluntária do credor pelo 
accionamento do direito potestativo de resolução, 
em vez de exercitar o direito ao cumprimento 
contratual, sejam ressarcidos apenas, os danos 
correspondentes ao interesse contratual negativo. 
IV-Seria intrinsecamente contraditório a cumulação 
do exercício daquele com a de indemnização de 
todos os prejuízos resultantes do incumprimento do 
contrato. 
V- Obtida que foi a resolução do contrato em causa, 
não pode a recorrente obter uma indemnização 
correspondente ao valor do lucro ou expectativa de 

ganho que teria com a venda de todos os kg de café 
Contratados, tal como se o contrato tivesse sido 
integralmente cumprido. 
 
Apelação nº  4030/07.3TVPRT.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 10/11/2009 

Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 
Rodrigues Pires 

 
 
 
 
6982 
 
SEGUNDA PERÍCIA 
REQUISITOS 
REQUERIMENTO 
 
Sumário 
A lei, no artigo 589º do Código de Processo Civil confere 
às partes a faculdade de requerer a segunda perícia, 
fazendo depender a sua realização, somente, do seu 
requerimento tempestivo e da explicitação das razões da 
sua discordância relativamente ao relatório pericial 
apresentado, não podendo o juiz basear o indeferimento 
deste requerimento por discordar das razões invocadas 
para a pretensão formulada. 
 
Apelação nº   1202/08.7TBPFR-A.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 10/11/2009 

Sílvia Pires 
Henrique Antunes 
Ana Lucinda Cabral 

 
 
 
 
6983 
 
EXECUÇÃO 
INEPTIDÃO 
REQUERIMENTO 
OPOSIÇÃO 
EXCEPÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I - Não é inepto o requerimento de oposição à referida 
execução em que o executado alega que, do valor da 
quantia exequenda, já tinha pago € 55.000,00 e, em 
relação à parte restante da quantia exequenda, que 
tinha o direito de recusar o seu pagamento porque, 
dizendo respeito a serviços que a exequente se obrigou 
a prestar- lhe, esta ainda não tinha concluído esses 
serviços, concretizando quais os serviços não concluídos. 
II - Numa execução para pagamento de quantia certa 
emergente de contrato, é ao exequente que compete 
provar documentalmente não só que é titular do direito 
à quantia exequenda mas também que o executado tem 
a obrigação de a pagar. Se essa quantia é contrapartida 
da prestação de serviços ao executado, é ainda ao 
exequente que compete provar que prestou os serviços 
contratados que lhe conferem o direito ao recebimento 
do preço. 
III - Opondo-se o executado a essa execução com 
fundamento no pagamento de uma parte da quantia 
exequenda e, na parte restante, no incumprimento pelo 
exequente da sua prestação contratual, apenas lhe cabe 
alegar e provar o montante efectivamente pago e os 
factos em que se materializa o incumprimento contratual 
do exequente. 
 
Apelação nº  1858/08.0TBPRD-A.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 10/11/2009 

Guerra Banha 
Anabela Dias da Silva 
Sílvia Pires 
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6984 
 
ACIDENTE DE VIAÇÃO 
FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL 
INEXISTÊNCIA DE SEGURO 
ÓNUS DA PROVA 
 
Sumário 
I- Em acção (de acidente de viação) intentada 
contra o Fundo de Garantia Automóvel (e contra o 
responsável civil) em que o autor alega a 
inexistência de seguro válido e eficaz, à data do 
sinistro, relativamente ao veículo causador deste, 
não pode o Fundo limitar-se, na contestação, a 
afirmar que desconhece se inexiste tal seguro. 
II- Por poder facilmente informar-se da 
existência/validade ou não de seguro por parte 
daquele veículo (quando, como no caso, matriculado 
em Portugal), devido à sua integração do Instituto 
de Seguros de Portugal, o FGA tem que alegar na 
contestação, se for efectivamente o caso, não só 
que aquele seguro existia à data do acidente, como 
identificar a seguradora que assumiu a 
responsabilidade pela indemnização dos danos 
resultantes da circulação desse veículo. 
III- Limitando-se a alegar que este beneficiou de 
seguro em data bastante anterior à do acidente (no 
caso, mais de quatro anos) e que não sabe se no 
momento da verificação deste aquele seguro ainda 
se encontrava válido, tal afirmação é equivalente ao 
desconhecimento e deve ser valorada contra o FGA, 
nos termos do n° 3 do art. 490° do CPC, ou seja, 
deve considerar-sé provada, por confissão do Fundo, 
a alegação do autor da inexistência do dito seguro. 
 
Apelação nº  1293/2002.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 10/11/2009 

M. Pinto dos Santos 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 

 
 
 
6985 
 
NRAU 
OBRAS NO ARRENDADO 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
 
Sumário 
I – A realização de obras, de conservação ordinária 
ou extraordinária, no arrendado, sem que o 
respectivo contrato de arrendamento o permita e 
sem autorização por escrito do senhorio, é ilícita e 
corresponde a um incumprimento contratual, 
susceptível de, à luz do que, actualmente, dispõe o 
art. 1083º, nº/s 1 e 2 do CC, na redacção que lhe foi 
introduzida pelo NRAU (Lei nº 6/06, de 27.02), 
determinar a resolução do contrato, desde que esse 
incumprimento se revista de gravidade ou tenha 
consequências tais que tornem inexigível ao 
senhorio a manutenção do arrendamento. 
II – Essa “inexigibilidade” (conceito indeterminado), 
postulada pelo actual regime legal de resolução do 
contrato de arrendamento, há-de determinar-se, 
essencialmente, sob uma perspectiva de lesão dos 
interesses materiais do senhorio, nomeadamente 
pela acção do arrendatário que desvalorize o locado 
e a correspondente procura, e já não tanto em 
atenção a outros valores ou princípios de ordem 
imaterial, por ser o sentido que se retira das 
situações que o legislador consagrou no nº3 do 
citado art. 1083º, em que presumiu a 
inexigibilidade, todos eles referentes a lesões de 
ordem patrimonial na esfera do senhorio (mora 
superior a três meses no pagamento da renda ou no 
pagamento de encargos ou despesas e oposição do 

arrendatário à realização de obra ordenada pela 
autoridade pública). 
 
Apelação nº   234/07.7TVPRT.P1 – 3ª Sec.  
 Data – 12/11/2009 

Teixeira Ribeiro 
Pinto de Almeida 
Teles de Menezes e Melo 

 
 
 
6986 
 
SEGURO DE DANOS 
SEGURO DE PESSOAS 
SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ 
 
Sumário 
I – Os seguros de danos destinam-se a eliminar os 
danos que determinado evento cause no património do 
segurado. 
II – Os seguros de pessoas são relativos a factos que 
afectam a vida, a integridade física ou a situação familiar 
das pessoas seguras. 
III – Tratando-se de seguro de vida, com cobertura 
complementar do risco de invalidez, deve entender-se 
que lhe são aplicáveis as normas próprias do seguro de 
vida, que é o dominante. 
IV – O art. 437º, nº2 do CCom. não tem aplicação aos 
seguros de pessoas. 

Apelação nº  651/04.4TBETR.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 12/11/2009 

Deolinda Varão 
Freitas Vieira 
Cruz Pereira 

 
 
 
6987 
 
CIRE 
EXONERAÇÃO DO PASSIVO RESTANTE 
INDEFERIMENTO LIMINAR 
 
Sumário 
I – O instituto da exoneração do passivo restante 
traduz-se na liberação definitiva do devedor, pessoa 
singular, quanto ao passivo que não seja integralmente 
pago no processo de insolvência ou nos cinco anos 
posteriores ao seu encerramento nas condições fixadas 
no incidente. 
II – A exoneração do passivo restante não pode ser 
concedida, devendo o respectivo pedido ser objecto de 
indeferimento liminar, designadamente, se, nos termos 
previstos no art. 238º, nº1, al. d) do CIRE, o devedor 
tiver incumprido o dever de apresentação à insolvência 
ou, não estando obrigado a se apresentar, se tiver 
abstido dessa apresentação nos seis meses seguintes à 
verificação da situação de insolvência, com prejuízo em 
qualquer dos casos para os credores e sabendo ou não 
podendo ignorar sem culpa grave, não existir qualquer 
perspectiva séria de melhoria da sua situação 
económica. 
III – A avaliação do anterior bom comportamento do 
devedor, pautado (ou não) pela licitude, honestidade, 
transparência e boa fé no que respeita à sua situação 
económica e aos deveres associados ao processo de 
insolvência, abrange o modo como objectivamente se 
comportou na assunção de responsabilidades como 
avalista de dívidas de uma sociedade de que o mesmo 
era sócio-gerente e que foi declarada insolvente, já que 
a sua obrigação era solidária com a daquela sociedade. 

Apelação nº  651/04.4TBETR.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 12/11/2009 

Amélia Ameixoeira 
Carlos Portela 
Joana Salinas  
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6988 
 
INSOLVÊNCIA 
CRÉDITO LABORAL 
COMPETÊNCIA 
 
Sumário 
O Tribunal competente para o processo de 
Insolvência é também competente para reclamação 
de todos os credores, incluindo os trabalhadores, 
mesmo que seus créditos não estejam ainda 
vencidos e não possuam título executivo. 

 
Apelação nº   88/09.9TYVNG.P1 – 2ª Sec.  

 Data – 16/11/2009 
Sampaio Gomes 
Pinto Ferreira 
Marques Pereira 

 
 
 
 
6989 
 
IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO 
SALÁRIO 
 
Sumário 
A impenhorabilidade da totalidade do salário 
percebido pelo insolvente, nos termos do artº 824º, 
nº 1, a) do Código de Processo Civil não se aplica à 
situação em que não está em causa um crédito que 
tem origem na falta de pagamento de retribuições, 
subsídios e indemnização por antiguidade devida 
pela cessação do contrato de trabalho, reconhecido 
ao insolvente na sequência de acção por ele 
proposta contra os credores e a massa falida. 
 
Agravo nº  8476/05.3TBMTS-F.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 17/11/2009 

Ana Lucinda Cabral 
Maria do Carmo Domingues 
José Carvalho 

 
 
 
 
6990 
 
RECUSA DE CUMPRIMENTO 
PRESTAÇÃO 
PRESCRIÇÃO 
ABUSO DE DIREITO 
 
Sumário 
I - Como é óbvio, completado o prazo prescricional, 
o devedor fica com a faculdade de recusar o 
cumprimento da prestação. 
II - Invocar a prescrição, que até ocorreu, não é 
mais do que lançar mão de uma faculdade concedida 
legalmente ao devedor para fazer operar a extinção 
da divida e não constitui abuso de direito por parte 
deste. 
 
Agravo nº  2608/08.7TJVNF-A.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 17/11/2009 

Cândido Lemos 
Marques de Castilho 
Henrique Araújo 

 
 
 
6991 
 
IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE 
PEDIDO RECONVENCIONAL 
EXECUÇÃO ESPECÍFICA 
MODIFICAÇÃO DO CONTRATO 

Sumário 
I- Se a construção prometida vender, e a implantar em 
loteamento ainda não aprovado, à data do contrato 
promessa, vier a ser construída num lote maior que o 
previsto e com uma área de construção superior, 
verifica-se impossibilidade superveniente de contratar, à 
luz do disposto nos art°s 801° n°1, 798° e art° 799° n°1 
C.Civ. 
II- Tal como na cumulação de pedidos principais, o 
pedido reconvencional pode ser formulado 
subsidiariamente, apenas para o caso da pretensão dos 
AA. ter vencimento. 
III- No caso de se fazer actuar a faculdade do art° 830° 
n°3, 2a parte C.Civ., a requerimento do faltoso e 
sempre através de pedido reconvencional, devem 
igualmente verificar-se, no caso concreto, os requisitos 
do art° 437º n°1 C.Civ. 
 
Agravo nº   2932/04.8TJVNF.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 17/11/2009 

Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  

 
 
 
 
6992 
 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR DE ARROLAMENTO 
CÔNJUGES DIVORCIADOS 
 
Sumário 
I- Mesmo após ter sido decretado o divorcio (e antes da 
partilha) os ex-cônjuges podem assumir 
comportamentos que prejudiquem o outro, neste caso o 
seu património, os seus bens, sendo de presumir o seu 
extravio e dissipação.  
II- Por isso, seria aplicável o regime do art. 427° do 
CPC, que seria neste caso, preliminar do inventario, por 
se encontrarem subjacentes as mesmos causas - 
presumido fundado receio de descaminho de bens dada 
a conflituosidade dos cônjuges — e os mesmos intuitos 
— prevenir o desaparecimento do património provindo 
do casamento com efectivação de uma partilha justa. 
 
Agravo nº    2186/06.1TBVCD-A.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 17/11/2009 

Maria Eiró  
João Proença  
Maria da Graça Mira 

 
 
 
 
6993 
 
SOCIEDADE COMERCIAL 
REPRESENTAÇÃO 
GERENTES 
 
Sumário 
I - A destituição de um dos dois gerentes através de 
uma deliberação social impugnada em juízo, que veio a 
ser anulada, corresponde a uma falta temporária que 
afecta apenas o gerente destituído, ou seja, esta 
situação não se enquadra em nenhuma das situações 
previstas no art. 253º do CSC. 
II - Sendo a Gerência plural, o impedimento temporário 
de um deles não obsta à representação do outro, não 
tendo a falta temporária o mesmo tratamento legal da 
falta definitiva. 
 
Agravo nº    2119/07.8TBVCD.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 23/11/2009 

Maria Adelaide Domingos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 
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6994 
 
CONTRATO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL 
 
Sumário 
I- Não desvirtua a natureza do contrato como de 
“transporte internacional” o facto de ter ficado a 
cargo do cliente da autora o pagamento de 
transporte, tendo sido ainda acordado que a 
expedição seria feita “contra reembolso”. 
II- Também não obsta a talo quantificação o facto 
de a ré ser uma empresa transitária. 
III- O prazo prescricional aplicável ao direito de 
indemnização é o previsto no art.32º nº 1 da 
Convenção CMR e não o do art. 16º do DL nº 
255/99 e de 7/7. 
 
Apelação nº     6089/05.9TBMAI.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 23/11/2009 

Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
Maria de Deus Correia 

 
 
 
 
6995 
 
ALTERAÇÃO DA REGULAÇÃO DO PODER 
PATERNAL 
 
Sumário 
I- A alteração da regulação do poder paternal (art. 
182° da O.T.M.) pode resultar da necessidade de 
conseguir um ambiente de estabilidade emocional, 
afectivo, intelectual e psíquico do menor. 
II- A manifestação de sentimentos de insegurança e 
a ausência de carinho materno feita por criança de 
sete anos, que expressa a vontade de viver com a 
mãe (não pretendendo porém magoar o pai), deve 
ser valorizada como um sinal, alerta ou uma 
chamada de atenção para factores que, 
implicitamente, estão subjacentes àquela tomada de 
posição do menor e que não estão a ser acautelados 
devidamente. 
III- Deve ser atribuída à mãe a guarda de criança de 
sete anos que desde a separação dos progenitores 
(há cerca de dois anos) tem vivido à guarda do pai, 
quando tal se mostre como ajustado e adequado 
para repor o equilíbrio emocional, psíquico e afectivo 
do menor. 
 
Apelação nº  1356/08.2TMPRT.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 24/11/2009 

Ramos Lopes 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
6996 
 
COMPRA E VENDA DE IMÓVE 
DEFEITOS NO IMÓVEL 
CADUCIDADE 
 
Sumário 
I- Em acção fundada em defeito no imóvel objecto 
de contrato de compra e venda [em que o 
comprador pede a título principal a eliminação do 
defeito e a título subsidiário a redução do preço 
pago], o comprador/autor apenas está obrigado a 
provar que procedeu à denúncia dos defeitos 
existentes na coisa vendida, competindo, por sua 
vez, ao vendedor/réu provar uma de duas coisas: ou 
que não houve denúncia do defeito ou que essa 
denúncia teve lugar já depois de expirados os prazos 

legais - isto porque estando o exercício do direito de 
denúncia sujeito a termo final [tem de ser exercido até 
um ano depois do respectivo conhecimento e nunca 
depois de decorridos cinco anos sobre a entrega da 
coisa], é ao réu, de acordo com a parte final do n° 3 do 
art. 343° (e n° 2 do art. 342°), que cabe provar o 
vencimento desses prazos. 
II- Apesar do art. 917° do CCiv. se referir apenas à 
«acção de anulação por simples erro», o seu regime 
aplica-se, por analogia, a todas as acções em que o 
comprador invoque como fundamento do seu direito a 
existência de defeitos na coisa adquirida e a respectiva 
denúncia, incluindo, portanto, a acção em que o 
comprador visa a eliminação do defeito ou a redução do 
preço da coisa. 
III- O reconhecimento pelo vendedor do direito do 
comprador, resultante da denúncia do defeito por este 
feita àquele e da promessa daquele solucionar resolver 
essa situação, constitui, nos termos do n° 2 do art. 331° 
do CCiv., causa impeditiva da caducidade do direito de 
acção do comprador estabelecida no referido art. 917°. 
 
Apelação nº  382/03.2TBVLC.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 24/11/2009 

M. Pinto dos Santos 
Cândido Lemos 
Marques de Castilho 

 
 
 
 
6997 
 
PROVAS 
PRINCÍPIO DA AQUISIÇÃO PROCESSUAL 
DECLARAÇÃO CONFESSÓRIA 
 
Sumário 
I - Vigora no ordenamento processual português o 
princípio da aquisição processual: as provas acumuladas 
no processo consideram-se adquiridas para o efeito da 
decisão de mérito, “pouco importando saber por via de 
quem elas foram trazidas ao processo”. 
II - Uma “declaração confessória” de pagamento, 
apresentada em execução anterior, que correu entre as 
mesmas partes, vale como confissão extrajudicial, nos 
termos do art° 355º C.Civ., porque também invocada 
pelo declaratário contra a pessoa do declarante. 
III - A declaração confessória não afasta definitivamente 
outras provas que a contradigam, nomeadamente o 
princípio de prova — documental ou outro, v.g., também 
confessório — que legitime o recurso à prova 
testemunhal. 
 
Apelação nº  1889/06.5TBVFR-A.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 24/11/2009 

Vieira e Cunha 
Maria Eiró  
João Proença  
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6998 
 
CONDENAÇÃO 
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ 
AUDIÇÃO DO VISADO 
DISPENSA 
 
Sumário 
I - Em recurso da condenação por litigância de má fé 
— a anular por não ter o visado tido a oportunidade 
de se pronunciar previamente — pode o Tribunal da 
Relação ainda assim dispensar tal audição se os 
elementos de que disponha para decidir forem no 
sentido da revogação dessa condenação. 
II - Impõem-no os princípios da celeridade e 
economia processuais — nada impedindo que se 
considere, para o efeito, constituírem as alegações 
de recurso já a sua respectiva pronúncia. 
 
Apelação nº  1846/07.4TBPVZ.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 24/11/2009 

Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos  
Cândido Lemos 

 
 
 
 
6999 
 
MÚTUO BANCÁRIO 
ELEMENTO CONSTITUTIVO 
 
Sumário 
I - O mútuo bancário, apesar das suas 
particularidades, designadamente quanto a forma, a 
taxas de juro e a prazos, mantém as características 
do mútuo na sua expressão civilista; 
II - Por isso, a efectiva transferência do dinheiro, 
efectuada pelo mutuante, é constitutivo ou 
integrante do mútuo bancário, de tal forma que este 
não existe sem que banqueiro proceda à entrega 
efectiva da quantia mutuada. 
 
Apelação nº  117/07.0TBSJP-A.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 24/11/2009 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
7000 
 
PROVA PERICIAL 
OBJECTO DA PERÍCIA 
 
Sumário 
Ao fixar o objecto da perícia, o juiz só deverá 
indeferir o proposto pelas partes nos respectivos 
quesitos, designadamente o que tenha sido 
apresentado pela parte contrária àquela que 
requereu a perícia, se, as questões levantadas por 
esta na formulação dos quesitos que apresentou, se 
revelarem inadmissíveis ou irrelevantes para o 
apuramento da verdade, funcionando aqui, como 
elemento a considerar, o que foi levado à base 
instrutória. 
 
Apelação nº  43/07.3TBBTC-C.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 24/11/2009 

Maria da Graça Marques Mira 
Guerra Banha 
António Martins (Dispensei o visto) 

 
 
 

7001 
 
CUSTAS JUDICIAIS 
OCORRÊNCIA ESTRANHA AO NORMAL 
DESENVOLVIMENTO DA LIDE 
 
Sumário 
I - Para que se verifique a primeira das situações 
(ocorrência estranha ao normal desenvolvimento da 
lide) previstas no art. 16, n° 1 do Cód. das Custas 
Judiciais (redacção do Dec. Lei n° 324/2003, de 27.12) é 
necessário que a questão suscitada surja na dinâmica 
normal do processo como descabida e que tenha um 
mínimo de autonomia processual em relação ao 
processado da causa; 
II - Um despacho que, relativamente ao rol apresentado 
pela requerente, considerou não escritas as testemunhas 
que excederam o limite numérico previsto no art. 304, 
n° 1 do Código de Processo Civil e um outro que 
indeferiu o pedido, também formulado pela requerente, 
de comparência em julgamento da técnica da Segurança 
Social que, no âmbito de um processo de regulação de 
poder paternal, elaborou o respectivo relatório social não 
devem ser tributados nos termos do art. 16, n° 1 do 
Cód. das Custas Judiciais, uma vez que nenhuma destas 
situações surgiu na dinâmica normal do processo como 
descabida, nem nenhuma delas gerou uma sequência de 
actos processuais, que, pela controvérsia introduzida e 
pelo suporte processual originado se destacasse, como 
anómala, relativamente à causa. 
 
Apelação nº   2252/09.1TBPRD-C.P1 – 2ª Sec.  
 Data – 24/11/2009 

Rodrigues Pires 
Canelas Brás 
M. Pinto dos Santos 

 
 
 
 
7002 
 
AVALISTA 
PREENCHIMENTO ABUSIVO 
 
Sumário 
Quando pelo avalista é alegado que o preenchimento de 
uma livrança está desconforme com o pacto de 
preenchimento, que fora entregue só assinada, incumbe 
a quem a accionou a alegação e prova de que foi 
preenchida de acordo com aquele pacto. 
 
Apelação nº    9460/06.5TBMTS-A.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 30/11/2009 

Soares de Oliveira 
Mendes Coelho 
Marques Peixoto 

 
 
 
 
7003 
 
INSOLVÊNCIA 
LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
 
Sumário 
Não é possível requerer-se a insolvência de sociedade 
comercial já dissolvida e efectuado o registo de 
encerramento da liquidação, no fundo, já extinta. 
 
Apelação nº    608/08.6TYVNG-A.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 07/12/2009 

Sousa Lameira 
António Eleutério  
Rafael Arranja 

 
 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 35 

 

 33

7004 
 
AVALISTA 
PACTO DE PREFERÊNCIA 
 
Sumário 
I - Nó âmbito das relações imediatas, a obrigação 
cartular está sujeita ao regime comum das 
obrigações e a nulidade ou anulação parcial não 
determina a invalidade de todo o negócio (art. 292º 
do CC), salvo quando se mostre que este não teria 
sido concluído sem a parte viciada. 
II - O preenchimento de livrança por montante 
superior ao convencionado no pacto de 
preenchimento, não inutiliza o título, reduzindo-se 
este aos limites acordados. 
 
Apelação nº    3346/06.0TBPVZ-A.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 07/12/2009 

Anabela Luna de Carvalho 
Rui Moura 
Maria de Deus Correia 

 
 
 
 
7005 
 
CONTRATO-PROMESSA 
RESOLUÇÃO 
 
Sumário 
I - Se uma das partes de um contrato-promessa 
comunica à outra a resolução do mesmo, fica essa 
outra impedida de cumprir e fica aquela impedida de 
pedir o seu cumprimento.  
II - A comunicação de resolução fundamentada em 
perda de interesse deverá conter a descrição factual 
donde concluiu ter perdido o interesse no 
cumprimento do contrato-promessa por forma a que 
a outra parte possa averiguar e apreciar da sua 
legitimidade ou não, para contra ela poder agir. 
III - Tal comunicação, que integra um acto 
concludente de não cumprir, se levada a cabo pelo 
promitente-comprador e tendo havido sinal, confere 
ao promitente-vendedor o direito de fazer seu 
aquele sinal, caso se averigúe a sua falta de 
fundamentação legal. 
 
Apelação nº   2467/06.4TBAMT.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 07/12/2009 

Soares de Oliveira 
Mendes Coelho 
Marques Peixoto 

 
 
 
 
7006 
 
EXPROPRIAÇÃO TOTAL 
 
Sumário 
I - Para que se determine a expropriação total do 
prédio que contem a parcela expropriada a perda 
objectiva dos cómodos ou utilidades prestadas por 
esta, em consequência da expropriação, sendo 
necessário concluir-se que o homem médio, 
colocada na real situação do expropriado se 
encontra perante uma perda grave dos préstimos , 
comodidades e utilidades que, por via da 
expropriação, a parte residual deixou de prestar. 
II - A aferição objectiva da perda do interesse 
económico na exploração da mesma deve-se fazer 
em face do destino possível da parte sobrante à data 
da DUP. 
 
Apelação nº    296/05.1TBCPV-A.P1 – 5ª Sec.  

 Data – 07/12/2009 
Maria Adelaide Domingos 
Ana Paula Amorim 
Soares de Oliveira 
 

 
 
 
 
7007 
 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE 
 
Sumário 
Para que se verifique a responsabilidade do exequente a 
que alude o disposto no art. 819 do CPC torna-se 
necessário, além do mais, que tenha ocorrido e se tenha 
concretizado a penhora em bens do executado. 
 
Apelação nº     2617/08.6TJVNF-B.P1 – 5ª Sec.  
 Data – 07/12/2009 

Sousa Lameira 
António Eleutério  
Rafael Arranja 
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CRIME 
 
 
 
 
7008 (Texto Integral) 
 
SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO PROCESSO 
 
Sumário 
Nos casos de suspensão provisória do processo, o 
juiz de instrução não avalia os indícios do inquérito 
com vista a apurar a intensidade do grau de culpa e 
a conformidade das injunções e deveres de conduta 
determinados pelo Ministério Público – apenas 
intervém para verificar se há questões que 
contendem com direitos fundamentais do arguido. 

 
Rec. Penal nº 5706/08.3TAVNG-A.P1 – 4ª 

Sec.  
     Data – 09/09/2009 

Artur Oliveira 
José Piedade 

 
 
 
 
7009 (Texto Integral) 
 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
CONFISSÃO 
 
Sumário 
Consignada em Acta a confissão do arguido, integral 
e sem reservas, com a consequente renúncia à 
produção de prova, têm os factos imputados de ser 
considerados provados, sem qualquer exclusão. 

 
Rec. Penal nº 1259/08.0PAPVZ.P1 – 4ª 
Sec. Data – 09/09/2009 
Custódio Silva 
Ernesto Nascimento 

 
 
 
 
7010 (Texto Integral) 
 
ALTERAÇÃO NÃO SUBSTANCIAL DOS FACTOS 
 
Sumário 
Apenas a modificação dos factos constantes da 
acusação ou da pronúncia relevantes para a decisão 
da causa - assim, para efeitos de determinação da 
medida da pena ou porque contendem com a 
estratégia da defesa estruturada na contestação – 
constitui alteração não substancial, podendo o juiz 
cumprir o consignado no artigo 358º/1 do CPP até à 
leitura da sentença. 

 
Rec. Penal nº 509/06.2TAFUN.P1 – 4ª Sec. 
Data – 09/09/2009 
António Gama  
Abílio Ramalho 

 
 
 
 
7011 (Texto Integral) 
 
DANO QUALIFICADO 
 
Sumário 
I - O tipo legal do dano com violência compreende 
quer a violência física, quer a psíquica. 
II – Para a verificação do crime exige-se a 
comprovação de um nexo de imputação entre o 
dano e os meios utilizados e que estes tenham 

provocado directamente uma lesão de bens 
eminentemente pessoais. 

 
Rec. Penal nº 634/07.2GAVCD.P1 – 4ª Sec. 
Data – 09/09/2009 
António Gama  
Abílio Ramalho 

 
 
 
 
7012 (Texto Integral) 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO PROCESSO 
 
Sumário 
Em processo sumário, requerida pelo Arguido a 
suspensão provisória do processo’ no início da audiência, 
deve o Juiz conhecer da pretensão formulada. 

 
Rec. Penal nº 596/08.9GNPRT.P1 – 1ª Sec.  

Data – 09/09/2009 
Paulo Valério 
Luís Teixeira 

 
 
 
 
 
7013 
 
RECONSTITUIÇÃO DO FACTO 
PROIBIÇÃO LEGAL DE PROVA 
 
Sumário 
I - A ‘reconstituição do facto’ não tem por finalidade a 
existência de factos em si, mas se podem ter ocorrido de 
determinada forma. 
II - Um ‘auto de reconhecimento externo’ que corporiza 
apenas uma confissão da autoria dos factos, in loco, não 
pode valer como ‘reconstituição do facto’, antes e tão só, 
como declaração ilustrada do arguido. 
III - A leitura daquele ‘auto de reconhecimento externo’, 
bem como - optando o arguido pelo silêncio em 
audiência - a inquirição sobre o conteúdo das 
declarações prestadas no seu decurso, a quem, a 
qualquer título, participou na sua recolha, consubstancia 
produção de prova proibida. 

 
Rec. Penal nº 230/08.7PDVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 09/09/2009 
Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 

 
 
 
 
7014 
 
PROVA PERICIAL 
ERRO NOTÓRIO 
 
Sumário 
I - O juízo técnico e científico inerente à prova pericial 
presume-se subtraído à livre apreciação do julgador. Se 
dele divergir, é-lhe, então, exigível um acrescido dever 
de fundamentação. 
II - A violação das regras sobre o valor da prova 
enquadra-se no conceito de erro notório na apreciação 
da prova. 

 
Rec. Penal nº 76/06.7GDVPA.P1 – 4ª Sec.  
Data – 09/09/2009 
António Gama  
Abílio Ramalho 
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7016 
 
IN DUBIO PRO REO 
INJÚRIA 
 
Sumário 
I - O princípio in dúbio pro reo, princípio relativo à 
prova, implica que não possam considerar-se como 
provados os factos que, apesar da prova produzida, 
não possam ser subtraídos à “dúvida razoável” do 
tribunal. 
II - Reduzida a prova em audiência às declarações 
do arguido e ao depoimento da testemunha, o facto 
de as afirmações de um e outro serem opostas entre 
si, não tem que conduzir a uma “dúvida inequívoca” 
por força do princípio in dúbio pro reo: as 
declarações e depoimentos produzidos em audiência 
são livremente valoráveis pelo tribunal, sem outra 
limitação que não seja a credibilidade que mereçam. 
III - As expressões “palhaço” e “camelo”, dirigidas a 
outrem, constituem uma grosseria, mas não 
excedem o âmbito da falta de educação nem têm 
aptidão para ofender a honra e consideração do 
visado. 

 
Rec. Penal nº 564/07.8PAVCD.P1 – 4ª 

Sec.  
Data – 09/09/2009 
Jorge Jacob 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
7017 
 
INJÚRIAS A MAGISTRADO 
 
Sumário 
Dizer a propósito de uma intervenção judiciária num 
processo “Isto cheira-me muito a jogo de 
influências”, não consubstancia a imputação de um 
facto ofensivo da honra e consideração do juiz 
visado. 

 
Rec. Penal nº 4742/06.9TAMTS.P1 – 4ª 

Sec.  
Data – 16/09/2009 
Airisa Caldinho 
Cravo Roxo 

 
 
 
 
7018 
 
RECURSO PENAL 
EFEITO SUSPENSIVO 
 
Sumário 
O recurso da decisão que se limitou a confirmar o 
despacho da 1ª instância, indeferindo a nulidade do 
despacho que considerara desnecessário reabrir a 
audiência e ordenara a notificação do recorrente, ao 
abrigo do disposto no art. 105º, 4, b) do RGIT (na 
redacção introduzida pela Lei 53-A/2006, de 29/12), 
para, em 30 dias, proceder ao pagamento das 
contribuições em dívida à segurança social, não tem 
efeito suspensivo. 

 
Rec. Penal nº 1131/01.5TASTS – 4ª Sec.  
Data – 23/09/2009 
Maria Leonor Esteves 
Vasco Freitas 

 
 
 
 

7019 
 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
 
Sumário 
Ficando a suspensão da execução da pena de prisão 
subordinada ao dever de pagar, em certo prazo, a 
totalidade ou parte de uma indemnização devida ou de 
uma quantia em dinheiro, deve esta revestir-se das 
características de uma condição certa, exigível e líquida. 
 
Rec. Penal nº 657/04.3TAMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 23/09/2009 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
7020 
 
DETENÇÃO DE ARMA NÃO MANIFESTADA 
 
Sumário 
A criminalização da detenção de arma de defesa não 
manifestada ou registada ou sem a necessária licença 
respeita quer às armas de defesa originariamente 
fabricadas como tal, quer às que apresentem as mesmas 
características em resultado de uma transformação 
posterior ao seu fabrico. 
 
Rec. Penal nº 2796/04.1JAPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 23/09/2009 
Pinto Monteiro 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
 
7021 (Texto Integral) 
 
ASSISTENTE EM PROCESSO PENAL 
 
Sumário 
I- O assistente tem legitimidade para recorrer quando a 
decisão passível de recurso o afectou, quando os seus 
direitos foram prejudicados ou poderão vir a ser 
prejudicados por ela. 
II- Conquanto admitido a intervir na qualidade de 
assistente por decisão transitada em julgado, carece ele 
de legitimidade para recorrer se não tinha legitimidade 
para se constituir como tal. 
 
Rec. Penal nº 2125/04.4TAMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 30/09/2009 
Custódio Silva 
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7022 (Texto Integral ) 
 
CONDUÇÃO PERIGOSA 
COACÇÃO 
 
Sumário 
I - Preenche o crime de condução perigosa de 
veículo rodoviário – um crime de perigo concreto - a 
conduta de quem viola grosseiramente as regras de 
condução enunciadas no tipo do ilícito, gerando uma 
situação não habitual e irregular que, segundo as 
circunstâncias concretas do caso, ponha em causa a 
segurança da circulação rodoviária e seja susceptível 
de provocar a lesão da vida, da integridade física ou 
de bens patrimoniais de valor elevado 
II - O condutor que, na realização de uma 
ultrapassagem se mantém na faixa mais à esquerda 
da via, muito próximo do veículo a ultrapassar, 
imprimindo uma velocidade idêntica ao deste, 
guinando o seu veículo contra o mesmo, viola de 
uma forma grosseira as mais elementares regras de 
uma ultrapassagem, criando um efectivo perigo para 
a integridade física do condutor ultrapassado, senão 
mesmo para a sua vida. 
III - O bem jurídico protegido pelo crime de coacção 
é a liberdade de decisão e de acção pelo que são 
abrangidas pelo mesmo desde as acções de simples 
constrangimento até às acções que eliminam em 
absoluto a possibilidade de resistência, incluindo as 
que afectam psicológica e mentalmente a 
capacidade de decidir, mas sempre todas elas 
dirigidas à adopção de um determinado 
comportamento. 
IV - Praticou o crime de coacção na forma tentada 
aquele que, por diversas vezes, após ultrapassar 
outrem, travou/parou bruscamente o veículo que 
conduzia à frente do veículo em que este seguia, 
com o propósito de o obrigar também a 
travar/parar, perseguindo-o pela auto-estrada, até o 
mesmo sair desta e dirigir-se à esquadra da Polícia. 
 
Rec. Penal nº 1099/07.4TAESP.P1 – 1ª Sec.  

Data – 30/09/2009 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
 
 
 
7023  
 
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA 
POR DIAS DE TRABALHO 
PRAZO 
 
Sumário 
O pedido para substituição da pena de multa por 
dias de trabalho, do art. 49º do Código Penal, pode 
ser formulado mesmo depois de passado o prazo de 
15 dias para o pagamento daquela. 
 
Rec. Penal nº 344/06.8GAVLC.P1 – 4ª Sec.  

Data – 30/09/2009 
Olga Maurício 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7024  
 
CRIME CONTRA A PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DAS 
ESPÉCIES CINEGÉTICAS 
PERDA DOS INSTRUMENTOS DO CRIME 
 
Sumário 
A declaração de perda dos instrumentos e produtos 
resultantes da condenação por infracção à Lei da Caça 
faz-se ao abrigo do art. 109º do Código Penal 
 

Rec. Penal nº 15/09.3GACHV.P1 – 4ª Sec.  
Data – 30/09/2009 
Artur Oliveira 
José Piedade 

 
 
 
 
 
 
7025 (Texto Integral) 
 
INSTRUÇÃO CRIMINAL 
NULIDADES 
 
Sumário 
I - O momento próprio para o JIC conhecer das 
nulidades ou outras questões suscitadas no 
Requerimento de Abertura de Instrução é a decisão 
instrutória. 
II - Antecipar-lhes o conhecimento, de modo a permitir 
que a parte que as invoca possa recorrer, deixaria ao 
arbítrio desta a possibilidade de recorrer ou não de uma 
decisão que o legislador expressamente quis tornar 
irrecorrível. 
 

Rec. Penal nº 15/06.5PAESP-K.P1 – 4ª Sec.  
Data – 07/10/2009 
Pinto Monteiro 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
 
 
 
7026 (Texto Integral ) 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
POLUIÇÃO 
SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO 
 
Sumário 
I- Às instalações que já estavam abrangidas pelo DL 
352/90 e continuaram a estar abrangidas, sem 
inovação, pelo DL 48/2004, aplica-se, sem qualquer 
hiato, o novo regime após a sua entrada em vigor. 
II- Os dois anos para adaptação só se justificam e, por 
isso, só se aplicam ao regime inovador estabelecido pelo 
DL 78/2004. 
 

Rec. Penal nº 3737/06.7TFLSB.P1 – 4ª Sec.  
Data – 07/10/2009 
António Gama  
Ricardo Costa e Silva 
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7027  
 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
PROIBIÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO  
MOTORIZADO 
 
Sumário 
A pena acessória de proibição de conduzir veículos 
com motor, prevista no art. 69º, n.º 1, al. a) do C. 
Penal, deve ser aplicada a quem for condenado pela 
prática de crime previsto no art. 291º ou 292º do C. 
Penal (condução em estado de embriaguês), ainda 
que o arguido não se encontre habilitado para 
conduzir veículos com motor. 
 

Rec. Penal nº  43/09.9TAPVZ.P1 – 1ª Sec.  
Data – 07/10/2009 
Maria Leonor Esteves 
Vasco Freitas 

 
 
 
 
7028  
 
QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL 
 
Sumário 
O estatuto jurídico-processual-penal da Testemunha 
não se compagina com o estatuto jurídico-
processual-penal, civil e estatutário-deontológico do 
Defensor constituído. 
 
Rec. Penal nº 874/08.7TAVCD-A.P1 – 1ª Sec.  

Data – 07/10/2009 
Castela Rio 
Melo Lima 

 
 
 
 
7029  
 
LIBERDADE CONDICIONAL 
 
Sumário 
Nos termos do art. 61º/2 do C. Penal, o condenado 
pode ser colocado em liberdade condicional quando 
se encontrar cumprida metade da pena, se for 
fundadamente de esperar que em liberdade 
conduzirá a sua vida sem crimes e de modo 
socialmente responsável, e se a libertação se revelar 
compatível com a defesa da ordem e paz social. 
 
Rec. Penal nº 1376/08.7TXPRT-A.P1 – 1ª Sec.  

Data – 07/10/2009 
José Carreto 
Joaquim Gomes 

 
 
 
 
7030  
 
ACTO SEXUAL DE RELEVO 
ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS 
CRIME CONTINUADO 
 
Sumário 
I.- Acto sexual de relevo é toda a acção que tenha 
uma conotação sexual e seja suficientemente 
ofensiva ou condicionante da liberdade e da 
autonomia sexual que cada um tem pleno direito a 
preservar e a desenvolver. 
II.- No crime de abuso sexual de criança protege-se 
essencialmente a sexualidade durante a infância e o 
começo da adolescência, mediante a preservação de 

um adequado desenvolvimento sexual nestas fases de 
crescimento. 
III.- Comete um crime de abuso sexual de criança 
aquele que, sabendo que a menor tem menos de 14 
anos de idade, apalpa-lhe umas vezes os seios desta e, 
nas mesmas ocasiões ou noutras, pressiona a sua zona 
púbica (vagina), ainda que o faça por cima das cuecas. 
IV.- Os outros actos cometidos pelo mesmo agente, tais 
como a exibição do seu pénis à menor, a entrada no 
quarto desta quando a mesma estava semi-nua, que 
seria apenas com o soutien, surgindo como actos 
exibicionistas ou os empreendimentos fracassados de 
beijá-la, apalpar-lhe os seios ou deitar-se por cima dela, 
representando tentativas de desenvolver actos sexuais 
de relevo, tanto podem configurar estádios antecessores 
como desenvolverem-se no âmbito dos actos sexuais de 
relevo consumados, não evidenciando, por isso, uma 
relevância própria e autónoma em relação a estes 
últimos. 
V.- Não existe uma diminuição considerável da culpa, 
justificadora do cometimento de um crime continuado de 
abuso sexual de criança, relativamente a quem, tendo 
passado a residir em união de facto com a mãe da 
menor e a co-habitar com a vítima, infrinja o grau de 
confiança inerente a essa convivência, pois essa 
circunstância deveria antes reforçar o respeito pela 
vítima, derivado da menoridade da mesma e de esta ser 
familiar da sua companheira, em vez de levar o agente a 
abusar sexualmente dessa menor. 
VI.- Entre a reforma de 1995 e a revisão de 2007 do 
Código Penal, os contactos com conotação sexual que 
não fossem exibicionistas e praticados com a vítima, 
seja adulta ou mesmo adolescente com mais de 14 anos 
de idade, fora do condicionalismo de uma relação de 
dependência, desde que não correspondessem a 
situações de coacção sexual ou de violação, não tinham 
qualquer relevância jurídico-penal. 
VII.- Realizando-se a audiência de julgamento e apesar 
de se ter considerado prescrito o direito de queixa, em 
virtude do mesmo ter sido deduzido 
extemporaneamente, nada obsta a que seja conhecido o 
pedido de indemnização cível cuja causa de pedir tenha 
como fundamento os factos integradores desse ilícito 
criminal. 
 

Rec. Penal nº 530/03.2TAPVZ.P1 – 1ª Sec.  
Data – 07/10/2009 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
7031  
 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
TESTE DE PESQUISA 
RECUSA 
DESOBEDIÊNCIA 
 
Sumário 
Comete o crime de desobediência previsto no art. 152º, 
a) do Código da Estrada, o condutor que conduziu o seu 
veículo até junto de uma Esquadra da PSP e, no interior 
desta, se recusou a fazer o teste de pesquisa de álcool 
no sangue, porque evidenciava sinais de embriaguez, 
alegando que na ocasião não era condutor de qualquer 
veículo. 
 

Rec. Penal nº  531/08.4PBVRL.P1 – 1ª Sec.  
Data – 07/10/2009 
Eduarda Lobo 
Lígia Figueiredo 

 
 
 
 
 



Sumários de Acórdãos 
Boletim nº 35 

 

 38 

7032  
 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
I - A par da indemnização pela perda do direito à 
vida é autonomamente indemnizável o dano 
correspondente ao sofrimento físico e moral da 
vítima no período que mediou entre o momento da 
lesão e o momento da morte. 
II - O direito à vida como o direito à integridade 
física comportam duas dimensões: uma dimensão 
abstracta que tem por base o princípio da dignidade 
da pessoa humana e é igual para todas as pessoas; 
uma dimensão concreta que respeita ao modo e 
qualidade de vida de cada um, sob as perspectivas 
individual, social, familiar, afectiva, económica. 
III - São os aspectos que caracterizam o modo e a 
qualidade de vida em concreto de cada um que 
impõem a diferenciação dos montantes 
indemnizatórios a fixar pela lesão daqueles direitos. 
 
Rec. Penal nº  223/05.6PAVLG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 07/10/2009 
Maria Deolinda Dionísio 
Moreira Ramos 

 
 
 
 
7033  
 
SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRISÃO 
OMISSÃO DE PRONÚNCIA 
 
Sumário 
Configura nulidade da sentença a omissão de 
pronúncia a respeito da substituição de pena de 
prisão não superior a dois anos por prestação de 
trabalho a favor da comunidade. 
 
Rec. Penal nº   1473/07.6GAMAI.P1 – 4ª Sec.  

Data – 14/10/2009 
António Ramos 
Pinto Monteiro 

 
 
 
 
7034  
 
REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA 
PENA 
 
Sumário 
Configura omissão posterior de diligência essencial 
para a descoberta da verdade a decisão que, sem 
curar de investigar os factos com que pudesse 
fundamentar a conclusão de que as finalidades que 
determinaram a pena de substituição se tornaram 
inalcançáveis, se limita a retirá-la, de forma 
automática, das condenações sofridas por crimes 
cometidos no período da suspensão. 
 
Rec. Penal nº 256/04.0GBPNF-B.P1 – 4ª Sec.  

Data – 14/10/2009 
Olga Maurício 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7035  
 
RESTITUIÇÃO DE OBJECTOS 
 
Sumário 
I – Em processo penal, a apreensão de objectos tem 
natureza preventiva, constitui meio de obtenção de 
prova e tem uma função cautelar. 
II – Na ocorrência da alteração dos pressupostos que a 
fundamentaram, designadamente cessando a sua função 
probatória, devem os objectos apreendidos ser 
restituídos a quem de direito. 
III – Existem no processo três momentos diferentes para 
apreciar a situação jurídica dos bens apreendidos: na 
acusação, na pronúncia e na sentença. 
IV - O titular que em cada momento preside à respectiva 
fase processual (inquérito, instrução ou julgamento) 
deve distinguir entre os objectos que revistam ou 
indiciem natureza ilícita daqueles que revistam natureza 
lícita ou que não sejam indiciados como de proveniência 
ilícita. 
 

Rec. Penal nº 4448/07.1TDPRT-A.P1– 1ª Sec.  
Data – 14/10/2009 
Luís Teixeira 
Artur Vargues  

 
 
 
 
7036  
 
CO-AUTORIA 
 
Sumário 
São elementos da comparticipação criminosa sob a 
forma de co-autoria: 
i - A intervenção directa na fase de execução do crime 
(execução conjunta do facto);  
ii- O acordo para a realização conjunta do facto: acordo 
que não pressupõe a participação de todos na 
elaboração do plano comum de execução do facto; que 
não tem de ser expresso, podendo manifestar-se através 
de qualquer comportamento concludente; e que não tem 
de ser prévio ao início da prestação do contributo do 
respectivo co-autor; 
iii - O domínio funcional do facto, no sentido de “deter e 
exercer o domínio positivo do facto típico”, dizer o 
domínio da sua função, do seu contributo, na realização 
do tipo, de tal forma que, numa perspectiva ex ante, a 
omissão do seu contributo impediria a realização do 
facto típico na forma planeada. 
 

Rec. Penal nº 142/08.4PUPRT.P1 – 1ª Sec.  
Data – 14/10/2009 
Donas Botto  
Maria Leonor Esteves 

 
 
 
 
7037  
 
REFORMATIO IN PEJUS 
 
Sumário 
A proibição da reformatio in pejus não é absoluta mas 
consagra tanto a decisão do tribunal de recurso como a 
que venha a ser proferida em novo julgamento 
determinado por anterior decisão que reenvia o processo 
para novo julgamento. 
 

Rec. Penal nº  1375/07.6PBMTS.P1 – 4ª Sec.  
Data – 14/10/2009 
Álvaro Melo 
Maria Deolinda Dionísio 
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7038 (Texto Integra ) 
 
SIGILO BANCÁRIO 
 
Sumário 
Não consubstancia violação do direito à reserva da 
vida privada bancária a pretensão de saber, em sede 
de investigação criminal, a identificação dos titulares 
da conta ou contas onde determinados cheques 
foram depositados. 
 
Rec. Penal nº  15788/08.2TDPRT-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 19/10/2009 
António Ramos 
Pinto Monteiro 

 
 
 
 
7039  
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
Sumário 
A fundamentação da sentença demanda, para lá do 
mais, a indicação: i. da razão de ciência de cada 
pessoa cujo depoimento o tribunal tomou em 
consideração; ii. dos motivos de credibilidade em 
testemunhas, documentos ou exames; iii. dos 
motivos pelos quais se elegeu a versão dada como 
assente em detrimento de qualquer outra de sentido 
contrário. 
 
Rec. Penal nº  7631/04.8TDPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 19/10/2009 
Custódio Silva 
Ernesto Nascimento 

 
 
 
 
7040 (Texto Integral) 
 
INDÍCIOS SUFICIENTES 
FRAUDE NA OBTENÇÃO DE SUBSÍDIO 
DESVIO DE SUBSÍDIO 
 
Sumário 
I - A avaliação da suficiência de indícios para acusar 
ou pronunciar deverá ser levada a efeito sob duas 
perspectivas autónomas: i. uma primeira, sobre a 
imputação dos factos ao arguido, no sentido de 
apurar se o mesmo pode ser por eles 
responsabilizado jurídico-penalmente; ii. uma 
segunda, sobre a consistência do acervo probatório 
recolhido e da sua reprodutibilidade em audiência de 
julgamento, na ideia de que apenas a prova 
produzida e/ou susceptível de ser valorada na fase 
de julgamento pode fundar uma decisão de 
condenação. 
II - Se, no momento da acusação ou da pronúncia, a 
prova indiciária não atinge a força necessária para 
formar a convicção razoável sobre a futura 
condenação, não deverá o processo prosseguir pois 
por certo tal convicção não será alcançada nas fases 
posteriores conhecida que é a tendência para a 
atenuação dos indícios existentes. 
III - No crime de fraude na obtenção de subsídio ou 
subvenção não se exige, como no crime de burla, 
um dolo específico, ‘a intenção de obter um 
enriquecimento ilegítimo, nem o artifício fraudulento 
ou que a mentira ou a ocultação sejam astuciosos. 
Basta-se o legislador com declarações não 
verdadeiras, inexactidões ou omissões sobre factos 
importantes sobre os requisitos que devem estar 
reunidos para obter o subsídio. 
IV - Os crimes de fraude na obtenção de subsídio ou 
subvenção e de desvio de subsídio tutelam o mesmo 

bem jurídico, porém enquanto naquele o agente 
defrauda, engana, cria uma realidade inexistente para 
obter o subsídio, no desvio o agente já está de posse do 
dinheiro e dá-lhe destino diferente, ainda que lícito. 
 

Rec. Penal nº  533/02.4TAMTS.P1 – 1ª Sec.  
Data – 21/10/2009 
Adelina Barradas de Oliveira 
Jorge Raposo 

 
 
 
 
 
7041 (Texto Integral) 
 
RECURSO 
MOTIVAÇÃO 
 
Sumário 
I - As actuais gravações em CD identificam o início e o 
fim do depoimento. 
II - Nesta conformidade, caso o recorrente junte com a 
motivação do recurso ou efectue nesta as transcrições 
dos depoimentos que sustentam a impugnação da 
matéria de facto, identificando o respectivo depoente, 
não carece o mesmo de referenciar as especificações 
constantes da acta de julgamento. 
 
Rec. Penal nº  1233/06.1TASTS.P1 – 1ª Sec.  

Data – 21/10/2009 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
 
7042 (Texto Integral ) 
 
PENA ACESSÓRIA 
 
Sumário 
A opção legislativa em 2001 (Lei 77/2001, de 13.7) foi a 
de abandonar a possibilidade de punir com pena 
acessória de proibição de conduzir veículos com motor 
aquele que for condenado por crime cometido no 
exercício de condução com grave violação das regras de 
trânsito rodoviário, a menos que a sua conduta integre 
ainda os crimes indicados no artigo 69º, n.º 1, al. a) do 
Código Penal. 
 
Rec. Penal nº  231/02.9GNPRT.P1 – 1ª Sec.  

Data – 21/10/2009 
Maria do Carmo Silva Dias  
Luís Teixeira 

 
 
 
 
7043 (Texto Integral ) 
 
ABUSO DE CONFIANÇA FISCAL 
DESCRIMINALIZAÇÃO 
 
Sumário 
A despenalização do crime de abuso de confiança fiscal 
operada pelas alterações ao artigo 105º do RGIT, 
introduzidas pela Lei 64-A/2008, de 31/12, não abrange 
o crime de abuso de confiança contra a Segurança 
Social. 
 
Rec. Penal nº  7310/02.0TDPRT.P1– 1ª Sec.  

Data – 21/10/2009 
Melo Lima 
Francisco Marcolino  
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7044 (Texto Integral ) 
 
FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO 
INSUFICIÊNCIA DA MATÉRIA DE FACTO 
PROVADA 
MANDATÁRIO 
DIREITO DE CRÍTICA 
 
Sumário 
I- Constituindo o teor de uma carta dirigida à Ordem 
dos Advogados o objecto da acusação e da 
subsequente condenação por crime de difamação, 
traduzir-se-á numa insuficiência de fundamentação 
da matéria de facto, por omissão do dever 
processual da descoberta da verdade, limitar-se o 
tribunal a apreciar alguns factos naquela contidos, 
olvidando todos os outros que não só poderiam 
ajudar a compreender a conduta de quem a 
escreveu como justificá-la. 
II- Dos deveres do mandatário derivam para o 
cliente, entre outros, o direito de contactar, o direito 
a ser informado do andamento do processo, o direito 
a uma nota de honorários esclarecedora e 
perceptível. 
III- Cai nos limites tidos por razoáveis e admissíveis 
de qualquer cidadão/cliente criticar os serviços 
prestados e honorários pagos. 
 
Rec. Penal nº  2205/06.1TDPRT.P1 – 1ª Sec.  

Data – 28/10/2009 
Luís Teixeira 
Artur Vargues  

 
 
 
 
7045 (Texto Integral ) 
 
TRIBUNAL COLECTIVO 
NOVO JULGAMENTO 
 
Sumário 
Tendo o Tribunal da Relação constatado que o 
processo não continha elementos suficientes para 
determinar as penas a aplicar e ordenado a baixa 
para que o tribunal recorrido procedesse à 
reabertura da audiência, nos termos dos artigos 
369º, n.º 2 e 371º do CPP, a fim de investigar a 
situação pessoal económica dos arguidos e aplicar as 
penas tidas por adequadas, impõe-se que os juízes 
que venham a constituir o Tribunal Colectivo sejam 
aqueles que para o efeito estejam a assegurar 
funções jurisdicionais no respectivo tribunal que 
tenha competência para o efeito. 
 
Rec. Penal nº  506/05.5PBMAI.P1 – 1ª Sec.  

Data – 28/10/2009 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro (Vencida conforme  
declaração junta) 
Baião Papão 

 
 
 
 
7046 (Texto Integral) 
 
ACUSAÇÃO PARTICULAR 
ACUSAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA 
 
Sumário 
I- O MP não pode colmatar as deficiências da 
acusação do assistente atinentes a qualquer facto, 
seja reportado aos elementos objectivos, seja ao 
elemento subjectivo do tipo legal imputado.  
II-. A falta de alegação do dolo, mormente num 
crime essencialmente doloso, não é um pormenor 

que possa ser tido como implícito, na descrição dos 
elementos objectivos do tipo. 
 

Rec. Penal nº  584/07.2GCETR.P1 – 4ª Sec.  
Data – 28/10/2009 
Ernesto Nascimento 

 
 
 
 
7047 (Texto Integral) 
 
QUEIXA 
 
Sumário 
I- A queixa delimita o procedimento criminal quer 
relativamente aos factos quer relativamente à autoria na 
mesma indicados, não cobrindo as alterações 
eventualmente ocorridas relativamente a esta.  
II- Inexistindo queixa, a notificação do Assistente, pelo 
MºPº, para deduzir acusação não sana aquela omissão, 
antes constitui nulidade insanável. 
 

Rec. Penal nº  3485/07.0TAVNG.P1 – 4ª Sec.  
Data – 28/10/2009 
Olga Maurício 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
7048  
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
CÚMULO JURÍDICO DE PENAS 
CÚMULO MATERIAL DE PENAS 
 
Sumário 
Se o regime geral para o concurso de contra-ordenações 
consagra a regra do cúmulo jurídico para as coimas 
aplicadas, já com referência às contra-ordenações 
rodoviárias vale a regra do cúmulo material das sanções. 
 

Rec. Penal nº  788/07.8GDVFR.P1 – 1ª Sec.  
Data – 28/10/2009 
Maria Leonor Esteves 
Vasco Freitas 

 
 
 
 
7049 (Texto Integral ) 
 
INCIDENTE TRIBUTÁVEL 
 
Sumário 
I - Ínsitos à tributação de uma determinada actividade 
processual, por estranha ao ‘desenvolvimento normal da 
lide’ estão o princípio geral da boa-fé e da lealdade 
processual que impende sobre todos os sujeitos 
processuais e o propósito de sancionar actividades e 
condutas processuais entorpecedoras da acção da justiça 
e causadoras de dispêndio inútil de meios, humanos e 
materiais. 
II - A conduta do Defensor da Arguida traduzida no facto 
de verbalizar a discordância perante as perguntas que 
estavam a ser feitas à testemunha, por parte do 
Tribunal, não é susceptível de retratar uma postura 
estranha ao normal desenvolvimento da lide. 
 

Rec. Penal nº   2/03.5TAESP-D.P1 – 4ª Sec.  
Data – 04/11/2009 
Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 
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7050 (Texto Integral ) 
 
CRIME DE DANO 
 
Sumário 
I- O crime de dano não protege directa e 
tipicamente o património, mas sim o direito do 
proprietário fazer da coisa o que quiser, lidar com 
ela como quiser, retirando da mesma, no todo ou 
em parte, as gratificações ou utilidades que ela pode 
oferecer. 
II- A imagem da coisa a salvaguardar é aquela que é 
escolhida pelo proprietário da coisa, segundo o seu 
conceito de estética e apenas esta. 
III- Configurando-se a pintura grafitti como uma 
intervenção que altera a imagem exterior da coisa, 
querida pelo respectivo proprietário, integrará a 
mesma o crime de dano, verificados que se mostrem 
os restantes elementos constitutivos do ilícito. 
 
Rec. Penal nº  129/07.4PGMTS.P1 – 1ª Sec.  

Data – 04/11/2009 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
 
7051 (Texto Integral ) 
 
PROCESSO SUMÁRIO 
SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO PROCESSO 
 
Sumário 
Do regime processual atinente à suspensão 
provisória do processo ‘adaptado’ ao específico 
formalismo relativo ao processo sumário, resulta que 
se o Ministério Público apresenta o arguido ao 
tribunal com a proposta de suspensão provisória 
incumbe ao juiz do tribunal apreciar tal 
requerimento; porém, se deduz acusação, fica-lhe 
vedada a possibilidade de promover tal suspensão. 
 
Rec. Penal nº   294/09.6PBMAI.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/11/2009 
Moreira Ramos 
Pinto Monteiro 

 
 
 
 
7052  
 
ABUSO DE CONFIANÇA FISCAL 
DESCRIMINALIZAÇÃO 
 
Sumário 
As condutas integradoras do crime de abuso de 
confiança à segurança social, relativas a montantes 
inferiores a €7.500,00 não se mostram 
descriminalizadas. 
 
Rec. Penal nº  491/00.0TAMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/11/2009 
Maria Deolinda Dionísio 
Ramos (vencido, cf. declaração anexa) 
Teixeira Pinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7053  
 
DEPOIMENTO INDIRECTO 
INSPECTOR DA PJ 
 
Sumário 
I- É legal a valorização das declarações feitas por 
inspector da PJ, que interveio nas investigações e 
subscreveu o “auto de reconhecimento de locais 
assaltados”, que no seu depoimento confirma a 
factualidade constante do auto, refere as circunstâncias 
em que a diligência decorreu e relata as indicações que 
o arguido foi dando no seu decurso. 
II- A diligência, reduzida a auto, em que o arguido 
interveio e na qual colaborou, tem autonomia técnico-
jurídica e fenoménica em relação ao conteúdo das suas 
declarações prestadas na fase de inquérito: o 
depoimento da testemunha, inspector da PJ, incidiu 
sobre aquela diligência e o modo como a mesma 
decorreu, e não sobre as declarações do arguido 
prestadas no inquérito. 
 
Rec. Penal nº  779/03.8PAVFR.P1 – 1ª Sec.  

Data – 04/11/2009 
Artur vargues 
Jorge Gonçalves 

 
 
 
 
7054  
 
DECISÃO INSTRUTÓRIA 
NULIDADES 
 
Sumário 
I- O regime das nulidades da sentença, do art. 379º, nº 
2, do C.P.P., é um regime especial, que não se aplica 
aos despachos. 
II- A omissão de pronúncia não é causa de nulidade da 
decisão instrutória, porque a lei a não prevê para estes 
casos. 
 
Rec. Penal nº  1387/08.2TAMAI.P1 – 1ª Sec.  

Data – 04/11/2009 
Artur vargues 
Jorge Gonçalves 

 
 
 
 
7055  
 
ENVIO ELECTRÓNICO 
 
Sumário 
Relativamente à transmissão de dados por via 
electrónica, o legislador parte do princípio de que os 
equipamentos são, por regra, fiáveis e asseguram, na 
esmagadora maioria dos casos, a perfeita recepção do 
documento. Quando tal não acontece, incumbe ao 
apresentante demonstrar que o acto não foi 
atempadamente praticado por razões que não lhe são 
imputáveis. 
 
Rec. Penal nº   129/05.9FAVNG-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/11/2009 
Artur Oliveira 
José Piedade 
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7056  
 
PROVA POR RECONHECIMENTO 
DEPOIMENTO INDIRECTO 
 
Sumário 
I – O reconhecimento de pessoas realizado em 
inquérito constitui verdadeira prova antecipada que, 
sem prejuízo de poder ser questionado em audiência 
pelos sujeitos processuais, tem valor como meio de 
prova e pode ser considerado na fundamentação da 
matéria de facto. 
II – O critério operativo da distinção entre 
depoimento directo e indirecto é o da vivência da 
realidade que se relata: se o depoente viveu e 
assistiu a essa realidade o seu depoimento é directo, 
se não, é indirecto.  
III - O artigo 129º nº1 do CPP interpretado no 
sentido de que o tribunal pode valorar livremente o 
depoimento indirecto de testemunha que relate 
conversa tida com um arguido que, podendo depor, 
se recusa a fazê-lo no exercício do seu direito ao 
silêncio, não atinge de forma intolerável, 
desproporcionada ou manifestamente opressiva, o 
direito de defesa do arguido nem o contraditório, 
que pode ser sempre realizado não só 
dialecticamente mas de facto, com a presentação de 
provas pelo seu defensor. 
 
Rec. Penal nº    91/04.5GBPRD.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/11/2009 
António Gama  
Ricardo Costa e Silva 

 
 
 
 
7057  
 
ESPECIAL COMPLEXIDADE DO PROCESSO 
CONTRADITÓRIO 
PRAZO JUDICIAL 
IRREGULARIDADE PROCESSUAL 
 
Sumário 
I – Inexistindo no CPP norma ou princípio que 
atribuam ao juiz o poder de reduzir unilateralmente 
o prazo para o arguido se pronunciar relativamente 
à declaração da especial complexidade do processo, 
esse prazo só pode ser o prazo supletivo de dez 
dias. 
II - Constitui irregularidade a omissão da audição do 
arguido sobre a declaração da especial complexidade 
do processo. 
 
Rec. Penal nº     792/08.9JAPRT-B.P1 – 4ª Sec.  

Data – 04/11/2009 
Álvaro Melo 
Maria Deolinda Dionísio 

 
 
 
 
 
7058  
 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
MEIOS DE PROVA  
 
Sumário 
Nada no texto das normas aplicáveis, permite a 
interpretação de que “prova” e “contraprova” têm de 
ser obtidas através da utilização de aparelhos de 
medição (alcoolímetros) distintos, muito menos, que 
a utilização do mesmo aparelho constitua ‘um 
método proibido de prova’ e determine a nulidade da 
prova assim obtida. 
 

Rec. Penal nº      343/09.8PBMTS.P1 – 4ª Sec.  
Data – 04/11/2009 
José Piedade 
Airisa Caldinho (vencida conforme declaração 
que junto) 
Teixeira Pinto 

 
 
 
 
7059 (Texto Integral) 
 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
REGIME MAIS FAVORÁVEL 
 
Sumário 
A aplicação imediata do regime mais favorável da 
suspensão da execução da pena de prisão, previsto no 
art. 50º, 5 do C. Penal, pressupõe que não tenha havido 
um agravamento da moldura abstracta do crime em 
causa. Neste caso, só através de uma apreciação global 
(ou em bloco) de ambos os regimes se pode concluir 
qual dos dois é, em concreto, mais favorável. 
 
Rec. Penal nº   535/04.6GBVLG-A.P1 – 1ª Sec.  

Data – 11/11/2009 
Lígia Figueiredo 
Castela Rio 

 
 
 
 
7060  
 
ABUSO DE CONFIANÇA FISCAL 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
 
Sumário 
Não é inconstitucional o condicionamento da suspensão 
da execução da pena de prisão ao pagamento da 
prestação tributária e acréscimos legais em falta: a 
obrigação em causa – pagar impostos em dívida – é 
uma obrigação pública fiscal que deriva da lei e não tem 
por fonte qualquer contrato. 
 
Rec. Penal nº   338/05.0IDPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 11/11/2009 
António Gama  
Ricardo Costa e Silva 

 
 
 
 
7061  
 
ABUSO DE CONFIANÇA 
SEGURANÇA SOCIAL 
DESCRIMINALIZAÇÃO 
 
Sumário 
A alteração legal introduzida pelo art. 113º da Lei 64-
A/2008, de 31.12, não conduziu à descriminalização dos 
crimes de abuso de confiança contra a segurança social, 
ainda que as quantias retidas (não entregues) não 
ultrapassem o montante de € 7.500,00. 
 
Rec. Penal nº   485/02.0TAVLG.P1 – 1ª Sec.  

Data – 11/11/2009 
Eduarda Lobo 
Baião Papão 
Lígia Figueiredo (Vencida Conforme declaração 
junto) 
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7062 (Texto Integral) 
 
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTE 
PENA SUSPENSA 
 
Sumário 
Nos crimes de tráfico de estupefacientes as razões 
de prevenção geral de integração e de intimidação 
só excepcionalmente se satisfazem com uma pena 
de substituição. 
 
Rec. Penal nº   96/08.7SFPRT.P1 – 1ª Sec.  

Data – 18/11/2009 
Francisco Marcolino  
Élia São Pedro 

 
 
 
 
7063 (Texto Integral) 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
DESPACHO DE SUSTENTAÇÃO 
 
Sumário 
I - A falta de fundamentação de despacho decisório, 
que não seja de mero expediente, configura 
irregularidade por omissão. 
II - Não podendo esta ser considerada suprida, 
impõe-se a respectiva reparação quando a mesma 
inviabilize um efectivo recurso. 
III - O despacho de sustentação ou reparação não 
constitui uma mera faculdade antes um poder-
dever, por força da imposição constitucional e legal 
do dever de fundamentação das decisões judiciais. 
IV - A motivação do recurso que coloque novas 
questões ou constitua enfoque diverso da 
problemática apreciada, obriga à prolação de novo 
despacho sobre a matéria do recurso (a reparar ou a 
sustentar o decidido). 
 
Rec. Penal nº   736/03.4TOPRT-SJ.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/11/2009 
António Gama  
Ricardo Costa e Silva 

 
 
 
 
7064 (Texto Integral) 
 
DESOBEDIÊNCIA 
 
Sumário 
O não acatamento da ordem judicial de entrega da 
carta de condução, por parte de condenado em 
inibição de conduzir, integra o crime de 
desobediência do artigo 348º nº1 al. b) do Código 
Penal. 
 
Rec. Penal nº   1952/08.8TAVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/11/2009 
Olga Maurício 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
7065 (Texto Integral) 
 
SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO PROCESSO 
 
Sumário 
Na decisão de concordância/não concordância 
relativamente à suspensão provisória do processo 
não compete ao juiz de instrução avaliar os indícios 
do inquérito com vista a determinar se o grau de 
culpa do arguido é elevado ou se as injunções e 

deveres de conduta decididos pelo Ministério Público são 
insuficientes mas sim verificar se, na decisão proposta, 
há questões que contendem com direitos fundamentais 
do arguido. 
 
Rec. Penal nº   219/09.9PAMAI.P1 – 1ª Sec.  

Data – 18/11/2009 
Adelina Barradas de Oliveira 
Jorge Raposo 

 
 
 
 
7066 (Texto Integral) 
 
INSUFICIÊNCIA DA MATÉRIA DE FACTO PROVADA 
 
Sumário 
I - Para a escolha e fixação da pena são fundamentais os 
dados relativos ao agente, quer os relativos ao facto 
ilícito, à conduta anterior e posterior ao facto, os factos 
relativos à sua personalidade, os factos relativos às 
condições pessoais e situação económica. 
II - Para alcançar o conhecimento da situação pessoal e 
económica do agente, pode o juiz lançar mão de todos 
os meios de prova que lhe forem acessíveis, 
nomeadamente socorrer-se do relatório social. 
III - Ocorre omissão de diligência essencial a configurar 
o vício da insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada, se o tribunal não cuidou de providenciar 
para obter os elementos relativos à situação pessoal e 
económica do arguido. 
 
Rec. Penal nº   12/08.6GDMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/11/2009 
Olga Maurício 
Artur Oliveira 

 
 
 
 
7067 (Texto Integral) 
 
NOTIFICAÇÃO AO MANDATÁRIO 
FALTA DE NOTIFICAÇÃO 
IRREGULARIDADE PROCESSUAL 
 
Sumário 
I - A constituição de advogado, com a consequente 
substituição do Defensor nomeado pelo Tribunal, não 
obriga à repetição de qualquer acto já validamente 
realizado, designadamente a novas notificações do 
processado anterior, sendo ónus do advogado 
constituído inteirar-se do estado dos autos e proceder 
em conformidade. 
II - Havendo mandatário constituído, qualquer 
nomeação de Defensor, por falta daquele, reconduz-se 
ao simples acto para o qual é nomeado. 
III - Realizada, embora, a audiência sem a presença do 
advogado por este não ter comunicado ao tribunal, em 
tempo útil, qualquer impedimento, já para a leitura da 
sentença, a realizar em data posterior, impõe-se que o 
mesmo seja notificado. 
IV - A omissão desta notificação reconduz-se a uma 
irregularidade que, por contender com o direito ao 
recurso, deve ser suprida mediante a notificação da 
sentença ao mesmo advogado. 
 
Rec. Penal nº    32/07.8TABAO-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/11/2009 
Maria Deolinda Dionísio 
Moreira Ramos 
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7068 (Texto Integral) 
 
SUSPENSÃO PROVISÓRIA DO PROCESSO 
 
Sumário 
A decisão de não concordância relativamente à 
suspensão provisória do processo, por parte do juiz 
de instrução criminal, com base na insuficiência da 
injunção para responder às exigências de prevenção 
que no caso se fazem sentir, não consagra 
interpretação violadora do princípio do acusatório. 
 
Rec. Penal nº   1418/08.6TAMAI-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 18/11/2009 
Custódio Silva 
Ernesto Nascimento 

 
 
 
 
 
 
7069  
 
PERDA A FAVOR DO ESTADO 
 
Sumário 
Para que ocorra a perda dos instrumentos e objectos 
produzidos pelo crime é apenas necessário que, pela 
sua natureza ou pelas circunstâncias do caso, esses 
objectos ponham em risco a segurança das pessoas, 
a moral ou a ordem públicas, ou ofereçam sério 
risco de ser utilizados para o cometimento de novos 
factos ilícitos típicos. 
 
Rec. Penal nº    688/08.4TAMAI-A.P1 – 1ª Sec.  

Data – 18/11/2009 
Jorge Gonçalves 
Adelina Barradas de Oliveira 

 
 
 
 
 
 
7070 (Texto Integral) 
 
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA 
REVOGAÇÃO 
 
Sumário 
I - A finalidade essencial visada pelo instituto da 
suspensão da execução da pena é a ressocialização 
do agente, na vertente da prevenção da 
reincidência, cujas possibilidades de êxito são 
aferidas, no momento da decisão, em função dos 
indicadores enumerados no n.º 1 do art. 50º do C. 
Penal. 
II - Decorrido o prazo da suspensão da execução da 
pena, a mesma não deve ser declarada extinta sem 
que previamente se realizem as diligências 
pertinentes no sentido de saber se existem ou não 
fundamentos que possam conduzir à revogação da 
suspensão ou à aplicação do disposto no art. 55º do 
C. Penal. 
 
Rec. Penal nº  284/07.3PTPRT.P1 – 1ª Sec.  

Data – 18/11/2009 
Maria Leonor Esteves 
Vasco Freitas 

 
 
 
 
 
 
 
 

7071 (Texto Integral) 
 
CONSTITUIÇÃO DE ARGUIDO 
ABERTURA DE INSTRUÇÃO 
 
Sumário 
I – A jurisprudência do Ac. Nº1/2006 do STJ tem de ser 
actualizada e interpretada em conjugação com as 
alterações da Reforma de 2007, nomeadamente o 
acrescento que introduziu no artigo 58º nº1 al. a) ao 
exigir para a constituição de arguido em inquérito a 
suspeita fundada da prática de crime. 
II - A falta de constituição como arguido durante o 
inquérito não inviabiliza o requerimento de abertura de 
instrução por parte do assistente contra pessoa 
denunciada. 
 
Rec. Penal nº    3906/08.5TAMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/11/2009 
António Gama  
Ricardo Costa e Silva 

 
 
 
 
 
 
7072 (Texto Integral) 
 
SEGREDO DE JUSTIÇA 
 
Sumário 
Com as alterações introduzidas na publicidade do 
processo penal, a Lei 48/2007 não operou a 
descriminalização do crime de violação do segredo de 
justiça cominado no artigo 371º do C.Penal. 
 
Rec. Penal nº   3690/05.4TDPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/11/2009 
Ângelo Morais 
Borges Martins 

 
 
 
 
 
 
7073 (Texto Integral) 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
Sumário 
Ao referir que a arguida confirmou quase integralmente 
os factos acima transcritos sem discriminar os que 
confirmou e os que negou e uma vez que além das suas 
declarações o tribunal apenas conta com as certidões 
juntas aos autos, é de concluir que a sentença revela 
insuficiência de fundamentação e de exame crítico da 
prova – o que determina a sua nulidade. 
 
Rec. Penal nº    802/08.0TAVLG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/11/2009 
Artur Oliveira 
José Piedade 
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7074 (Texto Integral) 
 
DENÚNCIA CALUNIOSA 
CONSUMAÇÃO 
TRIBUNAL COMPETENTE 
 
Sumário 
I - A consumação da denúncia caluniosa ocorre com 
a apresentação da denúncia ao MºPº ou a outra 
entidade sobre a qual recaia o dever de lha 
comunicar. 
II - Tendo a denúncia dado entrada nos Serviços do 
MºPº do Porto, é esta comarca a competente para os 
ulteriores trâmites processuais, realização da 
instrução incluída. 
 
Rec. Penal nº     7451/05.2TDPRT-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/11/2009 
Maria Deolinda Dionísio 
Moreira Ramos 

 
 
 
 
7075 (Texto Integral) 
 
GRAVAÇÃO DA PROVA 
 
Sumário 
A deficiência da gravação que acarrete 
imperceptibilidade da prova, é equiparável à sua 
falta absoluta, a configurar uma nulidade processual 
que pode ser arguida até ao derradeiro dia para a 
interposição do recurso, no caso de o recorrente 
apenas, então, se aperceber da imperceptibilidade 
da gravação. 
 
Rec. Penal nº     4/07.2TAMTR.P1 – 1ª Sec.  

Data – 25/11/2009 
Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 

 
 
 
 
7076  
 
PENAS DE SUBSTITUIÇÃO 
PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA 
COMUNIDADE 
 
Sumário 
I - Estando o arguido activo e socialmente inserido e 
sendo a prisão a última ratio das consequências 
jurídicas do crime, deve o tribunal esgotar todas as 
penas substitutivas, permitindo que àquele não 
sejam cortados os laços familiares e sociais. 
II - A prestação de trabalho a favor da comunidade 
constitui um meio de expiação do ilícito criminal que 
alivia a comunidade dos encargos económicos 
inerentes à pena de prisão e fomenta no condenado 
o sentimento de pertença e de membro útil e activo 
na comunidade em que se insere. 
 
Rec. Penal nº    93/09.5GBOAZ.P1 – 1ª Sec.  

Data – 25/11/2009 
Donas Botto  
Maria Leonor Esteves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7077  
 
ABUSO DE CONFIANÇA 
SEGURANÇA SOCIAL 
DESCRIMINALIZAÇÃO 
 
Sumário 
O limite de 7500 euros consagrado no n.º 1 do art. 105º 
do Regime Geral das Infracções Tributárias, na redacção 
que lhe foi dada pelo art. 113º, da Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, não é aplicável ao crime de abuso de 
confiança contra a Segurança Social previsto no art. 
107º do RGIT. 
 
Rec. Penal nº    380/06.4TAVRL.P1 – 1ª Sec.  

Data – 25/11/2009 
Jorge Raposo 
José Carreto 

 
 
 
 
7078  
 
FUNDAMENTAÇÃO 
 
Sumário 
No que se refere à credibilidade das declarações, o 
tribunal de recurso, por não ter o domínio das 
circunstâncias concretas em que foram prestadas, 
limita-se a aferir a razoabilidade da motivação 
apresentada, só intervindo quando ela se mostre 
improvável ou inverosímil. 
 
Rec. Penal nº    1423/07.0PAVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/11/2009 
Artur Oliveira 
José Piedade 

 
 
 
 
7079  
 
ABUSO DE CONFIANÇA 
SEGURANÇA SOCIAL 
DESCRIMINALIZAÇÃO 
 
Sumário 
O limite de 7500 euros consagrado no n.º 1 do art. 105º 
do Regime Geral das Infracções Tributárias, na redacção 
que lhe foi dada pelo art. 113º, da Lei n.º 64-A/2008, de 
31 de Dezembro, não é aplicável ao crime de abuso de 
confiança contra a Segurança Social previsto no art. 
107º do RGIT. 
 
Rec. Penal nº     1865/06.8TASTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 25/11/2009 
Artur Vargues  
Jorge Gonçalves 
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7080  
 
PROCESSO ABREVIADO 
 
Sumário 
É irrecorrível o despacho proferido em processo 
abreviado a designar data para a audiência de 
julgamento para além do prazo de 90 dias. 
 
Rec. Penal nº      437/08.7GNPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 02/12/2009 
Pinto Monteiro 
Coelho Vieira 

 
 
 
 
7081  
 
SIGILO BANCÁRIO 
 
Sumário 
I - O princípio da prevalência do interesse 
preponderante implica, relativamente à quebra do 
dever de sigilo bancário, a ponderação: a) da 
gravidade do crime, aferida em abstracto e em 
concreto; b) do prejuízo irreversível para a 
descoberta da verdade se as informações, não 
podendo ser obtidas de outro modo, não forem 
prestadas. 
II - Em abstracto, considera-se “crime grave” o 
crime punível com pena de prisão superior, no seu 
máximo, a três anos; em concreto, a gravidade do 
crime afere-se em face já das circunstâncias 
concretas que envolveram a sua prática, já da 
verificação de uma ‘necessidade social premente’ de 
revelação da informação coberta pelo dever de 
sigilo. 
III - Indiciando-se a prática de uma falsificação de 
documento e averiguando-se sobre a falsificação de 
uma assinatura que não encontra relação necessária 
com o que os pretendidos documentos bancários 
podem dar a conhecer, não se verificam os 
requisitos que demandam a quebra do sigilo 
bancário. 
 
Rec. Penal nº    216/08.1JAPRT-A.P1– 4ª Sec.  

Data – 02/12/2009 
Custódio Silva 
Ernesto Nascimento 

 
 
 
 
 
7082  
 
ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA 
RODOVIÁRIA 
CONDUÇÃO PERIGOSA DE MEIO DE 
TRANSPORTE 
 
Sumário 
I- Enquanto o crime de ‘atentado à segurança de 
transporte rodoviário’ [290ºCP] previne actos que se 
traduzem na alteração das condições físicas em que 
se processa a circulação rodoviária, no crime de 
‘condução perigosa de veículo rodoviário’ estão em 
causa, exclusivamente, actos decorrentes da 
condução de veículo rodoviário, sejam acções que se 
ligam à falta de condições para conduzir com 
segurança, seja a execução de manobras que 
representam uma violação grosseira das regras de 
circulação. 
II- Pratica o crime de ‘condução perigosa de veículo 
rodoviário’ o condutor que, com violação dos mais 
elementares deveres de condução, por acto 
voluntário e livre, flecte para a esquerda a 

trajectória do veículo por si conduzido de forma a, 
intencionalmente, invadir a faixa de rodagem por onde 
circulava um veículo em sentido contrário, obrigando o 
condutor deste a uma manobra de recurso para evitar a 
colisão. 
 
Rec. Penal nº     981/07.3PAPVZ.P1 – 4ª Sec.  

Data – 02/12/2009 
Artur Oliveira 
José Piedade 

 
 
 
 
7083  
 
SIGILO BANCÁRIO 
 
Sumário 
I- No âmbito do dever de sigilo bancário/quebra do 
dever de sigilo, os interesses em conflito são, de uma 
parte, o dever de segredo imposto às instituições 
bancárias – para proteger já os direitos pessoais dos 
clientes (reserva da intimidade da vida privada, v.g.) já, 
conexamente, o interesse privado das relações de 
confiança e de confidencialidade entre aquelas 
instituições e os seus clientes – e, por outro, o dever e o 
interesse público do Estado em exercer o seu ius 
puniendi através da justiça penal. 
II- São critérios relevantes na ponderação do princípio 
da prevalência do interesse preponderante: a 
imprescindibilidade da prova a produzir, a gravidade do 
crime em causa, a necessidade de protecção dos bens 
jurídicos, considerada esta à luz do princípio da 
intervenção mínima na contrição dos direitos, liberdades 
e garantias fundamentais. 
III-Existindo, nos autos de investigação, cópia dos 
cheques emitidos e pagos, torna-se desproporcionado e 
injustificado o recurso aos extractos bancários com vista 
a demonstrar a existência de prejuízo patrimonial, pois 
que estes nada mais demonstram para além do que 
consta ou poderá constar naqueles cheques. 
 
Rec. Penal nº    658/04.1TAVNF-A.P1 – 1ª Sec.  

Data – 02/12/2009 
Joaquim Gomes 
Paula Guerreiro 

 
 
 
 
7084  
 
SUSPEIÇÃO 
 
Sumário 
O facto de o juiz, na qualidade de testemunha do pedido 
cível, ter intervindo em processos em que o arguido era, 
também, demandado cível, não constitui motivo sério e 
grave, adequado a gerar a desconfiança sobre a sua 
imparcialidade. 
 
Rec. Penal nº   117/04.2TABAO-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 02/12/2009 
Pinto Monteiro 
Coelho Vieira 
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7084  
 
CRIME DE USURPAÇÃO 
 
Sumário 
Não comete o crime de aproveitamento de obra 
contrafeita ou usurpada do artigo 199º do CDADC 
aquele que compra um lote de obras usurpadas, o 
destina vender a outrem e é surpreendido quando, 
ao volante do seu veículo, faz o seu transporte, pois 
que ainda não vendeu, não colocou à venda, não 
exportou, nem distribuiu ao público. 
 
Rec. Penal nº    42/05.0FBPVZ.P1 – 4ª Sec.  

Data – 02/12/2009 
Ernesto Nascimento 
Olga Maurício 

 
 
 
 
7085  
 
ANTECEDENTES CRIMINAIS 
NULIDADE DE SENTENÇA 
 
Sumário 
Enferma de nulidade, por falta de exame crítico de 
prova e omissão de pronúncia, a sentença que dá 
como provado que “o arguido já tem antecedentes 
criminais”mas não concretiza em que consistem tais 
antecedentes, nomeadamente quando estes 
constituíram ‘pedra de toque’ para os critérios de 
escolha da pena: um facto, assim tão enxuto, sem a 
individualização dos crimes, a natureza destes, o 
espaço temporal entre eles e respectivas penas, não 
permite compreender o juízo formulado em termos 
de prevenção especial. 
 
Rec. Penal nº   1743/08.6TAMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 02/12/2009 
Coelho Vieira 
Ângelo Morais 

 
 
 
 
7086  
 
PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL 
 
Sumário 
É irrelevante, em termos de prazo de prescrição do 
procedimento criminal, o período em que a decisão 
final decorrente da última decisão de recurso 
ordinário esteve pendente de recurso no Tribunal 
Constitucional, se este deixa aquela intocada. 
 
Rec. Penal nº   902/99.5PAMAI.P1 – 4ª Sec.  

Data – 02/12/2009 
Ricardo Costa e Silva 
Custódio Silva 

 
 
 
 
7087  
 
ASSISTENTE 
RECURSO 
INTERESSE EM AGIR 
 
Sumário 
I - O assistente só pode recorrer das decisões contra 
ele proferidas e das decisões que o afectem, mesmo 
que o MºPº o não tenha feito, desde que tenha 
interesse em agir. 

II - O interesse em agir consiste na necessidade de 
apelo aos tribunais para acautelamento de um direito 
ameaçado que precisa de tutela e só por essa via se 
logra obtê-la. 
III - Num contexto de desinteresse processual em que o 
assistente não deduziu acusação nem acompanhou a 
acusação pública, não há decisão proferida contra o 
assistente, nem decisão que o afecte, nem um concreto 
e próprio interesse em agir para legitimar o recurso. 
 
Rec. Penal nº   1301/08.5TAVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 09/12/2009 
António Gama  
Ricardo Costa e Silva 

 
 
 
 
7088  
 
CONDUÇÃO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL 
 
Sumário 
O exame de contraprova tem de ser efectuado em 
aparelho diverso daquele em que foi realizado o 1º 
exame de pesquisa de álcool no ar expirado. 
 
Rec. Penal nº     197/09.4PAESP.P1 – 1ª Sec.  

Data – 09/12/2009 
Paula Guerreiro; 
Eduarda Lobo 
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SOCIAL 
 
 
 
 
7089 (Texto Integral) 
 
SUBSÍDIO DE FÉRIAS 
 
Sumário 
I - Nos termos do art. 255º, n.º 1 do C. do Trabalho, 
enquanto a retribuição do período de férias 
corresponde à que o trabalhador receberia se 
estivesse ao serviço efectivo, nos termos do n.º 2, 
da mesma disposição legal, o montante do subsídio 
de férias deixa de ser igual àquela retribuição e 
passa a compreender a retribuição base e as demais 
prestações retributivas que sejam “contrapartida do 
modo específico da execução do trabalho”. 
II - Os aditivos pagos pela entidade patronal, em 
particular o trabalho suplementar, não deixam de 
traduzir o modo específico em que o trabalho foi 
executado, o que significa que devem integrar o 
subsídio de férias. 
 

Apelação nº 484/07.6TTMTS.P1 – 4ª Sec. 
 Data – 07/09/2009 

Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 

 
 
 
 
 
 
7090 (Texto Integral) 
 
COMPETÊNCIA MATERIAL 
RELAÇÃO DE TRABALHO 
 
Sumário 
I - Decorre do disposto no art. 85º da LOFTJ (Lei 
3/99, de 13/01, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei 105/2003, de 10/12) que a 
competência atribuída aos Tribunais do Trabalho se 
reporta a questões que emergem das relações de 
trabalho subordinado, ou seja, tem em vista os 
conflitos entre sujeitos duma dada relação jurídica 
que num contrato individual de trabalho teve a sua 
origem.  
II - Assim, para julgamento da acção onde a A. pede 
a condenação da R. a devolver determinada quantia 
que, em seu entender, lhe pagou indevidamente por 
ter calculado erradamente a compensação devida 
pela caducidade do contrato de trabalho a termo 
certo, é competente o Tribunal do Trabalho, na 
medida em que a questão a decidir emerge do 
contrato de trabalho a termo que vinculava as 
partes. 
 
Agravo nº   68/09.4TTVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 07/09/2009 
Fernandes Isidoro 
Albertina Pereira 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7091  
 
CONTRA-ORDENAÇÃO LABORAL 
FOLHAS DE REGISTO 
MOTORISTAS 
 
Sumário 
I - Nos termos do art. 15º, n.º 5 do Regulamento (CEE) 
n.º 3821/85 do Conselho de 20-12-85 “O condutor deve 
anotar na folha de registo as seguintes indicações: a) 
nome e apelido, no início da utilização da folha; b) a 
data e o lugar, no início e no fim da utilização da folha 
(…)”. 
II - Da referida norma legal resulta que o legislador 
impõe o dever de preenchimento da folha de registo ao 
condutor do veículo, pelo que, tendo em conta o 
disposto nos artigos 614º e 617º do C. do Trabalho de 
2003 – aplicável ao caso – a contra-ordenação 
resultante do incumprimento de tal dever é imputável ao 
condutor e não à entidade patronal. 
 
Contra-Ordenação nº    417/08.2TTVLG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 07/09/2009 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
7092 (Texto Integral) 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
REVISÃO DE PENSÃO 
 
Sumário 
I - O n.º 2 da Base XXII da Lei 2127 é inconstitucional, 
por violação do direito à justa reparação consagrado no 
art. 59º, 1, al. f) da CRP, quando interpretado no 
sentido de consagrar um prazo absolutamente preclusivo 
de 10 anos, contados a partir da data da fixação inicial 
da pensão, para a revisão da pensão devida ao 
sinistrado por acidente de trabalho, com fundamento em 
agravamento superveniente das lesões sofridas, nos 
casos em que desde a fixação inicial da pensão e o 
termo desse prazo de 10 anos tenham ocorrido 
actualizações da pensão, por se ter dado como provado 
o agravamento das lesões sofridas pelo sinistrado (Ac. 
do TC 147/2006, de 22/02/2006).  
II - A limitação prevista na referida norma já não é 
inconstitucional quando, tendo havido embora um 
pedido de revisão dentro desse prazo, a pensão nunca 
foi revista por não ter havido agravamento das lesões, 
tudo se passando como se, nesse período, não tivesse 
havido uma evolução desfavorável das sequelas da lesão 
de tal modo que o segundo pedido de actualização surge 
num momento em que se deveria ter por estabilizada a 
situação por referência a esse período de tempo (Ac. do 
TC 612/2008, de 10-12-08).  
III - A distinção assenta na ideia de consolidação 
médico-legal das lesões decorrido que seja o 
mencionado período de 10 anos, a qual, porém, não se 
verificará, se nos 10 anos subsequentes à data da 
fixação inicial da pensão esta tiver sido objecto de 
revisão confirmativa do agravamento das lesões, caso 
em que tal prazo se contará, novamente, por referência 
à data da fixação da pensão agravada. 
 
Agravo nº    202/1991.1.P1 – 4ª Sec.  

Data – 14/09/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 
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7093 (Texto Integral) 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
IRREDUTIBILIDADE DA RETRIBUIÇÃO 
 
Sumário 
I - Nos termos do art. 122º, d) do C. Trabalho, é 
proibido ao empregador “diminuir a retribuição, 
salvo nos casos previstos neste Código e nos 
instrumentos de regulamentação colectiva de 
trabalho”. 
II - Tendo-se provado que o autor, nos anos lectivos 
de 2001/2002 a 2004/2005, auferiu uma retribuição 
certa, correspondente a tempo lectivo integral que 
lhe foi atribuído de 10 horas semanais e que, a 
partir do ano lectivo de 2005/2006, passou a auferir 
a remuneração correspondente a um horário lectivo 
semanal de 6 horas, tal representa uma diminuição 
da retribuição, não permitida face ao princípio da 
irredutibilidade da retribuição. 
 
Apelação nº   803/07.5TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 14/09/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
7094  
 
TRANSMISSÃO DE ESTABELECIMENTO 
 
Sumário 
Desde a Directiva n.º 77/187/CEE, do Conselho, de 
1977-02-14, alterada pela Directiva 2001/23/CE, do 
Conselho, de 2001-03-12, o que é relevante para 
haver transmissão do estabelecimento é a 
manutenção da posição de mercado que a unidade 
económica representa, na dupla vertente da 
continuação da actividade económica e da 
manutenção do emprego, o que veio a ficar 
clarificado, entre nós, com a aprovação do Cód. do 
Trabalho (art. 318º). 
 
Contra-Ordenação nº   402/08.4TTGMR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 21/09/2009 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro 

 
 
 
7095 (Texto Integral) 
 
ACIDENTE DE TRABALHO 
SOCORROS URGENTES 
 
Sumário 
Em face do disposto no art. 19º, n.º 2 da Apólice 
Uniforme de Seguros de Acidente de Trabalho e 
tendo a ré/Seguradora invocado na contestação 
circunstancialismo que, a provar-se, a isenta do 
pagamento de qualquer pensão/indemnização ao 
sinistrado, não está ela obrigada, nesta fase do 
processo (antes da decisão final), a custear uma 
cirurgia tida por necessária, cabendo tal encargo ao 
FAT, atento o disposto no art. 13º do Dec. Lei 
142/99, de 30/4. 
 
Agravo nº   198/07.7TTVFR-A.P1 – 4ª Sec.  

Data – 28/09/2009 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro 

 
 
 

7096 
 
TRIBUNAL DO TRABALHO 
COMPETÊNCIA 
DÍVIDA 
SEGURANÇA SOCIAL 
 
Sumário 
O Tribunal do Trabalho é incompetente em razão da 
matéria para conhecer do pedido de pagamento de 
contribuições em dívida à Segurança Social. 
 
Agravo nº   300/06.6TTVRL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 28/09/2009 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro 

 
 
 
 
7097 (Texto Integral) 
 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
VAZIO LEGAL 
 
Sumário 
I - O art. 643º do Código do Trabalho foi revogado pelo 
art. 12º, n.º 1, da Lei 7/2009, de 12/12, não sendo 
passível de “reposição” (muito menos com efeitos 
retroactivos) através de Declaração de Rectificação n.º 
21/2009. 
II - Assim, e independentemente da qualificação jurídica 
do vício (inexistência jurídica, ilegalidade e/ou 
inconstitucionalidade) que afecte a “rectificação” 
introduzida pela Declaração de Rectificação n.º 21/2009, 
sempre será ela ineficaz no sentido (amplo) de que se 
mostra inapta a produzir o efeito de reposição em vigor 
do art. 643º do C. Trabalho, na versão aprovada pela Lei 
92/2003, de 27/08, revogado que foi pelo art. 12º, n.º 
1, da Lei 7/2009, de 12/02. 
 
Contra-Ordenação nº   110/09.9TTVCT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 12/10/2009 
Paula Leal de Carvalho 
Machado da Silva 

 
 
 
 
7098  
 
SUBSÍDIO DE NATAL 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
 
Sumário 
I - Com a entrada em vigor do Código de Trabalho, em 
01-12-2003, o Subsídio de Natal deixou de integrar 
quaisquer outras prestações retributivas que não a 
retribuição base e diuturnidades, designadamente o 
subsídio de agente único e o trabalho suplementar.  
II - Contudo, tais alterações não se aplicam aos efeitos 
dos factos totalmente ocorridos em data anterior à da 
entrada em vigor do Código – art. 8º, 1, parte final – ou 
seja, não se aplicam aos subsídios de férias e de Natal 
vencidos em data anterior à da sua entrada em vigor. 
 
Apelação nº    91/07.3TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 12/10/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 
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7099 (Texto Integral) 
 
CONTRATAÇÃO COLECTIVA 
REGULAMENTOS DE EXTENSÃO 
 
Sumário 
As convenções colectivas podem ser aplicáveis a 
outras entidades patronais do mesmo sector 
económico e a trabalhadores da mesma profissão ou 
profissão análoga, desde que exerçam a sua 
actividade na área e no âmbito naquelas fixado e 
não estejam filiados nas mesmas associações, ou 
ainda a empresas e trabalhadores do sector 
económico e profissional regulado, que exerçam a 
sua actividade em área diversa daquela em que a 
mesma convenção se aplica, quando não existam 
associações sindicais ou patronais e se verifique 
identidade ou semelhança económica e social. 
 
Apelação nº    483/07.8TTGMR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 19/10/2009 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
7100 (Texto Integral) 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
FALTAS INJUSTIFICADAS 
ABUSO DE DIREITO 
 
Sumário 
Configura uma situação de “abuso do direito” o 
despedimento do trabalhador com fundamento em 
faltas injustificadas, por ter estado preso, quando a 
entidade patronal permaneceu indiferente durante 
cerca de três anos e meio (29-9-2003 a 26-2-2007) 
à situação de ausência do trabalhador e só reagiu 
disciplinarmente quando o mesmo pretendeu voltar 
a trabalhar. 
 
Apelação nº   254/07.1TTVLG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 19/10/2009 
Machado da Silva 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
7101 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
ENTIDADE PATRONAL 
 
Sumário 
No quadro legal constante quer do art. 7º do DL 
272/89, quer do Cód. Trabalho, na versão aprovada 
pela Lei 99/2003, a responsabilidade do empregador 
pela violação dos tempos de descanso dependerá da 
possibilidade de lhe imputar, a título de culpa (dolo 
ou negligência), a autoria da prática da infracção. 
 
Contra-Ordenação nº    20/09.0TTMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 19/10/2009 
Paula Leal de Carvalho 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 

7102 
 
PROCESSO DISCIPLINAR 
CONSULTA DO PROCESSO 
JUSTA CAUSA DE DESPEDIMENTO 
 
Sumário 
I - O direito de consulta do processo disciplinar previsto 
no art. 413° do C. do Trabalho, aprovado pela Lei 
99/2003, de 27.08, obriga a que seja facultada ao 
trabalhador a possibilidade de consultar o processo 
disciplinar, incluindo a documentação probatória que 
dele conste, mas não abrange a obrigação de ser 
facultada cópia dessa documentação. 
II - A permissão de consulta dessa documentação 
probatória, mas não de entrega ou extracção de 
fotocópias da mesma, não determina a invalidade do 
procedimento disciplinar, tanto mais quando, alegado 
pelo trabalhador que essa omissão prejudicou o 
exercício do seu direito de defesa, disso não fez prova 
atenta a resposta negativa ao quesito da base instrutória 
em que tal questão era colocada. 
III - Constitui justa causa de despedimento, o 
comportamento da trabalhadora, gerente de uma 
instituição bancária, que sempre tendo acompanhado o 
movimento das contas bancárias de uma cliente, pessoa 
singular, e da sociedade de que esta era legal 
representante, sabia, permitiu e nada fez para impedir 
que as referidas clientes, de forma continuada, 
movimentassem fundos provenientes de cheques que se 
encontravam pendentes de boa cobrança, permitindo 
uma rotação de cheques entre as contas dessa cliente e 
da sociedade de que era legal representante, no que 
tudo resultou num descoberto de € 12.748,76, sabendo 
a trabalhadora que tal prática não era consentida pelo 
Banco, bem como sabendo das muitas ordens de 
revogação de cheques (a maioria das quais foi pela 
referida trabalhadora introduzida no sistema 
informático) por forma a não serem devolvidos por falta 
de provisão e, não obstante tudo isso, tendo ainda, em 
02.05.07, disponibilizado um livro de 150 cheques e, em 
09.07.07, um outro de 15 cheques. 
IV - À justa causa do despedimento não obstam o 
propósito humanitário (face às dificuldades financeiras 
da sociedade, ao falecimento dos pais da legal 
representante dessa sociedade e de problemas de saúde 
desta), a inexistência de proveito próprio por parte da 
trabalhadora, a insistência desta junto da cliente com 
vista à regularização da conta e a posterior reposição do 
montante do descoberto (após ser detectado e referido 
pelo Director Regional que queria a conta regularizada). 
 
Apelação nº  505/08.5TTPNF.P1 – 4ª Sec.  

Data – 26/10/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
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7103 
 
CASO JULGADO FORMAL 
REMIÇÃO DE PENSÃO 
 
Sumário 
I- Tendo sido proferida decisão no sentido de que a 
pensão não era remível e tendo tal decisão 
transitado em julgado, a mesma questão não pode 
voltar a ser apreciada nos autos, por se ter formado 
sobre ela caso julgado. 
II- Da revisão da pensão, mormente do seu 
agravamento, não resulta a fixação de uma nova 
pensão. Para efeitos de determinação da 
obrigatoriedade, ou não, da remição da pensão 
resultante do agravamento, haverá que atender ao 
montante global da pensão e não já, apenas, ao 
resultado da diferença ente este montante e o da 
pensão inicial que já havia sido objecto de remição. 
 
Agravo nº    1208/07.3TTPRT.1.P1 – 4ª Sec.  

Data – 26/10/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7104 (Texto Integral) 
 
DEMORA DO PROCESSO 
INDEMNIZAÇÃO 
 
Sumário 
O nosso direito não conhece norma semelhante à 
que existe no país vizinho, no sentido de obrigar o 
Estado a pagar as retribuições vencidas (em caso de 
despedimento que venha a ser judicialmente 
declarado ilícito) para além do tempo normal de 
tramitação do processo, que se encontra - aí - fixado 
em 60 dias. 
 
Apelação nº     747/04.2TTVFR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 02/11/2009 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro 
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
7105 (Texto Integral) 
 
PENSÃO DE INVALIDEZ 
SECTOR BANCÁRIO 
 
Sumário 
I - O DL 360/97, de 17.12 (na redacção dada pelo 
DL 377/07, de 9.11), permite que os trabalhadores 
sujeitos ao regime geral da Segurança Social, face 
ao parecer desfavorável da “comissão de 
verificação” de doença ou invalidez, recorram a uma 
2ª perícia (comissão de recurso), o que não 
acontece com o ACT publicado no BTE n.º 4, 1ª 
Série de 29-1-2005.  
II - Assim, perante parecer desfavorável nas 
aludidas condições, e sob pena de violação do 
princípio da igualdade, deve ser dada a possibilidade 
aos trabalhadores a quem é aplicável aquele ACT, a 

possibilidade de requererem novo exame médico, o qual 
deverá ser constituído em termos idênticos ao 
estabelecido para a Comissão de Recurso a que alude o 
DL 360/97, de 17.12. 
 
Agravo nº   1264/08.7TTPRT.P1 – 4ª Sec.  

Data – 02/11/2009 
Fernanda Soares 
Fernandes Isidoro 
Ferreira da Costa (Vencido. Entendo que, 
prevendo o ACT dos Bancários a realização de 
apenas um exame medico no caso de 
invalidez, não é aplicável a possibilidade de 
requerer um segundo exame médico, na 
eventualidade de os bancários requererem a 
reforma com fundamento em invalidez. Tal 
possibilidade, existente no sistema geral de 
segurança social, não sendo aplicável aos 
bancários, não viola o princípio da igualdade.) 

 
 
 
 
 
 
 
7106 
 
FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 
 
Sumário 
I - Tendo o acidente ocorrido em 27-7-2001 é aplicável 
ao mesmo a Lei 100/97, de 13/9 e o DL 143/99, de 
30/4, no que respeita à reparação dos danos 
emergentes decorrentes do acidente, nomeadamente 
quanto à natureza das prestações e ao modo de cálculo 
das mesmas. 
II - Mas já não se aplicam aqueles diplomas (ou os 
vigentes à data do acidente) quando se está a definir a 
responsabilidade do Fundo de Acidentes de Trabalho 
(FAT). Com efeito, o FAT é garante do pagamento das 
prestações devidas por acidente de trabalho só a partir 
do momento em que tenha sido proferida decisão 
judicial no sentido da verificação dos pressupostos da 
sua responsabilidade. Assim, a responsabilidade do FAT 
deve ser aferida em função da lei vigente à data em que 
o juiz é chamado a verificar a existência dos 
pressupostos desta responsabilidade, ou seja, à data em 
que profere a decisão. 
 

Agravo nº    66/2002.P1 – 4ª Sec.  
Data – 02/11/2009 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro (Vencido porque entendo 
que a competência do ‘FAT’ no âmbito da LAT 
(L. 100/97, de 13/09) – como sucede no caso 
de acidente de trabalho ocorrido em 
27.07.2001 não sendo aplicável a alteração 
introduzida pelo DL. 185/2007 de 10.05- 
recorre do regime jurídico em vigor à data do 
acidente, que aquele (FAT) garante o 
pagamento da pensão agravada (neste sentido 
cfr o acórdão na R.P. de 20.04.2009, in CJ: 
XXXIV – 2- 266/m) 
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7107 (Texto Integral) 
 
CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO  
INDETERMINADO 
DIRECTIVA COMUNITÁRIA 
NULIDADE DO TERMO 
 
Sumário 
I- Nos termos do art. 18º, n.º 4 do DL 427/89, de 
7/12, “o contrato de trabalho a termo certo a que se 
refere o presente diploma não se converte, em caso 
algum, em contrato sem termo.  
II- Contudo, como decorre do art. 2º, al. n) da Lei 
Preambular ao Código de Trabalho, “Com a 
aprovação do Código de Trabalho é efectuada a 
transposição, parcial ou total, das seguintes 
directivas comunitárias: Directiva n.º 1999/70/CE do 
Conselho, de 28 de Junho, respeitante ao acordo 
quadro CES, UNICE e CEEP relativo a contratos de 
trabalho a termo” 
III- Nem o DL 427/89, de 7/12, nem a Lei 23/04, de 
22/6, consagram medidas efectivas de protecção 
dos trabalhadores contra o uso e abuso da 
celebração de contratos de trabalho a termo e, como 
tal, não cumprem os objectivos impostos pela 
Directiva.  
IV- É assim abusivo o recurso ao disposto no art. 
18º, n.º 4 do DL 427/89, de 7/12, e no art. 10º, n.º 
2 da Lei 23/04 de 22/6, quando (como no caso da 
presente acção) os contratos de trabalho a termo do 
trabalhador perduraram num período que vai de 4-
03-2002 a 19-2-2008. 
 
Apelação nº   734/08.1TTVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 09/11/2009 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Machado da Silva (vencido conforme 
declaração que anexo) 

 
 
 
 
 
 
7108 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
CULPA DA ENTIDADE PATRONAL 
NULIDADE 
 
Sumário 
Não constando do auto de notícia e da decisão 
administrativa qualquer facto dado como provado 
donde se possa concluir pela imputação da infracção 
à arguida (entidade patronal), são nulos o auto de 
notícia e a decisão administrativa, por não terem 
respeitado o prescrito no art. 58º, 1, b) do RGCO, 
conjugado com o disposto nos arts. 379º, 1, al. a) e 
374º, 2, ambos do CPP, aplicável ex vi dos arts. 32º 
e 41º do RGCO. 
 
Contra-Ordenação nº 686/08.8TTOAZ.P1– 4ª Sec.  

Data – 09/11/2009 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7109 
 
DESPEDIMENTO COM JUSTA CAUSA 
INDEMNIZAÇÃO DE ANTIGUIDADE 
 
Sumário 
I - Nos termos do art. 429º do C. Trabalho, a graduação 
da indemnização entre 15 e 45 dias de retribuição deve 
atender ao valor da retribuição e ao grau da ilicitude.  
II - No que respeita ao critério retributivo, considerando 
o sentido útil da norma, o mesmo deve ser atendido na 
razão inversa da sua grandeza, isto é, quanto menor for 
a retribuição auferida pelo trabalhador, maior deve ser o 
número de dias a atender no cálculo da indemnização. 
 
Apelação nº    262/07.2TTVFR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 09/11/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
7110 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
CONTRATO A TERMO 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
 
Sumário 
I - O n.º 3 do artigo 443º do C. Trabalho determina que, 
no caso de contrato a termo, a indemnização por 
resolução do contrato de trabalho com fundamento em 
justa causa não pode ser inferior à que corresponde às 
retribuições vincendas (nestas se incluindo as férias e 
subsídios de férias).  
II - O artigo 221º do mesmo Código aplica-se, no que 
respeita aos proporcionais, quando o contrato de 
trabalho cessa antes do termo acordado inicialmente ou 
antes do termo da sua renovação ou renovações. 
 
Apelação nº     865/08.8TTVNG.P1 – 4ª Sec.  

Data – 16/11/2009 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro 

 
 
 
 
7111 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
RETRIBUIÇÃO 
 
Sumário 
I- Nos termos do art. 265º, 1 do C do Trabalho, compete 
ao julgador, tendo em conta a prática na empresa e os 
usos do sector ou locais, fixar a retribuição quando as 
partes o não fizeram e ela não resulte das normas de 
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho 
aplicável ao contrato. 
II- Não se tendo provado a retribuição auferida, nem 
sendo aplicável qualquer instrumento de 
regulamentação colectiva, nem tendo o autor fornecido 
outro critério, e tendo em conta que a todos os 
trabalhadores é garantida uma retribuição mínima 
mensal (art. 266º do C. Trabalho), deve a retribuição 
ser fixada de acordo com o salário mínimo vigente no 
momento em que se venceram as retribuições 
reclamadas. 
 
Apelação nº      553/07.2TTVFR.P1 – 4ª Sec.  

Data – 16/11/2009 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro  
Paula Leal de Carvalho 
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7112 
 
DESPEDIMENTO ILÍCITO 
RETRIBUIÇÕES VENCIDAS 
 
Sumário 
Face a um despedimento ilícito, as retribuições 
vencidas entre a data da sentença e o trânsito em 
julgado da mesma são devidas pela entidade 
patronal, mesmo que só o trabalhador tenha 
interposto recurso e este venha a ser julgado 
improcedente. 
 
Apelação nº      8/06.2TTVNG-B.P1 – 4ª Sec.  

Data – 23/11/2009 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro 

 
 
 
 
7113 
 
IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
PROVA GRAVADA 
 
Sumário 
Sendo impugnada a decisão da matéria de facto com 
fundamento em prova gravada, é de anular a 
audiência de discussão e julgamento se a gravação 
dos depoimentos prestados sobre a matéria 
impugnada, efectuada em “sistema áudio digital 
Habilus Media Studio”, se perdeu em consequência 
de posterior formatação do equipamento informático 
e sem que existisse duplicado ou cópia de segurança 
dessa gravação, determinando, em consequência, a 
impossibilidade dessa reapreciação pela Relação. 
 
Apelação nº      640/08.0TTMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 23/11/2009 
Paula Leal de Carvalho 
André da Silva 
Machado da Silva 

 
 
 
 
 
 
7114 
 
CONTRA-ORDENAÇÃO 
VINCULAÇÃO TEMÁTICA 
 
Sumário 
O Tribunal do Trabalho, mormente em sede de 
decisão da matéria de facto, não se encontra 
vinculado pela decisão proferida anteriormente pela 
autoridade administrativa, pois todo o conteúdo 
anterior do processo, incluída, por isso, também a 
decisão, igualmente a de facto, equivale a acusação. 
 
Apelação nº      942/08.5TTBCL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 30/11/2009 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro  
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7115 
 
CONTRATO DE TRABALHO 
GERENTE 
 
Sumário 
O contrato de trabalho é compatível com o exercício de 
funções de gerência de uma sociedade, designadamente 
quando o gerente nem sequer é sócio da sociedade em 
causa. 
 
Apelação nº      995/07.3TTMTS.P1 – 4ª Sec.  

Data – 30/11/2009 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro  
Paula Leal de Carvalho 

 
 
 
 
7116 (Texto Integral) 
 
LEGITIMIDADE PASSIVA 
 
Sumário 
A ré (entidade patronal) tem interesse em contradizer e, 
nessa medida, tem legitimidade passiva para contestar a 
acção onde a autora pede a sua condenação a 
reconhecer que não efectuou os descontos para a 
segurança social. 
 
Agravo nº       244/09.0TTOAZ.P1 – 4ª Sec.  

Data – 07/12/2009 
Fernanda Soares 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro 

 
 
 
 
7117 (Texto Integral)  
 
PROCEDIMENTO CAUTELAR 
IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO 
 
Sumário 
I – A impugnação da decisão proferida sobre matéria de 
facto, criada pela reforma do processo civil de 
1995/1996, foi introduzida no processo laboral pelo CPT 
de 2000, embora alguns já a admitissem anteriormente. 
II – Desde 2000-01-01 é possível impugnar tal decisão 
no fora laboral, tanto nas acções definitivas, como nos 
procedimentos cautelares, mormente, no de suspensão 
do despedimento individual, mesmo que a prova seja 
apenas documental. 
III – O deferimento da providência cautelar de 
suspensão do despedimento individual resulta de um 
juízo de mera verosimilhança ou de probabilidade, 
embora séria, de que não existe justa causa e não de 
um juízo de certeza, como na acção definitiva. 
 
Agravo nº      277/09.6TTVRL.P1 – 4ª Sec.  

Data – 07/12/2009 
Ferreira da Costa 
Fernandes Isidoro  
Paula Leal de Carvalho (voto vencida conforme 
declaração em anexo). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO INTEGRAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 55

CÍVEL 
 

 

 

Sumário nº 6863 
 
 
 
● Rec. 602-03.3TBETR-B.P1. Relator – Vieira 
e Cunha. Decisão recorrida de 7/7/05. 
Adjuntos – Des. Mª das Dores Eiró e Des. 
Proença Costa. 
 
Acórdão do Tribunal da Relação do Porto 
 
Os Factos 
Recurso de agravo interposto na acção com 
processo incidental de oposição à penhora 
nº602/03.3TBETR-B, do 1º Juízo da Comarca 
de Estarreja. 
Agravante/Executado – B…………… 
Agravado/Exequente – C……………. 
 
Por despacho proferido nos autos em 
4/3/2005, foi deferida a pretensão do 
Exequente de penhora dos bens móveis que 
se achassem no domicílio dos Executados 
B……………. e mulher D…………….., com remoção 
de bens. 
Por requerimento dirigido ao processo em 26 
de Abril de 2005, o Executado pediu fosse 
ordenada, a si Requerido, a restituição 
imediata do ouro descrito sob as verbas nºs 
7, 8 e 9 do auto de penhora. 
O Exequente opôs-se ao requerimento. 
 
Despacho Recorrido 
Com fundamento em que não existe razão 
material e substantiva para distinguir entre a 
situação do bem que está a ser objecto de 
uso momentâneo (na altura da realização da 
penhora), na casa, e a situação de o objecto 
estar colocado autonomamente em qualquer 
canto da casa, ambos se achando no interior 
do domicílio dos executados, e, dessa forma, 
caindo na âmbito do anterior despacho 
determinativo de penhora, foi indeferida a 
requerida entrega dos objectos penhorados. 
 
Conclusões do Recurso de Agravo: 
1 – O douto despacho recorrido violou o 
disposto nos artºs 822º al.c), 837º nºs 1 e 4, 
848º nºs 1 e 3 e 1345º nº1 C.P.Civ. e nos 
artºs 1733º al.f) e 2103º-C C.Civ. 
2 – O despacho determinativo da penhora, 
assim como o prévio requerimento de 
nomeação de bens à penhora, não fazem a 
identificação e a especificação de quaisquer 
objectos em ouro de uso pessoal e deveriam 
tê-lo feito, para os poderem englobar (artº 
837º nºs 1 e 4 C.P.Civ.), até ser possível 
ponderar e/ou contraditar sobre se se trata de 
objectos cuja apreensão seja ofensiva dos 
bons costumes – artº 822º al.c) C.P.Civ. 

3 – Quando nomeou bens móveis à penhora, 
o Exequente propôs-se para seu fiel 
depositário, por isso não estava a englobar 
nos móveis os objectos de ouro, que terão 
sempre de ser depositados na C.G:D., à 
ordem do tribunal – artº 848º nºs 1 e 3 
C.P.Civ. 
4 – É a própria lei que, em normas 
diferenciadas, estabelece um tratamento 
diferenciado para esse tipo de objectos. 
5 – Deve ser revogada a decisão e substituída 
por outra que ordene a restituição ao 
Executado dos nomeados objectos em ouro. 
 
O Exequente não produziu contra-alegações. 
 
Factos Apurados 
Encontram-se provados os factos supra 
resumidamente descritos e relativos à 
alegação da Oponente, para além do teor da 
decisão judicial impugnada.  
Mais se prova que consta do auto de penhora 
o seguinte: 
“Verba nº 7 – um anel aparentemente em 
ouro, com dois contrastes, uma pedra grande 
azul, com feitios de ambas as laterais, ao 
queal se não atribui valor por não possuirmos 
conhecimentos técnicos para tal.” 
“Verba nº 8 – um anel aparentemente em 
ouro, com dois contrastes, com quatro pedras 
brancas e feitios laterais, ao qual se não 
atribui valor por não se possuir 
conhecimentos técnicos para tal.” 
“Verba nº 9 – uma pulseira aparentemente 
em ouro, com dois contrastes, com um fecho 
e com quarenta elos, à qual não se taribui 
valor por se não possuir conhecimento técnico 
para tal.” 
 
Fundamentos 
A pretensão da Agravante resume-se ao 
questionar dos seguintes itens:  
– Saber se o despacho determinativo da 
penhora, assim como o prévio requerimento 
de nomeação de bens à penhora, não fazem a 
identificação e a especificação de quaisquer 
objectos em ouro de uso pessoal e deveriam 
tê-lo feito, para os poderem englobar (artº 
837º nºs 1 e 4 C.P.Civ.), até ser possível 
ponderar e/ou contraditar sobre se se trata de 
objectos cuja apreensão seja ofensiva dos 
bons costumes – artº 822º al.c) C.P.Civ. 
– Saber se, quando nomeou bens móveis à 
penhora, o Exequente propôs-se para seu fiel 
depositário, por isso não estava a englobar 
nos móveis os objectos de ouro, que terão 
sempre de ser depositados na C.G.D., à 
ordem do tribunal – artº 848º nºs 1 e 3 
C.P.Civ. 
Vejamos de seguida. 

I 
Em primeiro lugar, e por necessária clareza 
de raciocínio, haveremos de estabelecer que o 
regime jurídico aplicável aos presentes autos 
é o que decorre do Código de Processo Civil, 
na redacção anterior à reforma de 2003. 
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Na verdade, esta reforma, consagrada que foi 
pelo D.-L. nº 38/2003 de 3 de Março, 
estabeleceu no seu artº 21º que as normas 
alteradas, designadamente as do processo 
civil, só se aplicariam aos processos entrados 
em juízo a partir de 15 de Setembro de 2003 
– ora, o presente processo entrou em juízo 
em momento anterior a tal data. 
Em causa, sobre o mais, o disposto nos artºs 
837º nºs 1 e 4 C.P.Civ. – a nomeação deve 
identificar, tanto quanto possível, os bens a 
penhorar (…) e, relativamente aos móveis, 
designar-se-á o lugar em que se encontram e 
far-se-á a sua especificação, se for possível. 
Nos autos, o Exequente contentou-se em 
requerer a penhora dos bens móveis que se 
achassem no domicílio dos executados, com 
remoção de bens, bastando-se com esta 
menção genérica. 
Verdade porém que a doutrina tende a 
conceder o “benefício da dúvida”, com certa 
facilidade, ao exequente. 
Assim, J. Alberto dos Reis, Processo de 
Execução, II/86: “Como bem se 
compreenderá, estas prescrições, se fossem 
entendidas em termos rígidos, criariam 
graves embaraços ao exequente. Que o 
executado, quando use do direito concedido 
pelo artº 834º satisfaça completamente ao 
que o artº 837º determina, está bem; não há 
nisso exigência desmarcada: o executado tem 
ao seu alcance os elementos necessários para 
dar cumprimento à lei; considere-se agora a 
posição do exequente; como há-de ele 
colocar-se em condições de fazer a 
identificação completa dos bens a nomear? 
Quanto aos móveis, por exemplo: como há-de 
especificá-los se não sabe com exactidão qual 
o mobiliário que o executado tem em sua 
casa? Como há-de, quanto aos créditos, 
fornecer todas as indicações exigidas pela 4ª 
alínea do artº 837º”? 
“Estas considerações explicam as restrições e 
reservas que o artigo teve o cuidado de fazer 
com as palavras “tanto quanto possível”, “se 
for possível”. Há-de atender-se à situação em 
que se encontra o exequente; não deve 
esperar-se dele o que não seria razoável 
exigir; reclame-se só o que ele esteja em 
condições de mencionar”. 
Neste sentido, também, Ac.R.L. 25/2/97 
Col.I/137 ou Ac.R.E. 29/10/87 Bol.370/634. 

II 
A longa citação que antecedeu justificou que, 
requerimentos como aquele que foi efectuado 
nos autos, pedindo a genérica penhora de 
móveis em determinado local, tenham sido 
pacificamente acolhidos nos tribunais e 
fossem abundantemente efectuados perante 
os juízes, no regime anterior a 2003. 
De resto, no seguimento também da citação 
anterior, não se pode hipotizar que o concreto 
Exequente soubesse da existência de jóias no 
domicílio do Executado, para além de outros 
“móveis”, decorativos ou de utilidade prática. 

É certo, e toda a polémica teve início em tal 
constatação, que era o Executado quem trazia 
ou usava, no seu próprio corpo, as ditas jóias. 
Esse facto concreto porém, não elimina que 
tais jóias se encontrassem, na altura, no 
domicílio do Executado, onde este mesmo 
Executado se encontrava. 
Por outro lado, o Executado não especifica 
como é que a penhora de objectos em ouro, 
ainda que transportados pelo Executado, pode 
ser ofensiva dos bons costumes, facto que 
aliás se não divisa, de acordo com o disposto 
no artº 822º al.c) C.P.Civ. (a noção de 
“ofensa dos bons costumes”, na penhora, 
pode encontrar-se em J. Alberto dos Reis, 
Processo de Execução, I/349 a 351). 
Por outro lado, o argumento de que as pedras 
e metais preciosos (que, saliente-se, não se 
conhece de ciência certa se existem no 
processo) deveriam ser depositados na Caixa 
Geral de Depósitos (artº 848º nº3 C.P.Civ.) – 
e que, por isso, propondo-se a remoção, o 
Exequente não estaria a pensar em “jóias” no 
respectivo requerimento de penhora de 
móveis – é um argumento, salvo o devido 
respeito, meramente formal e procedimental, 
cabendo apenas ao Mmº Juiz “a quo” fazê-lo 
cumprir, oficiosamente ou mediante 
requerimento das partes. 
Por outro lado, da incomunicabilidade dos 
bens como as “jóias” dos autos – artº 1733º 
al.f) e 2103º-C C.Civ. – nada se retira quanto 
à sua impenhorabilidade. 
Ou seja: pese embora o tratamento 
diferenciado de tais objectos noutros locais do 
direito, de tal facto não se retira a 
impossibilidade da respectiva penhora. 
Em conclusão: cremos que o agravo não 
merece provimento. 
 
Resumindo a fundamentação: 
I – O artº 837º nº4 C.P.Civ., na redacção 
anterior à reforma de 2003, usou de 
restrições e reservas nas expressões “tanto 
quanto possível”, “se for possível”, a fim de 
atender à situação em que se encontra o 
exequente; não deve esperar-se dele o que 
não seria razoável exigir; só se deve reclamar 
do exequente o que ele esteja em condições 
de mencionar. 
II – Daí que requerimentos como aquele que 
foi efectuado nos autos, pedindo a genérica 
penhora de móveis em determinado local, 
tenham sido pacificamente acolhidos nos 
tribunais e fossem abundantemente 
efectuados perante os juízes, no regime 
anterior a 2003. 
III – Não ofende o disposto no artº 822º al.c) 
C.P.Civ., o artº 848º nº3 C.P.Civ.) ou, ainda 
que por analogia, o disposto nos artº 1733º 
al.f) e 2103º-C C.Civ., a penhora de jóias que 
o Arguido usava, no momento em que se 
encontrava no respectivo domicílio e era 
efectuada a diligência de penhora. 
Com os poderes conferidos pelo disposto no 
artº 202º nº1 da Constituição da República 
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Portuguesa, acorda-se neste Tribunal da 
Relação: 
No não provimento do agravo, confirmar o 
despacho recorrido. 
Custas pelo Agravante. 
 
Porto, 08/09/2009 
José Manuel Cabrita Vieira e Cunha 
Maria das Dores Eiró de Araújo 
João Carlos Proença de Oliveira Costa 
 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 6889 
 
 
Apelação nº 66/07.2TBOAZ-B.P1 
Tribunal recorrido: .º Juízo Cível de Oliveira 
de Azeméis. 
Relatora: Maria Catarina Gonçalves 
Juízes Adjuntos: Des. Dr. Teixeira Ribeiro 
Des. Dr. Pinto de Almeida. 
 
 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

 
 
I. 
Por apenso aos autos de execução que B………. 
e C………. movem contra D………. e E………., 
veio F………., Ldª reclamar um crédito, no 
valor de 110.076,97€, invocando a existência 
de um arresto efectuado, para garantia desse 
crédito, sobre um imóvel penhorado na 
execução. 
Cumpridos os demais trâmites legais, foi 
proferida sentença que decidiu não julgar 
verificado aquele crédito por considerar que o 
mesmo não gozava de garantia real. 
 
Não se conformando com essa decisão, a 
credora reclamante interpôs recurso, 
formulando as seguintes conclusões: 
A – Estabelece o art. 622º, nº 1 do Código 
Civil que “os actos de disposição dos bens 
arrestados são ineficazes em relação ao 
requerente do arresto, de acordo com as 
regras próprias da penhora”. 
B – Ora, assim sendo traduz-se o arresto 
numa garantia real completa e não num 
direito real in faciendo. 
C – Isto porque, enquanto meio de 
conservação da garantia patrimonial dos 
credores, mediante a apreensão judicial dos 
bens do devedor, o arresto não é uma medida 
provisória, mas sim uma providência de 
carácter preventivo por intermédio da qual é 
possível antecipar os efeitos da penhora. 
D – Como tal, o direito que a Recorrente tem 
sobre o imóvel propriedade dos Executados 

D………. e E………. é um direito real de 
garantia. 
E – Por sua vez, o nº 2 daquele preceito torna 
extensivos ao arresto, na parte aplicável, os 
demais efeitos da penhora. 
F – O mais importante desses efeitos é o da 
preferência em relação aos credores do 
arrestado, que não tenham garantia real 
anterior, é pois o efeito referido no nº 1 do 
art. 822º do Código Civil. 
G – Nesta medida, é o arresto de que a 
Recorrente beneficia uma garantia real que 
lhe permite reclamar o seu crédito no 
processo de execução, nos termos do art. 
865º do Código de Processo Civil, uma vez 
que constitui causa legítima de preferência na 
verificação e graduação de créditos em 
execução. 
H – Assim, o Juiz a quo, ao julgar não 
verificado o crédito reclamado pela aqui 
Recorrente, violou o disposto nos artigos 
622º, nºs 1 e 2 e 822º, nºs 1 e 2 do Código 
Civil e no artigo 865º do Código de Processo 
Civil. 

///// 
II. 
Questão a apreciar: 
Atendendo às conclusões das alegações da 
Recorrente – pelas quais se define o objecto e 
delimita o âmbito do recurso – a questão a 
apreciar e decidir consiste em saber se o 
arresto de que a Recorrente beneficia é ou 
não uma garantia real para efeitos de 
verificação e graduação do seu crédito no 
âmbito de uma execução onde foi penhorado 
o imóvel objecto daquele arresto. 

///// 
III. 
Apreciemos, pois, a questão suscitada. 
Tal como resulta do disposto no art. 865º, nº 
1 do Código de Processo Civil, só o credor que 
goze de garantia real sobre os bens 
penhorados pode reclamar, pelo produto 
destes, o pagamento dos respectivos créditos. 
Resta, pois, saber se o crédito da Recorrente 
goza ou não de garantia real sobre o imóvel o 
que equivale a saber se o arresto (invocado 
pela Recorrente) é ou não uma garantia real. 
A questão é controversa e tem dado lugar a 
diversos entendimentos na doutrina e 
jurisprudência. 
No sentido de que o arresto, ainda que não 
chegue a ser convertido em penhora, é um 
direito real de garantia que confere ao 
arrestante o direito de preferência próprio da 
penhora pronunciam-se Menezes Cordeiro 
(Direitos Reais, Reprint, pág. 771 e 772), 
Antunes Varela (Das Obrigações em Geral, 
Vol. II, 7ª ed., pág. 469, nota 1), Anselmo de 
Castro (A Acção Executiva Singular, Comum e 
Especial, 3ª ed., pág. 178), José Lebre de 
Freitas (A Acção Executiva, 1993, pág. 254, 
nota 20), Gonçalves Sampaio (A Acção 
Executiva e a Problemática das Execuções 
Injustas, 2ª ed., pág. 310) e Salvador da 
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Costa (O Concurso de Credores, 2ª ed., pág. 
13). 
Não obstante essas posições doutrinárias, o 
certo é que a nossa jurisprudência tem 
propendido para afirmar que o arresto não é 
uma garantia real e não atribui qualquer 
preferência no pagamento, razão pela qual 
não pode ser atendido para efeitos de 
reclamação do respectivo crédito no âmbito 
de uma execução onde o bem arrestado haja 
sido penhorado – cfr., entre outros, os 
Acórdãos do STJ de 03/05/2007 e 
21/11/2006, nos processos 07B747 e 
06A2980, respectivamente; os Acórdãos da 
Relação do Porto de 17/01/2005 e 
19/10/2004, com os nºs convencionais 
JTRP00037595 e JTRP00037269, 
respectivamente e o Acórdão da Relação de 
Lisboa de 17/01/2006, processo 412/2006-
6[1]. 
E, não obstante as vozes discordantes acima 
mencionadas, afigura-se-nos que esta última 
posição é a que melhor se adequa à natureza 
do arresto e a que melhor se compatibiliza 
com as disposições legais que regulam essa 
matéria. 
Vejamos. 
O arresto é tratado pelo Código Civil como um 
meio de conservação da garantia patrimonial 
que, tornando ineficazes em relação ao 
arrestante os actos de disposição dos bens 
arrestados (art. 622º nº 1 do Código Civil[2]), 
visa conservar e salvaguardar os bens do 
devedor que respondem pelo cumprimento do 
crédito (art. 601º). 
Como decorre do Código de Processo Civil – 
arts. 381º e segs. – o arresto é uma 
providência cautelar que, como tal, não tem 
carácter definitivo. 
Com efeito, para além de estar sempre 
dependente da decisão de uma outra causa (a 
acção principal) – art. 383º do Código de 
Processo Civil – o arresto está sujeito a 
caducidade, nos termos do art. 389º e 410º 
do citado diploma legal, e como tal, poderá vir 
a ficar sem efeito. 
A providência cautelar não se propõe dar 
realização directa e imediata ao direito 
substancial, visando apenas assegurar a 
eficácia da providência que, no futuro, irá 
definir, em termos definitivos a relação 
jurídica litigiosa; a providência cautelar 
assume, assim, uma natureza provisória e 
tem uma duração limitada, na medida em que 
só dura enquanto não for proferida a decisão 
final e, uma vez regulado o litígio em termos 
definitivos a providência perde a sua eficácia, 
enquanto tal. 
Ora, considerar que o arresto atribui ao 
arrestante o direito de preferência que é 
próprio da penhora equivale a atribuir-lhe um 
efeito definitivo que, enquanto providência e 
medida cautelar, não lhe pode ser atribuído. 
Mas, além de a natureza do arresto não ser 
compatível com tal preferência no 

pagamento, os termos da lei também não 
apontam nesse sentido. 
Dispõe o art. 622º, nº 1 que “os actos de 
disposição dos bens arrestados são ineficazes 
em relação ao requerente do arresto, de 
acordo com as regras próprias da penhora”. 
E, dispõe o nº 2, “ao arresto são extensivos, 
na parte aplicável, os demais efeitos da 
penhora”. 
É por força deste nº 2 que uma boa parte da 
doutrina entende ser aplicável ao arresto o 
disposto no art. 822º nº 1 que, relativamente 
à penhora, dispõe: “Salvo nos casos 
especialmente previstos na lei, o exequente 
adquire pela penhora o direito de ser pago 
com preferência a qualquer outro credor que 
não tenha garantia real anterior”. 
É preciso, porém, não esquecer que o citado 
art. 622º nº 2 não estende, 
automaticamente, ao arresto todos os efeitos 
da penhora, dispondo apenas que estes 
efeitos são, na parte aplicável, extensivos ao 
arresto. 
Ora, sendo o arresto uma providência cautelar 
e, como tal, provisória, não lhe poderão ser 
aplicáveis os efeitos da penhora que não se 
compadecem com esse carácter cautelar e 
provisório e que se destinam a produzir um 
efeito definitivo, como é o caso da preferência 
no pagamento. 
Importa ainda atentar no disposto no art. 
822º nº 2, do qual parece decorrer que o 
direito de ser pago com preferência decorre 
apenas da penhora e não do arresto não 
convertido em penhora. 
Dispõe o citado art. 822º, nº 2 que “tendo os 
bens do executado sido previamente 
arrestados, a anterioridade da penhora 
reporta-se à data do arresto”. 
E, a esse propósito, transcrevemos o que se 
escreveu no Acórdão do STJ de 03/05/2007, 
acima mencionado, que é elucidativo: “…o 
que este preceito estatui é que, tendo havido 
arresto, a anterioridade da penhora se reporta 
à data deste. Cremos poder ver aqui até uma 
negação de que o arresto confira preferência, 
porquanto se assim fosse, sempre valeria a 
data dele (ou, no caso dos imóveis, do seu 
registo). Não precisava a lei de estabelecer 
qualquer retroactividade. Mas, mais decisiva 
para a nossa posição, é a expressão 
"anterioridade da penhora". É que, se o 
arresto valesse por si, não haveria qualquer 
“anterioridade da penhora”. Não era a 
penhora que precisava de ser "distendida" 
cronologicamente, ficcionando, para estes 
efeitos, uma data. Era a data do arresto que 
valeria, sem necessidade de ficção. Mesmo 
relativamente ao arresto convertido o que 
resulta da lei não é que conceda direito de 
preferência. O que a lei diz - em sentido 
contrário a essa ideia - é que se reporta à 
data dele a anterioridade da penhora, sendo 
esta e não aquele o fundamento para a 
preferência. A expressão “arresto convertido 
em penhora” é, assim, pouco rigorosa. A 
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conversão destrói aquele e é a penhora que 
alcança o que ele foi em termos de data. 
Rigorosamente, melhor se chamaria “penhora 
precedida de arresto”. Se - como no caso dos 
autos – não se pode considerar a conversão, 
então não temos penhora cuja data se possa 
ficcionar para estes efeitos. A preferência 
inexiste”.  
Afigura-se-nos, pois, em face do exposto que 
o arresto (ainda não convertido em penhora) 
não confere qualquer preferência no 
pagamento e não é uma garantia real que 
possa ser invocada para reclamar o crédito no 
âmbito de uma execução pendente onde os 
bens arrestados foram penhorados. 
E não se diga – como faz a Recorrente – que, 
a ser assim, o arresto não tem qualquer 
utilidade. 
De facto, o arresto destina-se – e é essa a 
sua finalidade – a evitar que o devedor aliene 
o seu património, pondo em causa a 
satisfação do direito do credor. Com efeito, e 
como decorre do disposto no art. 622º nº 1, 
os actos de disposição dos bens arrestados 
são ineficazes em relação ao requerente do 
arresto e é, por essa via, que se obtém a 
conservação da garantia patrimonial do credor 
que tinha um justificado receio de perder tal 
garantia, viabilizando-se, dessa forma, a 
futura penhora e venda do bem para 
satisfação do seu crédito, penhora essa que 
poderia tornar-se impossível pelo facto de, 
entretanto (e caso não fosse decretado o 
arresto), o devedor ter alienado todo o seu 
património. 
Todavia, o arresto – sendo, como é, uma 
mera providência cautelar – não dispensa a 
realização da penhora e é apenas esta que 
confere ao credor o direito de ser pago com 
preferência a qualquer outro credor que não 
tenha garantia real anterior (embora a 
anterioridade da penhora se reporte à data do 
arresto). 
Improcedem, pois, as conclusões da Apelante, 
confirmando-se a decisão recorrida. 

///// 
IV. 
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, 
confirmando-se a decisão recorrida. 
Custas a cargo da Apelante 
Notifique. 
 
Porto, 2009/09/17 
Maria Catarina Ramalho Gonçalves 
Manuel de Sousa Teixeira Ribeiro 
Fernando Manuel Pinto de Almeida 
_______________________ 
[1] Todos os acórdãos citados estão 
disponíveis em http://www.dgsi.pt.  
[2] Diploma a que se referem as demais 
disposições legais que venham a ser citadas 
sem menção de origem. 
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Adj.: Des. Ana Paula Lobo. 
Adj.: Des. Deolinda Varão. 
 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

 
I. RELATÓRIO. 
 
1. B…………….., beneficiando de apoio 
judiciário, nas modalidades de dispensa total 
do pagamento de taxas de justiça e demais 
encargos e de nomeação e pagamento de 
honorários ao patrono e deduzindo o incidente 
de intervenção principal provocada de 
C…………….., instaurou, no Tribunal da 
Comarca de Santa Maria da Feira, contra 
“D……………., S.A.”, acção declarativa, com 
forma de processo ordinário, pedindo a 
condenação da R. a pagar-lhe a quantia de 
21.000 Euros, acrescida de juros de mora à 
taxa legal desde a citação até integral 
pagamento. 
Alega para tanto, em síntese, que ele e a 
mulher, a interveniente C……………., de quem 
se encontra separado de facto, são os pais, e 
únicos herdeiros, de E……………., falecido em 
consequência da actividade desportiva que 
desenvolvia enquanto futebolista amador 
federado do «F……………», filiado na Associação 
de Futebol de Aveiro, que, por sua vez, é 
filiada da Federação Portuguesa de Futebol, a 
qual celebrou com a R. um por contrato de 
seguro de acidentes pessoais destinado a 
cobrir os riscos de morte e invalidez 
permanente, despesas de tratamento e 
repatriamento, garantindo, em caso de morte 
do futebolista amador maior de 14 anos, o 
pagamento da quantia de 21.000 €. 
 
2. Contestou a R. que, não deduzindo 
oposição ao incidente de intervenção de 
terceiros e concluindo pela sua absolvição do 
pedido, impugna parcialmente os factos 
articulados pelo A., aduzindo que, como 
resulta do relatório de autópsia do malogrado 
E………….., o seu coração apresentava graves 
malformações/vegetações de todas as 
válvulas, nomeadamente da aorta, o que, 
associado ao grande esforço físico provocado 
pela realização do teste de «Cooper», que o 
atleta desenvolvia, lhe veio a provocar a 
morte, que foi consequência directa e 
necessária da doença cardíaca. 
 
3. Replicou o A. que, reafirmando o alegado e 
concluindo como na petição inicial, sustenta 
que a morte do filho ocorreu devido ao 
esforço físico que desenvolvia e após um 
choque com um colega, apesar de patologia 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 60 

pré-existente, encontrando-se, por isso, o 
sinistro coberto pelo contrato de seguro. 
 
4. Após tréplica da R., admitido o incidente de 
intervenção principal provocada de C………….., 
veio a chamada, na sequência da sua citação, 
e com apoio judiciário nas modalidades de 
que beneficia o A., apresentar articulado em 
que adere integralmente à posição assumida 
pelo A.. 
 
5. Com dispensa de audiência preliminar, foi 
proferido despacho saneador que, depois de 
afirmar a validade e regularidade da 
instância, seleccionou a matéria de facto 
assente e elaborou base instrutória, que se 
fixaram sem reclamações. 
 
6. Instruída a causa, com realização de prova 
pericial, teve lugar audiência de discussão e 
julgamento com gravação e observância do 
formalismo legal e, sem que as respostas 
dadas à matéria de facto controvertida 
tivessem sido objecto de censura, foi 
proferida sentença a julgar a acção 
procedente, condenando a R. a pagar aos 
demandantes a quantia de € 20.849,75, 
acrescida de juros legais desde a citação até 
efectivo e integral pagamento. 
 
7. Inconformada, apelou a R. que nas 
respectivas alegações formulou as seguintes 
conclusões: 
1ª: Decorre da prova vertida nos autos que o 
sinistrado E………….., durante uma corrida, no 
âmbito de um treino de futebol, sentiu-se 
indisposto, caiu ao solo, tendo falecido. 
2ª: Os exames periciais que constam dos 
autos apontam para a existência de uma 
degenerescência ao nível do sistema cardíaco, 
que só foi detectada, ao que parece, na 
autópsia do desportista. 
3ª: Perante a matéria que está provada não 
estamos perante uma situação de acidente. 
4ª: O que sucedeu a esse atleta nada teve de 
fortuito, súbito ou anormal, já que da sua 
condição física decorreria necessariamente o 
que infelizmente veio a suceder. 
5ª: A lesão do foro cardíaco, no caso, do 
jovem E…………. não foi súbita, pois já era 
preexistente ao esforço físico que foi 
despendido naquele dia, o que sobreveio a 
essa lesão foi a morte, facto este que ocorre 
devido a uma situação que não pode ser 
considerada, no rigor dos princípios, um 
acidente. 
6ª: O atleta não faleceu exclusivamente 
devido a um esforço físico decorrente da 
prática desportiva. 
7ª: O apelo que o douto Tribunal faz à 
exclusão explícita das hérnias do contrato de 
seguro em apreço, não deve ser entendido 
como se todas as outras lesões endógenas 
estivessem cobertas pelo aludido contrato 
8ª: No relatório médico-legal constante dos 
autos, designadamente na resposta ao 

quesito 5º indicado pela então ré, vem 
referido que o desditoso futebolista nunca 
deveria ter sido considerado apto para a 
prática de desporto, no caso de futebol, pela 
ausência de condições físicas para a prática 
do mesmo. 
9ª: Atento o constante da supra enunciada 
conclusão do relatório médico-legal, resulta 
que foram as condições prévias à prática 
desportiva que ocasionaram a morte do 
jovem Hélder e não a prática desportiva de 
“per si”. 
10ª: Sem nunca conceder, dir-se-á que não 
foram peticionadas despesas de funeral, e por 
isso, a ora Apelante deveria ter sido 
condenada a pagar apenas 3.800.000$00 de 
capital por morte, no seu contravalor em 
euros. 
11ª: Verifica-se a violação, designadamente, 
do nº 4 do artº 1º das Condições Gerais da 
Apólice, o que se alega, para todos os devidos 
e legais efeitos. 
Nestes termos e nos melhores de Direito, que 
Vª Exª doutamente suprirá, deve a mui douta 
sentença ser revogada, como é de inteira 
Justiça! 
 
8. Contra-alegou o A. no sentido da 
improcedência da apelação e da manutenção 
da sentença recorrida. 
 
9. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 
 
II. FUNDAMENTAÇÃO. 
 
1. Na sentença recorrida foram considerados 
provados os seguintes factos: 
1) E………… nasceu em 11 de Maio de 1984. 
2) O E………… faleceu, no estado de solteiro, 
em 17 de Setembro de 2001. 
3) O A. e a Interveniente C…………. são os pais 
do falecido E…………... 
4) O A. e a Interveniente C…………… são os 
únicos e universais herdeiros do E…………... 
5) Na época de 2001/2002, o E…………. era 
futebolista amador federado, na categoria de 
júnior, do “F…………”, com sede na Rua do 
……., ….., desta comarca. 
6) O “F……………” é um clube filiado na 
Associação de Futebol de Aveiro e esta, por 
sua vez, encontra-se filiada na Federação 
Portuguesa de Futebol. 
7) A Federação Portuguesa de Futebol e a R. 
celebraram um contrato de seguro, titulado 
pela apólice nº 70101136, relativo a acidentes 
pessoais de futebolistas amadores, 
clausulando que era estabelecido para cobrir 
os riscos de morte e invalidez permanente, 
despesas de tratamento e repatriamento, 
desde que em representação ou sob 
patrocínio da Federação, Associações, Clubes 
ou Entidades Oficiais. 
8) Ficaram cobertas pelas garantias 
conferidas pelo dito contrato todas as pessoas 
constantes da relação dos futebolistas 
amadores inscritos pelo F………….., categoria 
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júnior, na época 2001/2002, da qual constava 
o nome do E…………….. 
9) De acordo com as condições particulares 
da apólice de seguro: 1. Âmbito 1.1. O 
Seguro garantirá, até aos montantes e 
coberturas adiante fixadas e em qualquer 
parte do Mundo, os acidentes decorrentes do 
desempenho das «Pessoas Seguras» de 
funções inerentes às actividades de futebol, 
incluindo deslocações em qualquer meio de 
transporte de e para locais onde tenham lugar 
as referidas actividades, desde que em 
representação de clubes inscritos na 
Federação Portuguesa de Futebol e/ou nas 
Associações na mesma federadas. 1.2. 
Futebolistas Profissionais (…). 1.3. As 
restantes «Pessoas Seguras» apenas estão 
cobertas quando sofrerem acidentes 
emergentes do risco extra-profissional, 
entendendo-se como tal o desempenho de 
funções inerentes ao Futebol Amador e que 
não se relacione com o normal desempenho 
das suas profissões, não sendo por isso 
susceptível de serem garantidos por seguro 
de Acidentes de Trabalho. 2. DEFINIÇÕES 
2.1. Por «Pessoas Seguras» entendem-se: 
2.1.1. (…). 2.1.2. Futebolistas Amadores 
inscritos na Federação Portuguesa de Futebol 
e afectos à participação desportiva sem fins 
lucrativos. 2.2. Por «Acidente» entende-se o 
acontecimento fortuito, súbito, violento ou 
não, devido a causa exterior e estranha à 
vontade da «Pessoa Segura» e que nesta 
origine lesões corporais aquando da 
participação das actividades referidas em 
1.1., 1.2. e 1.3. 3. COBERTURAS E CAPITAIS 
(«por pessoa segura») 3.1 Futebolistas 
Profissionais (…). 3.2. Futebolistas Amadores 
- Morte Ou Invalidez Permanente 
3.800.000$00 - Despesas de Funeral 
380.000$00. 
10) O aludido contrato de seguro estava em 
vigor na época de 2001/2002. 
11) No dia 17 de Setembro de 2001, o 
E………….. deslocou-se ao campo de futebol do 
clube que representava na época de 
2001/2002 para efectuar o habitual e 
programado treino de preparação para os 
jogos do fim-de-semana. 
12) A dada altura do treino, devido ao esforço 
físico a que foi submetido, o E………… caiu no 
chão inanimado. 
13) O E……….. foi transportado ao Hospital de 
São Sebastião nesta comarca, onde acabou 
por falecer. 
14) Conforme consta do relatório da autópsia, 
o coração do E…………. apresentava graves 
malformações/vegetações de todas as 
válvulas, nomeadamente da aorta, que 
apresentava ligeira estenose. 
15) E a coronária apresentava tromba 
fibrinótica e o septo interventricular 
apresentava extensa zona de infiltração 
hemorrágica. 

16) Além disso, os pulmões apresentavam-se 
congestionados/demaciados, com efusões 
subpleurais bilaterais. 
17) Existindo, ainda, espuma de cor rósea na 
traqueia e brônquios. 
18) E…………. caiu no chão inanimado. 
19) Foi imediatamente atendido pelos seus 
colegas tentando socorrê-lo, mas em vão. 
20) O E…………… faleceu em consequência de 
degenerescência mixomatosa valvular global, 
afectando de forma grave a válvula aórtica. 
21) Tendo a sua morte ocorrido por causa do 
exercício do futebol. 
22) A morte do E………… ocorreu durante a 
realização de uma corrida intensa. 
23) A qual provoca m grande esforço físico ao 
atleta. 
24) De forma associada, tal corrida e a 
matéria aludida em 14), provocaram a morte 
de E………….. 
 
2. Considerando que o objecto do recurso é 
delimitado pelas conclusões da alegação dos 
recorrentes, não podendo este Tribunal 
conhecer de matérias nelas não incluídas, a 
não ser que as mesmas sejam de 
conhecimento oficioso - artºs 684º, nº 3, e 
690º, nºs 1 e 3, ambos do Código de 
Processo Civil -, que nos recursos se apreciam 
questões e não razões e que não visam criar 
decisões sobre matéria nova, sendo o seu 
âmbito delimitado pelo conteúdo do acto 
recorrido as questões a decidir são as de 
saber: 1) Se a morte de E……….. se insere no 
conceito de acidentes pessoais, tal como se 
encontra definido na apólice, estando coberto 
pelo contrato de seguro; e 2) Se a R. não 
devia ter sido condenada a pagar as despesas 
de funeral. 
 
Se a morte da vítima se insere no conceito de 
acidentes pessoais, tal como se encontra 
definido na apólice do contrato de seguro. 
 
Não vem questionado, e resulta dos factos 
provados [factos de II.1.5) a 8)], que a infeliz 
vítima E…………, que na época de 2001/2002 
era futebolista amador federado na categoria 
de júnior, do “F…………”, clube filiado na 
Associação de Futebol de Aveiro, por sua vez 
filiada na Federação Portuguesa de Futebol, 
se encontrava abrangida pelo contrato de 
seguro que a última celebrou com a R., 
titulado pela apólice nº 70101136, relativo a 
acidentes de futebolistas amadores, 
constando o seu nome da relação de 
futebolistas amadores inscritos na época 
2001/2002, em que veio a ocorrer a sua 
morte, quando efectuava o habitual e 
programado treino de preparação para os 
jogos do fim de semana. 
Todavia, questiona a apelante o entendimento 
sufragado na sentença recorrida de que a 
morte da vítima se insere no conceito de 
acidentes pessoais como se encontra definido 
na apólice, defendendo antes que ela se 
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deveu a lesão do foro cardíaco que afectava a 
vítima, pré-existente ao esforço físico que 
despendeu, que não faleceu exclusivamente 
devido ao esforço físico decorrente da prática 
desportiva. 
O contrato de seguro é um contrato formal - 
reduzido a escrito, num instrumento que 
constitui a apólice de seguro - pelo qual 
alguém se obriga a proporcionar a outrem a 
segurança de pessoas ou bens, relativamente 
a determinados riscos, mediante o pagamento 
de uma contraprestação, chamada “prémio” 
José Vasques, Contrato de Seguro, Coimbra 
Editora, 1999, pág. 87 e seguintes). 
Do lado do segurado impõe-se-lhe a 
obrigação de pagamento do respectivo prémio 
de seguro, segundo as mesmas condições 
acordadas e estipuladas na apólice (artºs 
426º, § 7º, e 427º, ambos do Código 
Comercial). Do lado da seguradora, impõe-se-
lhe a obrigação, face à prova da existência do 
sinistro e de que o reclamante cumpriu com 
as obrigações que para ele emanam do 
contrato e da lei, liquidar os compromissos a 
que a apólice o obrigue, ou seja, a obrigação 
de assegurar o pagamento dos montantes 
devidos com a ocorrência dos factos previstos 
na apólice. 
Trata-se, portanto, de um contrato bilateral 
ou sinalagmático (dele resultam obrigações 
para ambas as partes, visto a prestação da 
seguradora consistir na suportação do risco, 
por contrapartida do recebimento do prémio), 
oneroso (dele resulta para ambas as partes 
uma atribuição patrimonial e um 
correspondente sacrifício patrimonial), 
aleatório (a prestação da seguradora fica 
dependente de um evento futuro e incerto), e 
formal (a lei impõe a forma escrita). 
De acordo com o artº 427º do Código 
Comercial, o tipo de contrato em apreço 
regula-se pelas disposições da respectiva 
apólice não proibidas por lei e, na sua falta ou 
insuficiência, pelas disposições deste Código, 
sendo a apólice o documento que titula o 
contrato celebrado entre o tomador de seguro 
e a seguradora, que é integrada pelas 
condições gerais, especiais e particulares 
acordadas. 
No caso dos autos o A. encontrava-se 
abrangido por um contrato de seguro, que 
incluía o risco de morte ou invalidez 
permanente, conforme consta das condições 
particulares da apólice (fls. 151 e seguintes) e 
resulta dos factos provados, sendo os capitais 
seguros em caso de morte ou invalidez 
permanente de Esc. 3.800.000$00 (18.954,32 
€) - despesas de funeral Esc. 380.000$00 
(1.895,43 €). 
O tipo de contrato de seguro em causa é do 
ramo acidentes pessoais. 
A classificação das modalidades e géneros de 
seguros está regulada nos artºs 123º a 128º 
do DL nº 94-B/98, de 17 de Abril, que teve 
em vista, além do mais, a «codificação» da 
legislação dispersa relativa ao acesso e 

exercício da actividade seguradora e 
resseguradora e a transposição para o 
ordenamento jurídico português das directivas 
de terceira geração, relativas à criação do 
«mercado único» no sector segurador - 
Directiva nº 92/49/CEE, de 18 de Junho, para 
os seguros «Não Vida», e Directiva n.º 
92/96/CEE, de 10 de Novembro, para o 
seguro «Vida», sendo certo que a modalidade 
de seguro de acidentes pessoais se insere no 
ramo “Não Vida” (Ac. STJ de 9.2.1995, em 
www.dgsi.pt.). 
O seguro de acidentes pessoais, que tem por 
objecto a reparação, seja em forma de 
indemnização ou renda, seja em forma de 
assistência médica, dos danos sofridos pelo 
segurado na sua pessoa em virtude de 
acidente, está hoje regulado nos DL’s nºs 
85/86, de 7 de Maio, e 94-B/98, de 17 de 
Abril, e compreende, de acordo com o artº 
123º, nº 1, al. b), do DL 94-B/98, as 
seguintes prestações: 
a) convencionadas - em que o montante é 
previamente definido, dependendo a sua 
concretização da verificação de certo evento; 
b ) indemnizatórias - caso em que o montante 
da prestação será determinado pelos danos 
verificados, até ao limite máximo fixado. 
c) combinação de ambos. 
Como refere José Vasques, obra citada, pág. 
60, “o seguro de acidentes pessoais tem por 
objecto a reparação, seja em forma de 
indemnização ou renda, seja em forma de 
assistência médica, dos danos sofridos pelo 
segurado na sua pessoa em virtude de 
acidente - acontecimento fortuito, súbito e 
anormal, devido a acção de uma causa 
exterior e estranha à vontade da pessoa 
segura e que nesta origine lesões corporais”. 
Já o seguro de vida é efectuado sobre a vida 
da pessoa segura, que permite garantir, como 
cobertura principal, o risco morte ou de 
sobrevivência ou ambos (autor e obra citados, 
pág. 75). 
Assim, pode afirmar-se que se está perante 
um contrato de seguro do ramo acidentes 
pessoais (cfr. cópia da apólice junta a fls. 122 
e seguintes) e que a vítima, à data do 
sinistro, era um dos beneficiários desse 
seguro, podendo dizer-se, em termos 
simplistas, que nesse tipo de contrato de 
seguro se encontra coberto o risco de morte, 
de invalidez ou de incapacidade temporária, 
desde que o evento não tenha sido causado 
por doença, ao contrário do que sucede no 
seguro de vida. 
 
Consta dos factos provados que o E………….. 
faleceu em consequência de degenerescência 
mixomatosa valvular global, afectando de 
forma grave a válvula aórtica e que a sua 
morte ocorreu por causa do exercício do 
futebol, durante a realização de uma corrida 
intensa, que provoca um grande esforço físico 
ao atleta e que, de forma associada, tal 
corrida e a circunstância de o seu coração 
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apresentar graves malformações/vegetações 
de todas as válvulas, nomeadamente da 
aorta, que apresentava ligeira estenose, lhe 
provocaram a morte. 
Portanto, a questão está em saber se, como 
considerou a 1ª Instância, estamos perante 
um acidente, caso em que a apelante será 
responsável nos termos previstos no contrato, 
ou se, como defende a R. as circunstâncias 
em que ocorreu a morte da vítima não se 
deveram a um acidente, tal como o define a 
apólice, caso em que a R. deve ser absolvida 
do pedido. 
Como se referiu, o contrato de seguro rege-se 
pelas estipulações constantes da respectiva 
apólice, desde que não proibidas por lei e, na 
sua falta ou insuficiência, pelas disposições 
legais aplicáveis. 
Nos termos das Condições Particulares da 
Apólice, “Por «acidente» entende-se o 
acontecimento fortuito, súbito, violento ou 
não, devido a causa exterior e estranha à 
vontade da Pessoa Segura e que nesta origine 
lesões corporais aquando da participação das 
actividades referidas em 1.1, 1.2 e 1.3.”. 
Sobre o conceito de acidente, escreve José 
Vasques, obra citada, págs. 60/61: 
“O conceito de acidente (…) parece dever 
construir-se a partir dos seus elementos 
integradores, isto é: a lesão corporal há-de 
consubstanciar-se na invalidez (parcial ou 
total) ou na morte, e resultar de um evento 
involuntário, externo, violento e súbito. 
 
O carácter involuntário não pretende excluir 
os actos voluntários, mas apenas os 
intencionais, já que devem considerar-se 
cobertas as lesões que produzam como 
consequência imprevista de actos voluntários 
(neste sentido hão-de considerar-se 
voluntárias as lesões resultantes de um 
esforço físico contínuo ou repetido). 
A exterioridade do evento relativamente ao 
corpo afasta os danos sofridos sem 
intervenção de forças exteriores (sirva de 
exemplo a doença). 
A violência não consistirá necessariamente 
em lesão traumática, devendo entender-se 
que são violentas, designadamente, as 
descargas eléctricas, as mordeduras ou 
picadas de animais e as insolações. 
Finalmente, o carácter súbito afasta as lesões 
resultantes da reiteração de factos, pelo que, 
também por este critério, ficaria afastada a 
doença, embora devam considerar-se 
incluídos os transtornos orgânicos e as 
doenças que sejam consequentes a factos 
repentinos […]”. 
O contrato de seguro em apreço contém 
conceitos indeterminados como sejam 
«acontecimento fortuito», «súbito», «devido a 
causa exterior» e «estranho à vontade da 
Pessoa Segura». 
Como se afirma no Ac. do Supremo Tribunal 
de Justiça de 21/4/2009, www.dgsi.pt., a 
utilização de conceitos indeterminados 

proporcionam ao julgador uma maior latitude 
de subsunção e adequação ao caso concreto, 
o mesmo não se podendo dizer em relação ao 
declaratário normal, colocado na posição de 
real declaratário, já que deste não é de exigir, 
para interpretar o sentido da declaração 
negocial que lhe é comunicada, uma super 
diligência ou, sequer, preparação jurídica que 
o habilite a conhecer o sentido normativo das 
expressões usadas, os conceitos 
indeterminados. 
O contrato de seguro é um negócio jurídico de 
natureza formal, constituindo o escrito que o 
documenta uma formalidade ad substantiam 
e, como tal, a sua interpretação há-de fazer-
se com recurso e conforme ao disposto nos 
artºs 236º a 238º do Código Civil. 
Dispõe o artº 236º que “A declaração negocial 
vale com o sentido que um declaratário 
normal, colocado na posição do real 
declaratário, possa deduzir do comportamento 
do declarante, salvo se este não puder 
razoavelmente contar com ele” - nº 1 - e que 
“Sempre que o declaratário conheça a 
vontade real do declarante, é de acordo com 
ela que vale a declaração emitida” - nº 2. 
De acordo com este preceito legal deve 
rejeitar-se o entendimento que atenda, 
somente, à estrita literalidade do texto - 
quantum verba sonant - menorizando a 
autêntica pretensão das partes e os fins 
económicos que com o contrato visavam. 
Mas, porque a pesquisa do sentido 
verdadeiramente querido pelas partes nem 
sempre é fácil, importa que a ponderação e 
equilíbrio dos interesses em causa sejam 
sopesados - neste sentido o citado acórdão do 
STJ. 
Na interpretação dos contratos, prevalece, em 
regra, “a vontade real do declarante”, sempre 
que for conhecida do declaratário. 
Faltando esse conhecimento, a declaração 
negocial vale com o sentido que um 
declaratário normal, colocado na posição do 
real declaratário, possa deduzir do 
comportamento do declarante (...)”. - Ac. do 
STJ, de 14/1/1997, in CJ/STJ, Tomo I, pág. 
47. 
Em anotação ao artº 236º, escrevem Pires de 
Lima/Antunes Varela, Código Civil Anotado, 
vol. I, pág. 233, que: 
“A regra estabelecida no nº l, para o 
problema básico da interpretação das 
declarações de vontade, é esta: o sentido 
decisivo da declaração negocial é aquele que 
seria apreendido por um declaratário normal, 
ou seja, medianamente instruído e diligente, 
colocado na posição do declaratário real, em 
face do comportamento do declarante. 
Exceptuam-se apenas os casos de não poder 
ser imputado ao declarante, razoavelmente, 
aquele sentido (nº 1), ou o de o declaratário 
conhecer a vontade real do declarante (nº 2). 
(...) O objectivo da solução aceite na lei é o 
de proteger o declaratário, conferindo à 
declaração o sentido que seria razoável 
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presumir em face do comportamento do 
declarante, e não o sentido que este lhe quis 
efectivamente atribuir. 
Consagra-se assim uma doutrina objectivista 
da interpretação, em que o objectivismo é, no 
entanto, temperado por uma salutar restrição 
de inspiração subjectivista. 
(...) A normalidade do declaratário, que a lei 
toma como padrão, exprime-se não só na 
capacidade para entender o texto ou 
conteúdo da declaração, mas também na 
diligência para recolher todos os elementos 
que, coadjuvando a declaração, auxiliem a 
descoberta da vontade real do declarante.” 
Tratando-se de um contrato formal, as regras 
de interpretação aplicáveis constam do artº 
238º do Código Civil: 
“1. Nos negócios formais não pode a 
declaração valer com um sentido que não 
tenha um mínimo de correspondência no 
texto do respectivo documento, ainda que 
imperfeitamente expresso. 
2. Esse sentido pode, todavia, valer, se 
corresponder à vontade real das partes e as 
razões determinantes da forma do negócio se 
não opuserem a essa validade.” 
O declaratário normal deve ser uma pessoa 
com razoabilidade, sagacidade, conhecimento 
e diligência medianos, considerando as 
circunstâncias que ela teria conhecido e o 
modo como teria raciocinado a partir delas, 
mas fixando-a na posição do real destinatário, 
isto é, acrescentando as circunstâncias que 
este conheceu concretamente e o modo como 
aquele concreto declaratário poderia a partir 
delas ter depreendido um sentido declarativo. 
Convém sublinhar que a vítima não interveio 
no contrato como outorgante, e que o apelo à 
interpretação normativa, torna a 
interpretação da declaração negocial, 
nomeadamente dos conceitos indeterminados 
que encerra, mais difícil para um declaratário 
normal. 
Assim, sem menosprezar o recurso a 
conceitos indeterminados, devemos socorrer-
nos dos critérios interpretativos legais, mas 
sem desconsiderar a dificuldade que o 
paradigma do declaratário normal, tal como a 
lei o define, teria severas dificuldades em 
interpretá-los. 
O apelo a conceitos indeterminados e a sua 
interpretação há-de fazer, também na lógica 
da execução do contrato, tendo em conta o 
paradigma da actuação de boa-fé - artº 762º, 
nº 2, do Código Civil. 
Não há, portanto, qualquer “sujeição” do 
segurado à interpretação daqueles conceitos 
que, na acepção normativa, nem sequer lhe é 
exigível conhecer. 
 
Perante o que se deixa exposto e o que 
resulta dos factos provados, entendemos que 
a morte da infeliz vítima ocorreu em 
consequência de acidente, em contraposição a 
doença. 

Acidente, em sentido comum, é um 
acontecimento casual, fortuito, inesperado. 
Doença é a alteração biológica do estado de 
saúde de um ser, manifesta-se por um 
conjunto de sintomas perceptíveis ou não; a 
doença aguda é a alteração do organismo 
como um todo ou de qualquer das suas 
partes, marcada por rápida evolução dos 
sintomas que têm carácter mais ou menos 
violento, terminando (geralmente em período 
curto) na recuperação ou morte - citado 
acórdão do STJ de 21/4/2009. 
Sustenta a apelante que, perante a matéria 
de facto provada, não estamos perante um 
acidente, pois o que sucedeu à vítima nada 
teve de fortuito, súbito ou anormal, já que da 
sua condição física decorreria 
necessariamente o que veio a suceder, 
porquanto a lesão do foro cardíaco era 
preexistente ao esforço físico que despendeu 
no dia em que ocorreu a sua morte, que não 
se deveu exclusivamente a um esforço físico 
decorrente da prática desportiva. 
Discorda-se, todavia, desse entendimento. 
Mostrando-se provado que a morte do 
E………… não adveio exclusivamente do esforço 
físico despendido durante a realização de uma 
corrida intensa, mas da associação dessa 
corrida com o facto de o seu coração 
apresentar graves malformações/vegetações 
de todas as válvulas, nomeadamente da 
aorta, que apresentava ligeira estenose, 
temos que nenhuma dessas circunstâncias, 
foi, individualmente considerada, a causa da 
morte, não se podendo afirmar, como a 
recorrente, que da condição física da vítima 
decorreria necessariamente, o que 
infelizmente veio a suceder, até porque essa 
afirmação nenhum apoio tem na factualidade 
apurada. 
Portanto, o que se verificou foi a existência 
conjugada dos dois factores, sendo um 
endógeno (a doença cardíaca), outro exógeno 
(o esforço físico despendido na corrida). 
E, como se refere no acórdão do STJ de 
1/3/2001, CJ/STJ, Tomo …, pág. 135, citado 
na sentença recorrida, “o esforço numa prova 
de atletismo potencia obviamente uma 
sobrecarga física que pode trazer 
perturbações fisiológicas ao atleta, com 
efeitos perniciosos e graves; uma lesão súbita 
do foro cardiológico em tais circunstâncias, 
adveniente do referido esforço é, 
manifestamente, algo que se inclui no facto 
desligado e exterior à vontade do atleta e 
que, por isso mesmo, está - para o 
destinatário normal - englobado na cobertura 
do seguro”. 
Por outro lado, como parece aceitar a 
apelante - conclusão 3ª -, a degenerescência 
cardíaca da vítima, não era dela conhecida, 
apenas tendo sido detectada com a realização 
da autópsia, o que se significa que a corrida 
integra um acto involuntário, pois, como atrás 
se referiu, o carácter involuntário não 
pretende excluir os actos voluntários, mas 
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apenas os intencionais, devendo considerar-
se cobertas as lesões que produzam como 
consequência imprevista de actos voluntários. 
Não se mostrando provado que a vítima 
conhecesse a doença do foro cardíaco que o 
afectava, face ao quadro fáctico apurado, a 
sua morte configura um evento súbito não 
imputável ao segurado. 
É que um evento, que contende com a saúde, 
para ser súbito não tem que ser instantâneo. 
Súbito é o que é imprevisto, inesperado, 
invulgar, algo que por não ser expectável, 
surpreende, está fora de previsão. 
A vítima, não contribuiu, não concorreu em 
nada, em termos de culpa - nem dolosa nem 
negligentemente - para a eclosão do evento 
danoso. 
Diferente seria se ela conhecesse (os factos 
provados não o revelam) a sua doença ou 
qualquer contra-indicação médica 
incompatível com o exercício do esforço físico 
inerente à prática desportiva. 
Inexistindo o conhecimento da doença ou de 
qualquer contra-indicação médica, não se 
pode afirmar que o evento era previsível e 
normal, caso a vítima tivesse sido prudente. 
Quem se vincula através de um seguro de 
acidente pessoais acautela a protecção da sua 
saúde, prevenindo riscos que podem advir de 
factores os mais diversos, inerentes à sua 
actividade mesmo que não profissional, 
decisivo sendo que não contribua, de modo 
causal, para a eclosão do risco, sob pena de 
sempre se poder considerar que assim 
agindo, o acidente não se deveu a um 
acontecimento imprevisto e anormal estranho 
à vontade da pessoa segura. 
Pelo que acaba de se expor, o acontecimento 
foi fortuito, súbito e anormal devido a causa 
exterior estranha à vontade da 
vítima/segurado. 
 
Finalmente, importa ter presente que o nosso 
ordenamento jurídico - artº 563º do Código 
Civil (“A obrigação de indemnização só existe 
em relação aos danos que o lesado 
provavelmente não teria sofrido se não fosse 
a lesão”) - consagra a doutrina da causalidade 
adequada, na sua formulação negativa: «o 
facto só deixará de ser causa adequada do 
dano, desde que se mostre, por sua natureza, 
de todo inadequado e o haja produzido 
apenas em consequência de circunstâncias 
anómalas ou excepcionais» (Almeida Costa, 
Direito das Obrigações, 9ª edição, pág. 708). 
Defende Antunes Varela, Das Obrigações em 
Geral …, I Volume, 7ª edição, pág. 885, “Há 
que restringir a causa àquela ou àquelas 
condições que se encontrem para com o 
resultado numa relação mais estreita, isto é, 
numa relação tal que seja razoável impor ao 
agente responsabilidade por esse mesmo 
resultado, isto é, o agente só responde pelos 
danos para cuja produção a sua conduta era 
adequada…”. 

Como consta do sumário do acórdão do STJ 
de 20.6.2006, publicado na CJ/STJ, Tomo II, 
pág. 119: 
“I - Tal como decorre da redacção do artigo 
563º do Código Civil o nosso sistema jurídico 
acolheu a doutrina da causalidade adequada, 
a qual, todavia, não pressupõe a 
exclusividade de uma causa ou condição. 
II - Muito embora tal conceito legal comporte 
qualquer das formulações da referida teoria - 
na formulação positiva ou negativa -, vem-se, 
porém, entendendo que, provindo a lesão de 
um facto ilícito (contratual ou 
extracontratual), seja de acolher e seguir a 
formulação negativa, segundo a qual o facto 
que actuou como condição do dano só não 
deverá ser considerado causa adequada do 
mesmo se, dada a sua natureza geral e em 
face das regras da experiência comum, se 
mostrar indiferente para a verificação do 
dano. 
III - Causalidade adequada essa que se refere 
- e não apenas ao facto ou dano isoladamente 
considerados - a todo o processo factual que, 
em concreto, conduziu ao dano. 
IV - Muito embora sejam as circunstâncias a 
definir a adequação da causa, contudo, não se 
deve perder de vista, por um lado, que para a 
produção do dano pode haver a colaboração 
de outros factos, contemporâneos ou não, e, 
por outro, que a causalidade não tem 
necessariamente de ser directa e imediata, 
bastando que a acção condicionante 
desencadeie outra condição que, 
directamente, suscita o dano (causalidade 
indirecta). 
V - Sempre que ocorra um concurso de 
causas adequadas, qualquer dos seus autores 
é responsável pela reparação de todo o dano. 
VI - No nosso ordenamento jurídico o nexo de 
causalidade apresenta-se com uma dupla 
função: como pressuposto da 
responsabilidade e como medida da obrigação 
de indemnizar.”. 
Não se tendo provado, em termos de 
causalidade adequada, que a vítima adoptou 
comportamento que poderia ter concorrido 
para o acidente, antes sendo patente que as 
consequências para si drásticas, se deveram a 
factores imprevisíveis, súbitos e imprevistos, 
importa concluir que a morte foi consequência 
do acidente que sofreu enquanto 
desempenhava uma actividade desportiva, 
pelo que estamos ainda no domínio de uma 
causalidade indirecta que o artº 563º do 
Código Civil não exclui. 
Improcede, deste modo, a questão. 
 
Se a R. não devia ter sido condenada a pagar 
as despesas de funeral. 
Nesta questão a apelante insurge-se contra a 
sua condenação no pagamento das despesas 
de funeral, porque não foram peticionadas. 
Dispõe o artº 661º, nº 1, do Código de 
Processo Civil, que a sentença não pode 
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condenar em quantidade superior ou em 
objecto diverso do pedido. 
Limitado pelos pedidos das partes, o juiz não 
pode, na sentença, deles extravasar: a 
decisão não pode pronunciar-se sobre mais do 
que foi pedido ou sobre coisa diversa daquela 
que foi pedida. 
Tendo os apelados peticionado a condenação 
da R. a pagar-lhes a quantia de 21.000 € e 
tendo a sentença condenado no pagamento 
de 20.849,75 €, montante inferior ao pedido 
mas coincidente com o dos capitais garantidos 
[€ 18.954,32 (Esc. 3.800.000$00) + € 
1.895,43 (Esc. 380.000$00) = € 20.849,75], 
em causa está saber se ocorreu condenação 
em objecto diverso do pedido. 
Verifica-se a condenação em objecto diverso 
do pedido se na decisão se modifica a 
qualidade do pedido, ou seja, quando o 
objecto da condenação é qualitativamente 
diferente, na sua essência, do objecto do 
pedido. 
O A., a cuja posição aderiu a chamada, na 
petição, invocando o contrato de seguro 
celebrado entre a R. e a Federação 
Portuguesa de Futebol, de cujas garantias 
cobertas beneficiava o filho, alega que, nos 
termos do contrato, a R. deveria assumir a 
responsabilidade infortunística decorrente do 
acidente em questão, responsabilizando-se 
pelo pagamento da quantia de 21.000 €, 
capital seguro para a situação de morte ou 
invalidez permanente do atleta maior de 14 
anos, e que a R., apesar de diversas vezes 
instada para o fazer, não cumpriu a sua 
obrigação - artºs 19º a 21º. 
Ou seja, apesar de não descriminar 
montantes, pede a condenação da R. a pagar 
o montante do capital garantido para o caso 
de morte da pessoa segura, que diz ser de 
21.000 €. 
Ora, tendo ocorrido a morte da pessoa 
segura, e estando-se perante contrato de 
seguro de acidentes pessoais com prestações 
convencionadas, em que o montante das 
prestações é definido previamente, 
dependendo a sua concretização da 
verificação do evento, temos por 
inquestionável que o A., ao formular o pedido 
de condenação da apelante no pagamento do 
capital seguro, nele incluiu também as 
despesas de funeral, assim improcedendo 
também esta questão. 
 
III. DECISÃO. 
 
Pelo exposto, acordam os juízes que 
constituem esta Secção Cível do Tribunal da 
Relação do Porto em julgar improcedente a 
apelação e confirmar a sentença recorrida. 

* 
Custas pela apelante. 
Honorários ao patrono nomeado aos apelados 
conforme tabela aplicável. 

* 
Porto, 17 de Setembro de 2009 

António do Amaral Ferreira 
Ana Paula Fonseca Lobo 
Deolinda Maria Fazendas Borges Varão 
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Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

 
 
I. 
Por apenso à execução que B………., residente 
no ………., ………., move contra C………. e 
D………., residentes na …………., ………., nº …, 
……, ………., Paços de Ferreira, veio E………., 
residente na ………., ………., nº …, ……, ………., 
Paços de Ferreira, deduzir embargos de 
terceiro, com função preventiva. 
Alegava o embargante que é dono e legítimo 
possuidor de uma fracção de um prédio 
urbano sito na ………., ………., nº …, ……, ………., 
Paços de Ferreira, pertencendo também ao 
embargante todo o recheio mobiliário que na 
mesma se encontra. Alegando ter tomado 
conhecimento que, no processo principal, 
pretendiam penhorar os bens que constituem 
o recheio da sua fracção e porque essa 
penhora ofende o seu direito de propriedade e 
a sua posse sobre os referidos bens, pedia 
que tal penhora não fosse levada a efeito. 
Foi designada data para a inquirição das 
testemunhas e, no decurso dessa diligência, o 
embargante, alegando ter tomado 
conhecimento que a penhora já havia sido 
realizada, requereu a alteração/ampliação do 
pedido, solicitando o levantamento da 
penhora entretanto realizada. 
Os referidos embargos vieram a ser 
liminarmente rejeitados, com fundamento na 
inadmissibilidade legal dos embargos com 
natureza preventiva e por se considerar que a 
alteração do pedido não era admissível. 
 
Não se conformando com tal decisão, o 
Embargante recorreu, formulando as 
seguintes conclusões: 
1ª - Se a Mª Juiz "a quo" pretendia indeferir 
liminarmente os embargos deduzidos pelo 
recorrente, teria de fazê-lo antes de ser 
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proferida qualquer prova nos mesmos face ao 
disposto no artigo 354º do CPC, onde o 
"timing" para o indeferimento da petição de 
embargos se coloca antes da produção da 
respectiva prova, pois, ocorrendo a produção 
de prova, os embargos são recebidos ou 
rejeitados, "conforme haja ou não 
probabilidade séria da existência do direito 
invocado pelo embargante ", não podendo já 
ser indeferidos liminarmente; 
2ª - Consagrando o artigo 265º-A do CPC o 
princípio da adequação formal, nos termos do 
qual o Juiz, mesmo oficiosamente, deve 
determinar a prática dos actos que melhor se 
ajustem ao fim do processo, como sucede 
quando existe um erro na forma de processo 
usada (artigo 199º do CPC), e sendo este um 
corolário do princípio da economia processual 
(evitando a prática de actos inúteis ou o 
desperdício de actos já praticados no 
processo), e sendo evidente que o fim visado 
com o presente processo é, obviamente, a 
protecção da propriedade do recorrente sobre 
os bens ameaçados de penhora, deveria a Mª 
Juiz "a quo", ao tomar conhecimento de que a 
penhora entretanto se consumara, ter usado 
do seu poder-dever e converter aqueles 
embargos em embargos com função 
repressiva, como lhe foi requerido, e lhe 
cumpriria fazer sempre, mesmo 
oficiosamente, tendo em conta que a 
tramitação processual já não se adequaria 
(em parte) às especificidades da causa, 
determinando a prática dos actos que melhor 
se ajustassem ao fim do processo, ou seja, à 
protecção da propriedade do recorrente;  
3ª - O Código de Processo Civil, no seu artigo 
273º, estabelece que o pedido e a causa de 
pedir podem ser alterados, na falta de acordo 
das partes, na réplica, e se assim é - ou seja, 
já depois de o Réu ser chamado à acção o 
pedido e a causa de pedir podem ainda ser 
alterados - é evidente que, por maioria de 
razão, também o pode ser antes, portanto, 
antes de o Réu ter qualquer intervenção na 
acção, até porque só com a citação do Réu a 
instância se deve manter a mesma quanto ao 
pedido e à causa de pedir, sem prejuízo das 
possibilidades de modificação previstas na Lei, 
sendo certo que quando o recorrente 
requereu a alteração do pedido, fê-lo numa 
altura em que o Réu (embargado) não havia 
tido qualquer intervenção no processo;  
4ª - Ao admitir-se a alteração/ampliação do 
pedido requerido pelo recorrente, existe um 
aproveitamento dos actos já efectuados, em 
obediência ao princípio da economia 
processual, e um evitar de custos 
completamente desnecessários, quer para o 
Tribunal, quer para o recorrente, ao ter de 
desistir do processo, depois de liquidar as 
respectivas taxas, e produzir a respectiva 
prova, e ter de instaurar outro - em que a 
relação jurídica controvertida é exactamente a 
mesma, alterando apenas o pedido - pagando 
novas taxas e todos os demais encargos que 

tal acarretaria, quando a relação 
controvertida é exactamente a mesma;  
5ª - Existindo nos presentes embargos dois 
pedidos, quais sejam, de serem julgados 
procedentes os embargos e não ser levada a 
cabo a penhora ordenada, e sendo certo que 
o segundo pedido com a realização da 
penhora, deixou de ter objecto, o mesmo não 
se poderá dizer do primeiro, sendo evidente 
que poderia o recorrente ampliá-lo - como fez 
- nos termos do artigo 273º nº 2 do C.P.C., 
no sentido de ser levantada a penhora 
entretanto realizada, pois que tal pedido é, 
naturalmente, o desenvolvimento lógico (e 
sua consequência) do pedido primitivo (de 
serem procedentes os embargos), até porque 
a causa de pedir é só uma, qual seja, a 
ofensa da propriedade e posse do embargante 
sobre os bens em causa. 

///// 
 
II. 
Questão a apreciar: 
Atendendo às conclusões das alegações do 
Recorrente – pelas quais se define o objecto e 
delimita o âmbito do recurso – a questão a 
apreciar e decidir no presente recurso 
consiste em saber se é ou não admissível a 
alteração do pedido/causa de pedir que, na 
fase introdutória dos embargos de terceiro, foi 
requerida pelo Embargante, convolando os 
embargos com função preventiva que havia 
deduzido em embargos com função 
repressiva. 

///// 
III. 
Na 1ª instância foi considerada assente a 
seguinte matéria de facto: 
a) O embargante E………. instaurou os 
presentes embargos de terceiro aos 
04/12/2008, pelas 19:55:43 (cfr. teor de fls. 
10), qualificando a presente providência como 
"embargos de terceiro com carácter 
preventivo", peticionado que não fosse levada 
a cabo a penhora que identificou como 
estando em riscos de se realizar por atinência 
aos bens que compõem o recheio de fracção 
que devidamente identificou, bens esses 
descritos no ponto 3.º do douto requerimento 
inicial, que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos;  
b) Alegou o embargante, além do mais, que 
havia tomado conhecimento que lhe 
pretendiam penhorar esses bens nos autos 
apensos, numa penhora que o mesmo não é 
parte;  
c) Nos autos de execução apensos, por 
expediente junto a 22/01/2009, a Sr.ª 
Solicitadora de Execução, dá conhecimento da 
realização da penhora que o ora embargante 
alegadamente pretendia evitar com a 
instauração destes embargos, penhora essa 
que conforme auto de penhora de fls. 35 a 39 
dos autos de execução principal, se realizou 
no dia 04/12/2008, pelas 17,30 horas, sendo 
que no respectivo auto de penhora foi 
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nomeado depositários dos bens penhorados 
(o mobiliário que compõe o recheio da fracção 
autónoma identificada no requerimento inicial 
destes embargos de terceiro) o ora 
embargante E………., o qual aí declarou 
expressamente aceitar tal cargo, com perfeito 
conhecimento das obrigações que lhe cabem 
nesse domínio nos termos do artº 1187º do 
Código Civil, tendo ainda sido expressamente 
advertido nos termos do disposto no artº 
854º do Código de Processo Civil, em face do 
que o exequente prescindiu da remoção dos 
ditos bens (tudo como flui do auto de penhora 
junto aos autos de execução, cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido);  
d) Do auto de penhora aludido na alínea 
anterior, consta a assinatura do ora 
embargante E………. a final, e a sua rubrica em 
todas as folhas que compõem tal acto de 
penhora;  
e) Aquando da prolação por parte do Tribunal 
quer do despacho de convite ao 
aperfeiçoamento constante de fls. 29, quer do 
despacho que designa data para inquirição 
das testemunhas arroladas pelo embargante, 
ainda não havia sido junto aos autos 
principais o aludido auto de penhora.  

///// 
IV. 
Apreciemos, pois, a questão que constitui o 
objecto do presente recurso. 
A oposição mediante embargos de terceiro 
constitui um meio específico de reacção 
contra a penhora ou qualquer acto 
judicialmente ordenado de apreensão ou 
entrega de bens que ofenda a posse ou 
qualquer outro direito que, pertencendo a 
terceiro, seja incompatível com a realização 
ou o âmbito da diligência. 
Tal como resulta do disposto nos arts. 351º a 
359º do Código de Processo Civil[1], os 
embargos de terceiro podem assumir uma 
função repressiva ou uma função preventiva. 
No primeiro caso, os embargos pressupõem a 
efectiva realização da penhora ou diligência 
ofensiva do direito do embargante e, devendo 
ser deduzidos nos trinta dias subsequentes 
àquele em que a diligência foi efectuada ou 
em que o embargante dela teve conhecimento 
(embora nunca depois de os bens terem sido 
judicialmente vendidos ou adjudicados), 
visam o reconhecimento do direito do 
embargante, bem como o levantamento da 
penhora ou apreensão efectuada e a 
restituição dos bens ao embargante; no 
segundo caso, os embargos pressupõem que 
a diligência ofensiva já foi ordenada mas 
ainda não foi realizada e a sua finalidade 
consiste em evitar a efectiva concretização do 
acto lesivo do direito do embargante (sendo 
certo que, como decorre do art. 359º nº 2, a 
dedução dos embargos determina a 
suspensão da diligência ofensiva, diligência 
essa que não chegará a ser concretizada, caso 
os embargos sejam recebidos e, a final, 
julgados procedentes). 

No caso “sub-judice”, os embargos foram 
deduzidos, a título preventivo, alegando-se 
que a penhora ainda não estava concretizada 
e pedindo-se, em conformidade, que a 
penhora dos bens não fosse levada a cabo. 
Sucede que, ao invés do que havia sido 
alegado, a penhora já estava concretizada 
pois é certo que a mesma foi realizada no 
mesmo dia e algumas horas antes da entrada 
da petição inicial em juízo. 
Admite-se que esse facto poderá ter tido 
origem no pouco tempo decorrido (apenas 
algumas horas) entre a realização da penhora 
e a entrada da petição inicial e, ao que tudo 
indica, a petição inicial terá dado entrada sem 
que o embargante tenha comunicado, 
atempadamente, ao seu mandatário a 
realização da diligência. 
Não obstante essa circunstância, aquele facto 
é imputável ao embargante que, tendo tido 
conhecimento imediato da penhora (sendo 
certo que, no acto, foi nomeado depositário 
dos bens), podia e devia ter dado 
conhecimento desse facto ao seu mandatário, 
evitando, dessa forma, que a petição inicial 
tivesse dado entrada em termos que não 
eram os adequados à situação que, no 
momento, se verificava. 
E, convém referir, a petição inicial deu 
entrada nesses termos e nos dias 
subsequentes nada foi requerido a esse 
propósito, sendo que a alteração do pedido só 
veio a ser requerida quase dois meses depois 
da entrada da petição inicial. 
Certo é que – estando já realizada a penhora 
– não estavam verificados os pressupostos de 
que dependiam os embargos com função 
preventiva e, como tal, o pedido formulado na 
petição inicial não podia ser deferido, na 
medida em que não tinha já qualquer 
conteúdo útil. 
 
Mas, tendo-se constatado – como se 
constatou – que a penhora já havia sido 
realizada, deveriam os presentes embargos 
ter sido tratados e admitidos como 
repressivos, apesar de terem sido deduzidos a 
título preventivo no pressuposto (errado) de 
que a penhora ainda não havia sido realizada? 
Invoca o Agravante o princípio da adequação 
formal – consagrado no art. 265º-A – para 
dizer que o Juiz recorrido deveria, mesmo 
oficiosamente, ter convertido os embargos 
deduzidos em embargos com função 
repressiva. 
Afigura-se-nos, porém, que não lhe assiste 
razão. 
Com efeito, o poder do juiz consagrado na 
citada disposição reporta-se apenas à 
possibilidade de adaptação do processado às 
especificidades da causa, através da prática 
dos actos que melhor se ajustem ao fim do 
processo. 
Mas, esse poder não abarca possibilidade de o 
juiz decretar um efeito jurídico que não lhe foi 
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solicitado e era isso que estava em causa nos 
autos. 
De facto, entende o Agravante que o Juiz 
recorrido – tendo constatado que, ao 
contrário do que havia sido alegado, a 
penhora já havia sido realizada e porque o 
efeito jurídico que se adequava a esta 
realidade era o de levantamento da penhora – 
tinha o poder e o dever de, oficiosamente, 
decretar um efeito jurídico que não lhe havia 
sido solicitado (o levantamento da penhora). 
Afigura-se-nos, porém, que os poderes que 
são concedidos ao juiz não vão tão longe e, 
ressalvadas as excepções previstas na lei, o 
juiz não pode condenar em quantidade 
superior ou em objecto diverso do que se 
pedir (cfr. art. 661º) e, como tal, não lhe 
seria permitido ordenar o levantamento da 
penhora quando apenas lhe havia sido 
solicitado que não fosse concretizada a 
penhora já ordenada mas ainda não realizada. 
De qualquer forma, a questão de saber se o 
Juiz recorrido podia ou não, oficiosamente, 
convolar os embargos não assume aqui 
grande relevância, na medida em que o 
Embargante requereu a alteração do pedido 
de forma a ser decretado o levantamento da 
penhora, restando agora saber se tal 
alteração é ou não admissível. 
O Sr. Juiz recorrido entendeu que não, 
considerando que não estamos perante uma 
ampliação do pedido; que, além da alteração 
do pedido, existe também uma alteração da 
causa de pedir e que já havia passado o prazo 
respeitante à instauração dos embargos com 
natureza repressiva. 
O Agravante, por seu turno, entende que 
nada obsta à referida alteração do pedido e 
daí o presente recurso. 
Apreciemos, pois, a questão. 
O art. 268º, consagrando o princípio da 
estabilidade da instância, dispõe que “citado o 
réu, a instância deve manter-se a mesma 
quanto às pessoas, ao pedido e à causa de 
pedir, salvas as possibilidades de modificação 
consignadas na lei”, estabelecendo o art. 
481º b) que, além de outros, especialmente 
prescritos na lei, a citação torna estáveis os 
elementos essenciais da causa, nos termos do 
art. 268º. 
Significa isso que, “…antes da citação do réu, 
qualquer daqueles elementos é livremente 
modificável, nada impedindo que entre o 
momento da apresentação da petição e o acto 
de citação o autor altere a causa de pedir ou 
o pedido ou demande novos réus…” – cfr. 
Abrantes Geraldes, Temas da Reforma do 
Processo Civil, I, pág. 89 (neste sentido, 
vejam-se também Antunes Varela, Manual de 
Processo Civil, 2ª ed. revista e actualizada, 
pág. 278 e Alberto dos Reis, Comentário ao 
Código de Processo Civil, Vol. 3º, pág. 66). 
Com a citação, ficam estabilizados os 
elementos essenciais da instância (sujeitos, 
pedido e causa de pedir) mas tal não significa 

que esses elementos fiquem, a partir desse 
momento, imutáveis ou inalteráveis. 
Com efeito, e no que respeita ao pedido e 
causa de pedir (situação que ora nos 
interessa), são ainda admissíveis, após a 
citação, as alterações previstas pelos arts. 
272º e 273º, importando notar que, em 
conformidade com o disposto no nº 6 desta 
disposição legal, é permitida a modificação 
simultânea do pedido e da causa de pedir, 
desde que tal não implique convolação para 
relação jurídica diversa da controvertida. 
No caso “sub-judice”, a alteração do 
pedido/causa de pedir foi efectuada na fase 
introdutória dos embargos que decorre sem 
qualquer intervenção do(s) embargado(s); ou 
seja, tal alteração foi efectuada antes da 
notificação do(s) embargado(s) para 
contestar e tal notificação – através da qual 
se dá conhecimento à parte da dedução do 
incidente que contra ele é deduzido – 
desempenha aqui a mesma função que é 
desempenhada pela citação. 
Assim sendo, não se vislumbra qualquer 
obstáculo à admissibilidade da alteração do 
pedido pretendida pelo Recorrente, na medida 
em que tal alteração foi efectuada num 
momento em que os embargados ainda não 
haviam sido notificados da dedução dos 
embargos e para deduzirem oposição. 
Acresce que, mesmo após a citação e em 
conformidade com o disposto nos arts. 272º e 
273º, o pedido e a causa de pedir podem ser 
alterados na réplica e, havendo acordo das 
partes, podem ser alterados em qualquer 
altura, salvo se a alteração perturbar 
inconvenientemente a instrução, discussão e 
julgamento do pleito e, se assim é, não existe 
qualquer justificação para não admitir tal 
alteração num momento em que a parte 
contrária (no caso, os embargados) ainda 
nem sequer foram chamados ao processo (no 
caso, ao incidente) para deduzir oposição e 
num momento em que nem sequer seria 
possível concluir pela inexistência de acordo 
das partes no que respeita à alteração do 
pedido e da causa de pedir. 
Refere-se na decisão recorrida que a 
alteração pretendida pelo Recorrente 
consubstancia uma alteração simultânea do 
pedido e causa de pedir e, de facto, assim é. 
No entanto, tal não constitui obstáculo à 
admissibilidade da alteração, porquanto, 
como já se referiu e conforme dispõe o nº 6 
do citado art. 273º, é permitida a modificação 
simultânea do pedido e da causa de pedir, 
desde que tal não implique convolação para 
relação jurídica diversa da controvertida. 
Ora, como parece evidente, a alteração 
pretendida pelo Recorrente não implica uma 
qualquer convolação para relação jurídica 
diversa, porquanto a relação jurídica em 
discussão é, substancialmente, a mesma, ou 
seja, o objecto dos embargos – tenham eles 
uma função preventiva ou uma função 
repressiva – consistirá sempre em saber se o 
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embargante é ou não titular do direito que 
invoca sobre os bens e a alteração do pedido 
e causa de pedir requerida pelo Recorrente 
decorre apenas da necessidade de adaptar o 
pedido e causa de pedir ao facto de a penhora 
já ter sido concretizada ao invés de, como 
pressupunha a causa de pedir e pedido 
inicialmente formulados, a penhora ter sido 
ordenada mas ainda não concretizada. 
Afigura-se-nos, pois, perante o exposto que, 
do ponto de vista formal, não existe qualquer 
obstáculo à admissibilidade da alteração do 
pedido e causa de pedir, conforme requerido 
pelo Recorrente. 
 
Existe, porém, uma circunstância que poderá 
obstar à admissibilidade dessa alteração e 
que se prende com o facto de o pedido agora 
formulado pelo Recorrente estar sujeito a 
prazo diferente daquele a que estava sujeito o 
pedido inicialmente formulado. 
Com efeito, tal como resulta do disposto no 
art. 353º nº 2, os embargos com função 
repressiva (a que corresponde o pedido de 
levantamento da penhora efectuada) têm que 
ser deduzidos nos trinta dias subsequentes 
àquele em que a diligência foi efectuada ou 
em que o embargante teve conhecimento da 
ofensa. 
Ora, a penhora foi realizada no dia 
04/12/2008 e o embargante teve 
conhecimento dessa diligência no mesmo dia 
(sendo certo que ficou nomeado como 
depositário) e o pedido de levantamento da 
penhora foi formulado (em alteração do 
pedido inicialmente formulado) em 
27/01/2009, quando já haviam decorrido os 
referidos trinta dias. 
Em rigor, e numa perspectiva estritamente 
formal, poder-se-á dizer que a dedução desse 
pedido é extemporânea e, como tal, não seria 
admissível. 
Afigura-se-nos, porém, que assim não deverá 
ser entendido. 
De facto, o Recorrente reagiu atempadamente 
contra a penhora (embora no pressuposto 
errado de que esta ainda não havia sido 
realizada) manifestando claramente a sua 
intenção de reagir contra uma penhora que 
entendia lesar o seu direito de propriedade 
sobre os bens penhorados. 
É certo que o fez em termos desadequados na 
medida em que, à data da apresentação da 
petição inicial, a penhora já havia sido 
efectuada e, como tal, o pedido aí formulado 
não era o adequado à situação que, nesse 
momento, se verificava. 
Tal como se refere na decisão recorrida, é 
evidente que estamos perante um erro 
imputável ao próprio embargante (que terá 
resultado da falta de comunicação atempada 
entre o embargante e o seu mandatário); não 
obstante esse facto, o certo é que o 
embargante deduziu embargos com função 
preventiva (visando evitar a consumação da 
penhora) e, ao fazê-lo, deixou claro que 

pretendia invocar o seu direito de propriedade 
relativamente aos bens sobre os quais iria 
incidir aquela diligência (e é, essencialmente, 
esse direito que está em causa nos embargos 
de terceiro, tenham eles função preventiva ou 
repressiva) e, apesar de pedir apenas que a 
penhora não fosse concretizada, parece 
evidente que o embargante pretenderia 
igualmente o levantamento da penhora que, 
eventualmente e entretanto, viesse a ser 
efectuada. 
Ou seja, com a petição inicial que deu entrada 
no próprio dia da realização da penhora, o 
embargante veio reagir contra a penhora, 
invocando o seu direito de propriedade sobre 
os bens em causa e, como tal, é essa a data 
que deverá ser considerada para apreciação 
da tempestividade dos embargos, ainda que, 
erradamente, o embargante tenha deduzido 
embargos com função preventiva ao invés de 
ter requerido – logo na petição inicial – o 
levantamento da penhora já realizada. 
Nestas circunstâncias, não se justifica a 
rejeição dos embargos, obrigando o 
embargante a intentar uma nova acção 
tendente a obter o reconhecimento do seu 
direito e a reivindicação da coisa penhorada, 
com todos os inconvenientes que isso 
acarreta, não só para o embargante, mas 
também para as demais partes envolvidas, na 
medida em que tal acção, não suspendendo a 
execução e a venda dos bens, determinaria, 
caso viesse a ser julgada procedente, que a 
venda ficasse sem efeito. 
Afigura-se-nos, pois, que a decisão recorrida 
deverá ser revogada e substituída por outra 
que, em conformidade com a prova 
produzida, receba ou rejeite os embargos, 
conforme haja ou não probabilidade séria da 
existência do direito invocado pelo 
embargante, tal como preceitua o art. 354º. 

///// 
IV. 
Nestes termos, concedendo provimento ao 
recurso, acorda-se em revogar a decisão 
recorrida, determinando-se que, em 
conformidade com a prova produzida, seja 
proferida decisão que receba ou rejeite os 
embargos, conforme haja ou não 
probabilidade séria da existência do direito 
invocado pelo embargante, tal como preceitua 
o art. 354º do Código de Processo Civil. 
Sem custas – art. 2º, nº 1, alínea g) do 
Código de Custas Judiciais. 
Notifique. 
 
Porto, 2009/09/17 
Maria Catarina Ramalho Gonçalves 
Manuel de Sousa Teixeira Ribeiro 
Fernando Manuel Pinto de Almeida 
________________________ 
[1] Diploma a que se referem as demais 
disposições legais que venham a ser citadas 
sem menção de origem. 
 
[voltar] 
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Apelação nº 2270/04.6TBVLG.P1 
 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

 
I. 
B………. – Companhia Portuguesa de Seguros, 
SA veio intentar acção com processo comum 
na forma ordinária contra Companhia de 
Seguros C………., S.A.. 
 
Pediu que a ré seja condenada a pagar-lhe a 
quantia de € 16.632,10, bem como os juros 
de mora vincendos calculados à taxa legal 
sobre o montante de € 16.043,83, até 
efectivo e integral pagamento. 
 
Como fundamento, alegou que, no exercício 
da sua actividade comercial, celebrou um 
contrato de seguro do ramo acidentes de 
trabalho com o “D……….” e no dia 
10/07/2000, quando uma das trabalhadoras 
desse D………. se dirigia para o seu local de 
trabalho, foi vítima de acidente, por culpa 
exclusiva do condutor do veículo que a 
atropelou. A autora assumiu a 
responsabilidade do sinistro por se tratar de 
um acidente de trabalho in itinere, tendo 
liquidado as quantias que refere pelo que, 
tendo em conta que o acidente ocorreu por 
culpa exclusiva do referido condutor, tem 
direito de regresso sobre a ré, seguradora do 
referido veículo. 
 
A ré contestou, invocando a excepção de 
prescrição e impugnando por 
desconhecimento a dinâmica do acidente. 
Concluiu pela procedência da aludida 
excepção e pela improcedência total da acção. 
 
A autora apresentou réplica, pugnando pela 
improcedência da excepção e concluindo 
como na petição inicial. 
 
Percorrida a tramitação normal, foi proferida 
sentença, decidindo-se: 
1) Julgar improcedente a invocada excepção 
de prescrição; 
2) Julgar a presente acção procedente e, em 
consequência, condenar a ré a pagar à autora 
a quantia de € 16.043,83, acrescida de juros 
de mora, à taxa legal, desde 21/10/2003, até 
integral pagamento. 
 
Discordando desta decisão dela interpôs 
recurso a ré, de apelação, tendo apresentado 
as seguintes 
 
Conclusões: 
1. No caso dos autos, a ora Apelada não se 
subrogou a ninguém, já que, por um lado, o 
FAT não é um lesado, nos termos previstos na 

Lei, nem pode beneficiar de um prazo mais 
longo, do que o geral de 3 anos.  
2. O nº 3 do art. 498° do CC deve ser apenas 
aplicado aos casos em que está presente o 
direito do lesado vertido no nº 1 e 
exclusivamente para o lesado.  
3. No caso do lesado considera-se o prazo 
legal mais longo para a propositura da acção, 
já que na génese de tal preceito, teve o 
legislador em atenção que o prazo legal da 
prescrição civil nunca poderia ser inferior à 
conferida pela lei penal.  
4. A ora Apelada pagou no decurso de um 
dever legal, na sequência de um contrato que 
vigora com força de Lei, já que o lesado 
faleceu e não deixou beneficiários legais, o 
que não configura uma indemnização para 
efeitos do disposto no art. 31° da Lei 100/97 
de 13-9.  
5. A ora Apelada pagou, exclusivamente, no 
cumprimento de uma obrigação legal, para 
um Fundo, o Fundo de Acidentes de Trabalho, 
sendo certo que, tal Fundo nunca pode ser 
considerado lesado para efeitos do disposto 
no art. 498° do CC.  
6. A natureza do FAT está vertida no teor do 
DL 149/99 de 30 de Abril e o pagamento que 
foi feito pela Apelada, é um financiamento 
desta instituição, alias conforme consta do 
art. 3°, al d) do supra referido diploma legal.  
7. Verifica-se a violação do disposto no art. 
498°, nºs 2 e 3 do CC, o que se alega para 
todos os devidos e legais efeitos.  
Nestes termos, deve a douta sentença, ser 
revogada. 
 
A autora contra-alegou, concluindo pela 
improcedência da acção. 
Após os vistos legais, cumpre decidir. 
 
II. 
 
Questões a resolver: 
 
- Se o alargamento do prazo de prescrição, 
previsto no art. 498º nº 3 do CC, apenas se 
aplica ao lesado; 
- Se a seguradora do trabalho tem "direito de 
regresso" do que pagou ao Fundo de 
Acidentes de Trabalho (FAT), por não 
existirem beneficiários legais do sinistrado. 
 
III. 
 
Na sentença recorrida foram considerados 
provados os seguintes factos: 
1) Pela apólice n.° …….., a autora celebrou 
com o D………. um contrato de seguro do ramo 
acidentes de trabalho, na modalidade 
“variável conforme folha de férias” (Alínea A) 
dos Factos Assentes); 
2) Por contrato de seguro titulado pela apólice 
n.° ……… a ré Companhia de Seguros C………., 
S.A. assumiu a responsabilidade por danos 
emergentes da circulação do veículo de 
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matrícula ..-..-JG (Alínea B) dos Factos 
Assentes); 
3) A autora remeteu à ré e foi por esta 
recebida a carta junta a fls. 25, cujo teor aqui 
damos por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais (Alínea C) dos Factos 
Assentes); 
4) No dia 10 de Julho de 2000, E………. dirigia-
se ao D………., para iniciar o dia de trabalho, 
para o que atravessou a Estrada Nacional n.° 
…-., ao Km 05,500 (Resposta ao Quesito 1.º); 
5) Utilizando, para tanto, a passadeira para 
peões aí existente (Resposta ao Quesito 2.º); 
6) Quando já havia percorrido cerca de 
metade da referida passadeira surgiu a 
circular na mencionada E.N., no sentido 
………./.………, o veículo de matrícula ..-..-JG 
(Resposta ao Quesito 3.º); 
7) Ao qual era imprimida, por F………., 
velocidade superior a 50 km (Resposta ao 
Quesito 4.º); 
8) Quando viu E………., o condutor do veículo 
de matrícula ..-..-JG, não o conseguiu 
imobilizar, tendo embatido naquela (Resposta 
ao Quesito 5.º); 
9) Projectando-a a uma distância de cerca de 
20 metros da passadeira referida em 5) 
(Resposta ao Quesito 6.º); 
10) Na sequência do embate E………. foi 
transportada para o Hospital ………., no Porto 
(Resposta ao Quesito 7.º); 
11) Neste estabelecimento hospitalar foram-
lhe prestados cuidados médicos e 
medicamentosos no montante de € 331,70 
(Resposta ao Quesito 8.º); 
12) Valor que a autora pagou ao Hospital 
………. (Resposta ao Quesito 9.º); 
13) Em consequência directa e necessária do 
descrito em 8) e 9) E……… sofreu lesões que 
foram causa directa necessária da sua morte 
(Resposta ao Quesito 10.º); 
14) A autora pagou ao FAT a quantia de € 
15.712,13 (Resposta ao Quesito 11.º). 
 
IV. 
 
1. Sustenta a Recorrente que o nº 3 do art. 
498° do CC deve ser apenas aplicado aos 
casos em que está presente o direito do 
lesado vertido no nº 1 e exclusivamente para 
o lesado.  
Não tem razão. 
 
Dispõe o art. 31º da Lei de Acidentes de 
Trabalho (DL 100/97, de 13/9) que: 
1 - Quando o acidente for causado por outros 
trabalhadores ou terceiros, o direito à 
reparação não prejudica o direito de acção 
contra aqueles, nos termos da lei geral.  
2 - Se o sinistrado em acidente receber de 
outros trabalhadores ou de terceiros 
indemnização superior à devida pela entidade 
empregadora ou seguradora, esta considera-
se desonerada da respectiva obrigação e tem 
direito a ser reembolsada pelo sinistrado das 
quantias que tiver pago ou despendido.  

3 - Se a indemnização arbitrada ao sinistrado 
ou aos seus representantes for de montante 
inferior ao dos benefícios conferidos em 
consequência do acidente ou da doença, a 
desoneração da responsabilidade será 
limitada àquele montante.  
4 - A entidade empregadora ou a seguradora 
que houver pago a indemnização pelo 
acidente tem o direito de regresso contra os 
responsáveis referidos no n.º 1, se o 
sinistrado não lhes houver exigido 
judicialmente a indemnização no prazo de um 
ano a contar da data do acidente.  
5 - A entidade empregadora e a seguradora 
também são titulares do direito de intervir 
como parte principal no processo em que o 
sinistrado exigir aos responsáveis a 
indemnização pelo acidente a que se refere 
este artigo. 
 
Este art. 31º é, em tudo, semelhante à Base 
XXXVII da Lei n.º 2127, de 3 de Agosto de 
1965, vindo a afirmar-se que o direito que se 
pretende exercer, previsto no nº 4, apesar da 
letra do preceito, não constitui um verdadeiro 
direito de regresso, mas de sub-rogação legal 
da entidade patronal ou da seguradora nos 
direitos do sinistrado contra o causador do 
acidente, na medida em que tiver pago a 
indemnização[1]. 
Este entendimento suscita a questão de saber 
se é aplicável ao exercício do referido direito o 
regime do nº 1 ou do nº 2 do citado art. 
498º. 
 
A sub-rogação, sendo uma forma de 
transmissão das obrigações, coloca o sub-
rogado na titularidade do mesmo direito de 
crédito (conquanto limitado pelos termos do 
cumprimento) que pertencia ao credor 
primitivo. 
O direito de regresso é um direito nascido ex 
novo na titularidade daquele que extinguiu 
(no todo ou em parte) a relação creditória 
anterior ou daquele à custa de quem a 
relação foi considerada extinta [2]. 
Apesar de realidade jurídicas distintas, a sub-
rogação e o direito de regresso apresentam 
grande afinidades, estando, como se sublinha 
no Ac. do STJ de 1.6.99[3], subordinadas ao 
elemento comum de prévio pagamento da 
obrigação e destinando-se ao seu reembolso 
total ou parcial. 
Na verdade, o terceiro que paga pelo devedor 
só se sub-roga nos direitos do credor com o 
pagamento; enquanto não o fizer não é sub-
rogado e, consequentemente, não pode 
exercer os direitos de credor. 
 
Conforme doutrina do Assento do STJ de 
9.11.77, a sub-rogação não se verifica em 
relação a prestações futuras; só abrange as 
prestações vencidas que hajam sido 
efectivamente pagas[4]. 
Ora, não pode razoavelmente aceitar-se que o 
prazo de prescrição comece a correr ainda 
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antes de o direito se subjectivar, antes ainda 
de o respectivo titular o poder exercer (sem 
que possa excluir-se a hipótese de o direito 
prescrever antes mesmo de poder ser 
exercido)[5]. 
Daí que se entenda que o prazo de prescrição, 
na situação em apreço apenas se deve contar 
a partir do cumprimento, por aplicação 
analógica do art. 498º nº 2 do CC[6]. 
Aliás, dispondo o nº 4 do citado art. 31º da 
LAT que o direito só pode ser exercido pela 
entidade patronal ou seguradora que houver 
pago a indemnização, o prazo só poderia 
começar a correr depois de efectuado esse 
pagamento, por aplicação do princípio geral 
previsto no art. 306º do CC. 
 
Por outro lado, pacífico é também o 
entendimento de que o alargamento do prazo 
previsto no nº 3 do art. 498º se aplica a 
qualquer das hipóteses previstas nos nºs. 
anteriores. Trata-se de solução que decorre 
claramente da letra do preceito, sendo que o 
único requisito para aplicação desse nº 3 é o 
de o facto ilícito constituir crime sujeito a 
prazo mais longo do que o dos nºs 1 e 2 da 
mesma disposição. O que importa é a maior 
gravidade do facto, sendo irrelevante a 
circunstância de ter havido ou não 
procedimento criminal[7]. 
 
2. Defende ainda a Recorrente que a 
Recorrida pagou por força de um dever legal, 
o que não configura uma indemnização para 
efeitos do disposto no art. 31º nº 4 da LAT. 
Sem razão também. 
 
Como se afirma no Acórdão do STJ de 
13.01.2005[8], quando se fala de um 
acidente que é simultaneamente de viação e 
de trabalho o que deve dizer-se ab initio é 
que a responsabilidade primeira ou primacial 
é daquele ou daqueles a quem puder ser 
imputado, a título de culpa ou risco, o 
acidente de viação. 
Quem, ab origine, deve indemnizar as vítimas 
pelos prejuízos sofridos em resultado do 
acidente é o lesante, aquele que deu causa ao 
acidente. Essa é que é a responsabilidade de 
1ª linha.  
Alguém, seja quem for, que adiante a 
indemnização está a cumprir uma obrigação 
alheia, a obrigação do lesante. 
Designadamente estará a cumprir essa 
obrigação a entidade patronal (ou a sua 
seguradora) que, por ser também o acidente 
um acidente de trabalho, paga (adianta) essa 
indemnização.  
A entidade patronal (ou a sua seguradora) 
que cumpre perante o seu trabalhador uma 
obrigação assumida, qual seja a de suportar 
os seus salários enquanto não puder trabalhar 
e as despesas de assistência, médicas e 
medicamentosas, ou o capital de remição de 
uma incapacidade para o trabalho que lhe 
sobreveio a uma lesão em virtude de um 

qualquer acidente de viação, só em segunda 
linha estará a cumprir uma obrigação própria.  
A responsabilidade primeira e matricial, como 
se disse, é a responsabilidade de quem ao 
trabalhador provocou a lesão. O dano do 
lesado é só um.  
 
E se a seguradora do trabalho, acrescenta-se 
no Acórdão do STJ de 12.09.2006[9], tivesse 
pago ao lesado qualquer indemnização, 
nenhuma dúvida se suscitava sobre o direito 
(de regresso, de sub-rogação ou direito 
próprio) a ser reembolsada do que pagou, do 
que adiantou.  
Mas porque o lesado faleceu sem parentes ou 
afins com direito a receber pensão por sua 
morte - caso em que a Lei manda seja paga 
ao Fundo Acidentes de Trabalho uma 
importância igual ao triplo da retribuição 
anual - já a Seguradora do trabalho não tem 
direito a ser reembolsada! (…) 
Salta aos olhos do mais descuidado que esta 
solução não pode ter sido querida pelo 
Legislador que é suposto ter consagrado as 
soluções mais acertadas e sabido exprimir o 
seu pensamento em termos adequados (art. 
9.º, n.º 3, do CC).  
Nem é a que resulta da conjugação do 
preceituado no n.º 1 do art. 18.º do Dec-lei 
n.º 522/85, de 31 de Dezembro, dos nºs. 1 e 
4 do art. 31.º e do art. 20.º, n.º 6, da Lei n.º 
100/97, de 13 de Setembro.  
Quando além se manda aplicar as regras do 
seguro obrigatório automóvel, tendo em 
atenção as disposições da legislação especial 
de acidentes de trabalho, e na LAT se confere 
à Seguradora do trabalho que pagou direito 
de regresso contra o terceiro responsável, é 
evidente que se confere a esta Seguradora o 
direito de ser reembolsada do que 
legitimamente pagou, seja ao lesado seja a 
outrem com direito a esse recebimento.  
A A. não pagou ao Fundo porque quis fazer 
uma liberalidade. Pagou ao Fundo porque a lei 
assim o impõe, porque o sinistrado não 
deixou titulares com direito à pensão.  
Está bem de ver que não pode ser como quer 
a Ré: esta reembolsaria ou não a sua 
congénere do trabalho conforme o sinistrado 
falecido deixasse ou não sucessores com 
direito à pensão devida por sua morte.  
Se em vez de uma pessoa física for uma 
pessoa jurídica ou ente similar o destinatário 
da pensão, já não será devido reembolso, 
regresso ou sub-rogação à seguradora do 
trabalho.  
Não pode ser e o decidido não merece 
censura.  
 
Improcedem, por conseguinte, as conclusões 
do recurso. 
 
V. 
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Em face do exposto, julga-se a apelação 
improcedente, confirmando-se a sentença 
recorrida. 
Custas pela apelante. 
 
Porto, 17 de Setembro de 2009 
Fernando Manuel Pinto de Almeida 
Trajano A. Seabra Teles de Menezes e Melo 
Mário Manuel Baptista Fernandes 
________________________ 
[1] Neste sentido, Vaz Serra, RLJ 111-67, 
Antunes Varela, RLJ 103-30 e, entre outros, o 
Ac. do STJ de 4.10.2004, CJ STJ XII, 3, 39. 
[2] Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, 
Vol. II, 7ª ed., 346. 
[3] BMJ 488-244; no mesmo sentido, o Ac. do 
STJ de 20.10.98, CJ STJ VI, 3, 21. 
[4] BMJ 271-100; cfr. Pires de Lima e Antunes 
Varela, CC Anotado, Vol. 1º, 4ª ed., 609. 
[5] Ac. do STJ de 21.1.2003, CJ STJ XI, 1, 39. 
[6] Cfr., para além dos citados, os Acs. do STJ 
de 13.4.2000, BMJ 496-246 e de 17.11.2005, 
em www.dgsi.pt. 
[7] Neste sentido, os Acs. desta Relação de 
12.10.99, de 4.3.2002 e de 9.5.2007, em 
www.dgsi.pt. Também os Acs. do STJ de 
20.10.98, de 1.6.99 e de 13.4.2000, acima 
citados, de 22.2.94, BMJ 434-625 e de 
24.10.2002, CJ STJ X, 3, 104. 
[8] Em www.dgsi.pt. 
[9] No mesmo sítio. 
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Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

 
I – B……………, residente na Rua ……….., nº …., 
em ……, Vila Nova de Gaia, instaurou., em 7 
de Dezembro de 2007, na Comarca de Vila 
Nova de Gaia, providência cautelar não 
especificada, aí averbada ao 6º Juízo Cível, 
contra 
C…………., Ldª, com sede na Rua do ….., nº…, 
em Canidelo, pedindo que, sem audição 
prévia da Requerida, se ordene o imediato 
encerramento do estabelecimento 

denominado “C………….”, a esta pertencente e 
situado no referido nº…. da Rua …….. . 
Alegou, em síntese, que: 
- Sendo inquilino numa habitação situada na 
residência acima indicada, a Requerida desde 
Setembro de 2005 que instalou, explora e 
tem a funcionar, no rés-do-chão do mesmo 
edifício, por baixo da sua habitação, aquele 
estabelecimento comercial de restauração e 
bebidas com fabrico próprio, sem para tal 
estar licenciado pela Câmara Municipal de V N 
de Gaia; 
- Tal estabelecimento, que labora 
diariamente, provoca ruídos  
insuportáveis, espalhando cheiros e vibrações 
resultantes da laboração das respectivas 
máquinas, que têm conduzido a que o 
Requerente e sua família venham sofrendo 
graves perturbações no seu equilíbrio 
psicológico e físico, e têm exigido ao 
Requrente um acompanhamento médico 
permanente por força das depressões que 
tem sofrido; 
- Já insistiu, em vão, junto dos organismos 
oficiais para resolver este problema, enquanto 
a Requerida vem aumentando a sua 
actividade, reforçando os equipamentos 
industriais e ampliando o ruído e os maus 
cheiros, não obstante existirem já três 
estudos acústicos em que se conclui que o 
funcionamento do estabelecimento não 
cumpre o critério de incomodidade nos dois 
períodos aí em referência, e de haverem sido 
emitidos vários despachos da Câmara Mun.de 
V.N. De Gaia no sentido do encerramento do 
estabelecimento; 
- Por conselho médico, e em virtude destes 
factos, teve que abandonar a sua habitação 
em Abril de 2007, existindo um sério risco de 
que os problemas de saúde de que padece se 
agravem por força da manutenção desta 
situação. 
 
Ouvida a Requerida, deduziu oposição, 
invocando, no essencial: 
- A listispendência entre os presentes autos e 
o processo que corre termos no Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto, com o 
número …../07. 5BEPRT, decorrente da 
impugnação pela Requerida dos despachos do 
Município de Vila Nova de Gaia que revogou o 
despacho proferido a 15/07/2007, e que 
autorizou o funcionamento do 
estabelecimento, a título provisório, pelo 
período de seis meses, para serviços de 
bebidas com fabrico próprio de pastelaria e 
panificação daquele estabelecimento, bem 
como do acto administrativo pelo qual se 
ordenou a posse administrativa do imóvel, 
mediante procedimento cautelar de 
suspensão da eficácia desses actos, sendo 
que o que se discute nos dois procedimentos 
é a mesma questão, assumindo o Requerente, 
aí, a qualidade de contra-interessado; 
- Que a autorização de funcionamento a título 
provisório se deveu ao facto de o Requerente 
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obstar à realização, na sua habitação, de 
estudos de insonoridade ; 
Que a revogação do acto administrativo foi 
precipitada por na base da mesma ter estado 
um alegado estudo de insonoridade negativo 
a que a Requerida nunca teve acesso, e que a 
emissão de licença definitiva de 
funcionamento ficou condicionada apenas à 
obtenção de um estudo acústico positivo, que 
já existe e foi entregue no Município de Vila 
Nova de Gaia. 
Afirmando que o estabelecimento não emite 
cheiros e vibrações para além do que é 
legalmente admissível, e negando que as 
perturbações de se queixa o Requerente 
possam ter origem no funcionamento do 
aludido estabelecimento, o qual, a ser este 
encerrado, lhe causaria prejuízos muito 
superiores aos invocados pelo requerente, 
concluiu defendendo que a providência deverá 
ser “recusada”. 
 
No decorrer da audiência de julgamento, a 
Requerida juntou aos autos uma certidão 
extraída do procedimento que corria termos 
no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 
que findou por inutilidade superveniente da 
lide, face à atribuição à Requerida de alvará 
definitivo de utilização do imóvel. 
 
Proferida a sentença ( fls.430-492), julgou-se 
o procedimento cautelar parcialmente 
procedente e determinou-se, em 
consequência, “que a Requerida inicie a sua 
laboração após as 7.00 h da manhã e a 
termine antes das 23.00 h, e que no período 
nocturno sejam mantidos em funcionamento 
apenas os aparelhos frigoríficos e 
ventiladores, reduzindo-se a sua actividade ao 
mínimo possível”. 

x 
Inconformada, a Requerida trouxe o presente 
agravo – que foi admitido para subir em 
separado, com efeito meramente devolutivo – 
em cujas alegações formulou as seguintes 
conclusões (que seguem em fotocópia e 
folhas rubricadas pelo relator-signatário): 
“....................................... 
…………………………. 
………………………….. 
………………………….. 
Não foram oferecidas contra-alegações. 
 
Corridos os vistos legais, cumpre decidir. 
Face às conclusões alegatórias da Agravante 
– únicas que definem o objecto e o âmbito do 
recurso ( Artºs 684º, nºs 1 e 3, e 690º, nº1, 
do Código de Processo Civil, na redacção, 
aplicável, anterior ao Dl. Nº303/2007, de 
24/8) – temos para decidir as seguintes 
questões: 
 
a) – Saber se o facto de haver sido junta ao 
procedimento cautelar nº……/07.5 BEPRT, do 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, a 
atribuição à Requerida de alvará definitivo de 

utilização do imóvel, que veio a determinar a 
extinção dessa instância por inutilidade 
superveniente da lide, sem qualquer reacção 
do ora Requerente, constitui ou não excepção 
dilatória de caso julgado que obste ao 
conhecimento do mérito da presente 
providência cautelar (conclusões 2ª, 3ª, 4ª 
5ª, 6ª, 7ª, 8ª); 
 
b) – Saber se há litispendência, ou se foi 
cometida omissão de pronúncia sobre essa 
questão (conclusões 9ª e 10ª); 
 
c) – Dizer se há incompetência material do 
Tribunal para julgar este procedimento 
cautelar, por ela pertencer ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto (conclusões 
11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª); 
 
d) – Dizer, por último, se, no caso, se 
verificam, em função dos factos apurados em 
1ª Instância, os pressupostos legais que 
justifiquem a providência decretada 
(conclusões 16ª a 39ª), ou se os mesmos 
impõe, antes, que se altere essa medida do 
modo como vem sugerido nas conclusões 40ª 
a 58ª). 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
 
II. 1 – Os Factos Apurados na 1ª Instância: 
 
1 – O Requerente é inquilino numa habitação 
sita na Rua ………, nº….., ….., Vila Nova de 
Gaia, onde reside com a sua mulher e uma 
filha; 
2 – No mesmo edifício, mas no rés-do-chão, 
imediatamente por baixo da habitação do 
Requerente, labora um estabelecimento 
comercial de restauração e bebidas, com 
fabrico próprio, propriedade da Requerida e 
por si explorado; 
3 – O estabelecimento em causa encontra-se 
a laborar desde Setembro de 2005; 
4 – À data da propositura do procedimento 
cautelar o estabelecimento não se encontrava 
definitivamente licenciado pela Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia; 
5 – Desde Setembro de 2005 que o referido 
estabelecimento funciona diariamente, 
provocando ruídos intensos, espalhando 
cheiros e vibrações resultantes da laboração 
das máquinas; 
6 – Como consequência directa desta 
situação, o Requerente e a sua família vêm 
sofrendo perturbações no seu equilíbrio 
psicológico e físico, que são graves no caso do 
Requerente, provocando-lhe depressões que 
acarretam, particularmente para este, um 
acompanhamento médico permanente; 
7 – Entre 2005 e a propositura do presente 
procedimento, o Requerente vem insistindo 
através de várias exposições e requerimentos 
junto dos mais diversos organismos oficiais – 
mormente da Câmara Municipal de Vila Nova 
de Gaia, da ASAE-Autoridade de Segurança 
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Alimentar e Económica, Procuradoria Geral da 
República e do Provedor de Justiça – dando 
conta da situação de ilegalidade de 
funcionamento do estabelecimento da 
Requerida por falta de licenciamento 
camarário e dos danos que a sua conduta lhe 
causa, no sentido de, dessa forma, solicitar 
uma eficaz actuação dessas entidades, de 
forma a resolver o problema, conforme dos 
documentos de fls. 29 a 51; 
8 – Em diversos documentos emitidos pela 
Câmara Municipal de V.N. De Gaia é feita 
referência expressa à inexistência de 
licenciamento camarário e outras 
irregularidades; 
9 – A Requerida não só não cessou a sua 
actividade, como ainda a aumentou, 
reforçando os equipamentos industriais, 
ampliando o ruído, os maus cheiros e, 
consequentemente, o sofrimento do 
Requerente e do seu agregado familiar; 
10 – Até à propositura do procedimento 
cautelar nenhuma dessas instituições impediu 
efectivamente a laboração da Requerida, 
continuando esta a laborar normamente; 
11 – A situação de incomodidade resultante 
dos ruídos produzidos pela Requerida foi 
verificada através da realização de três 
estudos acústicos, pelos Serviços da Divisão 
Municipal de Ambiente da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia, realizados em Abril de 
2006, Janeiro de 2007 e Agosto de 2007, no 
quarto do Requerente; 
12 – Nos quais se concluiu que o 
funcionamento do estabelecimento não 
cumpre o critério de incomodidade, nos dois 
períodos de referência, conforme consta dos 
documentos de fls. 262 a 327; 
13 – A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
respondeu ao Requerente nos termos que 
constam dos documentso de fls. 33 a 37; 
14 – A laboração da Requerida provoca 
barulho a toda a hora, odores intensos e 
vibrações originadas pelo funcionamento das 
máquinas que foram instaladas mesmo por 
baixo da janela do quarto do Requerente; 
15 – Por conselho médico e atendendo à 
gravidade da sua situação clínica, o 
Requerente teve que abandonar a sua 
habitação em Abril de 2007, tendo ido viver 
com a sua mulher para casa de uma cunhada 
e em Dezembro de 2007 para a casa do 
namorado da filha; 
16 – Foi diagnosticado ao Requerente um 
quadro de perturbação psicológica e 
emocional clinicamente significativo, 
persistindo os sintomas depressivos em 
número e intensidade suficientes para 
preencher os critérios de diagnóstico de 
Episódio Depressivo Major, grave, sem 
características psicóticas, conforme consta 
dos documentos de fls.62 a 65; 
17 – O ruído intenso produzido pelo 
estabelecimento da Requerida, com a 
consequente acumulação de noites sem 
dormir, a manutenção em funcionamento do 

mesmo sem licenciamento e a consequente 
necessidade de o Requerente e sua mulher 
deixarem de viver na sua casa, contribuíram 
fortemente para a situação clínica do 
Requerente e do seu agregado familiar – 
sendo que a sua mulher e filha revelam já 
algumas perturbações psicológicas e à última 
foi diagnosticado já Episódio Depressivo Major 
– tendo-se os danos vindo a agravar, 
conforme consta do relatório de avaliação 
psicológica junto a fls. 65; 
18 – Existe um sério risco de que os 
problemas de saúde de que o Requerente 
padece se agravem por força da manutenção 
das condições de laboração da Requerida; 
19 – É de extrema importância para a saúde 
psicológica de todo o agregado familiar do 
Requerente, o regresso a casa do Requerente 
e sua mulher em condições de segurança para 
a sua saúde; 
20 – Por despacho de 15/06/2007 do Senhor 
Vereador D…………, por delegação de 
competências, o Município de Vila Nova de 
Gaia autorizou o funcionamento, a título 
provisório, pelo período de 6 meses, para 
serviços de bebidas com fabrico próprio de 
pastelaria e panificação, do estabelecimento 
da Requerida, conforme os documentos 
juntos a fls. 102 a 106; 
21 – Tendo a emissão de licença definitiva 
ficado dependente apenas da obtenção e 
junção de um estudo acústico, conforme 
documento de fls.102; 
22 – Por despacho de 17/09/2007, do mesmo 
vereador, no exercício dos mesmos poderes, 
o Município de Vila Nova de Gaia revogou o 
despacho de 15/06/2007, por, de acordo com 
o relatório técnico de incomodidade acústica 
de 15/08/2007, realizado pela Divisão 
Municipal de Ambiente, se concluir que o 
estabelecimento não cumpria o critério de 
incomodidade nos dois períodos de referência; 
23 – Em 13/11/2007, foi realizada pela 
Requerida novo estudo de impacto acústco, 
que concluiu que o ruído particular originado 
no período diurno e nocturno proveniente do 
funcionamento do estabelecimento da 
Requerida verifica os valores acústicos 
previstos no actual Regulamento Geral do 
Ruído, conforme consta do doc. De fls. 114 a 
138, que a Requerida juntou ao processo de 
licenciamento após a sua obtenção; 
24 – Em consequência, por despacho do 
mesmo Vereador, no âmbito dos mesmos 
poderes, o Município de Vila Nova de Gaia, 
autorizou a utilização do estabelecimento da 
Requerida a título definitivo para serviços de 
bebidas com fabrico próprio de pastelaria e 
panificação do estabelecimento da Requerida, 
conforme o documento de fls.208; 
25 – Do procedimento administrativo constam 
todos os pareceres favoráveis necessários 
para a autorização do estabelecimento da 
Requerida para o fim que lhe foi autorizado; 
26 – Com o encerramento imediato do 
estabelecimento a Requerida ver-se-ia 
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privada da totalidade dos rendimentos com 
que faz face a todos os seus custos; 
27 – Os únicos rendimentos da Requerida 
provêm do estabelecimento sito na Rua ….., 
nº…, Vila Nova de Gaia; 
28 – É com esse rendimento que a Requerida 
faz face a todos os seus custos; 
29 – A Requerida tem aos seu serviço 7 
funcionários cujas famílias dependem do 
salário por eles auferido enquanto 
trabalhadores da Requerida – E……………, 
F………….., G………….., H…………, I…………, 
J………….. e K……………; 
30 – É com esse rendimento que os 
trabalhadores fazem face às suas despesas, 
designadametne com prestações bancárias, 
água, electricidade, gás, alimentação, 
vestuário, medicamenteos, rendas; 
31 – É com os proventos que obtém daquela 
actividade que a Requerida faz face às suas 
despesas, a saber: 
- € 939,93 mensais relativos ao contrato de 
locação financeira mobiliária nº 
026/930000052; 
- pagamento de empréstimo destinado ao 
financiamento de necessidades pontuais de 
tesouraria, no valor de € 250,00 mensais; 
- avença com o contabilista no valor de € 
211,75 mensais; 
- avença mensal relativa à manutenção do 
sistema de segurança alimentar, no valor de € 
160,00; 
32 – A Requerida tem ainda dívidas para com 
os fornecedores, que à data da contestação 
eram no valor de € 21.416,47; deve à 
Fazenda Nacional Pública a quantia de € 
18.984, 33 e à Segafredo quantia não inferior 
a € 617,00, sendo a responsabilidade com 
mútuos obtidos de cerca de € 122.000,00; 
33 – O encerramento do estabelecimento da 
Requerida pelo período de seis meses 
implicará a impossibilidade de ela satisfazer 
as suas obrigações; 
34 – E colocará em situação muito difícil os 
seus actuais sócios enquanto avalistas das 
dívidas contraídas pela Requerida; 
35 – Encerrado o estabelecimento, a 
Requerida não poderia pagar a renda do 
imóvel, arriscando-se a ficar privada do 
arrendado num curto prazo de tempo e na 
eventual impossibilidade de reabrir no mesmo 
local; 
36 – A Requerida ver-se-.ia impossibilitada de 
cumprir os contratos que tem com os seus 
clientes; 
37 – A Requerida possui uma clientela diária 
que ronda as 250 pessoas, clientela que 
ficaria em risco de perder pela paragem do 
estabelecimento; 
38 – A facturação média da Requerida está 
entre os € 27.000,00 e os € 45.000,00 
mensais; 
39 – A Requerida não tem fundo de maneio 
que lhe permita parar o seu funcionamento e 
continuar a pagar as dívidas; 

40 – O Requerente foi sujeito a exame pericial 
em 05/06/2008 e o mesmo concluiu que o 
Requerente “é um indivíduo dotado de juízo, 
apesar de revelar uma inteligência abaixo da 
média. Apresenta imaturidade afectiva e 
dificuldade no controlo emocional e de 
adaptação, bem como alguma agressividade 
dirigida aos outros e ao meio, que por vezes 
se manifesta por uma atitude de oposição. 
Estes traços são característicos da sua 
personalidade. 
Uma vez que não existe conhecimento do 
funcionamento prévio do indivíduo, não nos é 
possível determinar categoricamente se o 
quadro de perturbação psicológica e 
emocional, invocado no seu requerimento terá 
sido provocado pela situação actual, no 
entanto é sabido que situações como a 
descrita nos processos podem acarretar 
perturbações psicológicas e psiquiátricas 
como as apresentadas pelo examinando, pelo 
que seria conveninete a anulação destes 
factores de risco”. 
 
II. 2 – Fundamentação Jurídica. O Direito 
Aplicável. 
 
a) – Do invocado “caso julgado” entre o 
procedimetno cautelar administrativo 
nº2180/07 (já com extinção da instância por 
inutilidade superveniente da lide, devido à 
obtençaõ de alvará definitivo de utilização do 
imóvel) e a presente providência cautelar: 
 
O alvará ou licença administrativa de 
utilização de um imóvel para qualquer 
finalidade industrial ou comercial – como a 
que está em causa nestes autos - insere-se, 
normalmente, na actividade de ordenação 
social, sua regulação e fiscalização, 
empreendida pelas entidades administrsativas 
competentes, nomeadamente através dos 
respectivos municípios, com vista a 
genericamente prevenir a lesão de direitos 
considerados fundamentais na vida dos 
cidadãos de um qualquer núcleo urbano. 
Não obstante isso, e apesar de uma 
actividade comercial ou industrial estar a ser 
exercida a coberto de alvará ou licença 
administrativa para o efeito, não invalida – 
como se tem vindo a entender uniformemente 
– que o desenrolar dessa actividade possa 
violar direitos de outrem, nomeadamente 
direitos de personalidade, que em cotejo com 
os do lesante mereçam ser acautelados, quer 
através do procedimento cautelar comum, 
quer já em acções declarativas de apreciação 
ou condenação – cfr, entre outros, Ac.s da 
Relação do Porto, de 13/12/1999, in BMJ nº 
492, pag. 486; de 28/06/2004, in 
www.dgsi.pt/jtrp; Ac.s do Supr. Tribunal de 
Justiça, de 09/12/1999, in BMJ nº 492, pag. 
418, 15/01/2004 e 13/09/2007, ambos in 
www.dgsi.pt/jstj. 
Acresce que, no presente procedimento 
cautelar não se discute se há ou não alvará 
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administrativo ou se se verificam as condições 
para a sua concessão (causa de pedir do 
identificado procedimento administrativo, que 
nem sequer chegou a obter decisão de mérito 
por se ter extinguido a respectiva instância). 
A causa de pedir e o pedido, nesta 
providência cautelar, são outros e bem 
diversos. Pretende-se, com efeito, evitar que 
o Requerente sofra agrave lesão nos seus 
direitos de personalidade (direito ao sono, ao 
repouso e à tranquilidade) com o 
prosseguimento da actividade da Requerida e 
a demora em obter judicialmente a tutela 
definitiva do seu direito na acção declarativa 
adequada. 
Sem qualquer decisão de mérito naquele 
processo administrativo, e com causas de 
pedir e pedidos bem distintos nos dois 
processos, é óbvio que, desde logo – e sem 
necessidade de mais demoradas 
considerações – inexiste qualquer “caso 
julgado”, face à definição que resulta dos 
Artºs 497º e 498º , do Cod. Proc. Civil. 
Improcede, pois, a enunciada questão. 
 
B) – Da invocada litispendência e da omissão 
de pronúncia sobre esta questão 
 
Por idênticas razões às já anteriormente 
referidas, e face ao que dispõe os citados 
Artºs 497º e 498º, inexiste litispendência, até 
porque o procedimento cautelar 
administrativo já findou (teve extinção da 
instância por inutilidade superveniente da 
lide), ainda antes de terminada a audiência de 
julgamento, facto que, devido à junção da 
respectiva certidão durante a audiência de 
julgamento, foi considerado e pressuposto na 
decisão recorrida, como reconhece a 
Agravante, sendo irrelevante que a esta 
questão não tenha sido dada na 1ª Instância 
maior desenvolvimento, que, afinal, não 
passaria de discussão sobre uma notória 
evidência – a de que inexistia litispendência. 
 
c) – Da Competência Material do Tribunal 
Comum 
 
No presente procedimento cautelar não está 
em causa – como indevidamente parece 
pressupor a Agravante nas conclusões 14ª e 
15ª das suas alegações – a apreciação da 
legalidade do acto administrativo (concessão 
do referido alvará de utilização do imóvel) 
exercido pelo Município de Vila Nova de Gaia. 
O Requerente está, ao invés, e de forma bem 
clara, a acautelar um direito subjectivo, de 
cariz absoluto (direito de personalidade), que 
pertence à sua esfera privada ou particular de 
direitos, para cuja apreciação são 
competentes em razão da matéria os 
tribunais comuns (jurisdição comum, e não a 
jurisdição administrativa), pois que assim o 
derminam, antes de mais, a Constituição da 
República Portuguesa no seu Artº 211º, nº1, 
ao dispor que “Os tribunais judiciais são os 

tribunais comuns em matéria cível e criminal 
e exercem jurisdição em todas as áreas não a 
outras ordens judiciais”, competindo (Artº 
212º, nº3) “aos tribunais administrativos e 
fiscais o julgamento das acções e recursos 
contenciosos que tenham por objecto dirimir 
os litígios emergentes das relações jurídicas 
administrativas e fiscais”.  
Trata-se de uma competência genérica (muito 
abrangente ou ampla) e residual, por esta 
causa não estar atribuída a outra ordem 
jurisdicional (por exemplo, a administrativa), 
como também estabelecem os Artºs 17º, nº1 
e 18º, nº1, da Lei de Organização e 
Funcionamento dos Tribunais Judiciais, 
aplicável, aprovada pela lei nº 3/99, de 
13/01, e também salienta o Artº 66º do Cód. 
Proc. Civil. 
 
Sendo assim, independentemente do sucesso 
ou insucesso que o Requerente venha a obter 
quanto à sua pretensão nestes autos, isso em 
nada contenderá ou continuará a afectar a 
validade do acto administrativo referenciado 
pela Agravante. Aliás, a manter-se a decisão 
recorrida quanto à medida cautelar que 
decretou, a Requerida continuará a necessitar 
de alvará de utilização do seu imóvel, até 
para não ser sancionada por ilícito contra-
ordenacional. 
Também, improcede, porconseguinte, a 
alegada excepção de incompetência absoluta 
do Tribunal. 
 
d) – Dos Pressupostos ou Requisitos Legais da 
Medida Cautelar Decretada 
 
A Agravante, embora ponha em dúvida – pelo 
que chega a afirmar nas conclusões 25ª e 26ª 
– o acerto do julgamento na 1ª Instância 
sobre a matéria de facto que considerou 
provada, não chega a fazer, no recurso, uma 
autêntica impugnação da matéria de facto, 
nos termos previstos , conjugadamente, nos 
Artºs 690º-A, nºs 1, a) e b), 2, e 712º, nº1, 
a), do CPC. Não indicou, com efeito, os 
concretos pontos de facto que considera 
incorrectamente julgados nem os concretos 
meios probatórios que imporiam decisão 
diversa sobre esses ponto da matéria de 
facto. Ficou-se por um simples “comentário” a 
alguns dos depoimentos que, no seu 
entender, fundamentarão aquela dúvida, 
esquecendo, todavia, que muitos foram os 
elementos de prova (pericial, testemunhal e 
documental) que motivaram a matéria de 
facto, como consta da respectiva decisão. 
Porque o legislador com o que estatuiu nas 
citadas disposições não previu a simples 
impugnação genérica da decisão da matéria 
de facto, não poderemos agora considerar 
que esta conduta configure uma autêntica 
impugnação da mesma, até porque, pelo que 
deixou escrito em 58ª das alegações, do 
seguinte teor - “Pelo exposto..... sempre a 
decisão recorrida deverá ser revogada e 
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substituída por uma outra, onde determine 
que esta inicie a sua laboração às 6:00 da 
manhã, comprometendo-se esta a encerrar às 
20 horas” - nos faz pressupor que assenta 
este pedido nos factos apurados em 1ª 
Instância. 
Nesta situação, e sem observância dos citados 
trâmites daqueles Artºs 690º-A e 712º, 
sempre mereceria rejeição uma pretensa 
impugnação da matéria de facto gizada 
nestes moldes ( v.g. citado Artº 690º-A, nº2) 
– cfr, entre outros, Lopes do Rego, in 
“Comentários ao Código de Processo Civil”, 2ª 
edição, 2004, volume I, pag. 584-586; 
António Santos Abrante Geraldes, in 
“Recursos em Processo Civil, Novo Regime”, 
2ª Edição Revista e Actualizada, pag. 137. 
Vamos, em suma, considerar inalterados, 
para efeito de qualificação jurídica, os factos 
apurados em 1ª Instância, acima transcritos, 
por entre eles, além disso, inexistirem 
contradições, mas apenas uma sequência 
ditada pela respectiva cronologia. 
 
Posto este esclarecimento, vejamos se se 
justifica, in casu, a medida cautelar 
decretada: 
 
Os procedimentos cautelares são, 
genericamente, expedientes processuais, de 
tramitação simplificada e célere, destinados a 
prevenir a lesão, pela natural demora da 
intervenção judiciária comum e definitiva, de 
um direito que já existe ou está em vias de 
ser reconhecido. Por isso, bastam-se com a 
prova sumária da probabilidade séria da 
existência do direito (sumaria cognitio) e do 
fundado receio da sua lesão – Artºs 387º, nº1 
e 392º, nº1, ambos do Cod. Proc. Civil 
(diploma a que pertencem as demais 
disposições que doravante se citarem sem 
menção de origem). 
Salvo os procedimentos nominados e com a 
sua regulação processual específicada em 
atenção à natureza dos direitos substantivos 
em causa, todas as demais providências 
cautelares podem ser requeridas segundo a 
disciplina que se designa de procedimento 
cautelar comum (naturalmente não 
especificadas), regulado nos Artºs 381º a 
392º, como a que temos em apreço, que não 
encontra no direito adjectivo tramitação 
específica para o direito substantivo que 
pretende acautelar. 
Segundo essa disciplina, o decretamento de 
uma providência cautelar comum depende da 
verificação dos seguintes requisitos:  
a) – probabilidade séria da existência de um 
direito; 
b) – fundado receio de lesão grave e 
dificilmente reparável nesse direito; 
c) – inadequação ao caso concreto de 
qualquer uma das providências cautelares 
previstas nos artºs 393º e segts. 
 

Surgindo a providência cautelar como 
expediente provisório, preliminar ou 
incidentalmente dependente de uma causa 
ulterior e final em que verdadeiramente se 
reconchece ou exerce o direito material, ela 
tem natureza instrumental e exige, para ser 
decretada, que o seu requerente demonstre 
sumariamente a existência do direito 
ameaçado (que pode ser um qualquer direito 
subjectivo, como os direitos de personalidade 
e de propriedade, ou um interesse 
juridicamente tutelado, mais ou menos 
difuso), de molde a preservar-se a eficácia e 
utilidade daquela providência ulterior 
(assegurada pela causa final e principal), 
sabido como é que a preparação e formação, 
a maior partes das vezes lenta e demorada, 
da decisão definitiva poderá expor o 
presumido titular do direito a riscos sérios de 
dano jurídico, somente evitáveis através da 
providência cautelar – cfr, entre outros, José 
Alberto dos Réis, in “Código de Processo 
Civil”, Anotado, 3ª Edição, Reimpressão, pag. 
623-627; Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e 
Sampaio e Nora, in “Manual de Processo 
Civil”, 2ª Edição, pag. 23-25, e António 
Abrantes Geraldes, in “Temas da Reforma do 
Processo Civil”, III Volume, Procedimento 
Cautelar Comum, pag.56-78. 
 
No caso sub judice, a titularidade dos direitos 
de personalidade do Requerente da 
providência cautelar, como o direito ao 
repouso, à tranquilidade, ao sono e a um 
ambiente sadio (que não afecte a sua 
personalidade e não ponha em causa a sua 
integridade física e moral), é-lhe 
vincadamente garantida, quer pela nossa 
ordem jurídica constitucional e ordinária, quer 
pelo direito internacional convencional – vg. 
Artºs 24º, nº1, 25º, nº1, 64º, nº1, b), e 66º, 
nº1, da Constituição da República Portuguesa, 
Artºs 70º do Código Civil, 21º, nº1, da Lei nº 
11/97, de 07/04 ( Lei de Bases do Ambiente), 
Dl. Nº292/2000, de 14/11 (Regulamento 
Geral sobre o Ruído), e Artºs 24º da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
e 8º da Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem. 
Se como primeiro pressuposto do 
procedimento cautelar comum basta a 
aparência de um direito, ou seja, que através 
de uma apreciação perfunctória dos factos 
invocados o tribunal possa emitir um juízo de 
mera probabilidade ou verosimilhança (um 
bonus fumus iuris)da existência do direito 
lesado, esse pressuposto está, no caso, mais 
que assegurado. 
Prosseguindo a análise aos factos invocados 
no caso que nos ocupa, mais problemática se 
nos afigura, porém, a resposta que se poderá 
dar ao segundo dos enunciados requisitos – o 
da verificação de fundado receio de lesão 
grave e difícilmente reparável nesse direito. É 
que, como nos lembram os autores atrás 
citados, a ênfase que o legislador deu a este 
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requisito, usando as expressões “lesão grave” 
e “dificilmente reparável” apontam para que 
concretamente se tenha que revelar excessivo 
o periculum in mora; terá que haver um 
excesso de risco relativamente àquele que é 
inerente à pendência de qualquer acção; 
deverá tratar-se de um risco que não seria 
razoável exigir que fosse suportado pelo 
titular do direito enquanto espera a 
apreciação desse direito na acção judicial 
normal – José Lebre de Freitas, in “Código de 
Processo Civil”, anotado, Volume 2º, 2ª 
Edição, pag.6-7 (além da doutrina e 
jurisprudência aí citadas). 
Supondo esta doutrina como a melhor 
interpretação dos pressupostos da providência 
requerida nos autos (de imediato 
encerramento do estabelecimento, devido à 
grave perturbação na saúde do Requerente, 
consequente aos intensos ruídos, vibrações 
das máquinas, barulhos a toda a hora e 
cheiros emitidos pela laboração daquele), 
vemos que o Requerente alegou, quanto à 
gravidade da possível lesão do seu direito 
pela demora (periculum in mora), que a 
Requerida não só labora desde Setembro de 
2005 (incialmente mesmo sem alvará de 
utilização do prédio para esse efeito) como 
tem vindo a intensificar essa actividade, com 
aumento dos respectivos equipamentos, e 
ampliando os ruídos e maus cheiros que 
atingem a sua saúde e a dos demais 
elementos do seu agregado familiar durante o 
dia e a noite, por acumular noites sucessivas 
sem poder dormir e ter o normal respouso, 
situação que lhe tem causado intranquilidade, 
perturbação psicológica e emocional, com 
reiteradas crises depressivas, que o obrigam a 
acompanhamento médico permanente e a ter 
que abandonar, sob conselho médico, a sua 
habitação (para ser acolhido provisoriamentee 
em casa de um seu familiar e de outra pessoa 
sua conhecida), sendo de esperar o 
agravamento na sua saúde, a manter-se a 
laboração habitual da Requerida, enquanto o 
seu regresso e do agregado familiar à sua 
casa de habitação em condições de segurança 
para a saúde se revela de extrema 
importância par a sua estabilização 
psicológica. 
Estando demonstrados estes factos 
(fundamentalmente os supra-descritos nos 
pontos 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18, e 19), sem dúvida que o Requerente está 
a sofrer grave lesão no seu direitos de 
personalidade (no que concerne ao direito ao 
repouso, ao sono, e à sua tranquilidade física 
e psicológica). Não tem qualidade de vida, e a 
intranquilidade psicológica a que fica exposto, 
estando já a padecer de  
um “Episódio Depressivo Major, grave” (como 
lhe foi diagnosticado), mais o expõe ao 
sofrimento físico e psicológico, como é próprio 
das doenças desta natureza e do foro 
psíquico. Mesmo que se não possa 
estabelecer um necessário nexo de 

causalidade entre este específico padecimento 
e os factos atrás descritos relacionados com a 
laboração do estabelecimento da Requerida, 
urge – como se fez questão de anotar no 
relatório da última perícia realizada em 
05/06/2008 (facto 40) – empreender “a 
anulação destes factores de risco”, porque é 
razoavelmente previsível que a lesão na sua 
saúde se agrave, pela demora em obter a 
solução definitiva na acção adequada 
(periculum in mora), agravamento a que se 
poderá obstar – decretando uma providência 
adequada – se as condições que 
imediatamente se lhe criarem lhe permitirem 
o regresso à sua habitação já sem os 
inconvenientes aludidos. 
Há, em suma, fundado receio de agravamento 
de lesão do direito do Requerente, estando 
preenchidos os necessários pressupostos 
acima enunciados, já que outra providência 
cautelar (que não o procedimetno 
antecipatório comum, como este) se não 
encontra específicamente previsto e regulado 
para acautelar este direito. 
 
Apesar disso, impõe-se considerar – como o 
fez a decisão recorrida – que a Requerida 
também tem o seu direito de propriedade, 
com o inerente yus utendi, constitucional e 
ordinariamente garantido, nos termos 
do Artº 62 da Constituição da Rep. 
Portuguesa e 1302º e segts, do Código Civil. 
E podendo legitimamente defendê-lo – Artº 
1305º e 1311º, do C.C. – o seu exercício, em 
certas situações, como a que se nos revela 
nos autos, colide manifestamente com o 
exercício e defesa dos citados direitos de 
personalidade, impondo-se então que, numa 
colisão desses direitos – Artº 335º do C. C. – 
se observe uma recíproca cedência na medida 
do necessário para que todos eles produzam 
igualmente o seu efeito, sabendo-se que, se 
tais direitos forem desiguais ou de espécie 
diferente, deverá prevalecer o que deva 
considerar-se superior, como expressamente 
o recomenda o nº 2 daquele Artº 335º ( “Se 
os direitos forem desiguais ou de espécie 
diferente, prevalece o que deva considerar-se 
superior”). 
A actual Constituição da República Portuguesa 
– tributária da Declaração dos Direitos do 
Homem (v.g. Rui Pinheiro e Artur Maurício, in 
“A Constituição de 1975) – na sua ordenação 
sistemática colocou, desde logo, os direitos de 
personalidade, enquanto afirmação e 
preservação da inviolabilidade da integridade 
física e moral das pessoas, na parte (Artº 
25º, Parte I) em que tratou, prioritariamente, 
os “Direitos e Deveres Fundamentais”, 
relegando para segundo lugar (se bem que 
ainda os tenha considerado muito 
importantes) os princípios relativos à 
“Organização Económica” (Parte II). 
Emergindo desta proclamação e da 
universalização que lhe está na origem, a 
doutrina e a jurisprudência vem defendendo, 
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de forma abundante e praticamente uniforme, 
que os direitos de personalidade são de 
espécie diferente quando comparados com os 
de natureza material ou económica, e devem 
prevalecer sobre estes últimos pela sua 
superioridade - cfr, entre outros, Capelo de 
Sousa, in o “Direito Geral de Personalidade”, 
1995, pags.516, 534 e 540; Joaquim Gomes 
Canotilho, in Rev. Leg. Jur., nº 128, pag.232; 
Acs. S.T.J., de 28/04/1977, 22/10/1998, 
16/05/2000, e 15/01/2004, in, 
respectivamente, BMJ nº 266, pag. 165, BMJ 
nº 480, pag.413, Col. JurSTJ, Ano VIII, Tomo 
II, pag. 68, e www.dgsi.pt/jstj. 
Há mesmo quem sustente, realçando o 
aspecto acabado de abordar, que no que 
concerne a matéria de direitos de 
personalidade o julgador não se deve guiar 
pelo critério do homem médio, antes deverá 
atender e ter em conta a especial 
sensibilidade do lesado – cfr. Acórdão da 
Relação de Lisboa., de 19 de Março de 1998, 
in “Actualidade Jurídica”, Ano II, pag.16 
(contra o que parece ser o entendimento dos 
Prof.s Pires de Lima e Antunes Varela, no seu 
Código Civil Anotado, anotação ao artigo 
496º) – porque só o HOMEM é sujeito de 
direitos e obrigações, e será sempre em 
função dele e da sua felicidade que se há-de 
interpretar e aplicar o Direito. Afirmando, esta 
corrente, que com o Artº 70º do Código Civil 
se pretende garantir a potencialidade plena 
da personalidade humana, nomeadamente na 
cambiante bio-psicológica (que envolve tanto 
a personalidade física como a moral), haverá 
que atender à pessoa em si mesma, e não a 
um determinado “arquétipo de Homem”, até 
porque essa mesma personalidade está numa 
constante dinâmica de desenvolvimento – v.g. 
a sentença do 2º Juízo Cível de Santa Maria 
da Feira, de consulta em jurisprudência cível 
de 1ª Instância, do “Verbo Jurídico”, in 
www.verbojurídico.net. 
 
Sendo, pois, seguro para nós que, face aos 
factos apurados a actividade económica 
desenvolvida pela Requerida naquele rés-do-
chão (situado bem por baixo da habitação e 
do quarto do Agravado), colide, claramente, 
com a personalidade deste, afectando-o no 
seu direito à qualidade de vida e no que 
especificamente diz respeito à normal 
necessidade de ter as indispensáveis 
condições para dormir, descansar e se 
recompor na sua vida activa de cada dia, só 
haverá que ponderar em que medida se 
deverá limitar o direito (inferior) da 
Requerida-Agravante, por se dever evitar o 
radical sacrifício deste (o encerramento do 
estabelecimento), que a total procedência do 
procedimento cautelar ditaria, sabido como é 
que o princípio constitucional da 
proporcionalidade, previsto no Artº 18º, nº2, 
da Constituição Política, também recomenda 
que as restrições se devem limitar “...ao 
necessário para salvaguardar outros direitos 

ou interesses constitucionalmente 
protegidos.”(sublinhado nosso). 
 
A decisão recorrida ponderou bem, com 
sensatez, este aspecto e entendeu que, 
implicando o requerido encerramento do 
estabelecimento comercial em causa o 
sacrifício elevado dos interesses económicos 
da Requerida e, reflexamente, os dos seus 
sócios e funcionários, podendo conduzir à 
própria insovência daquela (factos dos pontos 
26 a 39), a sua laboração em pleno se devia 
confinar ao período diário compreendido entre 
as 7 horas da manhã e as 23 horas, 
mantendo-se, no período nocturno, apenas, 
em funcionamento os aparelhos frigoríficos e 
ventiladores, com redução da sua actividade 
ao mínimo possível. 
 
A Requerida, ora Agravante, propõe, agora 
(conclusões 53ª a 58ª), que, em alternativa 
ao horário da medida decretada, se antecipe o 
início e o términus do período de 
funcionamento pleno do estabelecimento, de 
modo a que este decorra entre as 06h00 da 
manhã e as 20h00 da noite, por este horário 
de funcionamento melhor se ajustar às 
exigências da sua clientela e o Agravado até 
ficar com mais horas para descansar. 
Não duvidamos que possa ser assim e que o 
horário que sugere lhe possa ser mais 
conveniente em termos de proveito 
económico. Estamos, porém, a procurar 
harmonizar e compatibilizar os aludidos 
direitos de uns e de outros, com a menor 
restrição possível ao exercício da sua 
actividade comercial, para salvaguardar o 
direito fundamental e superior (nos termos já 
aludidos) do Agravado, a quem também, se 
não deverá deixar de considerar como 
“nobres” para o seu descanso as últimas 
horas da madrugada, por isso ser do senso 
comum. 
Assim sendo, a decisão recorrida mostra-se 
ponderada e equilibrada na sua justiça, 
podendo ainda citar-se em seu apoio o 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 
13/09/2007, que curiosamente tratou (procº 
nº 07B2198) situação idêntica, in 
www.dgsi.pt/jstj. 
 
III – DECIDINDO 
 
Pelo exposto, acorda-se em negar provimento 
ao agravo, confirmando-se a decisão 
recorrida. 
Custas pela Agravante. 
 
Porto, 15/10/2009 
Manuel de Sousa Teixeira Ribeiro 
Fernando Manuel Pinto de Almeida 
Trajano A. Seabra Teles de Menezes e Melo 
 
[voltar] 
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CRIME 
 
 
 
 
Sumário nº 7008 
 
 

O TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO – 
SECÇÃO CRIMINAL (QUARTA) 

 
- no processo n.º 5706/08.3TAVNG-A.P1  
- com os juízes Artur Oliveira [relator] e José 
Piedade,  
- após conferência, profere, em 9 de 
Setembro de 2009, o seguinte  
Acórdão  
I - RELATÓRIO  
1. No processo comum (tribunal singular) n.º 
5706/08.3TAVNG-A, do ..º Juízo de 
Competência Especializada Criminal do 
Tribunal da Comarca da Maia, em que é 
arguido B………., o Ministério Público, findo o 
inquérito, decidiu-se pela suspensão 
provisória do processo nos seguintes termos 
[fls. 113-115]:  
«I – Do inquérito resultaram indiciados os 
seguintes factos:  
O arguido B………. no sai 14 de Janeiro de 
2008, na qualidade de vendedor da firma 
ofendida “C………., Lda.” entregou uma viatura 
a um cliente, que tinha consigo celebrado um 
contrato de compra e venda de viatura, em 
contrapartida recebeu dele, além de uma 
retoma e um cheque no valor de 40.000€, a 
quantia em dinheiro de 12.800€. Estes 
valores eram destinados à firma ofendida e 
correspondiam ai preço da viatura vendida.  
O arguido estava obrigado a entregar aquela 
quantia em dinheiro à firma ofendida e não o 
fez, tendo-se apropriado da mesma e gasto 
em proveito próprio.  
Em Fevereiro de 2008 o arguido, após muita 
insistência por parte da ofendida e após 
processo disciplinar, com despedimento, 
acabou por entregar o dinheiro em falta à sua 
legítima dona, a ofendida "C………., Lda". 
Actualmente encontra-se pois totalmente 
liquidada a quantia em falta.  
O arguido sabia que actuava sem autorização 
e contra a vontade da sua legítima dona, a 
firma "C………., Lda".  
Agiu voluntária e conscientemente com o 
conhecimento que a sua conduta era proibida 
e punida por Lei,  
Pelo exposto, constituiu-se o arguido autor 
material na prática de um crime de Abuso de 
Confiança previsto e punido pelo art. 205º, 
n.º 1 e n.º 4 do Código Penal.  
O arguido tem antecedentes criminais mas 
nunca foi julgado nem condenado por crimes 
da mesma natureza do dos autos e nunca lhe 
foi aplicado o instituto, da suspensão 
Provisória do Processo, conformo se pode 
constatar do print do SIMP junto aos autos.  

O crime indiciado é punível com pena de 
prisão até cinco anos ou, multa até 600 dias.  
A culpa não é elevada e apesar de o facto 
praticado ser censurável, o certo é que a 
conduta quotidiana do mesmo arguido é 
conforme o direito e às regras de convivência 
social, e já ressarciu a ofendida. 
Antevê-se assim que as exigências de 
prevenção no caso concreto serão garantidas 
tão-somente pela aplicação de uma injunção, 
sendo pertinente a aplicação do Instituto da 
suspensão provisória do processo pelo prazo 
de 4 meses.  
A injunção adequada, atenta a condição 
sócio-económica do arguido e uma vez que se 
desconhece qualquer actividade, será o 
pagamento da quantia de 250€, à Instituição 
de solidariedade social “D………." pelo que 
assim, se colmatará as exigências de 
prevenção que no caso se fazem sentir, ou 
seja, conseguir-se-á a plena integração do 
arguido na sociedade e a manutenção da 
confiança na comunidade e vigência da norma 
infringida, evitando-se, além disso, a futura 
prática de crimes similares.  
Por tudo o exposto, entendeu o Ministério 
Público ser oportuno optar pela decisão da 
suspensão provisória do processo, prevista no 
art. 281º e 282º do Código de Processo Penal.  
Deste modo, propôs-se ao arguido a sua 
anuência relativamente a esta suspensão, 
acompanhada pelas sobreditas injunções, com 
as quais aceitou (cfr. fls. 90 e 98).  
Conclua uma vez mais os autos à Mmª JIC 
com vista a obter a sua concordância.  
(…)»  
2. A Exma. Juíza de instrução proferiu, então, 
o seguinte despacho de não concordância com 
a suspensão provisória do processo [fls. 120-
125]:  
«A Digna Magistrada do Ministério Público 
com os fundamentos constantes de fls. 113 e 
ss decidiu-se pela suspensão provisória do 
processo quanto ao arguido B………. e pró 
factos que consubstanciam a prática pelo 
arguido de um crime de abuso de confiança 
previsto e punido pelo art.º 205.º, n.º 1 e 4, 
al. A), punido com pena de prisão até 5 anos 
ou multa até 600 dias.  

* 
Cumpre apreciar e decidir.  
Do instituto da suspensão provisória do 
processo  
Dispõe o art. 281° do Código do Processo 
Penal que: 
1 - Se o crime for punível com pena de prisão 
não superior a cinco anos ou com sanção 
diferente da prisão, o Ministério Público 
oficiosamente ou a requerimento do arguido 
ou do assistente, determina, com a 
concordância do juiz de instrução, a 
suspensão do processo, mediante a imposição 
ao arguido de injunções e regras de conduta, 
se se verificarem os seguintes pressupostos:  
a) Concordância do arguido e do assistente;  
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b) Ausência de condenação anterior por crime 
da mesma natureza;  
c) Ausência de aplicação anterior de 
suspensão provisória do processo por crime 
da mesma natureza;  
d) Não haver lugar a medida de segurança de 
internamento;  
e) Ausência de um grau de culpa elevado; e  
e) Ser de prever que o cumprimento das 
injunções e regras de conduta responda 
suficientemente às exigências de prevenção 
que no caso se façam sentir.  

* 
Analisado o supra referido regime legal, 
constata-se que possibilidade de aplicação do 
instituto da suspensão provisória do processo 
depende da verificação, cumulativa, dos 
requisitos previstos no art. 281.°, n.° 1, do 
Código de Processo Penal:  
- O crime for punível com pena de prisão não 
superior a cinco anos ou com sanção diferente 
da prisão;  
- Ausência de condenação anterior por crime 
da mesma natureza;  
- Não haver lugar a medida de segurança de 
internamento;  
- Ausência de um grau de culpa elevado;  
- Ausência de aplicação anterior de suspensão 
provisória de processo por crime da mesma 
natureza;  
- Ser de prever que o cumprimento das 
injunções e regras de conduta responda 
suficientemente às exigências de prevenção 
que no caso se façam sentir;  
- Concordância do arguido e do assistente;  
- Concordância do Juiz de Instrução.  
Uma vez verificados os referidos 
pressupostos, podem ser oponíveis ao arguido 
as injunções e regras de conduta previstas no 
art. 281.°, n.° 2, do Código de Processo 
Penal.  
Constitui a suspensão provisória do processo 
uma figura mitigada ou próxima do princípio 
da oportunidade, estando subjacente à ideia 
de flexibilidade da perseguição penal estadual 
quando esteja em causa uma criminalidade 
menor que fazem com que não se sinta ou 
exija, tanto do ponto de vista da prevenção 
geral como especial, a aplicação de uma pena 
ao arguido (cfr., neste sentido, Peter 
Hunerfeld, A Pequena Criminalidade e o 
Processo Penal, Revista de Direito e 
Economia, ano IV, n.° 1, Janeiro/Junho 1978 
e Mário Torres, O Princípio da Oportunidade 
no Exercício da Acção Penal, Revista do 
Ministério Público, Jornadas de Processo 
Penal, cadernos 2).  
É sabido que o instituto da suspensão 
provisória do processo, previsto nos art.s 
281º e 282° do Código de Processo Penal, é 
uma manifestação dos princípios  
da diversão, informalidade, cooperação, 
celeridade processual e da “oportunidade”, 
princípios estes que assumem uma 
importância crescente no processo penal.  

Sempre que possível, deve evitar-se sujeitar 
o arguido a julgamento, pelo facto de o 
mesmo poder ter efeitos socialmente 
estigmatizantes, não obstante a presunção de 
inocência de que beneficia no julgamento, nos 
termos do disposto no art. 32°, n.° 2 da 
Constituição da República Portuguesa.  
Por outro lado, a eventual aplicação de uma 
pena de prisão pode ainda ter  
efeitos criminógenos e, por isso mesmo, 
contrários aos que se pretende atingir — 
interiorização do desvalor da conduta e 
subsequente preparação para a 
ressocialização.  
Há ainda que ponderar a importância deste 
instituto, pelo papel que desempenha na 
pacificação social, privilegiando soluções de 
consenso em detrimento de um 
aprofundamento da conflituosidade social, 
sem que simultaneamente a confiança da 
comunidade nas normas jurídicas violadas 
seja abalada ou sem que os bens jurídicos - 
penais deixem de ser tutelados.  
Nos termos supra enunciados, é da 
competência do M°P°, oficiosamente, ou a 
requerimento da vítima, desencadear os 
mecanismos necessários à aplicação do 
Instituto de suspensão provisória do processo, 
cabendo ao Juiz de instrução, ‘fiscalizar o 
juízo de oportunidade e a adequação da 
iniciativa protagonizada pelo M° P°, devendo 
a sua posição ter como referência valorações 
político-criminais substantivas que lhe 
impõem a obediência a critérios objectivos 
que permitam obter a solução mais justa e 
apropriada ao caso concreto” (Fernando Pinto 
Torrão, in “A relevância Político Criminal da 
Suspensão Provisória do Processo”, pág. 
276).  
Apesar do instituto da suspensão provisória 
do processo assentar no principio da 
oportunidade, impõe-se que se tenha 
presente um dos princípios basilares do 
direito penal – o da legalidade - daí que o 
principio da oportunidade não pode deixar de 
estar condicionado aos requisitos e 
pressupostos enunciados no art. 281° n.° 1 
do C.P.P.  
Também a concordância do Juiz não pode 
deixar de estar vinculada pelo princípio da 
legalidade, daí que a sua decisão deva 
obedecer aos requisitos exigidos por lei e o 
juiz indique e fundamente os motivos da sua 
não concordância.  

* 
Como resulta dos autos, mormente da 
antecedente douta promoção, mostra-se 
claramente indiciada a prática pelo arguido 
B………. de factos que consubstanciam a 
prática pelo arguido de um crime de abuso de 
confiança previsto e punido pelo art° 205°, n° 
1 e 4°, al. a), punido com pena de prisão até 
5 anos ou multa até 600 dias.  
O referido tipo legal de crime é punível, em 
abstracto, com pena prisão até 5 anos ou 
multa até 600 dias, estando por isso 
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verificada a condição essencial para que se 
decrete a promovida suspensão provisória do 
processo, conforme previsão do n.° 1 do art. 
281° do Código de Processo Penal.  
O arguido concordou com a suspensão 
provisória do processo — fls. 98 e fls. 90 e 
93.  
O arguido tem antecedentes criminais 
conforme se alcança de fls., 118 e ss mas por 
crime de condução em estado de embriaguez, 
logo de natureza diferente do ora imputado 
(ausência de condenação anterior por crime 
da mesma natureza). 
Conforme se infere de fls. 92 ao arguido não 
foi aplicado o instituto da suspensão 
provisória do processo (pelo menos que se 
conheça).  
Pese embora o legal representante da 
ofendida, a fls. 88, ter referido não dar a 
concordância para a aplicação do disposto no 
art° 206° do Código Penal, o ofendido não é, 
neste momento, assistente, pelo que não se 
mostra necessário obter o seu consentimento 
nos termos da al. a) do art° 281º do Código 
do Processo Penal.  
Contudo, no que concerne, ao grau de culpa 
do arguido e discordando da Magistrada do 
MP, entendemos mostrar-se verificada um 
grau elevado e intenso de culpa por parte do 
arguido: o arguido, conforme se alcança dos 
autos, à data dos factos era funcionário da 
ofendida, e na sequência da venda de um 
veículo automóvel, em 14 de Janeiro de 2008, 
recebeu do comprador, além de uma retoma, 
um cheque no valor de 40.000€, e a quantia 
em dinheiro de 12.800€, valores destinados à 
C………., Lda, Ofendida, e que correspondiam 
ao preço da viatura vendida.  
O arguido, em virtude das suas funções, 
estava obrigado a entregar tais valores à 
ofendida e não o fez, apropriando-se de tais 
quantias e passou a dispor delas como bem 
entendeu, ou seja, agiu animo domine.  
Conforme referiu a Magistrada do Ministério 
Público «Em Fevereiro de 2008, o arguido, 
após muita insistência por parte da ofendida e 
após, processo disciplinar, com 
despedimento, acabou por entregar o dinheiro 
em falta à sua legítima dona”.  
Salvo o devido respeito, entendemos que o 
ressarcimento da ofendida por si só não é 
suficiente para se atenuar a culpa, quanto a 
nós, intensa, do arguido.  
A reparação e entrega das quantias 
indevidamente apropriadas, conforme referiu 
a Magistrada do Ministério Público, apenas se 
deu “após muita insistência por parte da 
ofendida e após, processo disciplinar, com 
despedimento”, o que denuncia, por parte do 
arguido uma conduta desconforme ao direito 
e aos valores do dever-ser jurídico-penais.  
No caso presente, a reparação por parte do 
arguido e nos moldes em que foi efectuada, 
não atenua a sua culpa, uma vez que não 
houve restituição voluntária da coisa 
ilegitimamente apropriada, dado que a sua 

recuperação ocorreu independentemente da 
vontade do arguido (só após muita insistência 
da ofendida e após processo disciplinar, 
conforme referiu a Magistrada do Ministério 
Público) e o regime previsto no art° 206º do 
Código Penal (na versão anterior) assenta, 
como diz M. Maia Gonçalves, in “Código Penal 
Português “, 9° edição - 1996, pág. 711, “na 
mitigação da culpa porque o agente, através 
de uma restituição ou reparação voluntárias e 
espontâneas, revelou inadequação do facto à 
sua personalidade”, hipótese que se não 
verificou nos autos (no sentido apontado, da 
necessidade de restituição ou reparação 
voluntárias para aplicação da atenuação 
especial, cfr. Ac. RC, de 26/11/86, BMJ 361, 
616; Ac. RP, de 07/10/83, CJ VIII, tomo 40, 
pág. 279; e Ac. STJ, de 23/05/91, CJ XVI, 
tomo 3°, pág. 22).  
O arguido ao agir conforme flúi dos autos, 
violou grosseiramente o dever de lealdade e 
de zelo a que estava por força do seu contrato 
de trabalho e em momento algum quis 
espontaneamente proceder à entrega dos 
bens ilegitimamente apropriados.  
Assim sendo, a culpa do arguido é elevada e 
as exigências de prevenção, sobretudo 
especial, não aconselham uma suspensão 
provisória do processo.  
Acresce que a injunção a aplicar ao arguido 
(entrega de € 250 “D……….”) é de todo 
desajustada às exigências de prevenção 
(sobretudo especial), que no caso se fazem 
sentir (al. e), do no 1 do art° 281° do Código 
do Processo Penal.  

* 
Deste modo, atendendo ao exposto, porque 
claramente não se mostra verificados todos os 
pressupostos exigidos no art. 281.° n.° 1 do 
Código de Processo Penal (ausência de um 
grau de culpa elevado e porque a injunção a 
aplicar não  
responderia de forma adequada às exigências 
de prevenção (sobretudo especial) não dou a 
minha concordância à decisão nesse sentido 
tomada pela Digna Magistrada do Ministério 
Público.  

* 
Termos em que não concordo com a decisão 
da Digna Magistrada do Ministério Público, em 
suspender provisoriamente o processo.  
(…)»  
3. Inconformado, o Ministério Público recorre, 
extraindo da respectiva motivação as 
seguintes conclusões [fls. 152-155]:  
«A - O Mm° Juiz de Instrução considerou na 
sua douta decisão que não se encontram 
reunidos os pressupostos, para dar 
concordância à suspensão do processo 
determinada pelo Ministério Público, estando 
em causa um crime de Abuso de Confiança, 
previsto e punível pelo 205º nº 1 e 4 al. a) do 
Código Penal, e considerar existir um grau 
elevado de culpa intenso;  
B - O Ministério Público discorda de tal 
decisão pugnando pela revogação de tal 
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decisão e substituição por uma outra que 
considere verificados os pressupostos, 
considerando-se ser a culpa do arguido não 
elevada, para a aplicação de tal Instituto;  
C - A suspensão provisória do processo 
prevista no art. 281º do CPP, é um instituto 
de marcada componente consensual e 
constitui uma solução de diversão com 
intervenção, susceptível de colocar um fim ao 
processo, visando a celeridade e eficácia do 
sistema de justiça penal. 
D - A valência do consenso radica nos sujeitos 
processuais – Ministério Público, arguido, 
assistente e juiz de instrução – de cuja 
concordância a lei faz depender a sua 
efectivação;  
E - Na fase de inquérito, corolário dos 
princípios da oficialidade e da legalidade, é ao 
Ministério Público que compete, dentro do 
quadro da discricionariedade vinculada e 
verificados os requisitos elencados no art. 
281.º n.º 1 als. a) a e), decidir se o processo 
deve ou não transitar para a fase de 
julgamento, propondo a sua suspensão 
provisória; 
F - A decisão judicial de concordância a que 
alude o art. 281º n.º 1 do CPP, é uma decisão 
sobre a legalidade atinente à aplicação do 
instituto em questão, constitui uma forma de 
controlo jurisdicional sobre a decisão do MP, 
no sentido de apurar se tal decisão implica ou 
não a violação do princípio constitucional da 
igualdade dos cidadãos, se trata de uma 
forma de impunidade selectiva e se estão ou 
não verificados os requisitos legais de 
aplicação do predito instituto.  
G - Verifica-se igualmente o requisito previsto 
no Art.º 281º, nº1, e), do Código de Processo 
Penal – ausência de um grau de culpa 
elevado.  
H - Com efeito, o próprio legislador ordinário 
ligou umbilicalmente a noção de “culpa” com 
razões de prevenção geral daí que, para o 
efeito, se deva entender “culpa” em concreto 
e de acordo com os mesmos critérios que se 
aplicam à determinação do grau de culpa para 
determinação de uma pena;  
I - In casu, temos que o arguido apropriou-se 
(por acaso de ocasião) da quantia de 12.800€ 
que devia ter entregue à ofendida no dia 
seguinte e não o fez, tendo-a usado em 
proveito próprio durante 14 dias, findos os 
quais acabou por restituir na integra.  
J - Visando a prevenção geral a defesa dos 
interesses da sociedade na prossecução da 
segurança e a prevenção especial a 
ressocialização do agente, a quantia de 250 
euros a entregar a determinada instituição de 
solidariedade social, mostra-se adequada ás 
finalidades preventivas e não se afasta 
significativamente do quantum da eventual 
pena de multa que seria porventura aplicada 
ao arguido, caso este fosse julgado e 
condenado pela prática do crime p. p. pelo 
art. 205º nº 1 e 4 al. a) de acordo com os 

critérios estabelecidos nos art.ºs 70. °, 72.° e 
206º, nº 1 e 2, todos do Cód. Penal;  
L - Assim o Art.º 281º do CPP, deve ser 
interpretado no sentido de que para a 
manifestação de concordância do arguido na 
suspensão provisória do processo – nos 
segmentos da solução alternativa à acusação 
e na sujeição a injunções e regras de conduta 
– se perfectibiliza quando a sua manifestação 
de vontade foi produzida na, sequência de 
comunicação, informação e explicação do 
aludido instituto, de forma a, habilitá-lo 
quanto à avaliação sobre o desfecho do 
processo e a ponderação das vantagens e 
desvantagens ligadas ao cumprimento das 
injunções ou regras de conduta que lhe foram 
propostas, discutidas e nas quais consentiu 
que lhe fossem aplicadas.  
M - Num processo de estrutura acusatória, o 
poder judicial está, sob pena de perder à sua 
imparcialidade e de «agir em causa própria», 
vinculado pelo pedido do Ministério 
Público/assistente.  
N - Assim, ao discordar da suspensão 
provisória do processo por entender que, em 
concreto, a culpa do arguido é elevada e as 
injunções e regras de conduta insuficientes, a 
Mª juíza excedeu os seus poderes, substituiu-
se ao Ministério Público e violou o princípio do 
acusatório, consagrado no artigo 32.º, n.º 5, 
da CRP;  
O - O despacho recorrido interpretou e aplicou 
incorrectamente as normas dos art.ºs 70.º, 
72.º n.º 1, e nº 2 al. c), 73º e 206º, nº 1 e 2 
todos do C. Penal; 281.° nº 1 al. e 282.° do 
CPP, e ao discordar com a suspensão 
provisória do processo violou também o 
disposto nos artigos 11º e 12º, da Lei nº 
51/2007, art.º 9º, nº3, do C. Civil e art.º 32º, 
nº 5 da Constituição da República Portuguesa. 
P - Nestes termos deverá a referida decisão 
ser revogada e substituída por outra, através 
da qual seja manifestada concordância com a 
suspensão provisória do processo decidida no 
processo.  
Melhor decidindo e apreciando, Vossas 
Excelências, Senhores Desembargadores 
farão com sempre inteira e sã JUSTIÇA.  
(…)»  
4. O arguido não respondeu.  
5. Nesta instância, o Exmo. procurador-geral 
adjunto, em aprofundado parecer, conclui que 
o recurso merece provimento [fls. 178-193].  
6. Colhidos os vistos, realizou-se a 
conferência. 
 
II – FUNDAMENTAÇÃO  
7. Face às conclusões apresentadas, que 
delimitam o objecto do recurso, importa 
conhecer e decidir se viola o princípio do 
acusatório a não concordância do juiz de 
instrução relativamente à suspensão 
provisória do processo por considerar que os 
factos indiciados são reveladores de um grau 
de culpa elevado e que são insuficientes as 
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injunções e regras de conduta determinadas 
pelo Ministério Público;  
8. Segundo o recorrente, a discordância 
manifestada pelo juiz de instrução ofende a 
estrutura acusatória do processo penal ao 
interferir, directamente, na avaliação das 
circunstâncias concretas do caso que 
suportam a decisão por si tomada de 
suspender provisoriamente o processo.  
9. No fundo, está em causa saber que alcance 
tem a expressão “com a concordância do juiz 
de instrução” constante do artigo 281.º, n.º 
1, do Código de Processo Penal [“1 - Se o 
crime for punível com pena de prisão não 
superior a 5 anos ou com sanção diferente da 
prisão, o Ministério Público, oficiosamente ou 
a requerimento do arguido ou do assistente, 
determina, com a concordância do juiz de 
instrução, a suspensão do processo, mediante 
a imposição ao arguido de injunções e regras 
de conduta, sempre que se verificarem os 
seguintes pressupostos: (…)”]: — concede 
mandato ao juiz de instrução para “julgar” o 
inquérito, avaliando os indícios da culpa do 
agente e as exigências de prevenção que o 
caso reclama? — Ou convoca-o para fiscalizar, 
com base na ordem jurídico-constitucional dos 
direitos fundamentais, a adequação, 
necessidade e proporcionalidade das medidas 
acordadas? 
10. Entendemos que só esta última dimensão 
se enquadra na competência funcional do juiz 
de instrução e só ela respeita a atribuição de 
competência ao Ministério Público para decidir 
o inquérito. Procuraremos justificar esta 
opinião com a relevância do elemento 
histórico que introduziu a expressão citada, e 
com a densificação jurisprudencial e doutrinal 
que têm merecido as atribuições e funções do 
juiz de instrução e do Ministério Público no 
âmbito do inquérito. 
11. II-A. Na versão original do Código de 
Processo Penal de 1987, o legislador entendeu 
que a suspensão provisória do processo não 
devia depender do consentimento de um juiz. 
Foi o Tribunal Constitucional que, no âmbito 
do processo de fiscalização preventiva da 
constitucionalidade, veio a pronunciar-se pela 
“(…) inconstitucionalidade dos n.ºs 1 e 2 do 
mesmo artigo [281.º] na medida em que 
neles se não prevê qualquer intervenção de 
um juiz – por violação dos artigos 206.º e 
32.º, n.º 4, da Constituição (…)” [Acórdão n.º 
7/87. D.R. n.º 33, Suplemento, Série I de 
1987-02-09] .  
12. O aditamento da expressão destacada 
[com a concordância do juiz de instrução] 
surge, assim, na sequência desta decisão.  
13. No que a ela se refere, a fundamentação 
do referido Acórdão é particularmente incisiva 
– pelo que se justifica a sua transcrição 
integral:  
“Como já vimos, não parece haver obstáculo 
de ordem constitucional à direcção do 
inquérito pelo MP. (…) 

Naturalmente que, praticados os actos 
necessários, compete também ao MP encerrar 
o inquérito, arquivando-o ou deduzindo 
acusação (…) 
A questão posta, ou seja, a da suspensão do 
processo pelo MP, findo o inquérito, pode, 
porém, cindir-se em duas: uma, a da 
admissibilidade da suspensão, em si mesma 
considerada; a outra, a da competência para 
ordenar a suspensão e a imposição das 
injunções e regras de conduta.  
A admissibilidade da suspensão não levanta, 
em geral, qualquer obstáculo constitucional.  
Já se não aceita, porém, a atribuição ao MP 
da competência para a suspensão do processo 
e imposição das injunções e regras de 
conduta previstas na lei, sem a intervenção 
de um juiz, naturalmente o juiz de instrução, 
e daí a inconstitucionalidade, nessa medida, 
dos n.ºs 1 e 2 do artigo 281.º, por violação 
dos artigos 206.º e 32.º, n.º 4, da CRP. (…)”  
14. Para melhor percebermos os contornos da 
posição adoptada, precisamos de ter presente 
que ela se firmou do confronto de duas teses 
que ficaram vencidas: uma, pugnava pela 
inconstitucionalidade integral do artigo 281.º 
por considerar que a suspensão provisória do 
processo atribuía ao Ministério Público o 
exercício da função jurisdicional – “(…) ao 
suspender o processo, mediante a aplicação 
de ‘injunções’ ou ‘regras de conduta’ ao 
arguido, atribui-se ao Ministério Público uma 
função verdadeiramente jurisdicional, a qual 
conduz à aplicação de verdadeiras sanções, 
na base de um juízo sobre a responsabilidade 
criminal do arguido” [da declaração de voto 
do Conselheiro Vital Moreira, pronunciando-se 
no mesmo sentido os Conselheiros Mário Brito 
e Raul Mateus]; outra, oposta, assegurava 
que os artigos da Constituição invocados 
[32.º, n.º 4 e 206.º] não proíbem que seja o 
Ministério Público a tomar a decisão de 
suspender o processo – “Do que se trata é de 
uma decisão de não exercício da acção penal, 
e ela é tomada pelo respectivo titular (…) De 
facto, e desde logo, o que é verdadeiramente 
específico da função jurisdicional é cumprir-
lhe dirimir conflitos, e, no caso, trata-se de 
uma forma consensual de decisão, destinada 
justamente a evitar a declaração do ‘conflito 
jurídico-penal’ ” [da declaração de voto do 
Conselheiro Messias Bento, também subscrita 
pelo Conselheiro Cardoso da Costa].  
15. Desta análise resulta então que o Tribunal 
Constitucional, ao pronunciar-se pela 
inconstitucionalidade do artigo 281.º recusou 
a ideia de que a actuação do Ministério 
Público no quadro da decisão de suspensão 
provisória do processo correspondia a uma 
usurpação do exercício da função jurisdicional 
– senão teria tido vencimento a primeira das 
teses. E por outro lado, embora reconheça 
como conforme à Constituição que a direcção 
do inquérito cabe ao Ministério Público, ainda 
assim recusou a ideia de que a decisão de 
suspensão provisória do processo tomada 
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pelo Ministério Público se pudesse tornar 
efectiva sem a intervenção do “juiz de 
instrução” – senão teria tido vencimento a 
segunda tese.  
16. Vejamos, então, com algum detalhe, em 
que consiste e o que caracteriza a suspensão 
provisória do processo.  
- Suspensão provisória do processo  
17. É uma forma de encerramento do 
inquérito, mais propriamente uma modalidade 
do arquivamento.  
18. Findo o inquérito, o Ministério Público ou 
deduz acusação [artigo 283.º, do Código de 
Processo Penal] ou procede ao arquivamento 
[artigo 277.º, do Código de Processo Penal].  
19. No caso de arquivamento, além da 
modalidade pura [arquivamento tout court] 
apoiada na falta de indícios da prática de um 
crime, da identidade do seu autor ou de 
condições legais de procedimento, há duas 
outras modalidades, estas apoiadas no 
reconhecimento dos indícios, do seu autor e 
em condições de procedimento: o 
Arquivamento em caso de dispensa da pena 
[artigo 280.º, do Código de Processo Penal] e 
a Suspensão provisória do processo [artigo 
281.º, do Código de Processo Penal], 
modalidades em que a decisão do Ministério 
Público fica dependentes da concordância do 
juiz de instrução.  
20. A suspensão provisória do processo 
traduz-se numa medida de diversão e de 
consenso na solução do conflito penal 
especialmente vocacionada para situações de 
pequena e média criminalidade. É um ténue 
afloramento do princípio da oportunidade, 
submetido a critérios legais e objectivos de 
funcionamento [oportunidade regulada?]. 
Perante indícios da prática de um crime 
punível e do seu autor, e demais requisitos 
estabelecidos pela Lei, o Ministério Público 
determina a suspensão provisória do processo 
por certo prazo, mediante a imposição ao 
arguido de injunções e regras de conduta. 
Uma vez observadas, segue-se o 
arquivamento do processo; se incumpridas ou 
se o arguido vier a cometer, durante o prazo 
de suspensão, crime da mesma natureza pelo 
qual venha a ser condenado, o processo 
prossegue [artigo 282.º, n.º 3 e 4, do Código 
de Processo Penal].  
21. Como vemos, na suspensão provisória do 
processo o Ministério Público decide não 
exercer a acção penal. Estamos perante 
condições que determinam uma cessação do 
dever de acusar, ou seja, uma renúncia à 
pretensão punitiva do Estado pela não 
submissão do caso a julgamento: é uma 
espécie de transacção segundo a qual o 
arguido aceita determinadas medidas e, se 
respeitadas, o Ministério Público cumpre o 
compromisso de arquivar o processo [“justiça 
penal negociada”, como lhe chama Figueiredo 
Dias, in “Autonomia do Ministério Público e 
seu dever de prestar contas à comunidade: 

um equilíbrio difícil”, Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal, Ano 17, n.º 2, pág. 204].  
22. Encontra justificação em razões de 
dignificação e de funcionalidade do sistema de 
justiça penal para casos em que as exigências 
de prevenção não justificam os custos do 
prosseguimento formal típico do processo – 
reserva de intervenção mínima do direito 
penal, desobstrução da máquina judicial, 
promoção da economia e celeridade 
processuais, prossecução de objectivos do 
programa político-criminal, evitar a 
estigmatização e o efeito dissocializador 
relativamente a delinquentes ocasionais com 
prognóstico favorável, etc. [ver Acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 67/2006, de 24 de 
Maio de 2006 (D.R. II série de 9 de Março de 
2006)]  
23. Por isso, a suspensão provisória do 
processo é mais do que um simples e 
imediato arquivamento: é um arquivamento 
contra injunções e regras de conduta [Manuel 
da Costa Andrade, in “Consenso e 
oportunidade – Reflexões a propósito da 
suspensão provisória do processo e do 
processo sumaríssimo”, Jornadas de Direito 
Processual Penal – O novo Código de Processo 
Penal, p. 319], i.é., um arquivamento 
condicionado ao prévio cumprimento de 
injunções e regras de conduta.  
24. As injunções e regras de conduta não são 
penas. Nem a suspensão provisória do 
processo é um despacho condenatório, ou 
sequer uma decisão assente num propósito de 
censura ético-jurídica.  
25. O que se passa é que, perante indícios da 
prática do crime e observados os 
pressupostos legais estabelecidos pelo artigo 
281.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, o 
Ministério Público, em vez de acusar, propõe 
ao arguido o cumprimento de certas medidas 
como condição do arquivamento.  
26. Obtida a concordância do arguido e do 
assistente, o processo é submetido à 
consideração do juiz de instrução para os fins 
que mais adiante procuraremos fixar.  
- Ministério Público  
27. É um órgão do poder judicial, dotado de 
autonomia, a quem cabe, além do mais 
“exercer a acção penal orientada pelo 
princípio da legalidade e defender a legalidade 
democrática” [artigo 219.º, n.º 1 e 2, da 
Constituição da República Portuguesa e 
artigos 1.º e 3.º, alínea c), do Estatuto do 
Ministério Público (Lei n.º 47/86, de 15 de 
Outubro)].  
28. Toda a intervenção processual do 
Ministério Público obedece a critérios de 
legalidade e de estrita objectividade [artigo 
53.º, n.º 1, do Código de Processo Penal], 
pela qual responde perante a sociedade 
[Figueiredo Dias, artigo citado, pág. 181 e 
ss.] – não perante um juiz [a magistratura do 
Ministério Público é paralela à judicial e dela 
independente].  
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29. No âmbito específico do processo penal 
compete-lhe dirigir o inquérito [artigos 53.º, 
n.º 2, alínea b), 263.º e 264.º, do Código de 
Processo Penal], o que pressupõe o poder de 
orientar a investigação [artigo 56.º, do 
Código de Processo Penal] e de decidir, a 
final, pelo arquivamento [nas suas diversas 
modalidades] ou pela acusação [artigos 
277.º, 279.º, 280.º e 283.º, do Código de 
Processo Penal]. 
30. A decisão final do inquérito não prevê um 
controlo judicial. Tal só acontece vem a 
acontecer por discordância, a pedido, de 
forma motivada e delimitada [artigo 286.º, 
n.º 1: “A instrução visa a comprovação 
judicial da decisão de deduzir acusação ou de 
arquivar o inquérito…”; e artigo 287.º, ambos 
do Código de Processo Penal].  
31. O princípio do acusatório pressupõe, além 
do mais, que as entidades que investigam 
sejam distintas das que julgam. Esta 
separação envolve a correspondente 
responsabilização de cada um dos órgãos pela 
fase processual que dirige.  
- Juiz de instrução criminal  
32. Na fase do inquérito, a intervenção do juiz 
de instrução só ocorre para assegurar a tutela 
dos direitos fundamentais do arguido.  
33. Isso mesmo é o que resulta de uma 
consolidada jurisprudência do Tribunal 
Constitucional, consagrada em sucessivos e 
repetidos acórdãos:  
“III - A intervenção do juiz só vale no âmbito 
do núcleo da garantia constitucional. Assim 
ocorre em toda a fase de inquérito ao 
Ministério Publico confiada pelo Código de 
Processo Penal actual, compreendendo o 
conjunto de diligencias que visam investigar a 
existência de um crime, determinar os seus 
agentes e a responsabilidade deles, descobrir 
e recolher provas em ordem a decisão sobre 
acusação (artigo 262º, n. 1), justificando-se a 
intervenção do juiz-garante sempre que 
afectado aquele núcleo, consoante o elenco 
de situações descritas nos artigos 268º e 
269º” [acórdão de 31-1-1990 (Tavares da 
Costa), processo 90-0180, in 
http://www.dgsi.pt].  
“(…) sendo as intervenções do juiz 
meramente circunstanciais, e sempre com a 
finalidade de acautelar a rigorosa observância 
das normas e procedimentos que possam 
contender com os direitos fundamentais dos 
cidadãos” – Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 583/2008, que cita o 
acórdão da Relação de Lisboa, processo n.º 
10547/07.9 do TRL, Relator Almeida Cabral).  
“(…) justificando-se a intervenção do juiz para 
salvaguardar a liberdade e a segurança dos 
cidadãos no decurso do processo-crime e para 
garantir que a prova canalizada para o 
processo foi obtida com respeito pelos direitos 
fundamentais” [acórdão de 9-1-1987, 
processo 86-0302, in 
http://www.dgsi.pt/atco];  

“(…) Força é que essa concordância [relativa à 
suspensão provisória do processo] resulte de 
uma vontade esclarecida e livre. Mas é 
sobretudo por isso, porque as medidas 
comportam o risco de contender com direitos, 
liberdades e garantias e para assegurar que, 
pelo conteúdo e pelo modo dos 
comportamentos a que o arguido se 
compromete, não é afectada a zona de 
indisponibilidade de direitos fundamentais, 
que se faz intervir o juiz das garantias. O juiz 
fiscalizará, com base na ordem jurídico-
constitucional dos direitos fundamentais a 
adequação, necessidade e proporcionalidade 
da (auto)limitação, bem como a sua 
racionalidade” [acórdão n.º 144/2006, de 22-
2-2006, in 
http://www.tribunalconstitucional.pt/, todos 
acedidos em Junho de 2009].  
No mesmo sentido vão alguns acórdãos da 
Relação de Lisboa:  
“I - A competência do Juiz de Instrução 
durante a fase de inquérito – presidida pelo 
Ministério Público – está reservada para actos 
que interferem com direitos fundamentais e 
outras matérias que a lei reserva ao juiz, 
obedecendo a um quadro de intervenção 
tipificada, em que o Juiz é completamente 
alheio à estratégia investigatória delineada 
pelo MP, não exercendo qualquer controlo 
sobre o exercício da acção penal. Este é o 
reflexo da estrutura acusatória do nosso 
sistema processual penal. II - Durante o 
Inquérito, o Juiz só pode realizar diligências 
probatórias relativamente a matérias em que 
seja admitida a intervenção ex officio (arts. 
212° e 213°, do CPP), incidindo apenas sobre 
factos susceptíveis de alterar as medidas 
coactivas, de modo a obter os elementos 
julgados necessários para tomar a decisão, 
não podendo, como em última análise 
pretendia o recorrente, deferir a realização de 
diligências que nada têm que ver 
directamente com a tomada desta decisão, e 
que bem poderiam conduzir a uma 
investigação paralela ou ao arrastar da 
investigação” [acórdão de 17.10.2007 
(Conceição Gonçalves), processo 6918/2007-
3, in http://www.dgsi.pt]; e ainda este:  
“I - Está excluída da esfera de atribuições do 
juiz, sempre que a instrução não for 
requerida, a apreciação dos indícios recolhidos 
no inquérito. II - Com efeito, não compete ao 
juiz a indicação e definição dos indícios 
verificados nem a designação de qual o crime 
pelo qual deverá ser exercida a acção penal, 
matéria da exclusiva competência do detentor 
da acção penal. III - Também se tem 
entendido uniformemente que só a omissão 
total de inquérito ou a omissão de diligências 
reputadas de obrigatórias se pode considerar 
susceptível de integrar omissão de diligências 
integradora da nulidade prevista no art.119º., 
al.d) do C.P.P. que não é confundível com a 
mera insuficiência de inquérito, nulidade 
sanável cuja apreciação pelo tribunal 
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pressupõe a sua arguição tempestiva pelo 
interessado (art.120º., nº.2 al.d) do C.P.P.). 
IV - Deve, assim, proceder o recurso 
interposto pelo Ministério Público da decisão 
que, perante a acusação deduzida pelo crime 
de condução de veículo em estado de 
embriaguês, declarou a nulidade do inquérito, 
decorrente da falta de promoção pelo crime 
de condução perigosa de veículo rodoviário. V 
- É que o Ministério Público, a quem compete 
a direcção do inquérito, realizou os actos que 
reputou essenciais para a descoberta dos 
factos imputados ao arguido e que, no seu 
critério, seriam susceptíveis de integrar o 
crime de condução em estado de embriaguez, 
não se vislumbrando que se impusesse a 
realização de outras diligências, nem que a 
factualidade apurada levasse necessariamente 
a configurar a possível incriminação de 
condução perigosa de veículo rodoviário, p. e 
p. pelo art.291º. do Código Penal” [acórdão 
de 18.09.2007 (Filomena Clemente Lima), 
Processo 5984/07 5ª Secção, in 
http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/jurel/jur_mostr
a_doc.php?nid=4204&codarea=57, ambos 
acedidos em Junho de 2009].  
35. As funções jurisdicionais do juiz de 
instrução no inquérito prendem-se, portanto, 
com a prática ou a autorização de actos que 
se traduzam em ataques a direitos, liberdade 
e garantias das pessoas. Não lhe são 
[re]conhecidas competências para sindicar a 
actividade e a diligência do Ministério Público 
no inquérito, nem para ajuizar da decisão 
final do inquérito, a menos que tal lhe seja 
solicitado, no âmbito da instrução, mediante 
discordância motivada e balizada.  
- Conclusão  
36. Conjugando o quadro de competências 
definido, conclui-se que é ilegal toda e 
qualquer intromissão do juiz de instrução na 
decisão de arquivamento dos autos que não 
se inscreva na defesa de factores 
garantísticos. É uma intromissão ilegal na 
esfera de competências do órgão responsável 
pelo inquérito, desde logo porque não é 
requerida. Mas também é ilegal porque actua 
fora do seu próprio contexto de competências 
que é o núcleo das garantias constitucionais 
do arguido, surgindo, aqui, a reivindicar uma 
mais vincada pretensão punitiva do Estado 
[!], indiferente ao consenso gerado e à 
definição das responsabilidades atribuídas ao 
Ministério Público.  
37. Tal como o juiz de instrução não aprecia 
criticamente os indícios do inquérito quando o 
Ministério Público decide arquivá-lo [estando 
apenas prevista a possibilidade de 
intervenção hierárquica do corpo do Ministério 
Público – artigo 278.º, do Código de Processo 
Penal]; tal como o juiz de julgamento, no 
momento em que recebe a acusação, não 
profere um juízo crítico sobre os indícios dos 
autos e a sua conformidade à acusação 
formulada [artigo 311.º, n.º 1 e 2, do Código 
de Processo Penal]; assim também o juiz de 

instrução não avalia os indícios do inquérito 
com vista a apurar a intensidade do grau de 
culpa e a conformidade das injunções e 
deveres de conduta determinadas pelo 
Ministério Público nos casos de suspensão 
provisória do processo —antes intervém para 
verificar se há questões que contendem com 
direitos fundamentais do arguido.  
38. Assim, cabe-lhe:  
● Verificar se os indícios recolhidos apontam 
para a existência de um crime e para a 
identificação do seu autor; e se são 
suficientes para poder levar o caso a 
julgamento; 
● Verificar se a concordância do arguido e do 
assistente é livre e esclarecida;  
● Confirmar a ausência de condenação 
anterior por crime da mesma natureza e a 
ausência da aplicação anterior de s.p.p. por 
crime da mesma natureza;  
●Certificar-se que não é caso de aplicação de 
medida de segurança de internamento;  
● Verificar se as injunções e regras de 
conduta aplicadas ofendem a dignidade do 
arguido e se são desproporcionadas, 
revelando uma restrição excessiva e 
injustificada [seguindo de perto João Conde 
Correia, in “Concordância judicial à suspensão 
provisória do processo: equívocos que 
persistem”, Revista do Ministério Público, Ano 
30º, Jan-Março 2009, n.º 117, pág. 43 a 83].  
39. Essas são as funções que se harmonizam 
com o quadro específico [genético] de 
competências do juiz de instrução, ou juiz das 
liberdades [Raul Soares da Veiga, “O Juiz de 
instrução e a tutela de direitos 
Fundamentais”, Jornadas de Direito 
Processual Penal e Direitos Fundamentais, 
pág. 197]. E as que respeitam a competência 
material exclusiva do Ministério Público para 
dirigir, realizar e decidir o inquérito.  
40. Daí que, a intervenção do juiz definida 
pelo despacho recorrido se revele 
incomportável. Como refere Souto Moura: 
“(…) a iniciativa de suspensão e correlativas 
injunções e regras de conduta cabe ao Mº Pº. 
Qualquer intervenção do juiz à revelia do Mº 
Pº para se pronunciar sobre a justiça do caso 
e antes mesmo do exercício da acção penal 
seria inadmissível” [“Inquérito e instrução”, 
Jornadas de Direito Processual Penal – O novo 
Código de Processo Penal, 1988, pág. 115].  
41. Também o Prof. Figueiredo Dias, 
referindo-se especificamente à suspensão 
provisória do processo, escreve no já artigo 
citado:  
“a sua [do Ministério Público] decisão de 
promover ou não promover um processo não 
pode em caso algum (…) ser comandada pela 
sua discricionariedade livre (…); mas pode e 
deve ser comandada pela sua 
discricionariedade vinculada, isto é ainda, pela 
sua obediência à lei, aos juízos de valor legais 
e sobretudo aos programas político-criminais 
democraticamente definidos e aos quais o 
Ministério Público deve obediência estrita e 
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pelos quais tem de prestar contas. (…) Uma 
legalidade que, deste modo, abarca a própria 
oportunidade discricionariamente vinculada, 
geradora de uma autonomia que não deve ser 
ensombrada ou, ainda menos, limitada por 
interferência de outros órgãos de 
administração da justiça penal.” [pág. 205, 
com sublinhados nossos].  
42. Ao justificar a sua discordância com 
factores de avaliação do índice de culpa do 
agente e da insuficiência das medidas 
propostas, o despacho recorrido violou o 
princípio do acusatório [artigo 32.º, n.º 5, da 
Constituição da República Portuguesa] na 
medida em que, sendo obrigatoriamente 
distintas as entidades que acusam e as que 
julgam, não compete ao juiz de instrução, 
fora dos casos específicos da instrução, 
avaliar os critérios do Ministério Público que 
levaram ao despacho de encerramento do 
inquérito quando os autos revelem o 
cumprimento das formalidades estabelecidas 
e o respeito dos direitos fundamentais do 
arguido. Com isso, extravasou as suas 
competências, pelo que é nulo – artigo 119.º, 
alínea e), do Código de Processo Penal. 
43. Em suma: o juiz de instrução não julga o 
inquérito. Porque a investigação está 
entregue ao Ministério Público e aos órgãos de 
polícia criminal que o coadjuvam, cabe ao juiz 
de instrução assegurar que a defesa beneficie 
das garantias constitucionais e infra-
constitucionais estabelecidas. Tal é a razão de 
ser da sua intervenção no âmbito da 
suspensão provisória do processo: não 
exercer revista sobre a decisão do órgão 
acusador, mas garantir que o processo 
cumpre os pressupostos exigidos por lei e que 
as medidas propostas e aceites, em si, não 
contendem com direitos, liberdades e 
garantias do arguido. É essa a sua atribuição 
funcional – e a sua grandeza.  
44. Naturalmente, com esta interpretação não 
formulamos opinião sobre o modelo político-
criminal que nos governa. Apenas damos 
expressão àquela que nos parece ser a leitura 
integrada que respeita o quadro legal vigente.  
A responsabilidade pelas custas  
45. Com a procedência do recurso não há 
lugar a tributação.  
III – DISPOSITIVO  
Pelo exposto, os juízes acordam em:  
● Conceder provimento ao recurso interposto 
pelo Ministério Público, declarando nulo o 
despacho recorrido e determinando que o 
mesmo seja substituído por outro que cumpra 
a quadro legal de competência do juiz de 
instrução, ou seja, que aprecie as questões 
sublinhadas em § 38. 
 
Porto, 9 de Setembro de 2009 
Artur Manuel da Silva Oliveira 
José Joaquim Aniceto Piedade 
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Acórdão elaborado no processo n.º 
1259/08.0 PAPVZ 

** 
1. Relatório 
Na sentença de 10 de Novembro de 2008, 
consta, do dispositivo, o seguinte: 
“Pelo exposto, e ao abrigo das referidas 
disposições legais: 
Julgo a acusação provada e procedente e, em 
consequência, condeno B………., pela prática 
de um crime de condução de veículo em 
estado de embriaguez, previsto e punido pelo 
art. 292º, n.º 1, e 69º, n.º 1, al. a), do 
Código Penal: 
- Na pena de 50 dias de multa, à taxa diária 
de € 7, o que perfaz o montante de € 350 
(trezentos e cinquenta euros); 
- Na pena acessória de proibição de conduzir 
quaisquer veículos com motor pelo período de 
três meses”.  

** 
O Ministério Público veio interpor recurso, 
tendo a motivação terminado pela formulação 
das seguintes conclusões: 
“1ª - O Ministério Público vem recorrer da 
douta sentença proferida a fls. 20 a 29 que 
condenou o arguido, B………., pela prática de 
um crime de condução de veículo em estado 
de embriaguez, previsto e punido pelos 
artigos 292º, n.º 1, e 69º, n.º 1, al. a), do 
Código Penal, na pena de 50 dias de multa, à 
taxa diária de € 7,00, o que perfaz o 
montante de € 350,00, e na pena acessória 
de proibição de conduzir quaisquer veículos 
com motor pelo período de 3 meses, na parte 
em que aplicou à taxa registada pelo aparelho 
alcoolímetro de 1,61 g/l a margem de erro 
máximo admissível prevista na Portaria n.º 
748/94, de 13 de Agosto, tendo ainda em 
consideração a Circular do Conselho Superior 
da Magistratura n.º 101/2006, de 07 de 
Setembro. 
2ª - É o Instituto Português de Qualidade 
(IPQ) - e só ele -, enquanto gestor e 
coordenador do Sistema Português de 
Qualidade (SPQ), que, a nível nacional, 
garante a observância dos princípios e das 
regras que disciplinam a normalização, a 
certificação e a metrologia, incluindo os 
aparelhos para exame de pesquisa de álcool 
nos condutores de veículos. 
3ª - Ainda que se aceite que tenham de ser 
consideradas as margens de erro fixadas na 
Portaria n.º 1006/98, de 30 de Novembro, em 
sintonia com a Convenção Internacional a que 
Portugal aderiu, por força do Decreto do 
Governo n.º 34/84, de 11 de Julho, a 
aplicação dessas margens de erro reporta-se 
à aprovação do modelo e às verificações dos 
alcoolímetros, da competência do Instituto 
Português da Qualidade, não existindo 
fundamento para que o julgador, 
oficiosamente e sem elementos de prova que 
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o sustentem, proceda a correcções da taxa de 
álcool no sangue apurada pelos alcoolímetros, 
adequadamente aprovados e verificados. 
4ª - É ainda de referir, pela sua relevância, 
que foi publicado através da Portaria n.º 
1556/2007, de 10 de Dezembro, o 
Regulamento do Controlo Metrológico dos 
Alcoolímetros, donde se extrai, a nosso ver, 
no quadro a ela anexa, que os erros máximos 
admissíveis - EMA - são levados em conta na 
‘aprovação de modelo/primeira verificação’ e 
na ‘verificação periódica/ verificação 
extraordinária’ e não aquando dos actos de 
fiscalização levados a efeito por agentes 
policiais. 
5ª - Não há qualquer justificação para retirar 
valor probatório ao talão junto aos autos no 
que respeita à taxa aí inscrita. 
6ª - Uma vez que a redução da TAS para 1,61 
g/l se tratou de uma pura operação 
aritmética, não foi produzida qualquer prova 
apta a basear a conclusão de que o arguido 
conduzira com, pelo menos, essa TAS. 
7ª - O Tribunal a quo incorreu nos vícios da 
contradição insanável da fundamentação, 
previsto no art. 410º, n.º 2, al. b), do CPP (de 
conhecimento oficioso) e do erro notório na 
apreciação da prova, previsto no art. 410º, 
n.º 2, al. c), do CPP, já que o julgador, ao 
alicerçar a sua convicção, além do mais, no 
talão do alcoolímetro junto aos autos, que 
traduziu uma TAS de 1,74 g/l, não podia ter 
considerado provado que a tal TAS 
correspondia uma TAS de 1,61 g/l, uma vez 
que não resulta dos autos qualquer elemento 
probatório que permita realizar tal operação 
aritmética. 
8ª - Nesta decorrência, concluindo-se pela 
TAS de 1,74 g/l, haverá que proceder 
novamente à determinação da medida da 
pena principal e da pena acessória. 
9ª - Assim, conformando-nos com os demais 
fundamentos constantes, neste particular, na 
decisão recorrida, o arguido deverá ser 
condenado pelo crime cometido na pena de 
55 (cinquenta e cinco) dias de multa, à taxa 
diária de € 7,00 (sete euros), no montante 
global de € 385,00, mantendo-se a pena 
acessória de inibição de conduzir qualquer 
veículo motorizado pelo período de 3 meses. 
10ª - Foram violados os artigos 29º e 35º da 
Lei 173/99, de 21-09, 410º, n.º 2 als. b) e c), 
do Código de Processo Penal, 153º, n.º 1, e 
158º, n.º 1, alíneas a) e b), do Código da 
Estrada, as normas constantes do Decreto 
Regulamentar n.º 24/98, de 30 de Outubro, e 
da Portaria n.º 1556/2007, de 10 de 
Dezembro, que deveriam ter sido 
interpretadas em consonância com a 
interpretação que lhes foi dada nas sobreditas 
conclusões, que aqui se dão por 
reproduzidas”. 

** 
2. Fundamentação 
O âmbito de apreciação de um recurso é 
definido pelas conclusões (resumo das razões 

do pedido) formuladas quando termina a 
motivação, isto em conformidade com o que 
dispõe o art. 412º, n.º 1, do C. de Processo 
Penal - v., ainda, o ac. do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 15 de Dezembro de 2004, in 
Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do 
Supremo Tribunal de Justiça, n.º 179, ano 
XII, tomo III/2004, 
Agosto/Setembro/Outubro/Novembro/Dezem
bro, pág. 246. 
Há que, então, face às enunciadas 
conclusões, definir o âmbito de apreciação do 
presente recurso, pela referência à questão 
que se coloca para apreciação e que é a 
seguinte: 
Face à confissão do arguido, integral e sem 
reservas, com a consequente renúncia à 
produção de prova relativa aos factos 
imputados, têm de ser estes, sem qualquer 
exclusão, considerados como provados (art. 
344º, n.ºs 1 e 2, al. a), do C. de Processo 
Penal)? 

** 
Consta da sentença sob recurso, em termos 
de enumeração dos factos provados e dos 
factos não provados, bem como da exposição 
dos motivos de facto que fundamentaram a 
decisão e da indicação e exame crítico das 
provas que serviram para formar a convicção 
do Tribunal, o seguinte: 
“II - Fundamentação 
A) De facto 
1. Factos provados 
Discutida a causa, resultaram provados os 
seguintes factos com relevo para a decisão: 
1. No dia 9 de Novembro de 2008, pelas 
03:38 horas, B………., aqui arguido, conduziu o 
veículo automóvel ligeiro de passageiros de 
matrícula ..-..-GI, no ………., na Cidade e 
Comarca de Póvoa de Varzim, com uma taxa 
de álcool no sangue registada de 1,74 g/l, 
correspondente a uma taxa efectiva de, pelo 
menos, 1,61 g/l. 
2. O arguido sabia que estava a conduzir com 
uma taxa de alcoolémia superior à permitida 
por lei no exercício da condução. 
3. Ao actuar da forma descrita, o arguido agiu 
livre, voluntária e conscientemente. 
4. Sabia que a sua conduta era proibida e 
punida por lei. 
5. Nada consta do certificado de registo 
criminal do arguido. 
6. O arguido teve uma postura correcta e 
colaborante em audiência. 
7. O arguido confessou integralmente e sem 
reservas os factos de que vinha acusado. 
8. O arguido era armador de ferro. 
9. Actualmente, não exerce essa profissão, 
desde Dezembro de 2006. 
10. Executava trabalhos na agricultura alguns 
dias por semana, ganhando entre € 15 e € 20 
euros por dia. 
11. O arguido tem, actualmente, 43 anos de 
idade. 
12. Era casado. 
13. A sua mulher não trabalhava. 
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14. O arguido tinha 3 filhos, com 22, 18 e 3 
anos de idade. 
15. Tem um veículo de marca Renault e 
modelo ………. . 
2. Factos não provados 
Provaram-se todos os factos com relevo para 
a decisão da causa, não havendo, por isso, 
factos não provados a enunciar. 
3. Motivação da convicção do Tribunal 
O Tribunal formou a sua convicção, 
conjugando todos os meios de prova 
produzidos e examinados em audiência, 
analisando esses elementos à luz das regras 
da experiência. 
O arguido confessou integralmente e sem 
reservas os factos que praticou. 
Relativamente à taxa de alcoolemia, foi 
atendido o teor do talão do alcoolímetro de 
fls. 9.Porém, à taxa registada foi aplicada a 
margem de erro máximo, nos termos da 
Circular do Conselho Superior da Magistratura 
n.º 101/2006, de 7 de Setembro de 2006. Tal 
como sucede em relação a todos os aparelhos 
de medição metrológica, também os 
alcoolímetros têm uma margem de erro que, 
por pequena que seja, é inultrapassável. A tal 
não obsta a circunstância de o arguido ter 
confessado os factos sem formular quaisquer 
reservas, pois o que o arguido admitiu 
expressamente foi que conduzira depois de 
ter ingerido bebidas alcoólicas, de tal forma 
que apresentava uma taxa de alcoolémia 
proibida por lei para o exercício da condução. 
Era disso que o arguido estava consciente e 
foi isso que reconhecera em audiência, não 
necessariamente que conduzisse com uma 
TAS de, exactamente, 1,74 g/l. Por isso, por 
segurança, o Tribunal considerou como 
provado que o arguido conduzia com uma 
TAS de, pelo menos, 1,61 g/l. 
Quanto ao desconhecimento de antecedentes 
criminais, foi decisivo o teor do certificado 
junto a fls. 14. 
Finalmente, no que se refere às suas 
condições pessoais e socioeconómicas o 
Tribunal atendeu às suas declarações, as 
quais se afiguraram sinceras também neste 
particular”. 

** 
Atentemos, então, na acima destacada 
questão: face à confissão do arguido, integral 
e sem reservas, com a consequente renúncia 
à produção de prova relativa aos factos 
imputados, têm de ser estes, sem qualquer 
exclusão, considerados como provados (art. 
344º, n.ºs 1 e 2, al. a), do C. de Processo 
Penal)? 
Eis o que dispõe o art. 344º do C. de Processo 
Penal: 
«No caso de o arguido declarar que pretende 
confessar os factos que lhe são imputados, o 
presidente, sob pena de nulidade, pergunta-
lhe se o faz de livre vontade e fora de 
qualquer coacção, bem como se se propõe 
fazer uma confissão integral e sem reservas» 
(n.º 1). 

«A confissão integral e sem reservas implica: 
a) Renúncia à produção da prova relativa aos 
factos imputados e consequente consideração 
destes como provados» (n.º 2). 
Ou seja, se o arguido, quando o pretenda 
fazer, confessar, na íntegra, os factos que lhe 
são imputados (naturalmente pela acusação), 
de modo livre, fora de qualquer coacção e 
sem reservas, o que se passa, para lá de, por 
renúncia, não haver lugar à pertinente 
produção de prova relativamente a estes 
mesmos factos, é a sua consideração como 
provados («a admissão pelo tribunal de uma 
confissão como livre, integral, verdadeira e 
sem reservas obsta a que o tribunal dê como 
não provados os factos que o arguido 
confessou» - Paulo Pinto de Albuquerque, in 
Comentário Conimbricense do Código de 
Processo Penal, à luz da Constituição da 
República e da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem, 2ª edição actualizada, 
pág. 867, 20; v., ainda, pág. 864, 1). 
No caso, houve essa confissão, com a dita 
consequente renúncia à produção de prova e 
a consideração dos factos que lhe eram 
imputados como provados [confissão essa 
que, convenhamos, era algo impossível de 
iludir, face ao que, de acordo com o disposto 
no art. 169º do C. de Processo Penal, se tem 
de haver como decorrência, impositiva, do 
valor probatório de um documento autêntico, 
como é o auto da audiência (acta) onde 
consta essa confissão - Germano Marques da 
Silva, in Curso de Processo Penal, II, 3ª 
edição revista e actualizada, 2002, págs. 40 e 
41; «a confissão deve ser registada na acta 
da audiência, bem como a decisão judicial 
sobre a relevância da mesma (art. 362º, n.º 
1, al. f))»; ainda a respeito do dito valor 
probatório, não deve esquecer-se, segundo o 
expressamente disposto nesse mesmo art. 
169º, que o mesmo está subtraído ao juízo do 
julgador, segundo o princípio da livre 
apreciação da prova, pois somente pode ser 
afastado, fundadamente, com base na sua 
não autenticidade ou na não veracidade do 
seu conteúdo, o que, aqui, manifestamente, 
não ocorre, pois na acta consignou-se que 
“por ser válida e se mostrar relevante a 
confissão agora expressa de modo integral e 
sem reservas, nos termos do disposto no 
artigo 344º do Código de Processo Penal, 
considero provados todos os factos da 
acusação” e, na sentença, como que se 
reforçou esta afirmação, enumerando-se 
como provado - ora se repete - que “o 
arguido confessou integralmente e sem 
reservas os factos de que vinha acusado”; 
acrescenta, nesta linha de entendimento, 
Paulo Pinto de Albuquerque, in Comentário do 
Código de Processo Penal, à luz da 
Constituição da República e da Convenção dos 
Direitos do Homem, 2ª edição actualizada, 
pág. 453, 5, «nestes casos, o documento tem 
uma força probatória especial que só pode ser 
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afastada se for «fundadamente posta em 
causa» (artigo 169º)]. 
E não se diga que esta precisa confissão não 
pode abranger o facto da taxa de álcool no 
sangue (que o é, necessariamente; ninguém 
o porá em causa, mesmo quem defenda que a 
sobredita confissão não o abrange). 
É que se assim fosse, jamais se podia dizer 
que a confissão ora em referência fosse - 
pudesse, aliás, desde logo, sê-lo - da 
totalidade dos factos (necessariamente 
relevantes, por criminalmente típicos, que 
aquele, por integrar o tipo objectivo, 
necessariamente, é - art. 292º, n.º 1, do C. 
Penal -, de acordo com o disposto nos arts. 
124º, n.º 1, e 368º, n.º 2, al. a), do C. de 
Processo Penal), o que redundaria, 
imediatamente, na impossibilidade de a 
admitir, sem ser pelas razões enunciadas 
naquele art. 344º, n.º 3, al. b), do C. de 
Processo Penal, e na sua conversão numa 
mera confissão parcial, com os efeitos 
consignados no n.º 4 desse mesmo art. 344º; 
aliás, em situações idênticas, o que se nos 
oferece dizer no âmbito da predita confissão, 
respeitando, como é óbvio, diverso 
entendimento, é que a mesma não podia ser 
considerada integral e sem reservas, o que é 
demonstrado, com exuberância, pela 
sentença quando diz que “o que o arguido 
admitiu expressamente foi que conduzira 
depois de ter ingerido bebidas alcoólicas de 
tal forma que apresentava uma taxa de 
alcoolémia proibida por lei para o exercício da 
condução; era disso que o arguido estava 
consciente e foi isso que reconhecera em 
audiência, não, necessariamente, que 
conduzisse com uma TAS de, exactamente, 
1,74 g/l”.  
E daqui, a nosso ver, não podemos sair, por 
mais voltas que queiramos dar (e que na 
situação em apreço e em todas as similares 
se justificam para ulteriormente se 
considerar, positivamente, a estafada questão 
da margem de erro máximo aplicável aos 
alcoolímetros): a confissão é dos factos 
relevantes e sendo integral é de todos eles, 
sem qualquer excepção. 
Sucede, no entanto, que em relação a esse 
facto (o, reitera-se, relativo à taxa de álcool 
no sangue com que o arguido conduzia o 
veículo) tal não veio a ocorrer, já que o que 
lhe era imputado assentava na taxa de 1,74 
g/l e aquele que veio a ser enumerado como 
provado postou-a (pelo menos, o que se nos 
afigura não ser, pelas razões para tanto 
avançadas, a forma mais ajustada, já que, 
assim dito, podia ser mais, inclusivamente o 
inicialmente obtido …) em 1,61 g/l. 
O Ministério Público, ainda que modo não 
explícito, mas bastante, a nosso ver (foi a 
decisão que esse preciso facto mereceu que 
se constitui a causa primeira do recurso …), 
veio impugnar a decisão proferida sobre 
matéria de facto, já que indicou esse concreto 
ponto de facto como incorrectamente julgado 

e especificou a concreta prova que impõe 
diversa decisão, qual seja a das declarações 
do arguido (confissão feita nos sobreditos 
termos) - art. 412º, n.º 3, als. a) e b), do C. 
de Processo Penal. 
Impugnação que, por força dessas precisas e 
intencionadas declarações do arguido, tem de 
ter sucesso, com a consequente modificação 
da decisão sobre a matéria de facto, nesse 
concreto segmento, de forma a enumerar-se 
como provado que essa taxa era de 1,74 g/l 
(art. 431º, al. b), do C. de Processo Penal). 
Mas ainda que se entendesse que não havia o 
Ministério Público impugnado a decisão 
relativa à matéria de facto, sempre se podia 
operar essa modificação pela via possibilitada 
pelo art. 431º, al. a), do C. de Processo 
Penal. 
E, mas agora em termos de sentença, ou 
seja, sem ponderação de qualquer daquelas 
duas realidades, sempre a consideração, 
como provado, do facto que respeitava à dita 
taxa, quando o fundamento para tal havia 
sido as declarações do arguido com aquele 
específico recorte, consubstanciava um vício, 
o da contradição insanável entre a 
fundamentação e a decisão (art. 410º, n.º 2, 
al. b), do C. de Processo Penal; «há 
contradição entre os fundamentos e a decisão 
quando haja oposição entre o que ficou 
provado e o que é referido como 
fundamentação da decisão tomada» - Simas 
Santos e Leal-Henriques, in Recursos em 
Processo Penal, 5ª edição, 2002, pág. 64), 
que, porém, não obstava à decisão da causa, 
exactamente, também, pela via do dito art. 
431º, al. a); v., ainda, o art. 426º, n.º 1, do 
C. de Processo Penal. 

** 
Assim, e em conclusão, modifica-se a decisão 
relativa à matéria de facto pela seguinte 
forma: 
“1. No dia 9 de Novembro de 2008, pelas 
03:38 horas, B………., aqui arguido, conduziu o 
veículo automóvel ligeiro de passageiros de 
matrícula ..-..-GI, no ………., na Cidade e 
Comarca de Póvoa de Varzim, com uma taxa 
de álcool no sangue de 1,74 g/l”. 

** 
Este facto (porque com decisão modificada), 
como é evidente (até porque tal veio 
expressamente pedido pelo Ministério Público 
no recurso, o que justifica o seu interesse em 
agir), tem de ser perspectivado (porque tudo 
o mais - crime imputado ao arguido, opção 
pela pena de multa e pela quantia diária 
correspondente a cada dia e fixação 
quantitativa da pena acessória - mantém-se 
pacífico, por não questionado no recurso) na 
vertente da determinação da medida concreta 
da pena (art. 71º, n.º 1, do C. Penal). 
Eis o que, a este respeito, se disse na 
sentença: 
“A pena de multa será fixada dentro da 
moldura penal abstracta - com um mínimo de 
10 dias e um máximo de 120 dias (cfr. art. 
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47º, n.º 1) - em função das exigências de 
prevenção e da culpa do agente (art. 71º, n.º 
1). 
Na determinação da medida concreta da pena 
o Tribunal atende a todas as circunstâncias 
que, não fazendo parte do tipo de crime, 
deponham a favor do arguido e contra ele, 
nos termos do art. 71º, n.º 2, do Código 
Penal. 
O patamar mínimo da pena correspondente 
ao nível abaixo do qual a comunidade jurídica 
não sente suficiente e eficazmente protegido 
o bem jurídico que foi violado com a prática 
do crime (prevenção geral positiva). 
O nível máximo é fornecido pelo grau de 
culpa, já que esta, constituindo o fundamento 
ético e jurídico da aplicação das penas, 
representa também o seu máximo 
inultrapassável (art. 40º, n.º 2, do Código 
Penal). 
Finalmente, a medida concreta da pena deve 
ser encontrada atendendo sobretudo às 
exigências de prevenção especial que o caso 
reclame. 
No caso decidendo, a par dos aspectos já 
aludidos aquando da escolha da sanção, 
importa ponderar os seguintes: 
- A taxa de álcool no sangue era elevada, 
afastando-se, já, do nível a partir do qual a 
alcoolémia na condução reveste natureza 
criminal (pelo menos 1,61 g/l TAS); 
- Não se apuraram consequências nefastas 
em resultado da condução do arguido quando 
estava ébrio, nomeadamente, que o arguido 
tivesse dado origem a acidente ou, sequer, 
que tivesse provocado perigo concreto para 
os demais utentes da via pública; 
- O arguido agiu com dolo directo, mas essa é 
a modalidade mais frequente na comissão 
deste delito; 
Confessou integralmente e sem reservas os 
factos que praticara, embora sem relevo para 
a descoberta da verdade, pois fora 
interceptado pela Polícia de Segurança Pública 
a conduzir embriagado; 
- Demonstrou uma postura correcta e 
colaborante em audiência. 
Em face de todos estes elementos, e 
sopesando a circunstância de ser esta a 
primeira vez que o arguido é condenado 
(tanto quanto resulta do seu registo criminal), 
o Tribunal considera necessária, adequada e 
proporcional a aplicação de uma pena de 
multa de 50 dias”.  
O Ministério Público, com base na alteração 
daquela taxa (de 1,61 g/l para 1,74 g/l), 
propendeu para que a pena de multa devesse 
ser postada em 55 dias [os fundamentos 
concretos considerados para a determinação 
concreta da pena que foi cominada ao arguido 
mantêm-se os mesmos, com excepção, óbvia 
e coerente, da referência ao grau de ilicitude 
do facto, para o qual, no concreto, a taxa de 
álcool no sangue tem de ponderar-se (art. 
71º, n.º 2, al. a), do C. Penal; esta norma 
concretiza o disposto no art. 71º, n.º 1, do C. 

Penal - Jorge de Figueiredo Dias, in Direito 
Penal Português, As Consequências Jurídicas 
do Crime, reimpressão, 2005, § 145, pág. 
127); «ao nível do tipo-de-ilícito releva logo a 
totalidade das circunstâncias que 
caracterizam a gravidade da violação jurídica 
cometida pelo agente, pertençam elas ao 
tipo-de-ilícito objectivo ou subjectivo: … o 
grau de perigo criado nos casos … de crimes 
de perigo …» - Jorge de Figueiredo Dias, in 
Direito Penal Português, As Consequências 
Jurídicas do Crime, reimpressão, 2005, § 337, 
pág. 246; o presente crime é de perigo 
abstracto, sendo um dos elementos do tipo 
objectivo de ilícito a taxa de álcool no sangue 
- Paula Ribeiro de Faria, in Comentário 
Conimbricense do Código Penal, Parte 
Especial, tomo II, artigos 202º a 307º, 
dirigido por Jorge de Figueiredo Dias, 1999, 
§§ 2, e 7, págs. 1093, 1094 e 1095]. 
Temos, para nós, assim, que essa alteração, 
com aquela específica incidência, não exige a 
fixação de pena de multa que exceda a que 
foi concretizada, pois essa alteração não é 
especialmente significativa (manteve-se a 
taxa relevante relativamente acima do 
mínimo legal relevante - 1,2 g/l - e pouco 
acima - 0,13 g/l - da que fora considerada na 
sentença) e a pena cominada ao arguido 
postou-se, aproximadamente, no ponto 
médio, numa espécie de balanço em que a 
gravidade da punição sobrelevou a da 
infracção, mesmo que vista, somente, no 
âmbito da mencionada gravidade da licitude 
(o limite mínimo da pena de multa é de 10 
dias - art. 47º, n.º 1, do C. Penal - e o 
máximo de 120 dias). 

** 
Assim, e nesta parte (que não naquela, em 
que procede), o recurso não procede. 

** 
3. Dispositivo 
Concede-se provimento ao recurso, na parte 
relativa à decisão relativa à matéria de facto, 
que se modifica pelo seguinte modo: 
“1. No dia 9 de Novembro de 2008, pelas 
03:38 horas, B………., aqui arguido, conduziu o 
veículo automóvel ligeiro de passageiros de 
matrícula ..-..-GI, no ………., na Cidade e 
Comarca de Póvoa de Varzim, com uma taxa 
de álcool no sangue de 1,74 g/l”. 
Nega-se provimento ao recurso quanto ao 
mais. 

** 
Porto, 9 de Setembro de 2009 
Custódio Abel Ferreira de Sousa Silva 
Ernesto de Jesus de Deus Nascimento 
 
[voltar] 
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Sumário nº 7010 
 
 
Processo n.º 509-06.2TAFUN. 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da 

Relação do Porto: 
 
No Tribunal Judicial da Comarca de 
Gondomar, entre o mais que irreleva, foi 
decidido: 
Julgar o arguido B………. autor material de um 
crime de corrupção activa para fenómeno 
desportivo, p. e p. pelos artºs 4º, nº1 e 2, por 
refª ao artº 2º, do D.L. 390/91, de 10/10 e, 
em consequência, condenar o arguido na 
pena de prisão de vinte e oito meses.  
 
Suspender a execução da pena de prisão 
aplicada ao arguido por vinte e oito meses 
 
Julgar o arguido C……… autor material de um 
crime de corrupção passiva para o fenómeno 
desportivo, p. e p. pelos artºs 3º, nº3 e, art.º 
2º, nº2, do D.L. 390/91, de 10/10 e, em 
consequência, condenar o arguido na pena de 
prisão de vinte meses. 
Suspender a execução da pena de prisão 
aplicada ao arguido por vinte meses. 
 
Inconformados os arguidos B………. e C………. 
recorreram rematando as pertinentes 
motivações com as seguintes conclusões: 
 
B……….: 
A) Na pronúncia, apenas se refere, nos factos 
indiciados, que o Recorrente “prometeu ao 2º 
Arguido vantagem não concretamente 
apurada, mas relacionada com a actividade de 
árbitro do Arguido ou de terceiro.” – artigo 
3º. 
B) Não se descreve, com um mínimo de 
concretização, a vantagem alegadamente 
oferendada, e admite-se na mesma decisão 
que “não se apura em concreto o tipo de 
vantagem, nem se era para o próprio ou para 
terceiro”. 
C) Porém, o elemento de facto nuclear que 
integra a factualidade típica da norma 
transcrita é, indubitavelmente, a promessa de 
vantagem patrimonial ou não patrimonial, que 
não seja devida ao praticante desportivo, 
sendo fundamental apurar qual seja a 
vantagem em causa, para firmar ou infirmar 
que a mesma é indevida, possível, avançada 
como contrapartida e desconforme aos usos 
(tudo aspectos essenciais para a 
caracterização da peita, segundo a melhor 
doutrina). 
D) Dos factos descritos na douta decisão 
instrutória, nem sequer se logra saber qual a 
natureza ou qualidade do suborno, nem a sua 
qualificação como vantagem que “cai fora” do 
âmbito da “adequação social”. 
E) Ora, nos termos do artigo 308º, n.º 2, do 
C.P.P., por referência à al. b), do nº3 do 

artigo 283º do mesmo diploma, deve a 
decisão instrutória de pronúncia conter a 
narração, ainda que sintética, dos factos que 
fundamentam a aplicação ao arguido de uma 
pena ou de uma medida de segurança (…) sob 
pena de nulidade (mesmo nº3). 
F) Porque a decisão instrutória em apreço não 
admitia recurso, por pronunciar o arguido 
pelos mesmos factos da acusação, pode ainda 
ser arguida a nulidade, nos termos do 
disposto no artigo 379º, al. a) e b) e n.º 2 do 
CPP 
 
É, pois nula a decisão instrutória, o que 
expressamente se argui, por violação do 
disposto nos artigos 308º, nº2, do C.P.P., por 
referência à al. b), do nº3 do artigo 283º do 
mesmo diploma, achando-se inquinado todo o 
processado subsequente (artigo 122º, nº1), 
devendo anular-se toda a fase de julgamento. 
 
G) Tentando contornar a falha apontada à 
decisão instrutória, vem a douta sentença 
acrescentar factos à mesma, narrando que a 
vantagem oferendada “consistia em promover 
de categoria sujeito identificado como D………. 
ou, na impossibilidade deste, sujeito 
identificado como E………., propondo, ainda, o 
arguido C………., como suplente para a subida 
de categoria, o seu filho F………..” 
H) Acrescenta-se, assim, facto novo, 
descritivo da conduta que se entendeu 
criminosa, o que consubstancia uma alteração 
não substancial dos factos, nos termos do 
artigo 358º do CPP, forçando a comunicação 
ao Arguido do novo facto, para que este 
(re)organize a sua defesa. 
I) O Recorrente baseou a sua estratégia de 
defesa na parcimónia da douta decisão 
instrutória, avançando a não concretização da 
vantagem oferecida como mostra irrefutável 
da insuficiência de prova nos autos. 
J) Ao Recorrente não foi feita qualquer 
comunicação nos termos do nº1 do artigo 
358º do C.P.P, pelo que prescreve a al. b), do 
nº1 do artigo 379º do mesmo diploma que “É 
nula a sentença …que condenar por factos 
diversos dos descritos na acusação ou na 
pronúncia, se a houver, fora dos casos e das 
condições previstos nos artigos 358.º e 359.º” 
K) O princípio do contraditório, o qual, 
encarado sob o ponto de vista do arguido, 
pretende assegurar os seus direitos de 
defesa, com a abrangência imposta pelo art. 
32.º, n.º 1 e n.º 5 da C. Rep., no sentido de 
que nenhuma prova deve ser aceite em 
audiência, nem nenhuma decisão deve ser 
proferida, sem que previamente tenha sido 
precedida de ampla e efectiva possibilidade de 
ser contestada ou valorada pelo sujeito 
processual contra o qual aquelas são 
dirigidas”. 
L) Não entender como alteração dos factos – 
substancial ou não substancial - a 
consideração, na sentença condenatória, de 
factos, que, embora constantes ou 
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decorrentes dos meios de prova juntos aos 
autos, aí se não encontravam 
especificadamente enunciados, descritos ou 
discriminados, é fazer inconstitucional 
interpretação das normas contidas nos artigos 
358º e 359º do CPP, por violação das 
garantias de defesa do arguido e dos 
princípios do acusatório e do contraditório, 
assegurados no artigo 32º, nºs 1 e 5 da 
Constituição da República 
 
Ora, concluindo-se, como se impõe pela 
inobservância pelo Tribunal do procedimento 
prescrito no artigo 358º do CPP, acarreta a 
anulação do julgamento e a nulidade da 
sentença. 
 
M) As escutas telefónicas constantes de fls. 
fls. 294 a 305. são nulas, devendo ser 
consideradas prova proibida (logo, 
inexistente), por violação do disposto nos 
artigos 187º e ss.: não se respeitaram os 
princípios da necessidade e proporcionalidade, 
nem houve acompanhamento sério e efectivo 
por parte do juiz que as ordenou.  
N) As intercepções e gravações de 
conversações e comunicações – vulgo escutas 
telefónicas – devem ser encaradas como um 
meio de obtenção de prova de ultima ratio e 
nunca de prima ratio ou sola ratio ou meio de 
se obter o flagrante delito. 
O) É inconstitucional, por violação das 
disposições conjugadas dos artigos 32º nº 8, 
34º nºs 1 e 4 e 18º nº 2 da Constituição, a 
norma constante do artigo 188º, nº. 1 do 
Código de Processo Penal, na redacção 
anterior à que foi dada pela Lei nº 59/98, de 
25 de Agosto, quando interpretada no sentido 
de que, autorizada a intercepção e gravação 
por determinado período, seja concedida 
autorização para a sua continuação sem que o 
juiz tome conhecimento do resultado da 
anterior. 
 
São, pois nulas as escutas, bem como 
inválidas as transcrições, como prova neste 
processo, por violação do disposto nos artigos 
187º e 188º do Código de Processo Penal, 
sendo a prova proibida tratada como prova 
inexistente 
 
P) As escutas telefónicas, não obstante 
constituírem meio de prova, não bastam, por 
si e desacompanhadas de outros meios de 
prova, para fundar a condenação. 
Q) Se as mesmas não são inequívocas (i.e., 
pode quanto a elas haver “equívoco, 
ambiguidade, confusão”), então seria 
necessário fazer acompanhar as escutas de 
algo que as clarificasse e permitisse afastar a 
dúvida. 
R) As regras da experiência, enquanto 
instrumento que permite burilar outros meios 
de prova, tornando-os mais consistentes, 
devem actuar, apenas, no final do iter de 
raciocínio seguido pelo julgador, não 

permitindo “saltar” degraus ou desconsiderar 
a insuficiência de indícios objectivos 
S) Dizer-se que existem outros processos que 
têm como objecto apurar da legalidade da 
fixação das tabelas classificativas dos 
árbitros, logo tal era possível é o chamado 
argumentum ad ignorantiam, ou seja, uma 
falácia lógica que tenta provar uma conclusão 
a partir ignorância sobre sua falsidade. 
T) Tratando-se de processos pendentes, pelo 
que – ao menos quanto a estes, em que ainda 
não foi proferida sentença! – há de vigorar o 
princípio da presunção de inocência. 
 
Assim não o entender é violar o disposto no 
n.º 2 do artigo 32º da Constituição República 
Portuguesa e artigo 127º do CPP. 
 
U) Dizer-se que se o Arguido C………. solicitou 
/confiou nessa possibilidade de manipulação, 
então, a manipulação é possível, é o chamado 
“Circulus in Demonstrando”, em que se 
assume como premissa a conclusão a que se 
quer chegar. 
V) Não pende sobre os Arguidos o ónus de 
fazer prova da falsidade dos factos de que são 
acusados, nem é legítimo ao julgador inverter 
o raciocínio que subjaz à imputação. 
X) Não é à custa de sofismas, como ocorre na 
douta sentença, que se obtem o 
convencimento excluindo, por meios de prova 
complementares, hipóteses eventuais e 
divergentes, conciliáveis com a existência do 
facto indiciante. 
Y) É verdade que das transcrições das escutas 
consta a frase: “Complicadíssimo, pá! Eu não 
pensava…” fls. 414, mas em nenhum lado se 
diz “beneficiar o G……….” 
 
Deverá, pois, dar-se como não provada a 
matéria dos artigos 3º, 13º, 14º, 15º e 16º, 
uma vez que os vícios até resultam do texto 
da decisão recorrida. 
 
Ao tentar escamotear, com argumentos 
perfeitamente inconsistentes, a crassa 
ausência de prova relativamente ao facto que 
efectivamente releva para o tipo de crime em 
causa, a decisão objecto do presente recurso 
faz “tábua rasa” dos mais elementares 
princípios de Direito Penal e Processual Penal, 
com destaque para o corolário da presunção 
de inocência “in dubio pro reo”. 
 
Violou, pois, a douta sentença o princípio in 
dúbio pro reo consagrado constitucionalmente 
no artigo 32º, nº 2 da CRP 
 
Z) O princípio da culpa, acolhido no nosso 
ordenamento jurídico-penal e cujo 
fundamento axiológico radica no princípio da 
inviolabilidade da dignidade pessoal, implica 
que a culpa seja condição necessária da 
aplicação da pena e, simultaneamente, que a 
medida da pena não possa ultrapassar a 
medida da culpa 
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AA) A pena aplicada é, pois, manifestamente, 
desproporcional. 
 
Ao assim não entender, violou a douta 
sentença o disposto nos artigos 70º e 71º do 
Código Penal. 
 
Termos em que deverá ser o presente recurso 
provido, e, em consequência: 
A) ser declarada nula a decisão instrutória, 
por violação do disposto nos artigos 308º, 
nº2, do C.P.P., por referência à al. b), do nº3 
do artigo 283º do mesmo diploma, achando-
se inquinado todo o processado subsequente 
(artigo 122º, nº1), devendo anular-se toda a 
fase de julgamento; 
B) ser declarada nula a douta sentença 
condenatória recorrida, por inobservância do 
procedimento prescrito no artigo 358º do 
CPP, o que implica a anulação do julgamento 
e a notificação ao Arguido para apresentar a 
sua defesa; 
C) revogar-se a douta decisão a quo no 
sentido de ser substituída por outra que 
absolva o Arguido e que, dessa forma, 
respeite os mais fundamentais princípios 
orientadores do Direito Processual Penal e 
Penal, assim se fazendo inteira justiça. 
 
C……….: 

I 
Vai o presente recurso da sentença proferida 
no passado dia 05 de Novembro de 2008 que 
condenou o Recorrente condenado como 
autor material de um crime de corrupção 
passiva no fenómeno desportivo, p. e p. pelos 
artºs 3º, nº 3 e art.º 2º, nº 2 do D.L. 390/91 
de 10/10 na pena de prisão de 20 meses, 
suspensa na sua execução por igual período. 

II 
O Recorrente foi o Recorrente foi condenado 
por factos pelos quais não se encontrava 
pronunciado, tendo existido manifesto 
aditamento de factos novos, uma vez que na 
douta pronúncia não foi concretizada a 
alegada contrapartida que teria sido 
prometida (e por este alegadamente aceite) 
ao ora Recorrente pelo co-arguido B………., 
tendo-se entendido em tal douta decisão de 
pronúncia que das transcrições das escutas 
constantes dos autos não é feita qualquer 
referência a nomes de quem quer que seja ou 
a vantagem concretamente definida. 

III 
Sucede que, ao invés do que refere a decisão 
em crise que “no dia 16 de Abril de 2004, o 
1º arguido telefonou ao 2º arguido, pedindo-
lhe que beneficiasse o G………., no jogo a 
realizar no dia 19 de Abril de 2004. Como 
contrapartida, o 1ºarguido prometeu ao 2º 
arguido vantagem relacionada com a 
actividade de árbitro e que consistia em 
promover de categoria sujeito identificado 
como D………. ou, na impossibilidade deste, 
sujeito identificado como E………., propondo 
ainda o arguido C………., como suplente para a 

subida de categoria, o seu filho F……….”, 
acrescentando que “das transcrições de fls. 
295 e 305 não resulta qualquer menção ao 
nome “F……….””, sendo certo porém que “erro 
a PJ quando ao efectuar a transcrição das 
escutas omitiu aquelas referências, terá a 
acusação incorrido em lapso quando as 
transpôs para aquela referencia como sendo a 
contrapartida prometida (…) de certo por 
lapso, a Mmª Juiz de Instrução ao excluir da 
acusação a referência à contrapartida 
prometida, o fez por confiar que a transcrição 
era fidedigna, o que sucederia com a 
subscritora, não fosse termos optado pelo 
cumprimento foram do princípio da imediação 
da prova”, o Recorrente, presente na 
audiência de discussão e julgamento, não se 
recorda de ter ouvido a menção à palavra 
“F……….” nas escutas ouvidas em audiência, 
sendo certo que tal referência não consta das 
transcrições das escutas constantes dos 
autos, muito se estranhando que tal facto 
possa ter “escapado” à Policia Judiciária, ao 
Ministério Público e ao Meritíssimo Juiz de 
Instrução, como infra melhor se explorará. 

IV 
A alteração ocorrida, a que supra se fez 
menção, ocorreu no decurso da audiência de 
julgamento, não foi comunicada ao 
Recorrente, não podendo este apresentar a 
sua defesa no que a tal alegada alteração dos 
factos dizia respeito, sendo certo que, de 
harmonia com o citado princípio da vinculação 
temática o objecto do processo encontrava-se 
bem definido, devendo assim manter-se até 
ao trânsito em julgado da sentença. 

V 
Tendo-lhe sido imputada a prática de 
determinados factos na decisão instrutória, 
nos quais, para além do mais, se refere que 
“vantagem não concretamente apurada mas 
relacionada com a actividade de árbitro do 
arguido ou de terceiro”, é certo que o 
Recorrente organizou a sua defesa em 
consonância com tal decisão e, dizer-se que 
ao arguido foi prometida uma vantagem não 
concretamente apurada e que lhe foi 
prometida “vantagem relacionada com a 
actividade de árbitro e que consistia em 
promover de categoria sujeito identificado 
como D………. ou, na impossibilidade deste, 
sujeito identificado como E………., propondo 
ainda o arguido C………., como suplente para a 
subida de categoria, o seu filho F……….” é 
manifestamente diferente, constituindo, 
claramente, facto novo, que altera, pelo 
menos de forma não substancial os factos 
descritos na douta pronúncia. 

VI 
É que em termos, quer de defesa, quer 
mesmo de pena a aplicar é claramente 
diferente não se saber qual será a alegada 
vantagem prometida (desconhecendo-se, em 
consequência, o alcance e eventual 
“gravidade” da mesma) ou encontrar-se bem 
definida e concretizada a alegada vantagem 
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ou promessa; as repercussões de tal 
alteração na estratégia de defesa do 
Recorrente são, deste modo, evidentes, 
devendo ter sido dada ao Recorrente a 
possibilidade de preparar a sua defesa em 
consonância com os novos factos de que o 
Tribunal pretendia considerar como provados. 

VII 
Não tendo sido feita a comunicação prevista 
no art.º 358º, nº 1 do CPP não tendo, assim, 
sido dado ao Recorrente oportunidade para se 
defender dos novos factos que lhe são 
imputados, existe manifesta violação do 
princípio do contraditório e dos mais 
elementares direitos de defesa do arguido e 
clara violação do direito constitucionalmente 
consagrado ao Recorrente de ver assegurado 
no processo penal todas as suas garantias de 
defesa, nomeadamente, do exercício do 
contraditório, previsto no art.º 32º, nºs 1 e 5 
da C.R.P., na medida em que coarcta os 
direitos de defesa do Recorrente. 

VIII 
Entender-se que o adicionamento de factos 
novos na sentença não constitui alteração não 
substancial dos factos descritos na pronúncia, 
e que, por via disso, impunha a concessão ao 
Recorrente de prazo para apresentação de 
defesa quanto aos mesmos, limita os direitos 
de defesa e do exercício do contraditório 
consagrados ao Recorrente, sendo, portanto, 
tal interpretação do art.º 358º do C.P.P. 
manifestamente inconstitucional, por violação 
do disposto no art.º 32º, nºs 1 e 5 da C.R.P. 

IX 
Assim, a decisão em apreço condena por 
factos diversos dos imputados ao Recorrente 
na douta decisão de pronúncia, não tendo 
sido dado cumprimento ao preceituado no 
art.º 358º do Cód. Processo Penal, o que 
acarreta a nulidade da mesma, nulidade que 
desde já se argui para todos os devidos e 
legais efeitos e consequências legais da 
mesma decorrentes, nomeadamente a 
anulação de todo o processado posterior à 
mesma, tendo, assim, ao entender de forma 
diferente, sido violado o disposto no art.º 
358º, nº 1 do Cód. Processo Penal. 

X 
Padece ainda a sentença em crise de 
manifesto erro na fixação da matéria de facto 
considerada como provada e não provada, 
sendo que deveria ter sido considerada como 
não provada a materialidade dos pontos 3º, 
13º, 14º, 15º e 16º da douta sentença em 
apreço e como provada a materialidade 
constante dos parágrafos nºs 3º e seguintes, 
uma vez que, compulsada a fundamentação 
quanto à convicção do douto Tribunal “a quo” 
ressalta flagrante a ausência de provas 
concretas para considerar tais factos como 
provados, apenas se podendo concluir pela 
condenação do Recorrente com base em, 
pasme-se, meros INDICÍOS! 

XI 

A livre convicção ou apreciação, não poderá 
nunca, confundir-se com apreciação arbitrária 
da prova produzida nem com uma impressão 
gerada no espírito do julgador pelos diversos 
meios de prova; ao invés, será através de um 
processo lógico e legalmente apoiado que o 
julgador haverá que considerar como 
provados e como não provados determinados 
factos, uma vez que o princípio da livre 
apreciação da prova não liberta o julgador das 
provas que se produziram, sendo com base 
nelas que terá que decidir, circunscrevendo-
se a sua liberdade circunscreve-se à livre 
apreciação dessas mesmas provas dentro dos 
parâmetros legais, não podendo estender 
essa liberdade até ao ponto de cair no puro 
arbítrio. 

XII 
No presente caso, parte substancial da 
matéria de facto considerada como provada e 
não provada ter como base as escutas 
telefónicas constantes dos autos, referindo 
expressamente o douto Tribunal “a quo” que 
“é certo que o teor das escutas – as 
conversações a que se reportam – não é ab 
initio, literal, pois que não traduzem de forma 
absolutamente inequívoca, ipsis verbis, os 
elementos subjectivos do ilícito”, bem como 
que “as escuta, a captação das conversações 
mantidas entre os arguidos e terceiros, são 
um meio directo de obtenção de prova. 
Porém, quanto ao facto probando, e porque o 
seu teor não é inequívoco, apenas nos 
fornecem indícios e nessa medida trata-se de 
prova indiciária”. 

XIII 
Não obstante, e socorrendo-se do amplo 
princípio da livre apreciação da prova 
constante do aludido art.º 127º do Cód. 
Processo Penal, o douto Tribunal “a quo” 
“conjuga” as regras do bom senso com a 
prova indiciária constante das escutas e 
conclui que com as conversas constantes das 
escutas os arguidos pretenderam beneficiar o 
G………. mediante contrapartida oferecida pelo 
primeiro arguido e supostamente aceite pelo 
Recorrente, isto é, o Meritíssimo Tribunal “a 
quo” conclui pela existência dos elementos 
típicos do crime pelo qual condena o 
Recorrente e o seu co-arguido com base em 
indícios e alegadas regras de bom senso. 

XIV 
Todavia, em sede de julgamento impõe-se 
que o arguido, a ser condenado, o seja com 
base em provas efectivas e concretas e não 
meros indícios e “impressões” no espírito do 
julgador, impondo-se a sua absolvição, por 
força do princípio in dubio pro reo, se tal não 
acontecer 

XV 
A este propósito chega mesmo o douto 
Tribunal “a quo” a referir que “ensinam-nos 
as regras de senso comum que determinado 
sujeito após uma qualquer prova apenas liga 
a outro a dar conta do sucedido quando exista 
um qualquer “mandato”, quaisquer 
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orientações de um para com o outro e nesse 
caso impõe-se o “prestar contas””; todavia, 
ao Recorrente surgem desde logo uma 
infinidade de razões para tal ter sucedido, 
sendo certo, porém, que não é ao Recorrente 
que incumbe provar a razão de ser do 
telefonema, sendo ao douto Tribunal que 
incumbe a averiguação dos factos e, se for 
esse o caso, considerar como provado, sem 
margem para quaisquer dúvidas, factos que 
preencham tal alegado “mandato”, não 
bastando aqui as meras probabilidades.  

XVI 
E muito menos a afirmação de que no caso 
concreto o douto Tribunal “a quo” se bastou 
com a “quantidade de indícios ou indicadores 
graves, isto é, sérios, importantes, fortes e 
intensos; precisos, ou seja, certos e distintos 
ou exactos; e todos concordantes, quer dizer, 
coincidentes ou direccionados (…)”. 
 

XVII 
Em rigor importa clarificar que não existe 
qualquer erro técnico que possa ser apontado 
ao Recorrente no jogo em apreço, sendo certo 
que quer pelo visionamento do jogo, quer 
pelas declarações dos Srs. Peritos em 
audiência de julgamento (vide declarações 
dos Srs. Peritos H………., I………. e J………., que 
prestaram esclarecimento em 29/09/2008, 
gravados no respectivo CD, em formato 
digital, cuja localização exacta não é referida 
na acta de audiência de julgamento), não é 
possível afirmar que o Recorrente beneficiou 
de algum modo o G………. no decorrer do jogo 
em apreço nos autos. 

XVIII 
Ora, assim sendo não é curial afirmar que 
“todavia ao seu alcance estava, de facto, 
alterar o curso do jogo, desde que alterasse 
as regras e assinalasse de forma incorrecta 
eventuais faltas ou penalidades”!!!!!!! 
Todavia, afirma o Recorrente, não o fez, 
tendo efectuado uma arbitragem isenta, como 
era seu timbre e, na ânsia de encontrar uma 
justificação minimamente plausível para os 
factos que – incorrectamente a nosso ver – 
são considerados como provados, o douto 
Tribunal “a quo” desfila um sucessivo rol de 
interrogações e hipóteses para as quais, 
porém, não foi encontrada qualquer base 
factual. 

XIX 
Nesse desenrolar de interrogações, pergunta-
se “que favor podia o arguido C………. prestar 
a B………. quer lhe “valia a vida” (…) Tinham 
outras ligações que extravasavam o plano 
futebolístico? Não resultou da prova produzida 
que assim sucedesse, por total ausência de 
prova que permitisse concluir pela existência 
de outro tipo de relações entre ambos – 
designadamente do foro laboral, empresarial 
– e que justificasse aquela conversa. E se não 
mantinham outras relações, necessariamente 
a conversa tinha de versar o único ponto em 
comum entre ambos: o futebol e a 

arbitragem”! E pergunta o Recorrente: e 
porventura foi averiguado de algum modo se 
existiam outro tipo de relações entre os 
arguidos?  

XX 
Aos arguidos não cabia o ónus de fazer tal 
prova. Em audiência não foi feita tal prova e, 
não pode, porém, o Tribunal afirmar que 
como não foi feita prova em sentido inverso é 
porque … “necessariamente a conversa tinha 
de versar o único ponto em comum entre 
ambos: o futebol e a arbitragem”, pois que tal 
asserção, com todas as consequências legais 
da mesma decorrentes, viola os mais básicos 
princípios processuais penais. 

XXI 
A douta sentença em crise chega mais longe e 
afirma mesmo que o Recorrente, apesar de 
não ter beneficiado o G………. no jogo em 
apreço, para além de o poder ter feito, não o 
teria feito porque “estando a partida a 
desenrolar-se, ainda que por erro de 
terceiros, de forma favorável à equipa que se 
pretendia favorecer, desnecessário se torna 
qualquer ajuda extra, complementar por parte 
do arbitro. Este beneficiou da conjuntura 
favorável da partida ao G………. para poder 
nada fazer em prol deste”, o que é 
manifestamente inaceitável, quase se 
podendo afirmar, com base na mesma, que 
independentemente do julgamento efectuado 
o Tribunal recorrido sempre condenaria o 
Recorrente pelos factos acerca dos quais 
formou convicção. Sem mais… 

XXII 
E no que tange ao constante do ponto 3 dos 
factos considerados como provados, o douto 
Tribunal “a quo” afirma que apenas por lapso 
não consta das transcrições das escutas 
juntas aos autos qualquer menção ao nome 
“F……….”. Mas atente-se: lapso em terá 
incorrido a Policia Judiciária, o Digno 
Magistrado do Ministério Público, o 
Meritíssimo Juiz de Instrução que autorizou a 
intercepção telefónica e o Meritíssimo Juiz de 
Instrução que proferiu a douta decisão 
instrutória, já que as gravações em apreço 
foram ouvidas, seleccionada a matéria 
considerada relevante, validada a mesma, 
ordenada a sua transcrição e tal menção 
sempre escapou aos diversos agentes 
judiciários, em diferentes momentos 
processuais, sendo certo ainda que também o 
Recorrente e os demais intervenientes 
processuais terão então incorrido em tal 
“lapso”, pois que em local algum se recordam 
de ter constatado tal menção ao nome 
“F……….”, nem de a ouvirem na audição 
efectuada no decurso da audiência de 
julgamento, mais se realçando que as 
transcrições das escutas foram validadas pelo 
Meritíssimo Juiz de Instrução, tornando-se 
assim um documento autêntico, cuja validade 
é agora colocada em causa. 

XXIII 
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Aliás, será de todo inadmissível que as 
transcrições das escutas juntas aos autos 
sejam consideradas fidedignas para suporte 
de parte dos factos provados e não fidedignas 
para outros factos, ficando sem se saber ao 
certo se as transcrições estão ou não no seu 
todo em consonância com as escutas 
telefónicas realizadas gravadas. 

XXIV 
Face a tal manifesta e compreensível dúvida, 
outra solução não restará senão invalidar por 
completo tal meio de prova nos presentes 
autos. 

XXV 
Sem prescindir do exposto, sempre se 
acrescentará que o constante do ponto 13º 
dos factos provados é incontornável que o 
que ali consta não encontra assento em 
qualquer escuta constante dos autos, uma vez 
que, tendo sido considerado como provado 
que “depois do jogo, o 2º arguido telefonou 
ao 1º arguido e disse-lhe que tinha sido 
“complicadíssimo” beneficiar o G……….”, o 
certo é que a frase “complicadíssimo” 
beneficiar o G……….” não foi proferida pelo 
Recorrente, não constando das escutas em 
apreço, o que configura manifesta 
extrapolação inaceitável por parte do douto 
Tribunal “a quo”, mais uma vez, assente em 
suposições, supostos indícios e juízos de 
valor. 

XXVI 
Os pontos 14, 15 e 16 dos factos provados 
não encontram, de igual modo, suporte na 
prova efectivamente produzida em audiência 
e constante dos autos, mais não passando do 
que conclusões e juízos de valor 
alegadamente retirados das escutas 
telefónicas, mas que das mesmas não 
resultam em concreto. 

XXVII 
No que concerne aos factos considerados 
como não provados (de “jamais C………. 
beneficiou qualquer clube em detrimento do 
clube adversário” até ao final dos factos não 
provados), tal materialidade deveria ter sido 
considerada como provada, se atentarmos na 
prova testemunhal produzida nos autos, 
devidamente conjugada com a demais 
constante nos autos, nomeadamente as 
escutas telefónicas, verificando-se que a 
mesma não conduz de modo algum a tais 
conclusões. 

XXVIII 
Ouvidos os depoimentos das testemunhas e 
esclarecimentos dos peritos em audiência, 
todos devidamente gravados em formato 
digital como se faz referência nas respectivas 
actas de audiência de julgamento, ficamos 
com a certeza de que a matéria de facto 
constante dos factos 3º, 13º, 14º, 15 e 16º 
dos factos provados teria que ser considerada 
como não provada e a não provada a partir de 
“jamais C………. beneficiou qualquer clube em 
detrimento do clube adversário” até ao final 

dos factos não provados teria que ser 
considerada como provada. 

XXIX 
Veja-se a título de exemplo que a testemunha 
K………., que prestou depoimento no dia 
29/09/2008 e cujo depoimento se encontra 
gravado no respectivo suporte digital, com 
referência à acta de audiência de julgamento, 
referiu ter sido árbitro-assistente no jogo em 
causa, tendo referido expressamente que:  
 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Já sei o que é 
Sra. Dra. Já sei o que é. 
K………. o Sr. Testemunha está aqui por causa 
de um jogo em que interveio como Árbitro-
Assistente, ………. na época de 2004, mais 
precisamente no dia 19 de Abril de 2004. 
Recorda-se desse jogo? 
TESTEMUNHA: Recordo em parte. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Ao Sr, vem-lhe 
alguma coisa de especial à memória? Ou foi 
um jogo como tantos outros? 
TESTEMUNHA: Foi um jogo igual a muitos 
outros. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Tem 
conhecimento que foi feita uma perícia 
relativamente a esse jogo? 
TESTEMUNHA: Não faço a menor ideia. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Não faz a menor 
ideia? E foram-lhe apontados alguns erros? 
TESTEMUNHA: Não faço a menor ideia. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Não faz a menor 
ideia? Diga-me uma coisa recebeu alguma 
indicação designadamente por parte do Sr. 
C………. no sentido de,  
TESTEMUNHA: Absolutamente nada. 
JUÍZA: O Sr. adivinhou a pergunta foi? 
TESTEMUNHA: A pergunta? Se eu recebi 
alguma indicação do Sr. C……….? 
JUÍZA: Sobre o quê? 
TESTEMUNHA: Depreendo que seja do jogo 
não é? é disso que estamos a falar. 
JUÍZA: Pois, o Sr. também não errou. Nem 
soube que errou? 
TESTEMUNHA: Não percebi. 
JUÍZA: O Sr. não errou nesse jogo? Nem sabe 
que errou? 
TESTEMUNHA: O que me perguntou, aquilo 
que eu compreendi das palavras foi se tive 
conhecimento (...) eu respondi absolutamente 
nada porque ninguém me informou  
JUÍZA: Nem tinha conhecimento do relatório 
do observador? 
TESTEMUNHA: O observador recebo na terça 
ou na quarta-feira já não me recordo naquele 
ano como é que as coisas funcionavam mas 
normalmente eram 3 ou 4 dias depois do 
jogo, penso que não estou errado em relação 
a isso. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Sim, mas eu não 
me estava a referir a esse relatório, estava-
me a referir a uma perícia que terá sido feita 
pelo Sr. 
TESTEMUNHA: Mas eu não tenho 
conhecimento de nada, em relação a qualquer 
tipo de perícia. em relação ao relatório tenho 
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conhecimento, como de muitos relatórios de 
muitos jogos que eu faço estão em minha 
casa. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Relativamente a 
este jogo, teve alguma conversa com o Sr. 
C………., no sentido de a sua actuação não ser 
nem tendenciosa de mais para uma equipa do 
que para a outra? Sim ou não? 
TESTEMUNHA: Não. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Não? Costumava 
muitas vezes auxiliar o Sr. C………. nos jogos 
ou… 
TESTEMUNHA: Ao longo da minha carreira se 
a memoria não me falha, fiz dez ou doze 
jogos com o Sr. C………..  
MANDATÁRIO (DR. T……….): E relativamente 
à actuação em campo, combinaram alguma 
coisa das indicações? Como é que vou dar as 
indicações? 
TESTEMUNHA: Se combinávamos? Antes dos 
jogos avia uma reunião entre o Árbitro e o 
Árbitro-Assistente. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Hum… Normal? 
Falaram com ele do género, se eu fizer isto a 
forma como é que hei-de assinalar, como é 
que vamos discutir? 
TESTEMUNHA: Isto está definido nas leis de 
jogo. E como é que nós podemos e devemos 
proceder. A reunião é mais para (...) dessas 
regras que já estão estipuladas nas leis de 
jogo. 
(…) 
 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Se tivesse havido 
uma reunião no sentido de a sua actuação 
não se pautar por tanta objectividade, 
recordava-se? 
TESTEMUNHA: Sim. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Não ocorreu? 
TESTEMUNHA: Não. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Nem recebeu 
nenhuma advertência por qualquer forma que 
extravasasse o normal por parte do Árbitro, 
neste caso, relativamente a este jogo? 
TESTEMUNHA: Advertência do Árbitro? Para 
mim? 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Sim, indicações 
num sentido ou noutro? 
TESTEMUNHA: Pode precisar como? 
MANDATÁRIO (DR. T………..): Estou-lhe a 
perguntar, eu não estive lá. Se souber 
qualquer coisa que indicações é que recebeu, 
recorda-se ou não? 
TESTEMUNHA: Indicações? 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Na tal reunião 
que teve antes do jogo. 
TESTEMUNHA: Eu não disse que tive a 
reunião. Normalmente há sempre reuniões. 
Normalmente. Agora, há Árbitros, as pessoas 
já nos conhecem, não é? Abdicamos das 
reuniões, agora não recordo se o Sr. C………. 
fez a reunião comigo ou não. Não me recordo. 
(…) 
 
MANDATÁRIO (DR. T……….): E estes erros que 
alegadamente lhe são apontados, a terem 

existido, foi intencionalmente que os 
comentou? 
TESTEMUNHA: Não. 
JUÍZA: Sr. Dr. se fosse intencional certo seria 
aqui dito. 

XXX 
Do depoimento de tal testemunha verifica-se 
inequivocamente não ter existido qualquer 
“concertação” entre o Recorrente e os seus 
árbitros-assistentes no sentido de favorecer 
qualquer clube em detrimento do outro, tendo 
o jogo em apreço decorrido com absoluta 
normalidade. 

XXXI 
De igual modo, verificamos que da analise do 
depoimento da testemunha L………., que 
prestou depoimento no dia 15/10/2008 e cujo 
depoimento se encontra gravado no 
respectivo suporte digital, com referência à 
acta de audiência de julgamento, referiu 
expressamente que:  
 
TESTEMUNHA: Sra. Dra. se a intenção dele 
era favorecer o G………. tinha um lance por 
excelência para o favorecer porque 
independentemente do que o Árbitro-
Assistente dissesse ele chegava lá e exibia o 
cartão vermelho. Porque o Árbitro-Assistente 
não tem cartões, não tem poder disciplinar no 
jogo. Quero frisar, responsabilidade do 
Árbitro-Assistente, mas quem decide é o 
Árbitro. Se a intenção fosse, favorecer o 
G………. era lance por excelência porque 
independentemente do que o Árbitro-
Assistente decidisse a ultima palavra cabe ao 
Árbitro. 

XXXII 
Isto é, refere tal testemunha que se o 
objectivo do Recorrente fosse beneficiar o 
G………., teve oportunidades para o fazer e 
não o fez, isto é, agiu com o rigor que lhe é 
peculiar. 

XXXIII 
De igual modo, a testemunha M………., que 
prestou depoimento no dia 15/10/2008 e cujo 
depoimento se encontra gravado no 
respectivo suporte digital, com referência à 
acta de audiência de julgamento, foi o quarto 
árbitro do jogo em apreço, referiu 
expressamente que:  
 
TESTEMUNHA: Em todos os jogos há uma 
reunião. E é normal essa reunião, até porque 
a concentração começa na (...) jogada. A 
concentração começa mesmo nessa reunião, 
tudo o que tem a ver com o jogo é falado 
nessa reunião, de forma a que nos sentidos 
estejam mais despertos e por isso a 
concentração começa nessa reunião.  
MANDATÁRIO (DR. U……….): Nós temos aqui 
junto aos autos um relatório feito pelo Sr. 
observador que deu uma classificação 
excelente ao C………. isento de mácula. 
Perfeito. Temos a comunicação social que deu 
uma imagem do jogo perfeita, sem casos. 
Pergunto com toda a precisão, antes, durante 
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e após o jogo, fazia sentido da parte de 
alguém alguma indignação, alguma 
preocupação, algum queixume da arbitragem, 
ou o jogo para além da virilidade que é 
peculiar num derby .......... (...)  
TESTEMUNHA: Não, justamente eu acho que 
para nós o final do jogo foi uma vitória. 
Porque, (...) nomeadamente por ser um derby 
.......... traz alguma rivalidade entre as 2 
equipas e para nós foi uma vitória no sentido 
de ter corrido bem, no sentido de (...) casos. 
Em termos de trabalho do jogo da nossa parte 
foi muito bem conseguido, e nesse sentido 
utilizo a palavra vitória. e também (...) um 
Árbitro de futebol e quando um jogo corre 
bem para mim de certa forma é uma vitória, 
desempenhei a minha função da melhor 
maneira possível e chego ao fim quando as 
partes não têm nada a dizer sobre o meu 
trabalho, acaba por ser uma vitória. Mas, aí 
nesse jogo foi isso que passou, aliás, nós 
temos que ser os melhores dentro do campo, 
e não resultar da nossa actuação (...) em 
casos. 
(...) 
MANDATÁRIO (DR. U……….): Após o jogo, 
houve reacção negativa quer junto de vós, 
quer nos balneários, quer à saída? 
TESTEMUNHA: Não.  
MANDATÁRIO (DR. U……….): Foi um jogo 
pacífico? Olhe, conhece o C………. há muito 
tempo? Tem-no como homem, bem 
comportado?  
TESTEMUNHA: Tenho. Eu até gostaria aqui de 
salientar uma pequena nota. Eu fiz alguns 
jogos do Sr. C………. como fiz de outros jogos 
e por aí posso também ver as diferenças. É 
que eu quando ia com o Sr. C……….., como 
quarto Árbitro eu ia à vontade. Porquê? 
Porque o Sr. C………. era pessoa 
extremamente rigorosa, extremamente 
cumpridora e zelosa das leis do futebol. E os 
jogadores, as equipas já o sabiam. O meu 
trabalho era muito facilitado nesse aspecto. 
Normalmente, os bancos tinham sempre um 
comportamento muito correcto, porque já 
sabiam do rigor dele e então sabiam que iam 
para à rua. O rigor dele era aplicado também 
aos Árbitros e nesse aspecto acabava por 
facilitar um bocado o trabalho. 
(... 
MANDATÁRIO (DR. T……….): diga-me uma 
coisa, durante o jogo é normal que os bancos, 
em bom português, se manifestem? Têm 
liberdade para isso? 
TESTEMUNHA: Quanto ás decisões do Árbitro 
não têm liberdade para isso. Podem 
manifestar-se em relação à equipa, dando 
ordens técnicas,  
MANDATÁRIO (DR. T……….): Não digo 
protestar contra, mas manifestar com 
concordância ou não concordância, com (...)  
TESTEMUNHA: Exactamente. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): O Presidente do 
N………. quando aqui veio prestar depoimento, 
disse que era notória a diferença de 

tratamento, ou melhor, simpatia ou antipatia 
para com as duas equipas. Simpatia para com 
o N………., antipatia ou alguma (...) para com 
o G………. . 
Notou alguma diferença de tratamento? 
TESTEMUNHA: Isso não é verdade. Digo-lhe 
em respeito a mim e em respeito aos meus 
colegas de equipa. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): E, no banco do 
N………., não foi manifestada qualquer tipo de 
tratamento (...)? 
TESTEMUNHA: Relativamente àquilo que me 
disse, em relação a casos pontuais, ás vezes, 
há algo, uma reacção, concordar ou não 
concordar, mas não no banco do N………. . Foi 
nos dois bancos. Agora, manifestar-se por um 
lance específico e contestar vivamente, não 
aconteceu nada disto. Eu nunca tive que 
intervir nesse jogo, diferente do que 
intervenho nos outros. Até às vezes, é mais o 
treinador a dar as instruções que se abstrai e 
sai da área técnica, situações perfeitamente 
normais. 
MANDATÁRIO (DR. T……….): Aqui, teria de 
haver com uma reacção à forma como 
estariam a ser tratados mal, os jogadores do 
N………., pelos Árbitro. 
TESTEMUNHA: Não. 

XXXIII 
Resulta do exposto que a arbitragem do 
Recorrente no jogo em apreço, como aliás em 
qualquer outro, foi impoluta e sem qualquer 
reparo, pelo que deveria ter resultado como 
provado que “jamais C………. beneficiou 
qualquer clube em detrimento do clube 
adversário”. 

XXXIV 
Ora, tendo em conta que esse Venerando 
Tribunal da Relação conhece de facto e de 
direito, e que a prova produzida em audiência 
de discussão e julgamento, constante das 
gravações em suporte digital, não conduz à 
factualidade apurada na douta decisão em 
crise, supra discriminada, justificado está o 
pedido formulado de modificabilidade da 
decisão do tribunal de 1ª. Instância sobre a 
matéria de facto, nos termos apontados e 
conforme disposto no art. 431º do Código de 
Processo Penal, sendo certo que a matéria de 
facto dada como provada e não provada não 
espelha exactamente o que se passou na 
audiência e por isso se impugna a decisão 
proferida sobre ela, de harmonia com o 
disposto no nº. 3 do art. 412º do Código de 
Processo Penal, tendo em conta as 
transcrições dos depoimentos em crise, supra 
referidos, e a referência aos suportes técnicos 
em que os mesmos se encontram registados, 
referência essa acima aduzida e que poderá 
ser verificada na transcrição a levar a efeito 
pelo Tribunal, sendo os pontos de facto que o 
Recorrente considera incorrectamente 
julgados os constantes factos provados dos 
artºs 3º, 13º, 14º, 15º e 16º da douta 
sentença em apreço que deveriam ter sido 
considerados como não provados e os pontos 
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dos parágrafos nºs 3º e seguintes dos factos 
não provados que deveriam ter sido 
considerados como provados (a partir de 
jamais C………. beneficiou qualquer clube em 
detrimento do clube adversário” até ao final 
dos factos não provados) e as provas que 
impunham decisão diversa da recorrida: as 
escutas telefónicas constantes dos autos e 
demais prova documental e pericial constante 
dos autos, onde se inclui as declarações dos 
Srs. Peritos em audiência de julgamento 
H………., I………. e J………., que prestaram 
esclarecimentos em 29/09/2008, gravados no 
respectivo CD, em formato digital, cuja 
localização exacta não é referida na acta de 
audiência de julgamento e os depoimentos 
das testemunhas K………., que prestou 
depoimento no dia 29/09/2008 e cujo 
depoimento se encontra gravado no 
respectivo suporte digital, com referência à 
acta de audiência de julgamento e L………. e 
M………., ambos com depoimento prestado no 
dia 15/10/2008, gravado no respectivo 
suporte digital, com referência à acta de 
audiência de julgamento. 

XXXV 
Face ao que supra se expôs, verifica-se 
inequivocamente que a condenação do ora 
Recorrente, nos termos decididos pela 
sentença ora em crise, só foi possível à custa 
da afronta directa às mais elementares 
exigências da justiça e de irremível e frontal 
violação do direito e das leis vigentes, tanto 
da Lei Constitucional, como da lei ordinária; e 
tanto das leis de carácter material-
substantivo, como das leis de índole 
adjectivo-processual, uma vez que é 
manifesto que o douto Tribunal recorrido 
formou a sua convicção à revelia do 
imperativo constitucional in dubio pro reo, 
seguramente uma marca irredutível do 
processo penal de estrutura acusatória e, 
para além disso, o santo e a senha do 
processo penal digno do Estado de Direito e, 
mesmo, do legado civilizacional de que nos 
reivindicamos e orgulhamos. 

XXXVI 
Tivesse o Tribunal "a quo" procedido de 
acordo com a lei e o direito, então uma coisa 
resultaria líquida e evidente: jamais poderia 
ter resultado como provado o constante dos 
artºs 3º, 13º, 14º, 15º e 16º dos factos 
provados e como não provada a matéria a 
que supra se fez referência. 

XXXVII 
Ora, o douto Tribunal de primeira instância 
violou a lei e o direito, na medida em que 
condenou a Recorrente pela prática do ilícito 
acima descrito, mesmo em face da total falta 
de idoneidade dos meios probatórios 
produzidos e perante as escutas juntas aos 
autos e os depoimentos supra aludidos que, 
de todo levam à absolvição daquele, sendo 
certo que ao imputar-se nestes termos a 
prática pelo Recorrente do crime pelo qual foi 
condenado, está a condenar-se o Recorrente 

por uma mera presunção, face à total 
ausência de prova, o que é vedado pelo 
princípio in dubio pro reo. Por mais forte e 
consistente que seja a presunção ou os 
“indícios”.  

XXXVIII 
Verifica-se assim, que, quando muito, não 
existe in casu uma certeza para além de 
qualquer dúvida por parte do Tribunal de que 
o Recorrente tenha cometido o crime pelo 
qual que foi acusado e condenado, sendo tal 
facto perfeitamente apreensível através de 
um exame atento e cuidado à douta decisão 
em crise, conjugada com todos os meios de 
prova existentes nos autos, pelo que por força 
do princípio “in dubio pro reo”, impunha-se a 
absolvição da Recorrente, princípio esse que 
foi indubitavelmente violado. 

XXXIX 
Por outro lado, ainda que se entenda 
definitivamente que o Recorrente praticou o 
crime de corrupção passiva para o fenómeno 
desportivo, p. e p. pelos artºs. 3º, nº. 3 e 
art.º. 2º, nº. 2 do D.L. 390/91, de 10/10, na 
pena de vinte meses de prisão, cuja execução 
foi suspensa na sua execução pelo mesmo 
período, o certo é que, a pena aplicada não é 
justa nem proporcional ao caso em apreço, 
pecando por ser excessiva. 

XL 
Há que determinar a medida da pena na 
qualificação que se considera como adequada, 
tendo em conta as finalidades das penas e os 
critérios de determinação da medida concreta 
da pena - artigos 40° e 71° do Código Penal), 
relevando para determinação da escolha e 
medida da pena, o grau e culpa e ilicitude do 
agente, a intensidade dolosa, as 
consequências do facto, a situação pessoal do 
mesmo, bem como as necessidades de 
prevenção do crime. 

XLI 
Quando se trate de fixar as penas, de 
harmonia com o art.º. 71º do Cód. Penal, 
relevam fundamentalmente a culpa do 
agente, a ilicitude e as necessidades de 
prevenção, devendo ter-se em conta que a 
aplicação de penas visa a protecção de bens 
jurídicos e a reintegração social do agente, 
não podendo a pena ultrapassar a medida da 
culpa (art. 40º do Cód. Penal). 

XLII 
No que concerne à medida da pena aplicada 
ao Recorrente, o douto Tribunal “a quo” 
referiu o seguinte: 
● Em desfavor do arguido, há que considerar 
a ilicitude do facto que é acentuada, tendo em 
consideração o jogo a que se dirigiu a conduta 
e que estaria em causa um “prémio” no valor 
de um milhão de euros, ou pelo menos 
metade; 
● O grau de culpa é elevadíssimo, 
considerando que era um árbitro com largos 
anos de experiência e, como tal, devia estar 
mais ciente das responsabilidades da sua 
função e da necessidade de manter a 
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observância das regras éticas do fenómeno 
desportivo, quer ao nível do desenrolar das 
partidas entre equipas, quer ao nível da 
promoção dos próprios árbitros, sendo de lhe 
exigir um comportamento que “honrasse” a 
ideia de rectidão que os outros tinham de si, 
bem assim a carreira que tinha construído até 
então e se encontrava no final; 
● A conduta do Recorrente é mais censurável 
do que a do seu co-arguido, estando na sua 
inteira disponibilidade a manipulação do 
resultado do encontro; 
● Acrescem as exigências de prevenção geral 
que são muito elevadas, dada a proliferação 
com que este tipo de conduta se tem 
verificado aio nível do futebol, com as 
repercussões internacionais que são do 
conhecimento de todos, em detrimento da 
imagem do nosso país, do futebol português e 
sendo certo que o cidadão comum se vem 
desacreditando da lealdade e correcção das 
competições desportivas e dos seus 
resultados, sendo premente repor a validade 
do bem jurídico violado. 

XLIII 
De salientar porém, que outros factos foram 
dados provados que militam a favor do 
Recorrente e que, com a devida vénia 
parecem não ter sido levados em conta na 
fixação da medida da pena respeitante ao 
mesmo, como sejam C………. foi árbitro de 
futebol durante 23 anos — de 1981 a 2004, 
tendo actuado na 1° Divisão de Futebol, 
durante 13 anos. 
a) Foi também árbitro pré-internacional, 
tendo a este nível participado todas as épocas 
como quarto árbitro. 
b) C………. e electrotécnico de comunicações, 
com o vencimento mensal de € 1.800 
c) A mulher aufere mensalmente cerca de € 
800 
d) Vive em casa própria adquirida por recurso 
a crédito bancário pelo qual paga 
mensalmente cerca de € 260 
e) Tem como habilitações literárias o 11º ano 
de escolaridade 
f) È considerado no meio social em que se 
insere como tendo uma vida pessoal e 
profissional sem mácula, sempre pautada 
pelos mais rígidos princípios éticos e morais. 
g) É respeitado e considerado por todos que o 
conhecem e com ele convivem, tendo sido 
sempre tratado, considerado e havido por 
todos quantos o conhecem, como homem de 
bem e honrado. 
h) É casado, pai de dois filhos, tendo ainda 
um neto. 
i) È considerado como um homem de bem, 
muito sério e honrado, sendo, igualmente, um 
cidadão respeitado e respeitador, bem 
Conceituado no meio social profissional e 
desportivo em que se insere. 
j) Não lhe são conhecidos antecedentes 
criminais 

XLIV 

Face à factualidade dada como assente e 
atendendo a todos os princípios acima 
expandidos, parece indubitável que a pena 
aplicada ao Recorrente é demasiado elevada, 
sendo certo que, atendendo ao facto de o 
crime pelo qual o Recorrente foi condenado, 
prevê uma moldura penal em abstracto de 1 
mês a dois anos de prisão, sempre seria de 
aplicar ao Recorrente uma pena situada no 
mínimo legal, ou seja muito próximo de um 
mês de prisão, sendo que, bem ao invés o 
Meritíssimo juiz “a quo” fixou tal pena muito 
próxima do limite máximo: 20 meses de 
prisão! 

XLV 
Na verdade e para além do acima exposto, 
resulta provado na decisão em crise, em 
síntese e que constituem circunstância que 
militam a favor do mesmo, que o Recorrente 
tem um percurso de vida impoluto, sendo 
primário, lisura essa que igualmente se aplica 
à sua actividade como árbitro, uma vez que a 
exerceu durante 23 anos, sem ter tido um 
único apontamento, ou censura, concluindo-
se serem diminutas as exigências de 
prevenção especial.  

XLVI 
Estas circunstâncias, não fazendo parte do 
tipo de crime, depõem a favor do Recorrente, 
devendo tal factualidade, com todo o respeito, 
tem que ser levada em conta na 
determinação da pena concretamente a 
aplicar ao Recorrente, o que não aconteceu, 
uma vez que o Tribunal recorrido nem sequer 
se pronunciou quanto às exigências de 
prevenção especial do Recorrente, apenas se 
compreendendo tal omissão, se se considerar 
que como tais necessidades são inexistentes, 
nem sequer foram abordadas. 

XLVII 
Todavia, se assim foi, como se pensa ter sido, 
tal circunstância tem que militar a favor do 
Recorrente, por forma a que concatenada com 
as demais acima expostas, façam com que a 
pena a aplicar ao Recorrente, sempre na 
hipótese meramente académica de a 
condenação se manter, muito próximo de um 
mês de prisão. 

XLVIII 
Resulta de tudo o exposto que, a culpa, 
salvaguarda da dignidade humana do agente, 
não sendo o fundamento último da pena, 
define, em concreto, o seu limite máximo, 
absolutamente intransponível, por maiores 
que sejam as exigências de carácter 
preventivo que se façam sentir. 

XLIX 
Para dar concretização legal aos mencionados 
parâmetros, enumera o n.º 2 do citado art.º 
71.º, do CP, a título exemplificativo, um 
conjunto de circunstâncias que devem ser 
tomadas em consideração, na medida em 
que, não fazendo parte do tipo de crime, 
deponham a favor ou contra o respectivo 
agente. 

L 
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De tudo o exposto e tendo em conta todas as 
circunstâncias supra descritas, é de concluir 
que uma pena fixada no limite mínimo 
abstracto previsto pela norma incriminadora, 
será suficiente para se atingir os fins insertos 
na mesma, Sempre, como é óbvio e pelos 
motivos expandidos na decisão em apreço, 
uma pena de prisão suspensa na sua 
execução, como já o foi. 

LI 
Ao decidir como decidiu, violou o Meritíssimo 
tribunal "a quo" o disposto nos artºs. 40º e 
71º do Cód. Penal, art.º 127º do Código de 
Processo Penal, art.º 3º, nº 3 e 2º, nº 2 do 
D.L. 390/91 de 10/10 e art.º 32º, nº 2 e 5 da 
Constituição da república Portuguesa.  

*** 
Admitido o recurso o Ministério Público 
respondeu concluindo pela manutenção da 
decisão recorrida. 
Já neste Tribunal o Ex.mo Procurador Geral 
Adjunto foi de parecer que o recurso não 
merece provimento. 
Cumpriu-se o disposto no art.º 417º n.º 2 do 
Código de Processo Penal e após os vistos 
realizou-se conferência. 
 
Factos provados: 
1. O arguido B………. era à data dos factos vice 
- presidente do O………., mas já havia 
desempenhado as funções de Presidente do 
Clube G………., sendo actualmente sócio deste 
clube. 
2. O arguido C………. foi árbitro de futebol até 
ao final da época desportiva de 2003/2004, 
na 1ª categoria nacional, altura em que 
atingiu o limite de idade. Desde que terminou 
a sua carreira como árbitro de futebol, 
desempenhou as funções de Assessor do 
O………., e membro da P………. . 
3. No dia 16 de Abril de 2004, o 1° arguido 
telefonou ao 2° arguido, pedindo- lhe que 
beneficiasse o G………., no jogo a realizar no 
dia 19 de Abril de 2004. Como contrapartida, 
o 1° arguido prometeu ao 2° arguido 
vantagem relacionada com a actividade de 
árbitro e que consistia em promover de 
categoria sujeito identificado como D………. ou, 
na impossibilidade da subida deste, sujeito 
identificado como E………., propondo, ainda, o 
arguido C………., como suplente para a subida 
de categoria, o seu filho F………. . 
4. Com efeito, no dia 19 de Abril de 2004, no 
Campo ………., realizou-se o jogo entre os 
clubes G………. e N………., a contar para a 31d 
jornada da ………., época 2003/2004, 
competição a disputar por pontos. 
5. A equipa de arbitragem em campo foi 
constituída pelo árbitro C………., o árbitro 
assistente n° 1 K………., e o árbitro assistente 
n° 2 Q………. . 
6. Na 1ª parte do jogo, aos dezassete 
minutos, realizou-se uma jogada muito 
próxima das linhas laterais e de baliza, muito 
perto do árbitro assistente n° 1. O jogador n° 
.. do G………. pontapeia a bola, a cerca de dois 

metros do jogador n° .. do N………., com este 
em queda. O jogador nº .. do N………. bate, 
então com o braço na bola. O árbitro 
assistente indica que era pontapé livre 
directo, O 2° arguido aceitou essa indicação, 
punindo a equipa do N………. . Da marcação do 
castigo resultou o golo para o G………. . 
7. Aos vinte e quatro minutos do jogo, um 
jogador do G………., perto da sua área de 
grande penalidade, lado esquerdo desta, 
agarrou e derrubou um jogador do N………. . 
Esta infracção está prevista na Lei nº 12, e é 
punida com um pontapé livre directo. 
Todavia, o 2° arguido não puniu, sendo certo 
que esta jogada se desenrolou em área em 
relação à qual o arbitro assistente se 
encontrava melhor posicionado e que nada 
assinalou 
8. Aos trinta e nove minutos do jogo, junto a 
linha lateral, perto do árbitro assistente nº 1, 
o jogador nº .. do N………., atirou 
intencionalmente o braço para trás, agredindo 
o jogador nº .. do G………., O árbitro 
assistente nº 1 assinalou a infracção que o 2° 
arguido confirmou. Esta infracção está 
prevista na Lei nº 12, como falta cometida 
com “excesso de combatividade”, sendo 
punida com um pontapé livre directo e cartão 
vermelho por estar enquadrada no nº 1, das 
faltas passíveis de expulsão ‘brutalidade”. 
9. O 2° arguido sancionou tecnicamente de 
forma correcta, mas, em termos disciplinares, 
somente advertiu o jogador com cartão 
amarelo. 
10. Aos quarenta e seis minutos de jogo, o 
árbitro assistente nº 2 assinala erradamente 
fora-de-jogo ao jogador nº .. do N………. .  
11. Na 2ª parte, aos trinta e sete minutos do 
jogo, em jogada perto da linha da baliza do 
G………., mesmo em frente ao árbitro 
assistente nº 1, um jogador desta equipa 
derruba com os pés um jogador do N………. . 
Esta infracção está prevista na Lei nº 12, 
cometida por “negligência”, e é punida com 
pontapé livre directo O árbitro assistente 
indicou pontapé de baliza, decisão aceite pelo 
2° arguido. 
12. O resultado desse jogo foi de 2 - O a 
favor do G………. . 
13. Depois do jogo, o 2° arguido telefonou ao 
1° arguido, e disse-lhe que tinha sido 
“complicadíssimo” beneficiar o G………., ao que 
o 1º arguido retorquiu classificando a 
arbitragem de impecável. 
14. Com a actuação descrita, o 1° arguido 
estava ciente que, ao pedir ao 2° arguido que 
beneficiasse o G………., conduzindo o jogo em 
condições anormais e com consequências no 
resultado, mediante a contrapartida oferecida, 
violava os seus deveres com vice-presidente 
do O……….., falseava a verdade desportiva e 
punha em causa a credibilidade desta 
modalidade desportiva, o que quis. 
15. Por sua vez, o 2° arguido ao aceitar a 
citada contrapartida, agiu ciente de que, com 
o comportamento descrito, violava os seus 
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deveres como árbitro de futebol, e fê-lo com o 
propósito de alterar a verdade desportiva, em 
jogo que iria arbitrar e de obter vantagem 
indevida, bem sabendo que com a sua 
actuação punha em causa a credibilidade 
daquela modalidade desportiva, o que quis. 
16. Ao praticar a supra descrita conduta os 
arguidos actuaram com a vontade livremente 
determinada, e com a consciência de que a 
mesma lhes não era permitida. 
17. O O………. é constituído por um conjunto 
de 7 pessoas que, no seu todo, discutem e 
deliberam sobre a classificação a atribuir no 
fim de cada época desportiva aos árbitros que 
dependem daquele conselho arbitragem. 
18. Porém, as deliberações são tomadas, não 
fundamentadas, apenas, em critérios de 
ordem subjectiva dos elementos que 
compõem o O………. mas também, com base 
em elementos de ordem objectiva fornecidos 
ao longo da época pelos elementos que 
constituem o corpo de observadores de 
árbitros da O……….. 
19. Assim, os relatórios dos observadores 
contêm todos os elementos fácticos que 
ocorrem durante um jogo de futebol, aos 
quais lhes é atribuída uma 
Classificação que no final da época faz parte 
dos pressupostos a considerar 
20. Para além dos relatórios dos observadores 
dos árbitros, estes, são submetidos a exames 
intercalares que consistem na realização de 
provas físicas e escritas (técnicas), cujo 
resultado é levado em conta no valor 
encontrado pela Federação e que actuam por 
dedução, isto é, o coeficiente obtido nos 
exames intercalares é deduzido ao coeficiente 
total encontrado através dos relatórios 
elaborados pelos observadores dos árbitros. 
21. A classificação atribuída no final da época 
aos árbitros de futebol deveria ser obtida 
através dos pressupostos supra aludidos. 
22. O árbitro assistente tem a sua função 
bem definida — Lei 6 das Leis do Jogo — e 
área de actuação que consiste no espaço de 
terreno que se situa entre a linha do meio 
campo e a linha de baliza e entre a linha 
lateral e a linha paralela à linha da área da 
grande penalidade mais próxima, ou seja, um 
pequeno rectângulo que tem como limites a 
linha do meio campo e a linha de baliza e a 
linha lateral e a linha da grande penalidade 
paralela à linha lateral, 
23. O árbitro assistente actua na linha lateral 
do meio campo mais distante do local onde 
actua o árbitro, sendo que este tem a sua 
actuação normal numa diagonal, que se inicia 
nos vértices formados pelas linhas laterais e 
linhas de baliza, ou seja, do lado contrário dos 
assistentes. 
24. Os factos vertidos nos art°s 9º e 10º da 
pronúncia ocorreram na área de jurisdição 
dos árbitros assistentes. 
25. O arguido C………. confirmou as decisões 
dos árbitros assistentes 

26. C………. foi árbitro de futebol durante 23 
anos — de 1981 a 2004, tendo actuado na 1° 
Divisão de Futebol, durante 13 anos. 
27. Foi também árbitro pré-internacional, 
tendo a este nível participado todas as épocas 
como quarto árbitro. 
28.B………. é gestor de empresas, com o 
rendimento mensal de € 9.500 
29. A mulher encontra-se reformada 
30. Tem seis filhos, com idades compreendias 
entre os 12 e os 34 anos. 
31. Vive em casa própria 
32. tem habilitações literárias 
correspondentes ao 11º ano de escolaridade 
33. Não lhe são conhecidos antecedentes 
criminais 
34. C……….e electrotécnico de comunicações, 
com o vencimento mensal de € 1.800 
35. A mulher aufere mensalmente cerca de € 
800 
36. Vive em casa própria adquirida por 
recurso a crédito bancário pelo qual paga 
mensalmente cerca de € 260 
37. Tem como habilitações literárias o 11º 
ano de escolaridade 
38. É considerado no meio social em que se 
insere como tendo uma vida pessoal e 
profissional sem mácula, sempre pautada 
pelos mais rígidos princípios éticos e morais. 
39. É respeitado e considerado por todos que 
o conhecem e com ele convivem, tendo sido 
sempre tratado, considerado e havido por 
todos quantos o conhecem, como homem de 
bem e honrado. 
40. É casado, pai de dois filhos, tendo ainda 
um neto. 
41. È considerado como um homem de bem, 
muito sério e honrado, sendo, igualmente, um 
cidadão respeitado e respeitador, bem 
Conceituado no meio social profissional e 
desportivo em que se insere. 
42. Não lhe são conhecidos antecedentes 
criminais 

* 
Não Provados: 
Com relevância para a decisão da causa não 
se provou que: 
- na 1ª parte do jogo em causa, ao minuto 
referido em 6 dos factos provados, a bola 
bateu no braço do jogador nº .. do N………. 
- o árbitro assistente n° 1, quanto ao descrito 
em 6. dos factos provados errou, já que o 
jogador do N………. não jogou a bola 
deliberadamente com a bola na mão - 
condição expressa para haver infracção. Por 
outro lado, o jogador n° . do G………. que 
obteve o golo, encontrava-se em posição de 
fora-de-jogo quando o seu colega de equipa 
n° .. lhe passou a bola. Consequentemente, o 
golo não deveria ter sido validado por 
infracção à Lei n° 11. 
- Jamais C………. beneficiou qualquer clube em 
detrimento do clube adversário. 
- E falso que B………. tivesse solicitado a 
C………. que beneficiasse o G………. no jogo do 
dia 19 de Abril de 2004, prometendo-lhe 
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como contrapartida que o seu filho subiria de 
categoria 
- C………. nunca aceitou qualquer pedido 
formulado pelo seu co-arguido, sendo certo 
que este, jamais lho fez. 
- Ao nível da classificação e promoção dos 
árbitros a influência do co-arguido B………. 
sempre seria inócua, por ausência de 
capacidade e disponibilidade. 
- Quer os arguidos, quer todo o conjunto de 
árbitros que fazem parte dos escalões geridos 
pelo S………. e pelo O………. têm consciência 
que as classificações são o resultado daqueles 
conjunto de pressupostos e não por vontade 
ou influência de um membro de qualquer 
daqueles órgãos. 
- C………. apenas falou telefonicamente por se 
tratar de um dirigente da arbitragem e não 
interpretar, de modo algum, que a mesma 
tivesse outro efeito que não fosse uma 
simples conversa entre um dirigente e um 
membro da arbitragem 
- O arguido C………. não viu a jogada a que se 
alude em 6, como tal, nada decidiu por força 
disso. 
- O arguido C………., na arbitragem em causa 
nos autos cumpriu escrupulosamente o que se 
encontra determinado de acordo com as Leis 
do Jogo 
- Este arguido não sancionou a falta verificada 
ao minuto 24 da 1ª parte, porque na verdade 
não a visionou. 
- se o co-arguido B………. tivesse solicitado a 
C………. que beneficiasse o G………. e, este, 
tivesse aceitado, logo aproveitaria este lance 
para punir o jogador n° .. do N………. com uma 
expulsão, quando, ao invés, apenas o puniu 
com o cartão amarelo, considerado adequado 
à falta, segundo informação do árbitro 
assistente. 
- Seria uma oportunidade para o C………. 
poder efectuar eventual beneficio em prol do 
G………., expulsando um jogador do N………., 
ficando, assim, esta equipa reduzida a 10 
elementos, ainda durante a Primeira parte do 
jogo, o que significa que o N………. teria que 
jogar mais de O minutos em inferioridade 
numérica. 
- Os lances mencionados nos factos provados 
são lances de obrigatoriedade dos árbitros 
assistentes, já que se tratam de foras-de-jogo 
e pontapés-de-baliza ou canto. 
- O arguido C………. confirmou as decisões 
tomadas pelos árbitros assistentes por 
considerá-los árbitros assistentes 
competentes e extremamente honrados. 

* 
O Direito: 
a) Recurso da decisão instrutória: 
Sustenta o arguido B………. que na pronúncia, 
apenas se refere, que “prometeu ao 2º 
Arguido vantagem não concretamente 
apurada, mas relacionada com a actividade de 
árbitro do Arguido ou de terceiro” e não se 
descreve a vantagem alegadamente 
oferendada. Nos termos do artigo 308º, n.º 2, 

do C.P.P., por referência à al. b), do nº3 do 
artigo 283º do mesmo diploma, deve a 
decisão instrutória de pronúncia conter a 
narração, ainda que sintética, dos factos que 
fundamentam a aplicação ao arguido de uma 
pena ou de uma medida de segurança (…) sob 
pena de nulidade (mesmo nº3). Porque a 
decisão instrutória em apreço não admitia 
recurso, por pronunciar o arguido pelos 
mesmos factos da acusação, pode ainda ser 
arguida a nulidade, nos termos do disposto no 
artigo 379º, al. a) e b) e n.º 2 do Código de 
Processo Penal. Conclui que é nula a decisão 
instrutória, o que expressamente se argui, 
por violação do disposto nos artigos 308º, 
nº2, do C.P.P., por referência à al. b), do nº3 
do artigo 283º do mesmo diploma, achando-
se inquinado todo o processado subsequente 
(artigo 122º, nº1), devendo anular-se toda a 
fase de julgamento.  
O despacho de pronúncia, podendo ser 
fundamentado por remissão para as razões de 
facto e de direito enunciadas na acusação ou 
no requerimento de abertura de instrução, 
art.º 308º n.º2 e parte final do art.º 307º 
n.º1 do Código de Processo Penal, deve 
conter, nomeadamente, art.º 283º n.º 3 ex vi 
art.º 308º n.º2 do Código de Processo Penal, 
«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». A omissão destes elementos 
configura nulidade, art.º 283º n.º3. 
As nulidades da instrução são arguidas no 
prazo de oito dias contados da data da 
notificação da decisão, art.º 309º n.º2 do 
Código de Processo Penal, que não deve ser 
visto e lido apenas como a solução para a 
nulidade da decisão instrutória quando se 
configura alteração substancial dos factos, 
mas como a consagração de um princípio 
geral. 
Sem sequer se indagar da razão do recorrente 
– saber se a alegada falta de narração de 
facto essencial se verifica ou não – dir-se-á 
que dos autos não resulta, que em tempo 
oportuno, o arguido arguiu essa, eventual, 
«nulidade». Se a não arguiu então, tendo 
deixado escoar o prazo, não é a prolação da 
sentença que lhe «ressuscita» esse direito de 
arguir a nulidade. Aliás lida a decisão 
instrutória numa avaliação perfunctória não 
se descortina onde é que radica a esgrimida 
omissão na narração dos factos. 
Esquece também o recorrente que a decisão 
instrutória que pronuncia o arguido pelos 
factos constantes da acusação do Ministério 
Público, formulada nos termos do art.º 283º – 
que é o caso – é irrecorrível. Ora se o 
despacho de pronúncia não é recorrível no 
momento em que é proferido, não se 
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perceberia, que depois da prolação da 
sentença pudesse ser impugnado. Era uma 
solução destituída de sentido. 
Já agora lembra-se ao recorrente que as 
nulidades que o art.º 379º permite arguir em 
recurso são as relativas à sentença. 
Donde e sem necessidade de outras 
considerações se conclui pela improcedência 
da alegada nulidade da decisão instrutória. 
 
b) Alteração não substancial dos factos. 
Sustentam os arguidos que «a sentença 
acrescenta factos à pronúncia, narrando que a 
vantagem oferendada “consistia em promover 
de categoria sujeito identificado como D………. 
ou, na impossibilidade deste, sujeito 
identificado como E………., propondo, ainda, o 
arguido C……….s, como suplente para a subida 
de categoria, o seu filho.” Acrescenta-se, 
assim, dizem os arguidos facto novo, 
descritivo da conduta que se entendeu 
criminosa, o que consubstancia uma alteração 
não substancial dos factos, nos termos do 
artigo 358º do CPP, forçando a comunicação 
aos arguidos do novo facto, para que estes 
(re)organizem a sua defesa Os Recorrentes 
basearam a sua estratégia de defesa na 
parcimónia da douta decisão instrutória, 
avançando a não concretização da vantagem 
oferecida como mostra irrefutável da 
insuficiência de prova nos autos. Aos 
recorrentes não foi feita qualquer 
comunicação nos termos do nº1 do artigo 
358º do C.P.P, pelo que prescreve a al. b), do 
nº1 do artigo 379º do mesmo diploma que “É 
nula a sentença. 
Concluem que a inobservância pelo Tribunal 
do procedimento prescrito no artigo 358º do 
CPP, acarreta a anulação do julgamento e a 
nulidade da sentença. 
 
Da decisão instrutória de pronúncia, 
concretamente fls. 861, consta o seguinte: 
«3º - No dia 16 de Abril de 2004, o 1º arguido 
telefonou ao 2º arguido, pedindo-lhe que 
beneficiasse o G………., no jogo a realizar no 
dia 19 de Abril de 2004. Como contrapartida, 
o 1º arguido prometeu ao 2º arguido 
vantagem não concretamente apurada, mas 
relacionada com a actividade de árbitro do 
arguido ou de terceiro.” 
(…) 
13º - Com a actuação descrita, o 1º arguido 
estava ciente que, ao pedir ao 2º arguido que 
beneficiasse o G………., conduzindo o jogo em 
condições anormais e com consequências no 
resultado, mediante a contrapartida oferecida, 
violava os seus deveres com[o] vice-
presidente do O………., falseava a verdade 
desportiva e punha em causa a credibilidade 
desta modalidade desportiva o que quis.. 
14º - Por sua vez, o 2º Arguido, ao aceitar a 
citada contrapartida, agiu ciente de que, com 
o comportamento descrito, violava os seus 
deveres como árbitro de futebol…». 
 

Na sentença consta do ponto 3 dos factos 
provados:  
3. No dia 16 de Abril de 2004, o 1° arguido 
telefonou ao 2° arguido, pedindo-lhe que 
beneficiasse o G………., no jogo a realizar no 
dia 19 de Abril de 2004. Como contrapartida, 
o 1° arguido prometeu ao 2° arguido 
vantagem relacionada com a actividade de 
árbitro e que consistia em promover de 
categoria sujeito identificado como D………. ou, 
na impossibilidade da subida deste, sujeito 
identificado como E………., propondo, ainda, o 
arguido C………., como suplente para a subida 
de categoria, o seu filho F……….. 
 
A questão a decidir, e que é suscitada pelos 
recorrentes, consiste em saber se a 
concretização constante da sentença 
configura alteração não substancial dos 
factos. 
Na ausência de expressa delimitação legal, a 
noção de alteração não substancial dos factos, 
art.º 358º do Código de Processo Penal, deve 
ser encontrada em contraponto com a noção 
de alteração substancial dos factos cuja 
definição legal o legislador fornece no art.º 1º 
al. f) do Código de Processo Penal. 
Contextualizando a questão no tecido 
normativo atinente constatamos que não 
constitui «alteração não substancial dos 
factos» toda e qualquer alteração ou desvio 
da sentença em relação ao texto da acusação 
ou pronúncia. E o mesmo se passa com a 
pronúncia em relação à acusação. A 
modificação dos factos constantes da 
acusação ou pronúncia só constitui 
tipicamente «alteração não substancial», 
quando essa modificação tiver relevo para a 
decisão da causa. 
Ter relevo para a decisão da causa é um 
conceito aberto a preencher caso a caso. 
Germano Marques da Silva[1] perfilha um 
entendimento restrito: relevância para a 
decisão significa apenas que a alteração pode 
ter importância para efeitos da determinação 
da pena. 
Parece-nos que esse conceito tem de ser mais 
abrangente. Desde logo e como se notou no 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 
14.9.2006, também releva para a decisão a 
alteração que contende com a estratégia de 
defesa do arguido, tal como foi estruturada na 
sua contestação. A concretização na sentença 
dos factos descritos sintética ou 
conclusivamente na acusação ou pronúncia, 
pode configurar em abstracto alteração não 
substancial com repercussão nas garantias de 
defesa do arguido caso não lhe seja dada a 
oportunidade de quanto a eles se pronunciar, 
preparar e apresentar a sua defesa, se o 
desejar. 
No caso a pronúncia falava de vantagem não 
concretamente apurada, mas relacionada com 
a actividade de árbitro do arguido ou de 
terceiro. Realizado o julgamento foi dado 
como provado na sentença que, como 
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contrapartida, o 1° arguido prometeu ao 2° 
arguido vantagem relacionada com a 
actividade de árbitro e que consistia em 
promover de categoria sujeito identificado 
como D………. ou, na impossibilidade da subida 
deste, sujeito identificado como E………., 
propondo, ainda, o arguido C………., como 
suplente para a subida de categoria, o seu 
filho F……….. 
Consistindo a alteração dos factos na 
sentença uma concretização da actividade 
imputada ao arguido, é certo e seguro que 
não constitui alteração substancial. Como já 
disse o Supremo Tribunal de Justiça inexiste 
alteração substancial dos factos da acusação 
ou pronúncia quando na sentença se 
concretizam os factos ali descritos, ou seja 
quando os factos aditados são meros factos 
concretizadores. Tal concretização, se 
configurar alteração não substancial, exige 
que se considere o contraditório e as 
garantias de defesa do arguido, isto é que se 
cumpra o disposto no art.º 358º n.º1 do 
Código de Processo Penal. 
No caso ocorreu uma concretização quanto 
aos factos atinentes à «contrapartida». 
Enquanto da pronúncia constava vantagem 
não concretamente apurada, mas relacionada 
com a actividade de árbitro do arguido ou de 
terceiro, na sentença escreveu-se que, como 
contrapartida, o 1° arguido prometeu ao 2° 
arguido vantagem relacionada com a 
actividade de árbitro e que consistia em 
promover de categoria sujeito identificado 
como D………. ou, na impossibilidade da subida 
deste, sujeito identificado como E………., 
propondo, ainda, o arguido C………., como 
suplente para a subida de categoria, o seu 
filho F……….. 
A concretização derivou da audição das 
escutas, depois de produzida toda a outra 
prova tendo-se seguido as alegações orais 
dos sujeitos processuais. Dessa audição 
concluiu o Ex.mo juiz que, nessa parte, a 
transcrição efectuada pela PJ não era 
fidedigna. 
Posta assim a questão, parece indiscutível 
que a concretização pinta a actuação dos 
arguidos com outros matizes, de algo 
acinzentado e das «meias tintas» passou-se 
para cores bem distintas e definidas. A 
concretização consistente na referência 
expressa aos nomes das pessoas 
beneficiárias, uma das quais filho de um dos 
arguidos, quando antes se referia em 
abstracto uma vantagem, constitui em 
concreto e tipicamente «alteração não 
substancial», sendo patente o relevo para a 
decisão da causa, devendo por isso 
desencadear a comunicação aos sujeitos 
processuais que alude o art.º 358º n.º1 parte 
final, do Código de Processo Penal, 
concedendo-se aos arguidos, se eles o 
pretenderem, o tempo estritamente 
necessário para a defesa. 

Ora isso não aconteceu, tendo ficado 
comprometido o direito de defesa dos 
arguidos, o contraditório e o princípio do 
acusatório, ocorrendo violação do art.º 358º 
n.º1 do Código de Processo Penal. O 
conhecimento, por via da concretização 
efectuada na sentença, da identidade das 
pessoas possibilita aos arguidos que exerçam 
em plenitude o contraditório e o seu direito de 
defesa. 
A circunstância de o Ex.mo juiz apenas se dar 
conta da alteração não substancial depois de 
realizadas as alegações, no momento da 
elaboração da sentença, não constituía 
obstáculo a que se cumprisse o disposto no 
art.º 358º n.º1 do Código de Processo Penal. 
A expressão «no decurso da audiência», 
usado no art.º 358º n.º1 do Código de 
Processo Penal, não significa que a alteração 
tenha de ser percepcionada e comunicada até 
ao fim da discussão da causa e da produção 
de prova, uma vez que a audiência apenas se 
suspende para a elaboração da sentença 
sendo encerrada com a sua leitura. Assim 
nada obstava a que o Ex.mo juiz cumprisse o 
disposto no art.º 358º n.º1 do Código de 
Processo Penal, depois de produzidas as 
alegações orais, mas antes da leitura da 
sentença. Como repetidamente tem dito o 
Supremo Tribunal de Justiça a audiência só 
termina com a prolação da sentença[1]. 
A omissão do cumprimento do disposto no 
art.º 358º n.º1 do Código de Processo Penal 
constitui nulidade da sentença, art.º 379º 
n.º1 al. b) do Código de Processo Penal. 
Impõe-se, assim, a anulação da sentença 
para se dar cumprimento ao disposto no art.º 
358º n.º1 Código de Processo Penal. 
Aqui chegados e ante o teor desta decisão 
conclui-se que fica prejudicado o 
conhecimento das demais questões suscitadas 
nos recursos. 
 
Decisão: 
Anula-se a sentença, para ser dado 
cumprimento ao disposto no art.º 358º n.º1 
do Código de Processo Penal. 
Sem tributação. 
 
Porto, 9 de Setembro de 2009. 
António Gama Ferreira Ramos 
Abílio Fialho Ramalho 
_____________________________ 
[1] Curso de Processo Penal, III, 1994, p.275. 
[2] Acórdãos de 26 de Maio de 2004 e 16 de 
Junho de 2005, referenciados por Vinício 
Ribeiro, Código de Processo Penal, p. 743. 
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Sumário nº 7011 
 
 
Proc. n.º 634-07-05. 
Vila do Conde. 
 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da 

Relação do Porto: 
 
Findo o inquérito o Ministério Público acusou o 
arguido imputando-lhe a prática de um crime 
de dano com violência, p. e p. pelo art.º 214º 
n.º1 al. A) do Código Penal. 
Inconformado o arguido requereu a abertura 
da instrução visando a sua não pronúncia, 
porquanto, alegou, não se verificava qualquer 
dos pressupostos – a) com violência contra 
uma pessoa; b) ameaça com perigo eminente 
para a vida ou integridade física; ou pondo-a 
na impossibilidade de resistir – do tipo legal 
de crime de cuja prática foi acusado. 
 
Realizada a instrução, foi proferida decisão 
instrutória de não pronúncia. 
 
Inconformado recorre o Ministério Público 
apresentando as seguintes conclusões: 
I - A fórmula utilizada pelo legislador para 
definir o conceito de violência, como 
qualificadora do crime de dano é idêntica à 
adoptada para descrever a conduta típica do 
crime de roubo, do art. 210.º, do Código 
Penal e tal conceito abrange não só a 
violência física, mas igualmente a psíquica.  
II – Encontram-se, assim, três condutas 
distintas aptas a integrarem o conceito de 
violência – A violência propriamente dita 
(física), a ameaça com perigo iminente para a 
vida ou integridade física ou a colocação da 
vítima na impossibilidade de resistir. 
III – E tal entendimento tem sido pacífico da 
doutrina e na jurisprudência. 
IV - O arguido introduziu-se na casa dos 
ofendidos de madrugada (entre as duas e a 
quatro da manhã) e fez-se acompanhar de 
dois indivíduos cuja identidade não foi 
possível apurar. 
V – Os ofendidos encontravam-se a dormir e 
que o arguido e os dois indivíduos que o 
acompanhavam, a seu mando, ao soco e 
pontapé, destruíram portas, janelas e 
mobiliário. 
VI - derivado do barulho da acção do arguido 
e seus acompanhantes, os ofendidos 
acordaram sobressaltados, temeram pela sua 
integridade física e solicitaram ao arguido que 
parasse com aquela conduta. 
VII - O arguido quis com a sua conduta 
danificar coisa móvel alheia, o que conseguiu, 
e quis ainda causar medo nos ofendidos e 
coloca-los na impossibilidade de resistir, o 
que conseguiu. 
VIII – Verificam-se, pois, os elementos 
objectivos e subjectivos do crime de dano 
com violência. 

IX – Pois, embora o arguido não tenha de 
usado de violência física directa sobre os 
ofendidos os factos integram o conceito de 
violência psíquica, pois o arguido quis deixa-
los na impossibilidade de resistir. 
X – Sendo essa uma situação de 
constrangimento para os ofendidos que, 
embora não preencha o conceito de violência 
física ou de ameaça, enquadra-se naquelas 
situações que o legislador entendeu, ainda 
assim, proteger com o tipo legal de dano com 
violência.  
XI – Se o arguido não actuasse da forma 
descrita (colocando os ofendidos na 
impossibilidade de resistir), não teria logrado 
atingir o fim danoso a que se propôs, o que 
equivale por dizer que se encontra preenchido 
o nexo de imputação entre o fim danoso e os 
meios utilizados. 
XII – Por outro lado o modo de execução dos 
factos, por banda do arguido leva-nos a 
concluir o crime de dano que praticou, foi-o 
através da dita violência.  
 
O despacho recorrido sustenta no essencial 
que: 
As condutas danosas caracterizadas nos art.º 
212º e 213º hão-de ser levadas a cabo 
mediante o emprego de tal violência contra 
uma pessoa, violência que, assim, constitui 
um meio de execução do facto danoso, sendo, 
pois, prévia ou, ao menos, simultânea da 
acção lesiva. Por outro lado, fazendo essa 
violência parte integrante da conduta danosa, 
também em relação a ela se há-de verificar o 
dolo do agente, em qualquer das suas 
modalidades, exigindo-se, pois, que também 
essa circunstância se possa imputar a esse 
título ao arguido. 
(…) 
Conjugando os elementos colhidos e os factos 
vertidos na acusação, resulta indiciado que os 
estragos causados em casa dos ofendidos, 
não foram levados a cabo através do uso de 
violência física ou em virtude de os mesmos 
terem sido colocados na impossibilidade de 
resistir, pois e tal como todas as testemunhas 
afirmaram as mesmas não contactaram 
fisicamente com o arguido, o qual, aliás, terá 
parado com a destruição quando soube que o 
B………. não estaria em casa e também, de 
acordo com o depoimento da testemunha 
C………., quando o mesmo lhe disse que teria 
uma filha grávida em casa. 
Por outro lado, o medo que os ofendidos 
afirmaram ter sentido, não foi um meio 
utilizado pelo arguido para produzir o dano, 
mas apenas uma mera consequência, 
ocasional, da própria acção danosa. E 
relativamente ao elemento subjectivo da 
conduta do arguido D………., o dolo apenas se 
reporta ao dano que causou em casa dos 
ofendidos e já não ao medo ao receio que, ao 
produzir esse dano, concomitantemente 
produziu naqueles. Por todo o exposto e na 
medida em que não se verificam 
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indiciariamente preenchidos os elementos 
objectivo e subjectivo do crime imputado ao 
arguido, nunca poderia o mesmo vir a ser 
condenado em julgamento, circunstância que 
conduz à sua não pronúncia – artigo 308º, 
nº1, do Código de Processo Penal. 
 
O Direito: 
A questão a decidir é a de saber se os factos 
descritos no despacho acusatório são 
integradores de um crime de dano com 
violência, previsto e punível pelo art. 214, n.º 
1, al. a, do Código Penal. 

* 
Dispõe o art.º 308º n.º do Código Processo 
Penal: 
Se até ao encerramento da instrução, tiverem 
sido recolhidos indícios suficientes de se 
terem verificado os pressupostos de que 
depende a aplicação ao arguido de uma pena 
ou de uma medida de segurança, o juiz, por 
despacho, pronuncia o arguido pelos factos 
respectivos; caso contrário, profere despacho 
de não pronuncia. 
 
Adianta o legislador, art.º 283º n.º 2 do 
Código Processo Penal, que se consideram 
suficientes os indícios sempre que deles 
resultar uma possibilidade razoável de ao 
arguido vir a ser aplicada, por força deles, em 
julgamento uma pena ou uma medida de 
segurança. 
Tem entendido a doutrina e a jurisprudência, 
que os indícios se consideram suficientes 
quando dos elementos probatórios carreados 
para os autos resulte uma possibilidade 
razoável de ao arguido vir a ser aplicada uma 
pena ou uma medida de segurança, ou seja, 
quando, a partir de tais elementos, se crie a 
convicção de que é mais provável que o 
arguido tenha cometido o crime do que não o 
tenha cometido, ou que haja uma 
probabilidade mais forte de condenação do 
que de absolvição. 
Na tarefa da concordância prática das 
finalidades também em jogo nesta fase 
processual, finalidades conflituantes como se 
sabe – a realização da justiça e a descoberta 
da verdade material; a protecção perante o 
Estado dos direitos fundamentais das pessoas 
e o restabelecimento, tão rápido quanto 
possível, da paz jurídica posta em causa pelo 
crime e a consequente reafirmação da 
validade da norma violada [1] – importa ter 
presente, parafraseando F Dias[2], que o acto 
de levar alguém a julgamento representa já 
um ataque ao bom nome e reputação do 
acusado. Daí que os indícios só serão 
suficientes e a prova bastante quando, já em 
face deles, seja de considerar altamente 
provável a futura condenação do acusado, ou 
quando esta seja mais provável do que a 
absolvição. 
 
O art. 212.º do Código Penal, tipifica o crime 
de dano nos seguintes termos: 

1 — Quem destruir, no todo ou em parte, 
danificar, desfigurar ou tornar não utilizável 
coisa alheia, é punido com pena de prisão até 
três anos ou com pena de multa. 
(…).” 
Dispõe o artigo 214.º, n.º 1, al. a) do Código 
Penal[3], sob a epígrafe «Dano com 
violência»: 
“1 — Se os factos descritos nos artigos 212.º 
e 213.º forem praticados com violência contra 
uma pessoa, ou ameaça com perigo iminente 
para a vida ou a integridade física, ou pondo-
a na impossibilidade de resistir, o agente é 
punido: 
a) No caso do artigo 212.º, com pena de 
prisão de um a oito anos; 
(...)” 
 
Que a conduta do arguido, descrita no 
despacho de acusação, integra, pelo menos, 
um crime de dano, previsto e punível pelo art. 
212.º, n.º 1, do Código Penal, é questão 
pacífica e indiscutível. Que essa conduta colhe 
abundante suporte indiciário nos autos de 
inquérito, também não sofre contestação. 
Todos estão de acordo que o arguido e 
acompanhantes não identificados destruíram 
portas, janelas e móveis da habitação onde os 
ofendidos dormiam. A única questão que se 
coloca é a de saber se está indiciada conduta 
que configure o tipo qualificado de dano com 
violência do art.º 214º, n.º 1, al. a), do 
Código Penal. 
 
Resulta do tipo de ilícito do artigo 212° que as 
condutas típicas previstas correspondem a 
formas diferenciadas de lesão à propriedade, 
tendo como elemento objectivo o destruir, no 
todo ou em parte; danificar, desfigurar ou 
tornar não utilizável coisa alheia. Costa 
Andrade[4] comenta o preceito deste modo: 
O crime de dano com violência configura uma 
forma dependente e qualificada das infracções 
previstas nos artºs 212° e 213°. Entre dano 
com violência e estas últimas medeia uma 
relação de continuidade quanto aos elementos 
estruturais da factualidade típica. O que 
impõe uma remissão, de princípio, para a 
disciplina daqueles preceitos e para os 
respectivos comentários. Trata-se, por outro 
lado, de uma qualificação ditada pela 
especificidade da conduta, sobreponível, à 
acção típica do roubo. Por isso, cabe também 
remeter para o regime e o comentário ao 
crime de roubo para acertar o sentido, o 
alcance e as implicações práticas da 
expressão "violência contra uma pessoa, ou 
ameaça com perigo iminente para a vida ou a 
integridade física, ou pondo-a na 
impossibilidade resistir". 
Os artigos 210º, n.º 1 e 214°do Código Penal, 
apresentam grande similitude de expressão, 
repetindo-se as palavras supra referidas e 
inclusive sendo iguais as penalidades 
previstas num e noutro dos preceitos para as 
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diferentes formas de lesão: prisão de 1 a 8, 
de 3 a 15 e de 8 a 16 anos de prisão. 
Sendo o roubo um crime complexo e 
pluriofensivo, pois os valores jurídicos 
tutelados são de ordem patrimonial – direito 
de propriedade e de detenção de coisas 
móveis – abrangendo bens jurídicos 
eminentemente pessoais, como a liberdade 
individual de decisão e acção, integridade 
física e até a própria vida alheia, o mesmo se 
passará com o tipo agravado de dano, em que 
a lesão ao bem jurídico propriedade, se 
alcança já não através de uma apropriação de 
coisa móvel, mas pela destruição, que pode 
ser parcial, desfiguração de coisa móvel 
(abrangendo animais) ou imóvel alheia, mas 
em que a componente de lesão de bens 
eminentemente pessoais é alcançada pelas 
condutas descritas com os mesmos termos 
nos dois tipos, sendo o mesmo o modo de 
comissão do crime que o qualifica. 
A propósito de violência no âmbito do Código 
Penal de 1982, que previa este tipo no artigo 
309°, decidiu o STJ[5] que as violências 
pressupostas no artigo 309º, nº 1, para além 
de deverem ser relevantemente violentas 
para com as pessoas, tinham de ser dirigidas 
por forma tal que se pudesse dizer que as 
pessoas foram violentadas directamente com 
os danos causados. Posteriormente ponderou 
o Supremo Tribunal de Justiça que a violência 
contra as pessoas, não tem de ser produto de 
contacto físico directo com o ofendido, 
podendo sê-lo por outras maneiras. A lei não 
exige expressamente esse contacto directo e, 
por outro, a tranquilidade e a integridade 
física das pessoas são o bem jurídico 
protegido conjuntamente com a propriedade. 
Ora a integridade física, tanto pode ser 
atingida com contacto directo como indirecto, 
e daí que não haja razão para exigir, como se 
fez na decisão recorrida, o contacto directo, já 
que, repete-se, esse modo específico não é 
exigido pelo tipo legal para que se verifique a 
sua violação[6]. No mesmo sentido, neste 
sentido mais abrangente, decidiu o Acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça de 23 Janeiro 
2003, reafirmando que «o conceito de 
violência contemplado no art. 214° do Código 
Penal abrange tanto a violência física, como 
psíquica sobre certa pessoa, como também a 
intervenção física directa sobre coisas, do 
visado ou de terceiro, que atinjam por via 
indirecta as pessoas[7]. 
Podemos assim assentar que este tipo legal 
(dano com violência), compreende quer a 
violência física (sobre o corpo de outrem), 
quer a psíquica[8].  
Está indiciado nos autos que o arguido e 
acompanhantes não identificados ao levaram 
a cabo a acção delituosa impediram o livre 
exercício ou gozo de direitos individuais dos 
ofendidos, alguns crianças e uma mulher 
grávida que após os factos e como 
consequência sentiu necessidade de ir ao 
hospital. Querendo o arguido «resgatar» uns 

motores que se encontravam «guardados» na 
garagem daquela habitação, neutralizou à 
partida a possível reacção dos ofendidos. 
Assim, a violência contra as coisas é apenas o 
meio violento de pôr os ofendidos em 
«sentido», um modo explícito de lhes dizer 
para não interferirem na recuperação dos 
motores. Um acto que vale mais que mil 
palavras. 
Tal vendaval de violência gratuita, pela 
madrugada numa casa de habitação quando 
os seus habitantes dormiam, intimida, 
constrange e inibe qualquer reacção por parte 
das vítimas que ficam impossibilitadas de 
resistir. Tanto é assim que tolhidos de medo 
não saíram do recolhimento dos quartos. 
O que o arguido quis e conseguiu foi que os 
ofendidos ficassem impossibilitados de 
resistir. Criou uma situação de 
constrangimento para os ofendidos que, pese 
embora não preencha o conceito de violência 
física ou de ameaça, enquadra-se naquelas 
situações que o legislador entendeu, ainda 
assim, proteger com o tipo legal em análise, 
nas situações referidas por Conceição Ferreira 
da Cunha[9], como sendo de duvidoso 
enquadramento enquanto ameaça ou 
violência física, mas que, ainda assim o 
legislador quis inserir no conceito de violência 
(impossibilidade de reacção).  
De qualquer modo a actuação do arguido 
integra o conceito de violência psíquica, que 
é, como vimos, típica. 
 
Para que se verifique o crime de dano com 
violência não basta o emprego de violência, 
ameaça ou colocação de outrem na 
impossibilidade de resistir, exige-se, como 
refere o Supremo Tribunal de Justiça[10], e é 
necessário que se possa afirmar um nexo de 
imputação entre a destruição, total ou parcial 
da coisa alheia e os meios utilizados e que 
esses meios tenham provocado directamente 
uma lesão de bens eminentemente pessoais. 
Ora isso ocorre no caso. A actuação do 
arguido e acompanhantes intimidou e 
perturbou a tranquilidade física e psíquica dos 
ofendidos; foi constrangedora para os 
ofendidos a quem afectou e limitou a sua 
liberdade, obrigando-os a confinar-se aos 
quartos de dormir onde já estavam para não 
serem directamente atingidos na sua 
integridade física. A actuação do arguido foi 
preordenada a um objectivo reaver os 
motores que o B………. tinha levado, para isso 
actuou empregando violência de modo a inibir 
e inviabilizar a qualquer reacção de oposição. 
Se o arguido não actuasse da forma descrita 
(colocando os ofendidos na impossibilidade de 
resistir), muito provavelmente não teria 
logrado atingir o fim danoso a que se propôs, 
o que equivale por dizer que se encontra 
preenchido o nexo de imputação entre o fim 
danoso e os meios utilizados. 
Podemos assim concluir que comete o crime 
de dano com violência – e não apenas o de 
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dano simples – quem durante a madrugada, 
acompanhado de mais dois indivíduos, se 
introduz voluntária e conscientemente numa 
casa de habitação onde dormem várias 
pessoas e destrói portas, janelas e mobiliário, 
causando o acordar sobressaltado dessas 
pessoas, fazendo-as temer pela sua 
integridade física[11] e constrangendo-as a 
não intervir, com o objectivo conseguido de 
recuperar bens que se encontravam na 
garagem. Esse comportamento produz e 
configura em quem o suporta violência 
psíquica. 
 
Decisão: 
Na procedência do recurso deve o despacho 
de não pronúncia ser substituído por outro 
que pronuncie o arguido pela prática do crime 
por que tinha sido acusado. 
Custas pelo arguido fixando-se a taxa de 
justiça em 3 UC. 
 
Porto 9 de Setembro de 2009. 
António Gama Ferreira Ramos 
Abílio Fialho Ramalho 
 
_____________________ 
[1] Maria João Antunes, Segredo de Justiça e 
o direito de defesa do arguido sujeito a 
medida de coacção, Liber Discipulorum, pág. 
1237 e segts. 
[2] Direito Processo Penal, 1974, pág. 133.  
[3] As alterações introduzidas pela Lei n.º 
59/07, de 4 - 9, deixaram intocado o artigo 
214°do Código Penal e no que respeita ao 
artigo 212° não releva para o caso o nº 3 do 
preceito. 
[4] Comentário Conimbricense do Código 
Penal, tomo II, p. 255. 
[5] Acórdão de 1-4-1992, BMJ 416, 511. 
[6] Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 
de 23.6.99. Processo 837/98 Relator Brito 
Câmara, disponível na CJ on line. 
[7] Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 
de 23 Janeiro 2003, Processo 4098/02 Relator 
António Pereira Madeira (Ref. 597/2003), 
disponível na CJ on line. 
[8] Acórdão do STJ de 14 de Dezembro de 
2006, Santos Carvalho, com o doc. 
n.ºSJ200612140043505 e disponível em 
www.dgsi.pt. Assim também o Acórdão STJ 
de 23-01-2003, proc. 4098-02, Pereira 
Madeira, disponível em www.dgsi.pt: «O 
conceito de violência, tradicionalmente ligado 
à simples violência física sobre o corpo da 
vítima, é hoje um conceito mais abrangente, 
já que tanto a doutrina como a jurisprudência 
se inclinam para o englobamento da violência 
psíquica. 
[9] Mutatis mutandis, Conceição Ferreira da 
Cunha, no Comentário Conimbricense do 
Código Penal, Tomo II, p. 172. 
[10] Supremo Tribunal de Justiça, Secção 
Criminal, Acórdão de 6 Fevereiro 2008, 
Processo 3991/07 Relator Raul Borges (Ref. 
4682/2008), disponível na CJ on line.  

[11] Neste sentido em caso algo similar 
Acórdão deste tribunal de 29 Abril 1998, 
Relator Francisco José Cachapuz Guerra (Ref. 
2911/1998), consultado na CJ on line. 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7012 
 
 

ACÓRDÃO (Tribunal da Relação) 
 

Recurso e processo n.º 596/08.9 GNPRT 
Em conferência na 1.ª secção criminal do 
Tribunal da Relação do Porto 
1- No ..º juízo criminal do Tribunal Judicial de 
Vila Nova de Gaia, no processo acima 
referido, foi julgado e condenado, em 
processo sumário, o arguido B………., pela 
prática de um crime de condução de veiculo 
em estado de embriaguês, p.p. pelos arts 
292.º-1 e 69.º-1-a) do CodPenal.  
Na 1.ª data designada para o julgamento em 
processo sumário, o arguido havia requerido a 
suspensão provisória do processo. Face a tal 
requerimento o juiz concedeu o prazo de 48 
horas para ser apresentado por escrito o 
pedido de suspensão provisória do processo e 
designou para julgamento o dia 14-1-2009 
(cfr fls 17). O arguido apresentou então o 
requerimento referido (fls 23) 
Porém, por despacho de fls 41, o mesmo 
magistrado indeferiu o requerido 
 
2- Inconformado, recorreu o arguido, tendo 
concluído a sua motivação pela forma 
seguinte: 
Por despacho de 22-11-2008, já transitado 
em julgado, o tribunal recorrido admitiu a 
junção aos autos do requerimento 
apresentado pelo arguido de suspensão 
provisória do processo. 
Por despacho datado de 19 de Janeiro de 
2009, o Tribunal a quo indeferiu o que o 
despacho anterior já o havia expressamente 
admitido. Este novo despacho veio 
pronunciar-se no sentido da 
extemporaneidade do requerimento 
Assim o segundo despacho violou o caso 
julgado formal produzido pelo despacho 
datado de 22 de Dezembro de 2008. 
O Tribunal a quo, na sentença, deveria 
apenas pronunciar-se quanto aos termos 
propostos para a suspensão provisória do 
processo, isto é, quanto à sua 
proporcionalidade e suficiência no caso 
concreto. 
Ao não se limitar a tal propósito, ocorreu uma 
nulidade na sentença, por violação do caso 
julgado formal nos termos da alínea c) do n.° 
1 do artigo 379° do C.P.P., e como resulta do 
disposto no artigo 675° do C.P.C. 
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Termos em que deve a sentença proferida ser 
revogada, com todas as demais e legais 
consequências, aceitando-se, assim, a 
suspensão provisória do processo nos termos 
requeridos pelo arguido e aceites pelo M.P. 
 
3- Nesta Relação, o Exmo PGA pronuncia-se 
pela não procedência do recurso 
 
4- Foram colhidos os vistos legais e teve lugar 
a conferência 
 
5- O despacho recorrido entendeu denegar a 
suspensão provisória do processo requerida 
pelo arguido. E para tanto disse: «No início da 
audiência de julgamento o arguido (...) 
requereu a suspensão provisória do processo, 
contudo, tal requerimento é extemporâneo 
pois foi feito num momento processualmente 
inadmissível, quando os autos já estavam em 
plena fase de julgamento, sendo que aquele 
instituto tem em vista precisamente evitar o 
julgamento, constituindo uma alternativa 
(ainda que sujeita aos requisitos previstos no 
art. 281°, n° 1 do C.P.P.) à acusação. Se o 
arguido pretendia evitar o julgamento por via 
do instituto da suspensão provisória do 
processo, devia tê-la requerido ao magistrado 
do Ministério Público, antes deste remeter os 
autos para julgamento e não ao juiz do 
julgamento - cfr: neste sentido Acórdão da 
Relação de Guimarães, de 29/09/2008, 
proferido no processo n° 1188/08.2, 
disponível in http://www.dgsi.pt/jtrg.. Pelo 
exposto, indefere-se a suspensão provisória 
do processo por manifesta extemporaneidade 
do requerido, nos termos dos arts. 281°, 282° 
e 384°, todos do C.P.P».  
Antes de tudo, importa desfazer um equívoco 
em que incorre o recorrente. O despacho 
proferido na 1.ª audiência de julgamento não 
formou caso julgado em relação ao mérito da 
suspensão provisória do processo. Na 
verdade, tendo o arguido suscitado em 
audiência tal suspensão, o juiz julgador 
apenas disse: «Tendo em conta o 
requerimento de suspensão provisória do 
processo, concede-se o prazo de 48 horas 
para apresentação por escrito da respectiva 
motivação e adia-se a presente audiência, 
prevenindo-se o caso da referida suspensão 
não vir a ser deferida, para o dia 14-1-2009, 
pelas 14 h » .Ora, manifestamente o juiz não 
se pronunciou sobre o mérito do pedido do 
arguido, antes deixou para mais tarde a 
pronúncia sobre a admissibilidade e a 
bondade da pretensão. Deste modo, não se 
formou caso julgado formal acerca de tal 
questão, pelo que nada impedia o 
indeferimento posterior da pretensão do 
arguido. 
 
Depois, equivoca-se o recorrente ao falar de 
nulidade da sentença por o juiz do 
julgamento, denegando aquela pretensão de 
suspensão provisória do processo, haver 

procedido ao julgamento e proferida a 
sentença condenatória.  
Não é um caso de nulidade da sentença, 
designadamente da alínea c) do art. 379.º do 
CodProcPenal, que enuncia a nulidade de o 
tribunal deixar de pronunciar-se sobre 
questões que devesse apreciar. É que no 
próprio dia da audiência de julgamento, em 
19-1-2009, o tribunal indeferiu a possibilidade 
da suspensão provisória do processo por 
«manifesta extemporaneidade do requerido», 
isto por despacho de fls 41, que do mesmo 
passo designou esse mesmo dia 19-1-20009 
para a realização da audiência de julgamento.  
Mas compreende-se que o recorrente invoque 
a nulidade da sentença, face ao disposto no 
art. 391.º do CodProcPenal, que prescreve 
que «Em processo sumário só é admissível 
recurso da sentença ou de despacho que 
puser termo ao processo».  
Mas aqui, uma vez mais, há um erro de 
perspectiva. É que o despacho de fls 41., 
embora proferido no mesmo dia em que se 
realizou a audiência de julgamento, é 
autónomo em relação à própria sentença.  
Entretanto, sob pena de restrição inadmissível 
de um direito do arguido --- o de obter uma 
pronúncia sobre a suspensão provisória do 
processo em processo sumário---, a regra da 
irrecorribilidade atrás enunciada não tem 
valor absoluto, não pode valer para decisões 
anteriores à sentença que deneguem direitos 
do arguido.  
Isto dito, e porque o despacho recorrido foi 
proferido no mesmo dia em que se proferiu a 
sentença, deve entender-se que o recurso, 
pretendendo obviamente a declaração de 
nulidade da sentença, também abrange o 
despacho de fls 41 que, lembremos, indeferiu 
a pretensão anterior do arguido relativa à 
suspensão provisória do processo. 
 
Conforme se alcança do despacho recorrido, 
perfilhou-se aí o entendimento de que em 
processo sumário não é possível a dedução de 
pedido de suspensão provisória do processo 
quanto os autos já estão em fase de 
julgamento. 
Não se põe em causa a aplicabilidade da 
suspensão provisória do processo no caso do 
processo especial sumário, visto o disposto no 
art 384.º do CodProcPenal. Apenas está em 
causa saber se, entrando o processo sumário 
na fase do julgamento, ainda é possível 
requerer a suspensão provisória do processo 
e, questão relacionada com esta, que juiz tem 
competência para apreciar tal pedido. 
Cabe agora interrogar a figura em causa. 
O n.º 1 do art. 281.º do CodProcPenal dispõe: 
«1 — Se o crime for punível com pena de 
prisão não superior a 5 anos ou com sanção 
diferente da prisão, o Ministério Público, 
oficiosamente ou a requerimento do arguido 
ou do assistente, determina, com a 
concordância do juiz de instrução, a 
suspensão do processo, mediante a imposição 
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ao arguido de injunções e regras de conduta, 
sempre que se verificarem os seguintes 
pressupostos: (...)». 
A suspensão provisória do processo --- que 
também pode ser requerida pelo arguido, 
como o foi o caso deste recurso ---, embora 
jurisdicionalizada pelo despacho de 
concordância do processo, aparece no nosso 
actual figurino jurídico-processual como uma 
faculdade no termo do inquérito, faculdade 
que, condicionada aos requisitos enunciados 
no art. 281.º do CodProcPenal, é bem um 
afloramento do principio de oportunidade, 
desconsiderando qualquer intervenção do 
ofendido ou denunciante de um dos crimes 
enquadráveis no n.º 1 desse normativo legal. 
É também uma manifestação dos princípios 
da diversão, informalidade, cooperação, 
celeridade processual, princípios estes que 
assumem uma importância crescente no 
processo penal, com o objectivo de, sempre 
que possível, evitar-se os julgamentos com 
eventuais efeitos socialmente estigmatizantes 
e penas potencialmente criminógenas. Por 
outras palavras, a suspensão provisória do 
processo é uma medida de “diversão com 
intervenção”, (Pedro Caeiro, «Legalidade e 
oportunidade: a perseguição penal entre o 
mito da “justiça absoluta” e o fetiche da 
“gestão eficiente” do sistema», in RMP nº 84, 
Out/Dez. 2000, p. 32), «sendo os tópicos 
político-criminais os da intervenção mínima, 
da não estigmatização do agente, do 
consenso e da economia processual» (Pedro 
Caeiro, ob. cit., p. 39; entre outros, Acs. do 
TConstitucional nº 67/2006, DR II de 
9/3/2006, nº 116/2006, consultados em 
www.tribunalconstitucional.pt) e nº 
144/2006, DR II de 3/5/2006), em que 
«Privilegiando o diálogo e o consenso», 
reconduz-se este instituto a um «quadro de 
ilicitude, culpa e exigências de prevenção de 
baixa intensidade», assim se viabilizando «o 
arquivamento do processo, com força de caso 
julgado material, sem fazer passar o arguido 
à fase do julgamento (art. 282.º n.º 3 do 
CodProcPenal)» (Ana Paula Guimarães, «Da 
impunidade à impunidade? O crime de maus 
tratos entre cônjuges e a suspensão 
provisória do processo», in Liber discipulorum 
para Figueiredo Dias, pp. 865 e 866). 
Sendo evidente que essa medida está 
essencialmente pensada para o inquérito e 
para a instrução, é também aplicável, com as 
necessárias adaptações 
(“correpondentemente aplicável”, diz a lei), 
ao processo sumário e ao processo abreviado. 
Mas ao contrário do que acontece no processo 
comum e no processo abreviado, no processo 
sumário muitas vezes não se distingue 
claramente a fase acusatória da fase do 
julgamento, como logo se vê do prescrito no 
art. 382.º do CodProcPenal «1 — A autoridade 
judiciária, se não for o Ministério Público, ou a 
entidade policial que tiverem procedido à 
detenção ou a quem tenha sido efectuada a 

entrega do detido, apresentam-no, 
imediatamente ou no mais curto prazo 
possível, ao Ministério Público junto do 
tribunal competente para o julgamento. 2 — 
O Ministério Público, depois de, se o julgar 
conveniente, interrogar sumariamente o 
arguido, apresenta-o imediatamente, ou no 
mais curto prazo possível, ao tribunal 
competente para o julgamento (...)».  
Daqui resulta também que muitas vezes o 
arguido nem sabe que vai ser imediatamente 
sujeito a julgamento, pois recebidos os autos 
no MP., este pode logo determinar a ida dos 
autos para julgamento (como de resto 
aconteceu “in casu”). É por isso que, ao 
contrário do que acontece nas outras formas 
processuais, não faz sentido dizer, como faz o 
despacho recorrido, que na fase do 
julgamento o arguido não pode requerer a 
suspensão provisória do processo. Porque, a 
ser assim, está-se a denegar, sem razão 
justificativa, um direito processual do arguido. 
Ou seja, na prática, quando o MP decide levar 
o processo para julgamento, o arguido, a 
sufragar-se aquele entendimento, ficará 
impossibilitado, antes dessa decisão e do 
julgamento, de requerer a suspensão 
provisória do processo. O que é o mesmo que 
dizer que afinal no processo sumário esta 
suspensão só muito raramente terá aplicação. 
Interpretação que, como é óbvio, fere o 
princípio da proporcionalidade, decorrente dos 
artigos 2.º e 18.º, n.º 2, segunda parte, da 
Constituição, na tripla dimensão em que o 
mesmo se apresenta: «(1) princípio da 
adequação, isto é, as medidas restritivas 
legalmente previstas devem revelar-se como 
meio adequado para a prossecução dos fins 
visados pela lei (salvaguarda de outros 
direitos ou bens constitucionalmente 
protegidos); (2) princípio da exigibilidade, ou 
seja, as medidas restritivas previstas na lei 
devem revelar-se necessárias (tornaram-se 
exigíveis), porque os fins visados pela lei não 
podiam ser obtidos por outros meios menos 
onerosos para os direitos, liberdades e 
garantias); (3) principio da proporcionalidade 
em sentido restrito, que significa que os 
meios legais restritivos e os fins obtidos 
devem situar-se numa 'justa medida', 
impedindo-se a adopção de medidas legais 
restritivas desproporcionadas, excessivas, em 
relação aos fins obtidos» (Gomes Canotilho e 
Vital Moreira (Constituição da República 
Portuguesa Anotada, 3.º ed., Coimbra, 1993, 
p; 153 ). 
 
Finalmente, e pelas razões que atrás 
enunciamos sobre a especificidade do 
processo sumário, entendemos que é ao juiz 
do julgamento, e não ao juiz de instrução --- 
juiz que, em boas palavras, não existe neste 
tipo processual --- que compete dar a 
concordância ou a discordância em relação 
áquele pedido de suspensão provisória do 
processo ( neste sentido o Ac RL, de 19-
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62007, CJ, ano XXXII, t. III, p. 139 ). 
Posteriormente, caso se imponha a 
continuação do processo para julgamento em 
caso de verificação de alguma das vicissitudes 
referidas no n.º 3 do art. 282.º do 
CodProcPenal, é que se poderá suscitar o 
impedimento a que alude o art 40.º-e) do 
mesmo código 
 
6- Pelos fundamentos expostos: 
I- Concede-se provimento ao recurso e assim 
declara-se a nulidade da sentença e revoga-
se o despacho recorrido, que deverá ser 
substituído por outro em que o sr. juiz do 
julgamento manifeste a sua concordância ou 
discordância com a suspensão provisória do 
processo.  
 
II- Sem custas 

- 
- 
- 
- 

 
Tribunal da Relação do Porto, 9-9-2009 
Jaime Paulo Tavares Valério 
Luís Augusto Teixeira 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7021 
 
 
 

Acórdão elaborado no processo n.º 
2125/04.4 TAMTS 

** 
1. Relatório 
Tribunal recorrido: …º Juízo-A de Instrução 
Criminal de Porto. 
Processo: 2 125/04.4 TAMTS. 
Sujeitos: assistente (B………….., Lda.,), 
Ministério Público e arguidos (C………….. e 
D…………….). 

** 
2. Fundamentação 
B………….., Lda., constituiu-se assistente; tal 
verificou-se na sequência de despacho 
transitado em julgado.  
O assistente, conforme se constata 
claramente do disposto nos arts. 69º, n.º 2, 
al. c), e 401º, n.º 1, al. b), do C. de Processo 
Penal, pode interpor recurso de decisões, 
mas, unicamente, das que o afectem ou das 
que contra ele forem proferidas. 
Por aqui se define a legitimidade do assistente 
para a interposição de recurso, isto é, o 
assistente tem legitimidade para recorrer 
quando a decisão passível de recurso o 
afectou, quando os seus direitos foram 

prejudicados ou poderão vir a ser 
prejudicados por ela. 
Daqui decorre, com palmar evidência, que o 
assistente carece de legitimidade para 
recorrer quando não tiver legitimidade para 
constituir-se assistente. 
E se a constituição de assistente, como aqui, 
tal e qual, tiver sido positivamente acolhida 
por decisão transitada em julgado? 
A solução não pode deixar de ser 
exactamente a mesma, ou seja, o assistente, 
em casos tais, jamais pode ser afectado ou 
ter direitos seus prejudicados, pois quando 
carece de legitimidade para constituir-se 
assistente nunca por nunca pode deparar-se-
lhe decisão que o afecte ou prejudicial. 
E isto nada tem a ver com a decisão, 
transitada em julgado ( produtora de caso 
julgado rebus sic stantibus ou de caso julgado 
formal, conforme as situações processuais: a 
primeira, antes da fixação do objecto do 
processo, por isso, passível de modificação, a 
segunda, depois, daí não passível de 
alteração … ), que admitiu a constituição de 
assistente; dito por outras palavras, esta 
realidade não confere ao assistente, por si e 
em si mesma, legitimidade para a 
interposição de recurso, pois ela depende, 
decisivamente, do efeito da pertinente 
decisão, em termos de prejudicar ou poder 
prejudicar os seus direitos. 
Estes considerandos jurídicos, de certeza 
inabalável e fácil compreensão, ajustam-se, à 
medida, ao caso em apreço. 
Ora, a assistente, no requerimento de 
abertura da instrução ( que passa a delimitar 
o objecto do processo; a decisão instrutória 
foi no sentido da não pronúncia … ), narrou os 
seguintes factos típicos ( relevantes para a 
verificação dos crimes de extorsão - art. 
223º, n.ºs 1 e 3, al. a), do C. Penal - e de 
abuso de confiança - art. 205º, n.ºs e 1 e 4, 
al. a), do C. Penal ): 
Os arguidos (D…………. e C………….) chegaram 
às instalações onde a assistente labora e 
quando por aí se encontravam B………….. (seu 
legal representante) e E…………... 
A arguida identificou-se perante estes como 
agente da Polícia Judiciária e o arguido como 
sendo solicitador de execução, informando-os 
de que tinham um mandado judicial para 
efectivar uma penhora de bens da assistente, 
com remoção dos mesmos, e tendo-lhes 
entregue o requerimento executivo; 
informaram-nos, também, de que a única 
hipótese de evitar a remoção imediata dos 
bens era efectuar o pagamento imediato de € 
7000 (quantia exequenda e custas prováveis). 
B…………, após a leitura do requerimento 
executivo e verificando que dele não constava 
a assistente como executada, nem que a 
mesma tinha nada a ver com as letras que o 
acompanhavam, recusou o pagamento. 
A dada altura, e face à persistência da recusa 
de pagamento e manutenção da decisão de 
remoção dos bens, igualmente com oposição 
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de E……….., C………….. deu a este “voz de 
prisão”. 
Para evitar que o seu irmão fosse preso, dado 
ter acreditado que C…………. era agente da 
Polícia Judiciária e face à eventualidade de ver 
removidos os bens da sociedade, do que 
adviria a paralisação da mesma, B……………., 
apesar de saber nada dever à Sociedade que 
figurava como exequente no título executivo, 
viu-se forçado a pagar € 7400, em dois 
cheques (juntos a fls. 78; emitidos sobre uma 
conta aberta em nome de B…………., em nome 
do arguido), que foram apresentados a 
pagamento pelo arguido. 
Desta quantia, a arguida apropriou-se de € 
4000 e o arguido apoderou-se de € 1243, não 
tendo, portanto, entregue a totalidade dela à 
exequente (F……………., Lda. ). 
Os arguidos agiram livre, voluntária e 
conscientemente, com intenção de conseguir 
para si um enriquecimento ilegítimo, 
constrangendo para o efeito “o legal 
representante” da assistente, por meio de 
ameaça com mal importante, a efectuar uma 
disposição patrimonial que acarretou para 
aquela um prejuízo imediato de € 7400, bem 
sabendo que esta nada devia à que figurava 
como exequente no requerimento executivo; 
os arguidos, ao agirem como mandatários da 
exequente e ao apropriarem-se das quantias 
acima mencionadas, que tinham de entregar 
à exequente, agiram livre, voluntária e 
conscientemente, com o propósito de fazer 
delas coisa sua, quando bem sabiam que não 
lhes pertenciam. 
Com estes factos, desde logo, isto é, sem 
entrar na existência, ou não, de indícios 
(inúteis para o efeito que se releva …), e 
destacando que a emissão dos cheques feita 
por B…………. ocorreu em relação a uma sua 
conta bancária, cabe, decisivamente, deixar a 
pergunta, tendo presente a descrição típica 
base do crime de extorsão (art. 223º, n.º 1, 
do C. Penal): quem foi o sujeito passivo deste 
crime? 
O objecto deste crime é o acto de disposição 
patrimonial, mas que tem de acarretar 
prejuízo para o sujeito passivo ou para 
outrem, ao cabo e ao resto, o titular do 
interesse patrimonial prejudicado, o 
extorquido. 
E aqui o sujeito passivo, o titular do interesse 
patrimonial prejudicado, o extorquido foi, sem 
qualquer hesitação deve dizer-se, 
respondendo, B……….., não a assistente 
(repare-se que não se disse naquele 
relevante, neste momento, requerimento que 
o prejuízo patrimonial se repercutiu, ainda 
que posteriormente, no património da 
assistente ); então não foi B………… quem se 
viu desapossado da quantia inscrita nos 
cheques? 
Não conseguimos ver que não, tendo sido a 
assistente quem se vira desapossada da dita 
quantia (certamente por inépcia nossa; para a 
assistente, certamente que sim …), e o que 

não conseguimos ver, por mais que nos 
tentem reduzir na nossa capacidade, não 
aceitaremos ou subscreveremos. 
Por isto, facialmente se constata que a 
decisão instrutória (de não pronúncia) não 
afectou a assistente, não foi contra ela 
proferida, mas sim B…………... 
O que faz com que a assistente careça de 
legitimidade para a interposição do recurso. 
Em relação, agora, ao tipo objectivo, base, do 
crime de abuso de confiança (art. 205º, n.º 1, 
do C. Penal), temos que a conduta típica 
reside na apropriação ilegítima da coisa que 
tivesse sido entregue por título não 
translativo da propriedade (e diz-se ilegítima 
porque acarreta uma contradição com o 
ordenamento jurídico geral da propriedade, 
principalmente porque o agente não detém, 
em termos jurídico-civis, qualquer pretensão 
válida). 
Ora, e tendo presente, uma vez mais, o 
requerimento de abertura da instrução, e 
pelas razões já expostas, no que toca aos 
factos típicos, o que o mesmo nos deu a 
conhecer foi que a apropriação, por banda dos 
arguidos, das quantias acima evidenciadas 
ter-se-ia de ver como ilegítima porque, em 
termos jurídico-civis, as mesmas deviam ter 
sido entregues a uma exequente (a sociedade 
que acima se identificou; que não era, 
patentemente, a assistente). 
E sendo assim, facilmente constatamos que a 
decisão instrutória, de não pronúncia, não 
afectou a assistente, não foi contra ela 
proferida, mas sim aquela sociedade. 
O que faz com que, também aqui e agora, a 
assistente careça de legitimidade para a 
interposição do recurso. 
E porque somente curamos da legitimidade 
para a interposição do recurso por banda da 
assistente, delimitada, repete-se, pelos arts. 
69º, n.º 2, al. c), e 401º, n.º 1, al. b), do C. 
de Processo Penal, temos de afirmar que ela 
não se verifica. 

** 
A decisão que admitiu o recurso não vincula 
este Tribunal ( art. 414º, n.º 3, do C. de 
Processo Penal ). 
E porque se verifica causa que devia ter 
determinado a sua não admissão (falta de 
legitimidade da recorrente) - art. 414º, n.º 2, 
do C. de Processo Penal -, impõe-se a sua 
rejeição, em decisão sumária - arts. 417º, n.º 
6, al. b), e 420º, n.º 1, al. b), do C. de 
Processo Penal. 

** 
3. Dispositivo 
Rejeita-se o recurso. 

** 
Porto, 30 de Setembro de 2009 
Custódio Abel Ferreira de Sousa Silva 
 
[voltar] 
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Recurso n.º 1099/07.4TAESP.P1 
Relator: Joaquim Correia Gomes; Adjunta: 
Paula Guerreiro. 
 
Acordam, em Conferência, na 1.ª Secção 

do Tribunal da Relação do Porto 
 
 
I.- RELATÓRIO. 
 
1. No PCS n.º 1099/07.4TAESP.P1 do ..º Juízo 
do Tribunal de Espinho, em que são: 
 
Recorrente/Arguido: B………. . 
Recorrido: Ministério Público. 
 
por sentença de 2008/Dez./17, a fls. 119-
137, o arguido foi condenado pela prática, 
como autor material e em concurso real, de 
um crime de condução perigosa de veículo 
rodoviário do artigo 291.º, n.º 1, al. b) do 
Código Penal numa pena de 240 (duzentos e 
quarenta) dias de multa com o valor diário de 
6 € (seis euros) e de um crime de coacção, na 
forma tentada, da previsão dos art. 22.º, 
23.º, 154.º, n.º 1, também do Código Penal, 
num pena de 170 (cento e setenta) dias, com 
o valor diário de 6 € (seis euros) e, em 
cúmulo jurídico, na pena única de 370 
(trezentos e setenta) dias, com o indicado 
valor diário, num total de 2.220 € (dois mil, 
duzentos e vinte euros), a que acresce uma 
pena de proibição de conduzir veículos com 
motor pelo período de 10 (dez) meses. 
Mais foi condenado pela prática, como autor 
material, de uma contra-ordenação ao art. 
24.º, n.º 2 e 3 e outra ao art. 72.º, n.º 2, al. 
b) e n.º 3, ambos do Código da Estrada, nas 
coimas de, respectivamente, 460 € e 390 € e, 
em cúmulo material, na coima de 850 €. 
2. O arguido insurgiu-se contra essa 
condenação, interpondo recurso da mesma 
em 2009/Jan./19, a fls. 141-146, concluindo, 
em suma, que: 
1.ª) O arguido não praticou nenhum crime de 
condução perigosa de veículo rodoviário do 
artigo 291.º, n.º 1, al. b), do Código Penal 
porquanto não ficaram provados quaisquer 
factos que permitam concluir pela efectiva 
criação do perigo. 
2.ª) O crime também não cometeu qualquer 
crime de coacção do art. 154.º, do Código 
Penal, pois não se verifica a existência de 
violência ou ameaça; 
3.ª) As penas aplicadas são exageradas já 
que não se partilha da existência de um 
elevado grau de ilicitude, tratando-se antes 
de uma brincadeira de gosto discutível, não 

existindo qualquer violência ou quaisquer 
consequências; 
4.ª) Por isso, o crime de condução perigosa 
de veículo rodoviário não deve ser punido 
com uma pena superior a 100 dias de multa e 
o crime de coacção, na forma tentada, numa 
pena superior a 50 dias de multa, não se 
justificando uma pena única superior a 125 
dias de multa; 
5.ª) Tendo havido condenação em sede 
criminal não podia o arguido ser condenado 
pelas contra-ordenações, como resulta do art. 
134.º, do Código da Estrada; 
6.ª) A sanção de proibição de conduzir 
veículos com motor pelo período de 10 (dez) 
meses é exagerada, sendo nula por falta de 
fundamentação, violando o art. 97.º, n.º 5 do 
C. P. Penal. 
3. O Ministério Público respondeu em 
2009/Fev./10 a fls. 150-158, pugnando pela 
improcedência do recurso. 
4. O Ministério Público nesta Relação teve 
vista do autos e em 2009/Mai./29, a fls. 165 
aderiu à resposta anterior, sustentando 
igualmente que se negue provimento ao 
recurso. 
5. Cumpriram-se os vistos legais, nada 
obstando que se conheça deste recurso. 
* 
O objecto deste recurso reconduz-se à 
tipificação dos crimes de condução perigosa 
de veículo rodoviário [a)], do crime de 
coacção, na forma tentada [b)], à medida das 
penas [c)]; ao cometimentos das contra-
ordenações [d)]. 

* 
* * 

II.- FUNDAMENTAÇÃO. 
1.- A sentença recorrida. 
“Factos provados 
1. No dia 29 de Setembro de 2007, cerca das 
6h30min, C………. conduzia o seu veículo 
automóvel pela A1, no sentido Norte-Sul. 
2. A determinada altura do trajecto, alguns 
quilómetros antes da saída de Espinho, o 
arguido B………., que seguia na mesma via e 
no mesmo sentido e conduzia um automóvel 
marca ‘’BMW”, modelo ………., com a matrícula 
..-..-QF, colocou o seu automóvel 
imediatamente atrás do veículo que a C………. 
conduzia e começou a fazer sinais de luzes, 
alternando de médios para máximos, e 
accionou os quatro piscas. 
3. Como a C………. não reconheceu o arguido, 
continuou a sua marcha. 
4. Momentos depois, o arguido ultrapassou o 
veículo da ofendida e, alguns metros à frente, 
parou o seu veículo na auto-estrada, com o 
propósito de obrigar a C………. também parar 
o seu automóvel. 
5. Amedrontada, a ofendida de imediato 
ultrapassou o veículo conduzido pelo arguido 
e prosseguiu a sua marcha. 
6. O arguido iniciou, de novo, a sua marcha, 
mantendo-se em perseguição da ofendida. 
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7. Então, o arguido iniciou manobra de 
ultrapassagem do carro da ofendida, mas 
durante algum tempo manteve-se na faixa 
mais à esquerda da via, muito próximo do 
veículo da ofendida, imprimindo ao seu 
veículo uma velocidade idêntica àquela a que 
a ofendida seguia e guinando o seu veículo 
contra o da ofendida, de modo a intimidá-la e 
obrigá-la a parar o seu carro. 
8. Durante todo o trajecto, na A1 até à saída 
de Espinho, o arguido, por diversas vezes, 
sem qualquer motivo para tal, efectuou 
travagens bruscas, obrigando a ofendida a 
travar de modo a evitar embater no veículo 
do arguido. 
9. Por temer pela sua integridade física e com 
o propósito de se afastar do arguido, a 
ofendida ultrapassou-o algumas vezes, tendo 
o arguido, de novo, voltado a ultrapassar a 
ofendida e, sempre que o fazia, o arguido 
mantinha-se durante algum tempo na faixa 
mais à esquerda da via, muito próximo do 
veículo da ofendida, imprimindo ao seu 
veículo uma velocidade idêntica àquela a que 
a ofendida seguia e guinando o seu veículo 
contra o da ofendida, sempre com o intuito de 
a intimidar e sabendo que criava perigo para 
a sua integridade física. 
10. Durante aquele percurso, o arguido por 
diversas vezes accionou os quatro “piscas”, 
no propósito de intimidar a ofendida. 
11. A ofendida C………. saiu da A1 na saída de 
Espinho, tendo-se dirigido, de imediato, à 
Esquadra da PSP/………., sita na Rua .., local 
até onde o arguido a seguiu, abandonando o 
local logo que se apercebeu da existência da 
Esquadra. 
12. Também durante aquele percurso o 
arguido manteve uma condução do seu 
veículo intimidatória e agressiva, mantendo o 
seu veículo muito próximo do da ofendida e 
fazendo-a temer pela sua integridade física. 
13. Com a condução por si efectuada, o 
arguido colocou em perigo a integridade física 
de C………. . 
14. Ao actuar como descrito, o arguido agiu 
sempre livre e conscientemente, sabendo 
que, com a sua conduta, violava 
grosseiramente as regras da circulação 
rodoviária relativas a obrigação de circular 
pela faixa de rodagem da direita, e que, deste 
modo, criava perigo, nomeadamente, para a 
integridade física da C………. . 
15. Mais sabia o arguido que lhe estava 
vedado diminuir de forma súbita a velocidade 
que imprimia ao seu veículo, sem se certificar 
que desse facto não resultava perigo para o 
condutor que o seguia, bem como lhe era 
vedado parar o veículo na auto-estrada. 
 
16. O arguido quis ainda com a sua conduta 
intimidar a C………. e causar-lhe, como lhe 
causou, um estado de inquietação e medo, 
com o propósito de a constranger a parar o 
seu automóvel, o que apenas não sucedeu 
por motivos alheios à vontade do arguido. 

17. O arguido sabia que as suas condutas 
eram proibidas por lei. 
18. O arguido é divorciado e vive com um 
filho. 
19. Efectua, em média uma vez por mês, 
serviços de motorista em transportes 
nacionais de mercadorias, no que aufere 
mensalmente cerca de € 300. 
20. O arguido é pessoa considerada no meio 
social em que se insere.” 

* 
2. - Os fundamentos do recurso. 
a) Crime de condução perigosa de veículo 
rodoviário. 
O arguido foi condenado por este ilícito da 
previsão do art. 291.º, n.º l, al. b) do Código 
Penal[1] que pune “Quem conduzir veículo, 
com ou sem motor, em via pública ou 
equiparada: violando grosseiramente as 
regras de circulação relativas à prioridade, à 
obrigação de parar, à ultrapassagem, à 
mudança de direcção, à passagem de peões, 
à inversão do sentido de marcha em auto-
estradas ou em estradas fora de povoações, à 
marcha atrás em auto-estradas ou em 
estradas fora de povoações, ao limite de 
velocidade ou à obrigatoriedade de circular na 
faixa de rodagem da direita; e criar deste 
modo perigo para a vida ou para a integridade 
física de outrem, ou para bens patrimoniais 
alheios de valor elevado”. 
O bem jurídico aqui protegido é a segurança 
da circulação rodoviária, quando está 
subjacente a vida, a integridade física ou bens 
patrimoniais de valor elevado. 
Ao contrário da redacção inicial deste ilícito, 
decorrente da Reforma de 1995[2], que 
estabelecia uma autêntica cláusula geral, pois 
reportava-se à conduta que violasse 
grosseiramente as regras de circulação 
rodoviária, agora e mais concretamente a 
partir de 2001[3], as circunstâncias típicas 
estão expressamente delineadas no 
respectivo sub-tipo legal. 
Nesta conformidade a conduta típica aqui em 
causa tem uma tripla vertente objectiva: a 
condução de um veículo em via pública ou 
equiparada (1); a violação grosseira das 
regras de condução, nas circunstâncias 
expressamente enumeradas no sub-tipo legal 
(2); a criação de um perigo para a vida, a 
integridade física de outrem ou para bens 
patrimoniais alheios de valor elevado (3). 
Trata-se de um crime de perigo concreto, o 
que significa que a ofensividade do bem 
jurídico aqui tutelado está na sua potencial 
lesão e não na sua efectivação. 
Basta, assim, que a conduta viole 
grosseiramente as regras de condução 
criminalmente enunciadas, gerando uma 
situação não habitual e irregular que, segundo 
as circunstâncias concretas do caso, ponha 
em causa a segurança da circulação 
rodoviária e seja susceptível de provocar 
muito proximamente a lesão da vida, da 
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integridade física ou de bens patrimoniais de 
valor elevado. 
O art. 36.º, n.º 1 do Código da Estrada 
enuncia que a ultrapassagem deve efectuar-
se pela esquerda, consignando-se no 
subsequente art. 38.º algumas das regras de 
condução que permitem efectuar esta 
manobra com segurança, designadamente, 
que o condutor ultrapassante “deve retomar a 
direita logo que conclua a manobra e o possa 
fazer sem perigo”. 
Mantendo-se o arguido, quando ultrapassou o 
veículo da queixosa, na faixa mais à esquerda 
da via, muito próximo do veículo desta última 
e imprimindo uma velocidade idêntica ao 
desta, guinando o seu veículo contra o 
segundo, naturalmente que violou e de uma 
forma grosseira – para não dizer 
grosseiríssima – as mais elementares regras 
de uma ultrapassagem, ao mesmo tempo que 
criou um potencial e efectivo perigo para a 
integridade física da condutora ultrapassada, 
senão mesmo para a sua vida [7.º, 8.º, 9.º 
factos provados]. 
Nesta conformidade improcede este 
fundamento de recurso. 

* 
b) Crime de coacção, na forma tentada. 
Neste ilícito, da previsão do art. 154.º, n.º 1 
pune-se “Quem, por meio de violência ou de 
ameaça com mal importante, constranger 
outra pessoa a uma acção ou omissão, a 
suportar uma actividade”, sendo-o na forma 
tentada. 
O bem jurídico aqui protegido é a liberdade de 
decisão e de acção, abrangendo por isso 
desde as acções de simples constrangimento 
até às acções que eliminam em absoluto a 
possibilidade de resistência, incluindo aquelas 
que afectam psicológica e mentalmente a 
capacidade de decidir, mas sempre todas elas 
dirigidas à adopção de um certo 
comportamento. 
A descrição objectiva do tipo assenta numa 
conduta violenta ou num comportamento 
suficientemente amedrontador. 
A violência aqui prevista não necessita de ser 
grave e nem sequer tem de consistir numa 
agressão física, podendo apenas consistir 
numa intimidação. 
A violência tanto pode ser dirigida 
directamente sobre o visado, como incidir 
sobre outra pessoa ou mesmo recair sobre 
coisas, mas nestes últimos casos deverá ter 
uma relevância causal na pessoa daquele. 
Por sua vez, a ameaça com mal importante 
consistirá naturalmente numa desvantagem 
ou num prejuízo futuros, com carácter 
relevante e natureza ilícita que esteja 
dependente da vontade ou da acção do 
agente. 
Tanto a violência como a ameaça de um mal 
importante devem ter a potencialidade 
suficiente para afectar a capacidade de 
decisão da pessoa visada. 

Haverá apenas tentativa quando este crime 
for parcialmente realizado, o que sucederá, 
segundo o art. 22.º, n.º 1 do Código Penal, 
“… quando o agente praticar actos de 
execução de um crime que decidiu cometer, 
sem que este chegue a consumar-se”, 
precisando-se no seu n.º 2 o que são actos de 
execução. 
No caso em apreço e tal como se entendeu na 
sentença recorrida o arguido quando circulava 
com o seu veículo, por diversas vezes e após 
ultrapassar a queixosa, parava à frente do 
veículo onde esta seguia, travando 
bruscamente, com o propósito de obrigar 
aquela também a parar o automóvel por onde 
a mesma circulava, perseguindo-a pela auto-
estrada, até aquela sair da mesma e dirigir-se 
à esquadra da PSP de ………. [4.º e 8.º dos 
factos provados]. 
Com esta conduta não existem quaisquer 
dúvidas que o arguido amedrontou 
efectivamente a queixosa, com o nítido 
propósito de obrigar a mesma a parar na 
auto-estrada, fazendo-o com potencialidade 
para o efeito, só o não conseguindo por 
razões alheias à sua vontade. 
Por isso, improcede igualmente este 
fundamento de recurso. 

* 
c) A medida das penas. 
A finalidade da aplicação de qualquer pena 
está contida no art. 40.º, n.º 1, consistindo 
na “protecção dos bens jurídicos e a 
reintegração do agente da sociedade”, 
acrescentando o seu n.º 2 que “Em caso 
algum a pena pode ultrapassar a medida da 
culpa”. 
Isto significa que a pena, enquanto 
instrumento político-criminal de protecção de 
bens jurídicos, tem, ao fim e ao cabo, uma 
função de paz jurídica, típica da prevenção 
geral, cuja graduação deve ser proporcional à 
culpa.[4] 
Os bens jurídicos protegidos já foram 
devidamente assinalados e consistem: no 
crime de condução perigosa de veículo 
rodoviário protege-se imediatamente a 
segurança da circulação rodoviária e 
mediatamente a vida, a integridade física ou 
bens patrimoniais de valor elevado; no crime 
de coacção tutela-se a liberdade de decisão e 
de acção. 
Por sua vez, segundo o art. 47.º, n.º 1, a 
pena de multa “…é fixada em dias, de acordo 
com os critérios estabelecidos no art. 71.º, 
…”. 
Neste art. 71.º, os critérios legais na 
determinação da pena, apontam para que, 
numa primeira fase, a pena seja encontrada 
em função da culpa do arguido e das 
exigências de prevenção, atendendo ainda, 
numa segunda fase, a todas as circunstâncias 
que, não fazendo parte do tipo de crime, 
rodearam o mesmo, antes ou depois do seu 
cometimento, quer resultem a favor ou contra 
o agente. 
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Assim, daquela primeira aproximação 
decorrem duas regras centrais: a primeira é 
de que a culpa é o fundamento para a 
concretização da pena, sendo através da 
mesma que se fixa a sua magnitude; a 
segunda é que se deverá ter em conta, os 
efeitos da pena na vida futura do arguido na 
sociedade e da necessidade desta defender-se 
do mesmo, mantendo a confiança da 
comunidade na tutela da correspondente 
norma jurídica que foi violada. 
Perante isto, podemos dizer que nesta acção 
a pena serve primacialmente para a punição 
dessa culpa, contribuindo ainda e ao mesmo 
nível, para a reinserção social do arguido, 
procurando não prejudicar a sua situação 
social mais do que estritamente necessário 
(função preventiva especial positiva). 
Por outro lado, existem ainda as apontadas 
razões de prevenção geral, porquanto é por 
demais sabido das consequências trágicas no 
nosso país da sinistralidade rodoviária, pelo 
que condutas como as perpetradas pelo 
arguido devem ser fortemente 
desincentivadas, devendo a respectiva 
reacção penal ir de encontro a estes 
propósitos. 
O recorrente insurge-se quanto aos dias de 
multa que lhe foram aplicados, considerando 
os mesmos excessivos, quer relativamente às 
penas parcelares, quer quanto à pena única 
resultante do cúmulo jurídico. 
A pena do crime de condução perigosa de 
veículo rodoviário deveria situar-se até 100 
dias de multa, enquanto o crime de coação na 
forma tentada, não deveria ultrapassar os 50 
dias de multa e a pena única os 125 dias de 
multa. 
As penas aplicadas foram exageradas, pois 
não houve um elevado grau de ilicitude, 
tratando-se antes de uma brincadeira de 
gosto discutível, não existindo qualquer 
violência ou quaisquer outras consequências. 
Diga-se, desde já, que esta Relação, 
enquanto tribunal de recurso chamado a 
desembargar a pena aplicada ao arguido, não 
tem como seu propósito sindicar até à 
exaustão ou à perfeição a medida da pena 
aplicada, designadamente e no caso aqui em 
apreço, à precisão do número de dias da pena 
de multa. 
Em sede de recurso apenas está em causa a 
aferição dos critérios legais para a 
determinação legal ou judicial da pena que 
foram seguidos pelo tribunal recorrido ou, por 
outras palavras, se a reacção penal aplicada 
se situa nos parâmetros legalmente definidos 
e se a sua concretização judicial vinculou-se 
aos mesmos. 
O crime do art. 291.º, n.º 1, al. b), na forma 
dolosa e quando se opte pela pena de multa, 
consagra uma pena que vai de 10 a 360 dias 
[47.º, n.º 1], enquanto o crime do art. 154.º, 
na forma tentada, vai de 10 a 240 dias [23.º, 
73.º, n.º 1, al. c)]. 

A culpa manifestada pelo arguido é elevada, 
para não dizer bastante elevada, atendendo à 
persistência da sua conduta e à hora em que 
a mesma ocorreu, para além da madrugada. 
Este nível de culpa afasta-se da culpa leve ou 
mediana, justificando-se que a pena se situe 
no correspondente patamar da respectiva 
moldura penal, ou seja, no seu último terço, 
pelo que no crime de condução perigosa seria 
entre 240 e 360 dias, enquanto no crime de 
coacção, na forma tentada, entre 160 e 240. 
Naquele crime o tribunal recorrido sentenciou 
uma pena de 240 dias de multa, que se 
identifica com o limite mínimo da culpa 
revelada pelo arguido, enquanto no segundo 
crime aplicou 170 dias de multa, pouco mais 
acima que a baliza mínima da culpa elevada. 
Mostra-se assim sem fundamento a 
impugnação das penas parcelares. 
As regras para a punição do concurso estão 
fixadas no art. 77.º, indicando-se que “…. Na 
medida da pena são considerados, em 
conjunto, os factos e a personalidade do 
agente”, tendo como limite máximo a soma 
das penas concretamente aplicadas aos vários 
crimes, não podendo ultrapassar a pena de 
prisão 25 anos e a pena de multa 900 dias, e 
como limite mínimo a mais elevada daquelas 
penas concretas. 
Por isso, a fixação da pena conjunta pretende 
essencialmente sancionar a gravidade global 
do comportamento delituoso do agente, 
aferindo-se para o efeito, se todos esses 
factos e a personalidade do agente, revelam 
um carácter esporádico ou então uma 
tendência criminosa. 
Na determinação da pena única importa 
averiguar se existe ou não conexão entre os 
factos delituosos em concurso, 
designadamente se estes são reconduzíveis a 
uma tendência criminosa ou a uma 
pluriocasionalidade, tendo aquela um efeito 
agravante dentro da moldura penal conjunta. 
O limite mínimo da pena única a aplicar ao 
recorrente situa-se nos 240 dias de multa, 
enquanto o limite máximo corresponde a 410 
dias. 
A pena única atenta a culpa elevada do 
arguido deveria situar-se entre os 350 e os 
410 dias de multa, tendo-lhe sido aplicada 
uma pena única de 370 dias, que se situa no 
patamar elevado da culpa do arguido, 
próxima do seu limite mínimo, atendendo à 
globalidade do ilícito e à personalidade 
revelada pelo mesmo, que demonstra uma 
efectiva ocasionalidade, pelo que a sentença 
recorrida não padece de qualquer censura. 
O recorrente insurge-se contra a pena 
acessória de proibição de conduzir veículos 
com motor, mas aqui não suscita qualquer 
fundamento sério recursivo, ficando-se na 
mera alusão de que é excessiva e que se trata 
de uma sanção acessória [item 18.º da sua 
conclusão]. 
Sustenta até que a sentença recorrida é nula 
nesta parte, por falta de fundamentação. 
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Convenhamos que a sentença recorrida nesta 
parte é efectivamente parca, quase que 
afrontando o comando do art. 205.º, n.º 1, da 
Constituição, segundo o qual “As decisões dos 
tribunais que não sejam de mero expediente 
são fundamentadas na forma prevista na lei” 
e o comando legal do art. 94.º, n.º 5, do 
Código Processo Penal que é uma decorrência 
daquele. 
Tal dever de fundamentação, no âmbito do 
processo penal e na perspectiva do arguido, 
surge, igualmente, como uma das suas 
garantias constitucionais de defesa, expressas 
no art. 32.º, n.º 1, da C. Rep.. 
Por isso essa exigência é, simultaneamente, 
um acto de transparência democrática do 
exercício da função jurisdicional, que a 
legitima, e das garantias de defesa, ambas 
com assento constitucional, de forma a se 
aferir da sua razoabilidade e a obstar a 
decisões arbitrárias. 
Daí que a fundamentação de um acto 
decisório deva estar devidamente 
exteriorizada no respectivo texto, de modo 
que se perceba qual o seu sentido, sendo 
certo que uma sentença está ainda sujeita 
aos requisitos formais enunciados no art. 
374.º, n.º 2, do Código Processo Penal. 
Tudo isto para se conhecer, ao fim e ao cabo, 
qual foi o efectivo juízo decisório em que se 
alicerçou o correspondente despacho, 
designadamente os factos que acolheu e a 
interpretação do direito que se perfilhou, 
permitindo o seu controlo pelos interessados 
e, se for caso disso, por uma instância 
jurisdicional distinta daquela. 
No entanto os níveis de fundamentação 
podem ser diferentes e os mesmos podem se 
revelar implícitos noutras considerações 
prévias. 
Embora se trate de uma pena acessória, a sua 
aplicação está sujeita às mesmas finalidades 
de qualquer pena, do citado art. 40.º, n.º 1.. 
Por isso e de forma a ultrapassar qualquer 
efeito automático das penas, o julgador deve 
proceder à aferição da medida concreta da 
proibição de conduzir, tendo em atenção as 
apontadas finalidades das penas e os critérios 
da sua determinação, os quais estão 
expressos no art. 71.º. 
No entanto, convém recordar que as penas 
acessórias, apesar de decorrerem da 
necessidade de aplicação de uma pena, seja 
principal ou substituta desta, desempenham 
essencialmente uma função preventiva 
adjuvante daquela, que se dirige mais à 
perigosidade da personalidade do agente do 
que à tutela do bem jurídico violado. 
Estas considerações foram expostas na 
determinação judicial da penas parcelares, 
seguindo-se aqui, a modos que 
implicitamente, os mesmos critérios de culpa 
e de prevenção para a aferição da pena 
acessória. 
O recorrente pelos vistos percebeu o 
fundamento da presente pena acessória, que 

se fundou no art. 69.º, n.º 1, al. a), do 
Código Penal, pois apelidou-a de excessiva. 
Também nesta parte improcede este 
fundamento de recurso. 

* 
d) Cometimentos das contra-ordenações. 
O recorrente invoca aqui que condenado pela 
prática de crimes não pode ser condenado em 
coima pela aplicação de contra-ordenações 
pelos mesmos factos, invocando para o efeito 
o disposto no art. 134.º, n.º 1 do Código da 
Estrada, onde se estipula que “Se o mesmo 
facto constituir simultaneamente crime e 
contra-ordenação, o agente é punido sempre 
a título de crime, sem prejuízo da aplicação 
da sanção acessória prevista para a contra-
ordenação”. Está aqui em causa a violação do 
princípio “ne bis in idem”. 
As contra ordenações pelas quais o recorrente 
foi condenado reconduzem-se às do art. 24.º, 
n.º 2 e 3 e ao art. 72.º, n.º 2, al. b) e n.º 3, 
ambos do Código da Estrada. 
No primeiro visa-se que “Salvo em caso de 
perigo iminente, o condutor não deve diminuir 
subitamente a velocidade do veículo sem 
previamente se certificar que daí não resulta 
perigo para os outros utentes da via, 
nomeadamente para os condutores dos 
veículos que o sigam”. 
No segundo comina-se que “Nas auto-
estradas e respectivos acessos, quando 
devidamente sinalizados, é proibido: Parar ou 
estacionar, ainda que fora das faixas de 
rodagem, salvo nos locais especialmente 
destinados a esse fim”. 
A conduta que tipifica estas contra-
ordenações são causais à prática do crime de 
coacção na forma tentada, tal como está 
transcrita em 4.º e 8.º dos factos provados, 
pelo que nesta parte não poderia o arguido 
ter sido condenado pelas mesmas, 
procedendo aqui este fundamento de recurso. 

* 
* * 

III.- DECISÃO. 
Nos termos e fundamentos expostos, 
concede-se parcial provimento ao presente 
recurso interposto pelo arguido B……….., e, 
em consequência, revoga-se a sentença 
recorrida na parte em que condena o mesmo 
pelas contra-ordenações p. e p. pelos art. 
24.º, n.º 2 e 3 e ao art. 72.º, n.º 2, al. b) e 
n.º 3, ambos do Código da Estrada, 
confirmando-se, no demais a sentença 
recorrida. 
 
Condena-se o recorrente nas custas deste 
recurso, fixando-se taxa de justiça em cinco 
(5) UCs – cfr. art. 513.º, 514.º, do C. P. Penal 
e art. 87.º, n.º 1, al. b), do C. C Judiciais. 
 
Notifique. 
 
Porto, 30 de Setembro de 2009 
Joaquim Arménio Correia Gomes 
Paula Cristina Passos Barradas Guerreiro 
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_________________________ 
[1] Doravante são deste diploma os artigos a 
que se fizer referência, sem indicação 
expressa da sua origem. 
[2] Dec.-Lei n.º 48/95, de 15/Mar. 
[3] Através da Lei n.º 77/2001, de 13/Jul., 
tendo última redacção e a que se encontra 
actualmente em vigor, sido introduzida pela 
Revisão de 2007, através da Lei n.º 59/2007, 
de 04/Set., que entrou em vigor logo em 15 
de Setembro do mesmo ano. 
[4] Veja-se a propósito Claus Roxin, em 
“Culpabilidad y Prevencion en Derecho Penal”, 
p. 181; Figueiredo Dias, em “Direito Penal 
Português – As consequências jurídicas do 
crime” (1993), p. 73 e no seu estudo “Sobre o 
estado actual da doutrina do crime”, na RPCC, 
ano I (1991), p. 22; Maria Fernanda Palma, 
no seu estudo sobre “As alterações da Parte 
Geral do Código Penal na revisão de 1995: 
Desmantelamento, reforço e paralisia da 
sociedade punitiva”, em “Jornadas sobre a 
revisão do Código Penal” (1998), p. 26, onde 
se traça as finalidades de punição deste art. 
43.º, com base no § 2 do projecto alternativo 
alemão (Alternativ-Entwurf). 
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Acordam, em conferência, na 4.ª sec. 
(2.ª sec. criminal) do Tribunal da Relação 

do Porto: 
O arguido B………. foi acusado pelo M.º P.º 
junto do Tribunal Judicial de Espinho pela 
prática de 17 crimes de burla relativos a 
seguros, p.p. pelo art. 219.º, n.ºs 1, al. a), e 
4, do Código Penal, de um crime de burla 
relativa a seguros p.p. pelo art. 219.º, n.º 1, 
al. a), do Código Penal, de um crime de 
falsificação de documentos p.p. pelo art. 
256.º, n.º 1, al. a), do Código Penal, na 
versão anterior à da Lei n.º 59/2007, de 4 de 
Setembro, e na versão actual, e de um crime 
de atentado à segurança rodoviária p.p., à 
data da sua prática, pelo art. 290.º, n.º 1, al. 
a), do Código Penal, e actualmente, caso se 
mostre mais favorável ao arguido, pelo art. 
290.º, n.ºs 1, al. d), e 2, do mesmo código, 
na versão introduzida pela Lei n.º 59/2007. 
Notificado da acusação, juntou o arguido um 
requerimento ao processo em que referiu que 
oportunamente iria requerer a abertura de 
instrução e arguiu uma nulidade consistente, 
em síntese, em ter sido acusado por mais 
crimes do que aqueles de que foi informado 
que lhe eram imputados aquando do seu 
interrogatório.  

Sobre tal requerimento não veio a ser, 
entretanto, tomada qualquer decisão. 
No requerimento de abertura de instrução 
suscitou o arguido, entre outras, a questão 
prévia do não conhecimento tempestivo da 
referida nulidade, requerendo que a mesma 
fosse decidida com urgência e antes mesmo 
da produção de qualquer prova. 
No decorrer de uma diligência de prova na 
fase de instrução, pelo defensor do arguido foi 
pedida a palavra e, no uso dela, requereu que 
fosse proferida decisão prévia sobre as 
questões prévias que havia suscitado, entre 
as quais a da referida nulidade. 
Pelo senhor juiz de instrução foi referido que 
uma das questões suscitadas tinha sido já 
objecto de decisão e, quanto às demais, entre 
as quais a da referida nulidade, relegou o seu 
conhecimento para o momento em que fosse 
proferido o despacho a que alude o art. 308.º 
do C. P. Penal, altura em que, nos termos do 
n.º 3 daquela disposição legal, segundo o seu 
entendimento, deve ter lugar. 

X X X 
Inconformado com a decisão, dela interpôs 
recurso o arguido, cuja motivação concluiu 
nos termos seguintes: 
1 – As nulidades ocorridas em inquérito, após 
o encerramento do mesmo, são do 
conhecimento do juiz e são-no quando lhe 
forem colocadas, atento os prazos legais. 
2 – Na sequência do requerimento, se forem 
arguidas no prazo de cinco dias, após a 
notificação do despacho de encerramento do 
inquérito ou, em sede de instrução, quando 
invocadas no competente RAI e se não 
apresentadas como questões prévias. 
3 – Quando apresentadas no prazo de cinco 
dias ou como questões prévias as nulidades 
têm de ser conhecidas, nos prazos legais, por 
tal conhecimento se apresentar com a 
virtualidade de impedir todas as diligências 
que tiverem a ver com o substrato da 
nulidade arguida. 
4 – Como é o caso vertente. 
5 – Efectivamente, verificada a nulidade, 
neste processo, o interessado não tem que 
preocupar-se com quaisquer factos que não 
sejam aqueles com os quais foi confrontado 
no inquérito. 
6 – Obrigá-lo a preocupar-se com eles, com a 
nulidade arguida, consubstancia a prática de 
actos inúteis, que a lei veda. 
7 – A decisão recorrida violou os artigos 103.º 
e 120.º, ambos do CPP, pelo que se impõe a 
sua revogação, ordenando-se que a nulidade 
arguida seja, desde já, conhecida. 
8 – Assim se fará JUSTIÇA! 

X X X 
Na 1.ª instância respondeu o M.º P.º 
pronunciando-se pelo não provimento do 
recurso. 
Neste tribunal o Exmo. Procurador-Geral 
Adjunto emitiu parecer no sentido de que o 
recurso merece provimento, não só pelos 
fundamentos aduzidos pelo arguido, mas 
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também porque se a questão for agora 
decidida permite ao arguido recorrer da 
decisão, o que não acontecerá se for decidida 
na decisão instrutória. 
Foram colhidos os vistos legais.  
Cumpre decidir. 

X X X 
Tendo em conta as conclusões da motivação 
do recurso e que estas delimitam o seu 
objecto, temos que a única questão a decidir 
consiste em saber se, tendo o recorrente 
suscitado no requerimento de abertura de 
instrução, como questão prévia, entre outras, 
uma nulidade que já anteriormente havia 
arguido, o senhor juiz de instrução devia 
conhecer da mesma antes da realização dos 
actos de instrução, conforme a pretensão do 
recorrente, ou se apenas na decisão 
instrutória, conforme foi decidido.  
Como normas jurídicas violadas no despacho 
recorrido indicou o arguido os arts. 103.º e 
120.º do C. P. Penal, sem menção aos seus 
números ou alíneas. O art. 103.º estabelece, 
como a própria epígrafe indica, os dias e 
horas da prática dos actos processuais, em 
nada estando relacionado com a altura 
própria para se conhecer, em sede de 
instrução, das nulidades ou questões prévias. 
Por sua vez o art. 120.º do mesmo código 
define as nulidades insanáveis e a ocasião em 
que devem ser arguidas. Também em nada 
está relacionado com a altura própria para se 
conhecer das nulidades nele previstas ou 
outras. Assim, no que diz respeito às 
nulidades respeitantes ao inquérito ou à 
instrução, estabelece que devem ser arguidas 
até ao encerramento do debate instrutório ou, 
não havendo lugar a instrução, até cinco dias 
após a notificação do despacho que tiver 
encerrado o inquérito. 
O art. 287.º do C. P. Penal, que dispõe sobre 
o prazo para a formalização do requerimento 
de abertura de instrução e as formalidades a 
que este deve obedecer, estabelece no seu 
n.º 3 que o requerimento só pode ser 
rejeitado por extemporâneo, por 
incompetência do juiz ou por 
inadmissibilidade legal da instrução. Resulta 
desta disposição legal que o juiz de instrução, 
uma vez recebido o requerimento de abertura 
de instrução, antes de ordenar o 
prosseguimento dos respectivos actos, tem de 
verificar se o requerimento foi apresentado 
em tempo, se é competente para realizar a 
instrução e se esta é admissível. Caso se 
verifique alguma ou algumas das situações 
susceptíveis de rejeição, profere despacho a 
rejeitá-lo. Não impõe aquele número 3 que o 
juiz de instrução se pronuncie de imediato 
sobre as questões suscitadas no requerimento 
de abertura de instrução, prévias ou não. E 
bem se compreende que assim seja. É que 
pode muito bem acontecer que o seu 
conhecimento esteja dependente da 
realização dos actos de instrução. 

Aliás, a arguição de nulidades no 
requerimento de abertura de instrução não 
constitui propriamente uma questão prévia. 
Trata-se antes de uma questão que, tal como 
as outras, terá, na perspectiva do arguido, a 
virtualidade de conduzir a uma decisão de não 
pronúncia. 
O n.º 3 do art. 308.º do mesmo código 
estabelece que no despacho referido no n.º 1, 
o juiz começa por decidir das nulidades e 
outra questões prévias ou incidentais de que 
possa conhecer. As nulidades a que se refere 
esta disposição legal só podem ser as que 
foram suscitadas no requerimento de abertura 
de instrução ou então as que poderão ter 
decorrido no decurso da instrução. É que a lei 
não faz qualquer distinção entre as nulidades 
arguidas no requerimento de abertura de 
instrução e as que eventualmente possam ter 
sido cometidas no decorrer da instrução. 
Da conjugação destas disposições legais 
resulta que é na decisão instrutória que o juiz 
de instrução tem de conhecer das nulidades 
ou de outras questões suscitadas no 
requerimento de abertura de instrução. Não 
faria sentido que, antes da realização dos 
actos de instrução, começasse logo a 
conhecer de outras questões para além 
daquelas que podem levar à rejeição do 
requerimento de abertura de instrução. 
Como refere Maia Gonçalves no Código de 
Processo Penal, 9.ª edição, pág. 562, em 
anotação ao artigo 308.º, as questões prévias 
que o juiz deve apreciar em primeiro lugar, 
como se preceitua no n.º 3, são todas aquelas 
que obstem ao conhecimento do mérito, ou 
seja que obstem a que o juiz pronuncie ou 
não pronuncie o arguido. Dentre essas 
questões deve ser apreciada prioritariamente 
a da competência, pois que se o juiz não for 
competente não deve mesmo chegar a entrar 
no conhecimento das outras questões prévias. 
No mesmo sentido, Souto Moura, in Jornadas 
de Direito Processual Penal, citado naquele 
código, o qual refere a propósito o seguinte: 
“O CPP estipula também que antes de proferir 
despacho de pronúncia ou de não pronúncia o 
juiz decida todas as questões prévias ou 
incidentais de que possa conhecer (art. 308.º, 
n.º 3). 
Nesse saneamento preliminar se abordarão 
antes do mais os pressupostos processuais, a 
começar pela competência do tribunal. 
Conhecer-se-ão aí as nulidades ou eventuais 
questões prévias incidentais. Se nada obstar 
ao conhecimento do mérito da causa, decidirá 
o JIC a pronúncia ou a não pronúncia. (…)”. 
Temos assim que o momento próprio para 
decidir das nulidades ou eventuais questões 
incidentais é a decisão instrutória. 
É verdade que, como refere o Exmo. 
Procurador-Geral Adjunto no seu parecer, 
sendo relegado para a decisão instrutória o 
conhecimento da nulidade arguida pelo 
recorrente, por força do disposto na parte 
final do n.º 1 do artigo 310.º do C. P. Penal 
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aquele não pode recorrer sobre a decisão que 
recair sobre a mesma. Mas também é 
verdade que nada impede que na contestação 
volte a arguir a mesma nulidade, sendo a 
mesma conhecida então na decisão final que 
vier a ser proferida na sequência da 
realização da audiência de julgamento, pelo 
que não colhe o argumento do Exmo. 
Procurador-Geral Adjunto. Em todo o caso, 
não faria sentido que se antecipasse o 
conhecimento de uma nulidade ou de uma 
outra questão qualquer só para permitir que a 
parte que a invocou possa recorrer da 
decisão, quando a intenção do legislador foi 
no sentido de a tornar irrecorrível, 
manifestamente expressa na parte final do 
n.º 1 do art. 310.º do C. P. Penal, assim se 
contornando a intenção do legislador de não 
permitir a admissão de recurso das decisões 
sobre as nulidades conhecidas na decisão 
instrutória, pois a possibilidade de recorrer ou 
não de uma decisão sobre uma nulidade 
ficaria ao arbítrio da parte que a argui.  
A tudo isto acresce que, a vingar a pretensão 
do arguido, estar-se-ia a pôr em causa a 
unicidade do acto processual de pronúncia e a 
respectiva incindibilidade e bem assim a 
celeridade processual. 
Com efeito, sendo a finalidade da instrução 
requerida pelo arguido a condução à rejeição 
parcial ou total da acusação e tendo a 
arguição da nulidade invocada pelo arguido 
essa finalidade em relação a alguns dos 
crimes por que foi acusado pelo Ministério 
Público, não faria sentido que o juiz de 
instrução a conhecesse logo no início da 
instrução e separadamente de outras 
questões que viesse a ter de decidir. Por essa 
ordem de razões, se ao longo da instrução o 
processo fornecesse elementos para que o 
juiz de instrução pudesse desde logo decidir 
determinadas questões, mesmo que questões 
de fundo, então também teria de o fazer, não 
podendo relegar o seu conhecimento para a 
decisão instrutória. Ora, como é bom de ver, 
isto obrigaria a que as partes afectadas por 
tais decisões, caso não concordassem com as 
mesmas, delas tivessem de recorrer dentro 
dos prazos processualmente fixados, 
prejudicando assim o bom andamento do 
processo e, nomeadamente, a celeridade 
processual, pois poderia muito bem acontecer 
que a decisão instrutória ficasse dependente 
da decisão sobre os recursos assim 
interpostos. 
Como refere o Prof. Germano Marques da 
Silva no Curso de Processo Penal, III, pág. 
167, a decisão instrutória tem por objecto a 
acusação e esta tem que conter certos 
elementos, sob pena de nulidade, e está 
sujeita a certos pressupostos, positivos ou 
negativos. Por isso, a fase de instrução pode 
ser requerida pelo arguido com fundamento 
na nulidade da acusação, por falta de algum 
dos elementos a que se refere o art. 283.º, 
n.º 3 ou, em geral, por falta de pressupostos. 

E mais, na citada obra, pág. 172: Ambos os 
despachos (decisão instrutória e recebimento 
da acusação) têm por objecto a 
admissibilidade da acusação, a sua 
regularidade em ordem à submissão do feito 
a julgamento. Em ambos os casos importa é 
evitar que o processo viciado prossiga, 
impedindo o juízo de mérito. O que se trata, 
pois, de decidir nestes momentos processuais 
são as questões e todas as questões que 
possam obstar à apreciação do mérito da 
causa. 
Donde resulta que é na decisão instrutória 
que tem de ser conhecida a admissibilidade 
da acusação e a sua regularidade e não logo 
no início ou no decorrer da instrução. 
No caso, o arguido invocou a nulidade em 
questão tendo em vista não vir a ser 
pronunciado por crimes de que, segundo ele, 
não lhe foram mencionados aquando do seu 
interrogatório. Trata-se, portanto, de uma 
questão de fundo cuja decisão está 
dependente da realização da instrução. Assim, 
só após a realização da instrução, na decisão 
instrutória, é que o juiz tem de conhecer da 
mesma. 
Questão diferente seria se a realização da 
instrução estivesse dependente do 
conhecimento da referida nulidade. Não é, 
porém, o caso. 
Antes de ordenar a realização da instrução o 
que o juiz de instrução tem de fazer é tão só 
verificar se se mostram preenchidos os 
pressupostos para a sua realização ou se se 
verifica alguma das situações que conduzam à 
sua rejeição. No decurso da instrução, para 
além da realização das diligências requeridas 
e que considerar pertinentes, apenas tem de 
decidir de questões processuais com vista ao 
bom andamento do processo. 
É, pois, na decisão instrutória que o juiz de 
instrução tem de conhecer das nulidades 
arguidas em sede de requerimento de 
abertura de instrução, pronunciando ou não 
pronunciando o arguido pelos factos e 
disposições legais descritos na acusação.  
Assim, e no caso que nos ocupa, se o juiz de 
instrução entender que o arguido não deve 
ser pronunciado pelos crimes em relação aos 
quais este considera que ocorreu a invocada 
nulidade, nada impede que o não pronuncie 
pelos mesmos e que o pronuncie pelos 
demais crimes constantes da acusação, uma 
vez que não há obstáculo a que proceda à 
pronúncia apenas por parte daqueles factos e 
disposições legais. 

X X X 
Deste modo, nega-se provimento ao recurso. 
Condena-se o recorrente na taxa de justiça 
que se fixa em 5 (cinco) UC. 

X X X 
Porto, 2009/10/07 
David Pinto Monteiro 
José João Teixeira Coelho Vieira 
 
[voltar] 
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Processo 3737/06.7TFLSB.P1. 
Matosinhos. 
 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da 

Relação do Porto: 
 
B………………, S.A, interpôs recurso de 
impugnação da decisão do Tribunal Judicial da 
Comarca de Matosinhos na parte em que a 
condenou na coima de € 4500,00 pela prática 
da contra-ordenação p. e p. pelos artºs 10º 
n.º2, 15º n.º1 e 34º n.º1 do Decreto-Lei n.º 
352/90, de 9/11, apresentando as seguintes 
conclusões, que se transcrevem: 
1. A Arguida vinha acusada, e nos mesmos 
termos foi condenada pelo douto Tribunal a 
quo, por ter alegadamente infringido várias 
normas contidas no Decreto-Lei n.º 352/90, 
de 9 de Novembro, em concreto, o disposto 
nos seus artigos 10, n.º 2, 12º, 15º, n.º 1 e 
34º, n.º 1, todos do referido diploma legal. 
2. À data da alegada prática da contra-
ordenação o Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de 
Novembro, já se encontrava revogado. 
3. Ora, nos termos do disposto no n.º 1 do 
art. 3º do RGCO, a punição da contra-
ordenação é determinada pela lei vigente no 
momento da prática do facto ou do 
preenchimento dos pressupostos de que 
depende. 
4. Por outro lado, uma vez que as fontes 
poluentes supra referidas não consubstanciam 
uma GIC, (cf. Alínea dd) do art. 4º Decreto-
Lei 78/2004, de 3 de Abril a contrario), à data 
da prática dos factos eram aplicáveis às 
mesmas o disposto no art. 43º, n.º 1 do 
Decreto-Lei 78/2004, de 3 de Abril, o qual 
estipulava um prazo de dois anos para 
adaptação às exigências legais nele contidas. 
5. O Tribunal a quo desconsiderou o referido 
normativo legal, tendo desatendido, 
concretamente, o disposto no n.º 1 do art. 
43º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 
Abril, em claro prejuízo da Recorrente que, à 
data da prática dos factos, ainda se 
encontrava no prazo de dois anos legalmente 
concedido para adaptação ao regime jurídico 
em vigor. 
6. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 
19º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de 
Abril, só “estão sujeitas a monitorização 
pontual, a realizar duas vezes em cada ano 
civil, com um intervalo mínimo de dois meses 
entre medições, as emissões de poluentes 
que possam estar presentes no efluente 
gasoso, para os quais esteja fixado um VLE 
nos termos do n.º 1 do artigo 17º, e cujo 
caudal mássico de emissão se situe entre o 
limiar mássico máximo e o limiar mássico 
mínimo fixados nas portarias a que se refere 
o mesmo artigo”. 

7. Nas instalações de combustão interligadas 
às fontes ST-0601, ST-1601, ST-2001, ST-
3001, como foi alegado e demonstrado pela 
Recorrente, e totalmente desconsiderado pelo 
douto Tribunal a quo, são utilizadas 
unicamente como combustível Fuelgás ou 
uma mistura de Fuelgás e Resíduo Processual 
Combustível, (conforme melhor se demonstra 
no Doc. n.º 6 junto aos autos em sede de 
recurso de impugnação judicial e cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais). 
8. Nas fontes que consomem Fuelgás não é 
possível a presença dos parâmetros cádmio, 
níquel, arsénio, mercúrio, chumbo, crómio, 
cobre e sulfureto de hidrogénio, uma vez que 
estes elementos não existem no Fuelgás, o 
que foi totalmente desatendido pelo douto 
Tribunal a quo. 
9. Nas fontes que consomem Resíduo 
Processual Combustível e Fuelgás, os únicos 
poluentes existentes, e como tal 
monitorizados, são o cádmio, o níquel, o 
crómio e o arsénio, o que foi totalmente 
desatendido pelo douto Tribunal a quo. 
 
O Ministério Público na 1ª instância respondeu 
pugnando pela manutenção da decisão 
recorrida. 
Admitido o recurso, já neste Tribunal o Ex.mo 
Procurador Geral Adjunto foi 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 conferência. 
 
Factos provados: 
A recorrente é uma pessoa colectiva com o 
nº. 500697370, com sede na Rua ………., 
…….., Torre C, em Lisboa; 
Explora a denominada C…………, sita em Leça 
da Palmeira; 
Em 20/10/04 foi realizada acção inspectiva ás 
instalações da C………….., que se encontrava 
em laboração; 
No âmbito desta inspecção foi constatado que 
na chaminé da unidade de recuperação de 
enxofre, ST-3801, na monitorização realizada 
em 05/04/04, o teor obtido em SO2 (5823 
mg/Nm3, correcção para 8% O2) foi superior 
ao valor limite de emissão (2700 mg/Nm3); 
E também que na monitorização realizada em 
16/09/04 não foi efectuada a monitorização 
ao parâmetro SO2; 
E ainda que não foi feita a monitorização de 
partículas e óxidos de azoto em 16/06/04; 
Também se constatou que em 02/11/04 não 
foi efectuada a monitorização na chaminé ST-
0601 de chumbo e cobre; 
Bem como que em 14/04/2004, na chaminé 
ST-1601, não foi realizada a monitorização de 
cádmio, mercúrio, arsénio, níquel, chumbo, 
crómio, cobre, compostos orgânicos voláteis; 
E que nesta mesma chaminé não foi 
realizada, em 05/11/04, a monitorização de 
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cádmio, mercúrio, arsénio, níquel, chumbo, 
crómio e cobre; 
Constata-se, igualmente, que na chaminé ST-
2001 não foi efectuada em 12/11/04 a 
monitorização de chumbo e cobre; 
Bem como que em 13/11/04 não foi realizada 
monitorização, na chaminé ST-3001, de 
chumbo e cobre; 
A recorrente omitiu os deveres de cuidado, 
zelo e vigilância que se lhe impunham e que 
ela era capaz de em concreto observar; 
 
Mais se provou que 
A recorrente solicitou, por carta datada de 
14/11/97 e dirigida a Sua Excelência a 
Ministra do Ambiente, a não aplicação da 
Portaria 286/93, de 12/03 no que respeita à 
unidade de recuperação de enxofre e a 
aplicação dos VLE’s previstos pela legislação 
alemã; 
Esta carta teve resposta da DRA – Norte, com 
parecer favorável à referida proposta mas 
condicionada ás condições descritas no ofício 
nº. 0006130 de 13/10/98; 
A recorrente enviou ao Instituto dos Resíduos, 
em 28/01/05, os resultados da monitorização 
das emissões gasosas da 2ª campanha de 
2004, referentes aos parâmetros metais 
pesados na fonte ST-4001 e COV’s na fonte 
ST-5201; 
A recorrente realizou a caracterização das 
emissões atmosféricas em termos de 
sulfureto de hidrogénio e COV’s nas fontes 
emissoras ST-0601, ST-1302, ST-1401, ST-
1601, ST-2001, ST-2401, ST-3001, ST-3701, 
ST-4001, ST-4002, ST-5201, em Setembro e 
Novembro de 2004; 
A recorrente realizou a caracterização das 
emissões gasosas na fonte ST-4002, em Maio 
de 2004, tendo a medição realizada pelo ISQ 
determinado os parâmetros As, Cd, Cr, Ni, 
Cu, Zn e Pb; 
A recorrente realizou a caracterização das 
emissões gasosas na fonte ST-2001, em Maio 
de 2004, tendo a medição realizada pelo ISQ 
determinado os parâmetros As, Cd, Cr, Ni, 
Cu, Zn e Pb;  
 
Factos não Provados 
Que em 16/06/04 não tenha sido realizada 
monitorização dos compostos orgânicos 
voláteis; 
Que em 20/11/04, na chaminé ST-4001, não 
tenha sido realizada monitorização de cádmio, 
níquel, mercúrio, arsénio, chumbo, crómio, 
cobre e sulfureto de hidrogénio; 
Que em 23/04/04, na chaminé ST-4002, não 
tenha sido realizada monitorização de 
chumbo, crómio, cobre e sulfureto de 
hidrogénio; 
Que em 02/11/2004 não tenha sido realizada 
monitorização de sulfureto de hidrogénio; 
Que em 14/04/04 e em 05/11/04 não tenham 
sido realizadas monitorizações de sulfureto de 
hidrogénio; 

Que em 27/04/04 não tenha sido efectuada a 
monitorização de cádmio, mercúrio e sulfureto 
de hidrogénio; 
Que em 12/11/04 não tenha sido realizada a 
monitorização de sulfureto de hidrogénio; 
Que em 13/11/04 não tenha sido realizada 
monitorização de sulfureto de hidrogénio; 
Que não se tenha procedido à monitorização 
de sulfureto de hidrogénio, em 13/04/04 e em 
04/11/04 na chaminé ST-1401, em 08/04/04 
e em 17/09/04 na chaminé ST-3701, em 
07/04/04 e em 20/11/04 na chaminé ST-
1302, em 06/04/04 e em 17/09/04 na 
chaminé ST-2401, e em 06/04/2004 e em 
16/09/04 na chaminé ST-5201; 
Que em 16/09/04, na chaminé ST-5201, não 
se tenha realizada monitorização de 
compostos orgânicos voláteis; 
Que em 16/09/04, na chaminé ST-3801, não 
se tenha realizado a monitorização de 
partículas, dióxido de enxofre, óxidos de 
azoto e compostos orgânicos voláteis; 
 
O Direito: 
A recorrente, de forma velada, questiona o 
quadro fáctico apurado na primeira instância, 
«técnica» condenada ao insucesso e que não 
releva. Importa lembrar à recorrente, quanto 
ao âmbito do recurso, que nos termos do 
art.º 75º do RGCO, a 2ª instância «apenas 
conhece da matéria de direito», o que 
admitindo o conhecimento dos vícios 
documentados no «texto» da decisão 
recorrida, a chamada revista ampliada, o 
certo é que a recorrente os não suscita e nós 
também os não vislumbramos.  
Não merece, assim, a factualidade assente 
qualquer reparo. 
Sustenta a acoimada que vinha acusada e foi 
condenada por ter infringido várias normas 
contidas no Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de 
Novembro, em concreto, o disposto nos seus 
artigos 10, n.º 2, 12º, 15º, n.º 1 e 34º, n.º 1, 
mas à data da alegada prática da contra-
ordenação o Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de 
Novembro, já se encontrava revogado. Ora, 
nos termos do disposto no n.º 1 do art. 3º do 
RGCO, a punição da contra-ordenação é 
determinada pela lei vigente no momento da 
prática do facto ou do preenchimento dos 
pressupostos de que depende, pelo que a 
decisão recorrida é manifestamente ilegal. 
Não assiste razão à recorrente. O Decreto-Lei 
n.º 78/2004 entrou em vigor em 4 de Julho 
de 2004. Percorrida a factualidade assente 
constata-se que, parte dos factos foram ainda 
praticados na vigência do Decreto-Lei n.º 
352/90, concretamente 16 de Junho de 2004, 
5 de Abril de 2004 e 14 de Abril de 2004. As 
obrigações relativas às monitorizações e aos 
prazos estabelecidos, no Decreto-Lei n.º 
352/90 e Decreto-Lei n.º 78/2004, são iguais, 
pelo que a acoimada continuava obrigada, 
após a entrada em vigor da nova lei, a 
realizar as monitorizações. O facto punível 
segundo a lei vigente no momento da sua 
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prática continua a ser punível se a lei nova o 
mantém como infracção igualmente punível, 
art.º 3º do RGCO. Como o comportamento da 
recorrente foi reiterado e se prolongou no 
tempo, começou na vigência de uma lei e 
acabou quando já vigorava outra, o único 
reparo a fazer à decisão recorrida – dado que 
a sucessão de leis nada alterou de relevante – 
é o de que devia ter referido expressamente 
essa realidade. Depois, como foi considerada 
a prática de um único ilícito, o regime legal 
aplicável, dada a similitude de regimes, devia 
ter sido o vigente no momento em que se 
praticou o último acto, artºs 3º e 5º do 
RGCO. Essa situação não configura 
irregularidade, nem sequer alteração de 
qualificação jurídica, merecendo tão só o 
«reparo» acima referido. 
Alega a recorrente que a sentença 
desconsiderou e desatendeu o disposto no n.º 
1 do art. 43º do Decreto-Lei n.º 78/2004, de 
3 de Abril, em claro prejuízo da Recorrente, 
pois à data da prática dos factos, ainda se 
encontrava no prazo de dois anos legalmente 
concedido para adaptação ao regime jurídico 
em vigor. 
Diz o referido artigo 43º n.º1: 
«Para se adaptarem ao regime estabelecido 
no presente diploma as instalações existentes 
que estavam abrangidas pelo âmbito do 
Decreto-Lei n.º 352/90, de 9 de Novembro, 
dispõem de dois anos, contados a partir da 
data da entrada em vigor do presente 
Decreto-Lei (…)». 
 
Segundo o entendimento da recorrente, 
depois da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 
78/2008 e durante dois anos, existiu nesta 
matéria um vazio legal.  
Se é suposto que o legislador não crie 
soluções legislativas desrazoáveis, essa 
directiva, mais do que o legislador, interpela e 
destina-se ao intérprete: que não construa 
soluções destituídas de razoabilidade.  
No caso, como vimos, as instalações em 
causa já estavam abrangidas pelo regime do 
Decreto-Lei n.º 352/90 matéria que continuou 
regulada em termos simétricos no Decreto-Lei 
n.º 78/2004. Disse o legislador no Preâmbulo 
do Decreto-Lei n.º 78/2004, que «se pretende 
possibilitar uma resposta mais eficaz e 
ajustada às necessidades de actualização de 
conceitos, metodologias, princípios e 
objectivos e, de um modo geral, definir os 
traços fundamentais de uma verdadeira 
política de prevenção e controlo da poluição 
atmosférica». 
É conhecido que os autores de projectos 
legislativos aproveitam o preâmbulo para dar 
conta das suas preocupações, propósitos e 
desígnios, bem como das ponderações e das 
escolhas feitas. Acolhendo-nos à expressão a 
este propósito correntemente utilizada, é aqui 
que os legisladores põem a descoberto a 
«filosofia» que fundamenta e dá sentido aos 
seus projectados diplomas. O que 

normalmente é feito com relativo 
desenvolvimento e prolixidade, sem as 
constrições de economia e racionalidade que, 
depois, presidem aos articulados e que em 
geral, obrigam a sopesamento das palavras e 
a contenção verbal[1].  
Ora quem quer dar resposta mais eficaz não 
cria um «vazio legislativo» de dois anos numa 
matéria já regulada e que vai continuar 
regulada nos mesmos termos; só por 
distracção se pode defender esse absurdo. 
Um legislador razoável teria prolongado pelo 
menos a aplicação do anterior regime até à 
efectiva aplicação do novo. É assim patente 
que a abordagem literal do preceito feita pela 
recorrente conduz a resultados absurdos.  
Bem lido o questionado art.º 43º diz coisa 
diversa e não se presta aos equívocos 
veiculados pela recorrente. Às instalações que 
já estavam abrangidas pelo Decreto-Lei n.º 
352/90 e continuaram a estar abrangidas, 
sem inovação, pelo Decreto-Lei n.º 48/2004, 
aplica-se, sem qualquer hiato, o novo regime 
após a sua entrada em vigor. Se o regime de 
controlo é o mesmo, como se justifica o vazio 
de dois anos, quando a meta do legislador é 
melhorar a qualidade ambiental? Os dois anos 
para a adaptação só se justifica e por isso só 
se aplica, logicamente, ao regime inovador 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 78/2004. Só 
por imperdoável distracção é que se pode 
retirar do questionado normativo, que numa 
situação como a em apreço, durante dois 
anos após a entrada em vigor do Decreto-Lei 
n.º 78/2004, vigora a «lei da selva». Que não 
é assim e que até a recorrente sabia que não 
era assim, lá está o facto de que foi fazendo 
algumas medições... 
Donde e sem necessidade de outras 
considerações, concluiu-se pela 
improcedência do recurso. 
 
Decisão: 
Nega-se provimento ao recurso. 
Custas pela recorrente fixando-se a taxa de 
justiça em 5 UC.  
 
Porto, 7 de Outubro de 2009 
António Gama Ferreira Ramos 
Manuel Ricardo Pinto da Costa e Silva 
___________ 
[1] Costa Andrade, Lei-Quadro da Política 
Criminal, RLJ 135º p. 263. 
 
[voltar] 
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Sumário nº 7038 
 
 
 
Proc. nº 15788/08.2 TDPRT-A.P1 
Tribunal da Relação do Porto 
(2ª Secção Criminal – 4ª Secção Judicial) 
Origem: .º Juízo do Tribunal de Instrução 
Criminal do Porto 
Espécie: incidente de quebra de sigilo 
bancário. 
 
 
Acordam, em conferência, na 2ª Secção 

Criminal do Tribunal da Relação do Porto: 
 
I – Relatório: 
 
Nos autos de inquérito supra identificados, em 
que é participante B………., com os sinais dos 
autos, investigam-se factos susceptíveis de 
integrarem a prática de crimes de furto, 
burla, falsificação de documento, pelo menos.  
De acordo com o participado (pois que nada 
foi junto a estes autos que permita concluir 
sequer que existem quaisquer indícios) a 
«suspeita» (os elementos que instruem estes 
autos não permitem ir mais longe) C………., 
que, ao que «parece», terá sido funcionária 
do denunciante, prestando serviço na 
residência deste último, ter-se-á apropriado 
da quantia global de dois mil, quinhentos e 
oitenta e nove euros e dezassete cêntimos, 
que seria destinada a pagar à Segurança 
Social os descontos referentes a uma 
empregada doméstica do denunciante, bem 
como os próprios descontos da denunciada, 
tendo forjado os correspondentes documentos 
com vista a comprovar a inscrição da dita 
empregada doméstica na Segurança Social, 
além de que ter-se-á apropriado também de 
diversa documentação do denunciante, 
incluindo quatro cartões bancários e cheques 
emitidos em favor da firma de que é sócio-
gerente, e terá usado um dos referidos 
cartões, efectuando movimentos bancários 
nos anos de 2005 a 2008, designadamente 
para pagamento de serviços/compras, tendo 
efectuado ainda levantamentos em caixa 
«ATM», bem como (ter-se-á apropriado) de 
cheques que terá utilizado em seu proveito, 
tudo nos moldes descritos na participação de 
fls. 3 a 10 destes autos, aqui tida como 
reproduzida. 
Sempre de acordo com os elementos 
disponíveis nos autos, constata-se que o 
«D……….», a pedido do Ministério Público, não 
facultou os solicitados elementos bancários 
referentes à conta ou contas bancárias, mais 
concretamente, a identificação dos titulares 
da conta ou contas onde os referenciados 
cheques terão sido depositados (cfr. fls. 11 a 
13 destes autos). 
Na sequência de tal, o Juiz de Instrução 
Criminal exarou o despacho de fls. 15 destes 
autos, através do qual suscitou o presente 

incidente de quebra de sigilo bancário, com 
vista à obtenção de tais solicitados elementos. 
Nesta Relação, o Ministério Público exarou o 
parecer de fls. 20 destes autos, através do 
qual preconizou a remessa ao Ministério 
Público dos elementos em causa. 
Recebidos os autos, o ora relator solicitou que 
fosse junto aos autos a certidão da promoção 
do Ministério Público que terá dado origem ao 
referido despacho do TIC, que originou os 
presentes autos, com vista a uma melhor 
percepção da imprescindibilidade do 
formulado pedido de dispensa, ali se 
anotando que se ignorava se a denunciada 
eventualmente explicou o sucedido e se, em 
virtude disso, foi possível obter 
«voluntariamente» - ou se tal era possível – 
os elementos bancários em apreço (cfr. fls. 21 
dos autos).  
Como resposta foi apenas remetida a estes 
autos certidão do despacho do JIC, o antes 
referido e, por isso, já constante dos autos. 
 
Colhidos os vistos, realizou-se a conferência, 
nada obstando ao conhecimento do mérito do 
requerido. 
 
II – Fundamentação: 
 
Cremos hoje absorvido que desde que o sigilo 
bancário apareceu explicitado em Portugal 
pela primeira vez, através do Regulamento 
Administrativo do Banco de Portugal, até à 
actualidade, ou seja, mercê da publicação do 
Dec-lei nº 298/92, de 31/12, diploma que 
aprovou o Regime Geral das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras, e pelo qual 
se rege actualmente o sigilo bancário, tal 
matéria sofreu sucessivas alterações, 
consoante a diversa «ratio» que enformava 
cada momento histórico-político que foi 
perpassando pela nossa sociedade[1]. 
Acresce que posteriormente à publicação da 
Lei nº 2/78 verificou-se uma certa evolução 
marcada por um certo enfraquecimento do 
segredo bancário, o qual, perante o Estado, 
teve como causas próximas apenas exigências 
policiais e fiscais.[2] 
No entanto, e mercê da constatada evolução 
de tal temática, passou a ser sustentado, 
mormente ao nível de variada jurisprudência, 
que o interesse na boa administração da 
justiça é manifestamente superior ao da 
obtenção e manutenção de um clima de 
confiança na banca[3].  
Por último, convirá reter-se o estipulado no 
artigo 135º, nº 3, do Código de Processo 
Penal, preceito que traduz basicamente a 
ideia de que deve ponderar-se a natureza e 
preponderância dos interesses em disputa, ou 
seja, por um lado a reserva da vida privada e, 
por outro, a boa administração da justiça, 
atentos os bens jurídicos a proteger.  
Por outro lado, é certo que a situação 
económica do cidadão espelhada na sua conta 
bancária, incluindo as operações activas e 
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passivas nela registadas e os dados de 
identificação pessoal nela inscritos, faz parte 
do âmbito de protecção do direito à reserva 
da intimidade da vida privada, previsto pelo 
artigo 26º, nº 1, da Constituição da República 
Portuguesa. E daí que os membros, 
empregados e colaboradores das instituições 
de crédito estão sujeitos ao dever de segredo 
profissional que abrange o conteúdo material 
das informações solicitadas (cfr. artigo 78º, 
nºs 1 e 2, do Regime Geral das Instituições 
de Crédito e Sociedades Financeiras, 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 298/92, de 31 
de Dezembro, recentemente alterado pela Lei 
nº 94/09, de 01/09, e artigo 195º, este do 
Código Penal). 
No entanto, e porque não se trata de um 
direito absoluto, o mesmo pode sofrer 
restrições impostas pela necessidade de 
salvaguardar outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos, como por 
exemplo o interesse do Estado na 
prossecução da investigação criminal[4]. 
De resto, não poderão esquecer-se as 
próprias regras gerais substantivas penais, 
das quais decorre que a ilicitude é excluída 
quando o facto for praticado no cumprimento 
de um dever imposto por lei ou por ordem 
legítima da autoridade (cfr. artigo 31º, nº 1, 
alínea c), do Código Penal) e que, em caso de 
conflito no cumprimento de deveres jurídicos 
ou de ordens legítimas da autoridade, não é 
ilícito o facto de quem visa satisfazer dever ou 
ordem de valor igual ou superior ao dever a 
sacrificar (cfr. artigo 36º, nº 1, do Código 
Penal). 
Por outro lado, decorre do preceituado no 
artigo 135º, nº 3, aplicável por força da 
remissão contida no artigo 182º, nº 2, ambos 
do Código de Processo Penal, a expressa 
salvaguarda do princípio da prevalência do 
interesse preponderante como factor decisivo 
na análise de situações que envolvam o 
segredo profissional.  
Anote-se, por último, e agora em sede de 
pressupostos formais, que o requerido deve 
estar de acordo com a fixada interpretação 
jurisprudencial decorrente do Acórdão de 
fixação de jurisprudência nº 2/2008, de 
13/02, ou seja, o pedido apenas pode ser 
apreciado se previamente se constatar a 
legitimidade da recusa por parte da entidade 
bancária[5]. 
Ora, e partindo de um tal enquadramento 
legal e, a par, interpretativo e jurisprudencial, 
dir-se-á que o caso vertente não merece 
provimento. 
Na verdade, e por um lado, não foi junto aos 
autos, mesmo apesar do requerido, como se 
viu, o despacho do Ministério Público que 
legitimasse (ou que, e no mínimo, tornasse 
entendível) o despacho do JIC que deu origem 
ao presente incidente, pelo que os elementos 
disponíveis não permitem reter a 
imprescindibilidade do requerido, uma vez 
que se ignora (tal como constava 

exemplificativamente, do mencionado e não 
satisfeito despacho), desde logo, qual a 
reacção da suspeita (se é que foi já inquirida 
ou interrogada), o que poderia, só por si, 
resolver a questão, ou seja, possibilitar a 
(eventualmente colaborante) obtenção dos 
elementos em apreço (quer por si, quer 
identificando outros eventuais envolvidos que 
nisso eventualmente viessem a consentir). 
Por outro lado, e para além do referido 
aspecto, não se vislumbra que da parte do JIC 
tivesse existido uma concreta actuação que 
levasse à impossibilidade de obter da referida 
entidade bancária tais elementos. 
Na verdade, e analisada a resposta dada por 
tal entidade, que consta de fls. 13 e 14 destes 
autos, constata-se que a mesma coloca a 
hipótese de colaborar, prestando os 
solicitados elementos, desde que o JIC 
entendesse que a inicial (e única) recusa era 
ilegítima, posição cautelar assumida 
(compreensivelmente) por tal entidade que 
não obteve resposta por parte do JIC, daí se 
inferindo, claramente, que não existe ainda 
uma definitiva recusa por parte de tal 
entidade em facultar os solicitados elementos. 
Ou seja, e quanto a este último aspecto, 
ressalta dos autos que não foi dado (ainda) 
cabal cumprimento ao estatuído no artigo 
135º, nº 2, do Código de Processo Penal, o 
que era possível, pois que, e salvo melhor 
opinião, os elementos solicitados não 
contendem minimamente com o sigilo 
bancário, tal como a lei o define (anote-se 
que se pretende saber apenas a identificação 
dos titulares da conta ou contas onde os 
referenciados cheques terão sido depositados, 
o que não contende com a «invasão» da 
«vida» bancária» dos visados), pelo que, não 
se verificam sequer os pressupostos 
«formais» que legitimariam a aqui trazida 
pretensão, a saber, a existência de uma 
ilegítima recusa (tal como foi considerado 
pelo JIC). 
Para além disso, cremos ainda inexistente a 
constatação de uma irreversível 
impossibilidade de prosseguir a investigação 
sem a quebra do sigilo bancário, pelo que, e 
conforme decorre do assinalado 
enquadramento legal, não pode afirmar-se 
que esteja já presente um inevitável 
confronto entre os interesses em disputa que 
pudesse alicerçar, do ponto de vista 
substantivo, a pretendida opção legal. 
Assim sendo, na conjugação de tais 
assinaladas «lacunas», e ao menos por ora, 
não poderá ser satisfeita a pretensão aqui 
infundadamente trazida. 
 
III – DISPOSITIVO: 
 
Pelo exposto, os juízes acordam em indeferir 
a requerida quebra de sigilo bancário.  
 
Sem tributação. 
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Porto, 19/10/2009[6]. 
António José Moreira Ramos 
David Pinto Monteiro 
________________________ 
[1] Veja-se, o Dec-lei nº 47909, de 
07/09/1967, o Dec-lei nº 644/75, de 15/11, e 
o Dec-lei nº 2/78, diplomas cuja leitura, 
mormente dos respectivos preâmbulos, 
permite reter a respectiva e diversificada 
«ratio» subjacente. 
[2] Neste sentido, veja-se, António Menezes 
Cordeiro, in Direito Bancário, pág. 317.  
[3] Vide, e para situar a antiguidade de tal 
entendimento, o Ac. do Tribunal da Relação 
de Évora, de 11/10/94, in CJ, Ano XIX, Tomo 
IV, pág.286. 
[4] Neste sentido, vide o Ac. do STJ publicado 
na CJ, Ano V, Tomo 1, Págs. 44 e segts., no 
qual se sustenta que o sigilo bancário, 
traduzindo embora um direito inquestionável, 
não é absoluto, podendo ceder perante outros 
direitos assegurados pelo Estado, 
designadamente, o de acesso à Justiça. 
[5] Neste aresto decidiu-se que:  
Requisitada a instituição bancária, no âmbito 
de inquérito criminal, informação referente a 
conta de depósito, a instituição interpelada só 
poderá legitimamente escusar-se a prestá-la 
com fundamento em segredo bancário. 
Sendo ilegítima a escusa, por a informação 
não estar abrangida pelo segredo, ou por 
existir consentimento do titular da conta, o 
próprio tribunal em que a escusa for 
invocada, depois de ultrapassadas eventuais 
dúvidas sobre a ilegitimidade da escusa, 
ordena a prestação da informação, nos 
termos do nº 2 do art. 135º do Código de 
Processo Penal. 
Caso a escusa seja legítima, cabe ao tribunal 
imediatamente superior àquele em que o 
incidente se tiver suscitado ou, no caso de o 
incidente se suscitar perante o Supremo 
Tribunal de Justiça, ao pleno das secções 
criminais, decidir sobre a quebra do segredo, 
nos termos do nº 3 do mesmo artigo. 
[6] Composto e revisto pelo relator - versos 
em branco (artigo 94º, nº2, do Código de 
Processo Penal). 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7040 
 
 
Processo nº 533/02.4 TAMTS.P1 
Relator: - Adelina Barradas de Oliveira  
Vindos de: - TIC  
Recorrentes: - MP 
 

Acordam na 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto 

 
1 – Nos presentes autos em que é arguido 
B………., veio o MP, interpor recurso do 
despacho de não pronúncia apresentando as 
seguintes motivações: 
 
O crime de fraude na obtenção de subsídio e 
o crime de desvio de subsídio têm natureza 
diversa. O primeiro é “uma espécie de burla” 
que se consuma com a disponibilização ou 
entrega do subsídio ou subvenção ao agente 
da infracção. 
 
Na estrutura do Dec lei 28/84 de 20.1, este 
crime de fraude precede imediatamente o de 
desvio de subsídio, podendo este último ser 
cometido sem que o agente da infracção 
cometa o crime de fraude na obtenção de 
subsídio. 
O bem jurídico protegido no crime de desvio 
de subsídio consiste na frustração, pelo 
agente da infracção, dos fins de política 
económica pretendidos com a subvenção. 
 
No caso dos autos, tendo sido concedido o 
subsídio para o arguido constituir uma 
empresa e nela criar três pontos de trabalho 
para deficientes ou desempregados, e tendo o 
arguido recebido a comparticipação financeira 
de 7.337.200$00 com que adquiriu diversos 
equipamentos, sem que tenha concretizado e 
concluído o projecto financiado, existem 
indícios suficientes para a pronúncia face ao 
disposto no artº 308º nº 1 CPP, 
nomeadamente porque o arguido transferiu 
um deles para um estabelecimento de que era 
titular, sem relação alguma com o projecto 
financiado. 
 
O despacho recorrido interpretou e aplicou 
incorrectamente o artº 37º do Dec-lei 28/84 
de 20.1 e, bem assim o artº 308º nº 1 do 
CPP. 
 
Deve assim ser revogado e substituído por 
outro que pronuncie o arguido a fim de o 
processo prosseguir para julgamento. 

* 
O arguido respondeu ao recurso da seguinte 
forma. 
 
Dos factos apurados na instrução é forçoso 
concluir que as dúvidas razoáveis quanto à 
condenação do recorrente existem e em 
maior grau que as eventuais certezas da sua 
condenação. 
 
Devendo por isso ser considerado os indícios 
insuficientes por interpretação à contrário do 
disposto no artº 283º nº 2 ampliado em sede 
de instrução por força do nº 2 do artº 308º nº 
2 ambos do CPP. 
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Não se pode dar como provado que tivesse 
saído “ frustrados todos os objectivos da 
política económica pretendidos como a 
concessão de subvenção”. 
 
Pois necessariamente seremos levados a 
comprovar terem sido efectuados 
investimentos a que se destinava a verba 
recebida pelo recorrente. 
 
E que o recorrente não recebeu qualquer 
valor a titulo de subvenção pela criação de 
postos de trabalho. 
 
Ao apreciar a conduta das partes envolvidas 
no contrato de concessão de incentivos em 
causa nos autos, nos parece claro que não 
deveria ter sido iniciado o presente 
procedimento criminal sem ter existido o 
impulso de resolução unilateral do mesmo, 
por parte do CCRN. 
 
Por força do exposto decidiu e bem o Sr. Juiz 
a quo em proferir o competente despacho de 
não pronúncia, não tendo sido violadas as 
normas citadas pelo recorrente. 
 
Nos termos e fundamentos, certamente 
supridos por vossas excelências, em que deve 
ser negado provimento ao presente recurso 
sendo consequentemente mantido o douto 
despacho de não pronuncia proferido, 
fazendo-se assim neste Tribunal a tão 
costumada justiça. 
 
Neste Tribunal, a Exmª Procuradora Geral -
Adjunta emitiu douto parecer  
No sentido de que o recurso merece 
provimento. 

* 
Resulta do douto despacho recorrido o 
seguinte: 
Despacho de não pronúncia proferido nos 
autos de instrução no …/06 (inquérito no o 
533/02.4T AMTS).  
O arguido B………. veio requerer a abertura da 
instrução por não se conformar com a 
acusação formulada pelo Ministério Público 
que lhe imputa a autoria de um crime de 
desvio de subsídio previsto e punível pelo 
artigo 37.°, nº 1, e nº 3, com referência ao 
artigo 21.° todos do Decreto-Lei nº 28/84, de 
20/01.  
Alegou o que melhor consta do requerimento 
de fls. 240 a 256 no sentido da sua não 
pronúncia.  
Não há nulidades ou quaisquer outras 
questões prévias ou incidentais que obstem 
ao conhecimento do mérito ou que ora 
cumpra conhecer.  
Nos termos do artigo 286º do Código de 
Processo Penal, a instrução visa a 
comprovação judicial da decisão de deduzir 
acusação em ordem a submeter ou não a 
causa a julgamento.  

Assim, se até ao encerramento da instrução 
tiverem sido recolhidos indícios suficientes de 
se terem verificado os pressupostos de que 
depende a aplicação ao arguido de uma pena 
ou de uma medida de segurança, o juiz 
pronuncia o arguido pelos factos respectivos; 
caso contrário, profere despacho de não 
pronúncia - artigo 308° do Código de 
Processo Penal.  
Só podem considerar-se suficientes os indícios 
quando deles resulta uma possibilidade 
razoável de condenação do arguido numa 
pena ou medida de segurança - artigo 283° 
do Código de Processo Penal.  
Ponderada e compulsada toda a prova 
produzida, verifica-se que a prova 
testemunhal produzida na instrução a 
requerimento do arguido veio confirmar e 
justificar, indiciariamente, os factos essenciais 
alegados no requerimento de abertura de 
instrução, nomeadamente nos artigos 18° a 
21°, a fls. 243, que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos.  
Não há dúvida que o arguido não cumpriu 
integralmente o contrato de concessão de 
incentivos, mas já se nos afigura 
insuficientemente indiciado, e insusceptível de 
provar em julgamento, que o referido 
incumprimento tenha sido deliberado no 
momento em que o arguido recebeu a 
comparticipação financeira de Esc. 
7.337.200$00, montante que indiciariamente 
utilizou para a compra do equipamento 
destinado ao projectado centro de cópias.  
É verdade que o projecto apresentado pelo 
arguido se destinava, também, à criação de 
postos de trabalho, cfr. o objectivo principal 
do regime de incentivos às microempresas, 
nos termos do artigo 2°, a) do respectivo 
regulamento, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n. ° 154/96, de 17/09, 
como aliás o revela o Anexo II do contrato de 
concessão de inventivos, reproduzido a fls. 11 
do apenso "Anexo I" dos presentes autos. O 
arguido devia criar três postos de trabalho 
destinados a "desempregados ou deficientes".  
Mas o facto de o arguido não ter levado 
avante o seu projecto não permite concluir, 
para além de uma dúvida razoável, que tenha 
comprado esse equipamento para uma 
finalidade alheia à instalação da nova 
empresa - "centro de cópias",  
Com efeito, conforme o alegado na acusação, 
no artigo 10.°, o arguido arrendou um 
estabelecimento comercial sito no nº … da 
Rua ………., em Matosinhos, conforme prova 
documental de fls. 70 a 74.  
Esse contrato de arrendamento tem a data de 
12 de Outubro de 1998, e cfr. do artigo 
segundo do respectivo contrato emerge o 
local arrendado destinava-se a "centro de 
reprodução de cópias" não podendo ser 
utilizado para outros fins. A renda anual 
estabelecida foi de Esc. 1.560.000$00, 
obrigando-se o arrendatário a suportar ainda 
as despesas de condomínio, cfr. artigos 2.° e 
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7.° do contrato. Resulta ainda do depoimento 
da testemunha inquirida a fls. 79 a 81 que o 
arguido, arrendatário do espaço, procedeu a 
obras no mesmo, criando as condições para a 
instalação do centro de cópias, e que "nada 
faria supor que o arrendatário não tivesse 
intenção de o utilizar, além disso o 
arrendatário manteve o espaço durante 17 
meses". Efectivamente, se o arguido tinha a 
intenção de desviar o subsídio e o 
investimento para um supermercado, por que 
motivo iria despender verbas a arrendar um 
espaço próprio para o centro de cópias, 
suportando as respectivas rendas, e as 
despesas com as obras de preparação? A 
acusação não dá resposta razoável a esta 
interrogação, e aquela actuação do arguido 
não se coaduna, não se enquadra no 
comportamento delinquente de quem 
pretende desviar um subsídio.  
Do depoimento da testemunha referida 
resulta que o arguido pagou pelo menos as 
rendas devidas pela utilização do locado até 
Fevereiro de 2000, inclusive (fls. 80), o que 
significa que pagou mais de um ano de 
rendas, num montante aproximado de Esc. 
1.800.000$00, e a realizar obras em 
montante concretamente não apurado.  
O incentivo era destinado ao investimento na 
aquisição do equipamento, e esse foi 
efectivamente comprado pelo arguido como 
dos autos resulta.  
Aliás, nos termos do ponto 4. da cláusula 
quinta do contrato de concessão de 
incentivos, a fls. 9 dos autos e fls. 51 do 
apenso, "os pagamentos ao Promotor dos 
incentivos concedidos ao investimento serão 
efectuados após a comprovação da utilização 
da totalidade dos capitais próprios e alheios 
ao projecto aprovado.  
O incentivo foi concedido para o investimento 
normal no equipamento, conforme requerido 
pelo arguido cfr. fls. 55, e não 
especificamente para a criação de postos de 
trabalho ou do próprio emprego.  
O arguido pediu o incentivo em 26 de Abril de 
1999, e só terá recebido o valor em Julho de 
1999 cfr. se indicia de fls. 55 e 27.  
Por sua vez, o equipamento comprado pelo 
arguido em Abril de 1999, e a pagar em Maio 
de 1999, teve um custo de aquisição muito 
superior ao do incentivo, conforme se verifica 
pelos documentos de fls. 76 e 77, e foi 
descarregado na morada do destinatário, no 
estabelecimento arrendado para o centro de 
cópias, cfr. se indicia dos autos, 
nomeadamente a fls. 96, 77 e da informação 
de fls. 54, datada de 5/03/2001, que refere 
ter o arguido desmontado a loja de um dia 
para o outro, o que indicia que a loja chegou 
efectivamente a ser equipada (no mesmo 
sentido o oficio de fls. 143).  
Do despacho do Ministério Público a fls. 131: 
"O momento decisivo para a, consumação [do 
crime] é, por um lado, a perda definitiva e 
irreversível do dinheiro pelo cedente e, por 

outro lado, a disponibilidade efectiva dessa 
quantia pela «pessoa» beneficiada, ou seja, a 
transferência da disponibilidade do subsídio 
para a titularidade de quem o recebe".  
Ora, nesse momento da suposta consumação 
do alegado crime de desvio de subsídio, o 
arguido não levou, nem podia ter levado o 
equipamento para o estabelecimento de 
supermercado "C………., Lda." Em Castro 
Daire, pela simples razão que nessa época 
esse estabelecimento não existia, cfr. fls. 103 
a 106 e 165.  
Nestes termos, a acusação é inconsistente 
com a prova indiciária recolhida, no inquérito 
e na instrução, e a sua procedência seria 
muito improvável.  
Nestes termos e em conformidade com o 
disposto no artigo 307.°, n.o 1 e 308.° do 
Código de Processo Penal, não pronuncio o 
arguido B………., determinando o 
arquivamento dos autos.  

*** 
O âmbito do recurso é delimitado pelas 
conclusões do recorrente (cfr., entre outros, 
os Acs. do STJ de 16.11.95, de 31.01.96 e de 
24.03.99, respectivamente, nos BMJ 451° - 
279 e 453° - 338, e na Col (Acs. do STJ), Ano 
VII, Tomo 1, pág. 247, e cfr. ainda, arts. 403° 
e 412°, n° 1, do CPP). 

**** 
Cumpre decidir: 
A questão em causa nos presentes autos, 
implica decidir se existem nos autos indícios 
suficientes para pronunciar o arguido e, 
portanto, sujeitá-lo a julgamento ou não pelo 
crime pelo qual foi acusado. 
Como já supra consta o Mmº Juiz, com os 
argumentos constantes dos autos, entendeu 
não ser de pronunciar o arguido pelo crime 
delimitado pela acusação. 
Vejamos: 
Nos termos do disposto no art. 286.° n.° 1 do 
CPP 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. 
A instrução tem como finalidade comprovar 
judicialmente a decisão de deduzir acusação 
ou de arquivar o inquérito, em ordem a 
submeter ou não a causa a julgamento — 
art.° 286°, n.° 1 do Código de Processo 
Penal. 
 
Dispõe o art.° 308° do Código de Processo 
Penal que «se até ao encerramento da 
instrução, tiverem sido recolhidos indícios 
suficientes de se terem verificado os 
pressupostos de que depende a aplicação ao 
arguido de uma pena ou de uma medida de 
segurança, por despacho, pronuncia o arguido 
pelos factos respectivos (...)». 
 
Por sua vez, de harmonia com o estatuído no 
art.° 283°, n° 2 do Código de Processo Penal, 
«consideram-se suficientes os indícios sempre 
que deles resultar uma possibilidade razoável 
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de ao arguido vir a ser aplicada, por força 
deles, em julgamento, uma pena ou uma 
medida de segurança». 
 
O conceito de “indícios suficientes” utilizado 
na acusação e na pronúncia tem o mesmo 
significado, sendo certo que, na instrução, a 
entidade que formulará tal juízo, 
necessariamente um Juiz de Direito, 
encontra-se totalmente desligada do processo 
investigatório e da dedução da acusação, pelo 
que reúne, objectivamente, condições de 
imparcialidade e distanciamento face à 
decisão de acusar. Por outro lado, ao existir 
na instrução, pelo menos, uma fase 
contraditória, os indícios carreados para os 
autos são sujeitos a uma crítica anteriormente 
inexistente, pelo que, a subsistirem, adquirem 
‘uma maior consistência e credibilidade. 
 
Só é legítimo ao Estado submeter alguém a 
julgamento pela prática de um crime havendo 
motivos suficientemente fortes para tal, 
motivos que justifiquem pois a ida de alguém 
a julgamento e que, funcionem quase como 
uma garantia de que, seguramente, face às 
provas que poderão ser reproduzidas e 
analisadas em audiência de julgamento, será 
condenado embora, tal possa não acontecer. 
 
Os tais indícios suficientes são de primordial 
importância e, deverão ser avaliados tendo 
em conta duas perspectivas autónomas:  
- uma primeira, sobre a imputação 
propriamente dita dos factos ao arguido, no 
sentido de apurar se o mesmo pode ser 
responsabilizado jurídico-penalmente pelos 
mesmos;  
- uma segunda, sobre a consistência do 
acervo probatório recolhido e da sua 
reprodutibilidade em audiência de 
julgamento, à luz da regra segundo a qual 
apenas a prova produzida e/ou susceptível de 
ser valorada na fase de julgamento pode 
fundar uma decisão de condenação. 
 
As certezas resultantes ou, contidas nesses 
indícios suficientes, devem ser compatíveis e, 
demonstrativas de uma verdadeira convicção 
de probabilidade de futura condenação. E é 
precisamente na interacção entre o juízo de 
probabilidade e o juízo de certeza, que está a 
chave para o correcto entendimento do 
conceito de indícios suficientes, 
 
O juízo de certeza, enquanto afirmação de 
conformidade de um enunciado de facto com 
a realidade ontologicamente considerada, 
assenta necessariamente numa avaliação 
subjectiva. Parte de um conjunto de indícios e 
traduz-se numa convicção, num íntimo 
convencimento sobre a solidez de tal 
conformidade. Como ensina o Professor 
Castro Mendes, toda a convicção humana é 
uma convicção de probabilidades.  

O mesmo se passa com o juízo de 
probabilidade, que assente sempre no 
subjectivismo de quem o formula, resultado 
da avaliação dos indícios apurados e da sua 
valia. 
Ora, o que distingue fundamentalmente o 
juízo de probabilidade do juízo de certeza é a 
confiança que nele podemos depositar e não o 
grau de exigência que nele está pressuposta. 
Porque, na realidade, apenas depois de 
sujeitos a audiência de julgamento, pública e 
integralmente contraditória, assente na 
imediação e oralidade é que os indícios que 
fundam a acusação ou pronúncia adquirem a 
consistência e credibilidade que permite o 
juízo de certeza e a portanto a condenação ou 
a absolvição. 
 
A acusação apenas é deduzida após encerrado 
o inquérito, numa situação tal que permite ao 
Ministério Público tomar uma “decisão de 
mérito” sobre o exercício da acção penal, 
acusando ou arquivando.  
Pode então concluir-se que o momento do 
encerramento do inquérito é aquele em que 
os indícios, por não contraditados, serão mais 
fortes. 
Se a prova indiciária não tem ou não atinge, 
no momento da acusação ou da pronúncia, a 
força necessária para formar a convicção 
razoável sobre a futura condenação, a certeza 
inabalável de que alguém será sujeito a 
julgamento e com certeza condenado, então 
não deverá o processo prosseguir, pois 
certamente essa convicção não será 
alcançada nas fases posteriores uma vez que 
a tendência é, como sabemos o atenuar dos 
indícios existentes quer pela possibilidade que 
tem o arguido de não falar, quer pela hipótese 
das testemunhas e até mesmo os ofendidos 
não irem prestar depoimento, quer porque a 
preparação da defesa pode criar dúvidas 
razoáveis no espírito do julgador. 
 
Pensar de outra forma, seria colocar em causa 
desde logo o princípio do in dubio pro reo, 
enquanto corolário do princípio da presunção 
da inocência, que deve ter aplicação em todas 
as fases do processo penal, mormente na 
formulação do juízo de probabilidade de 
futura condenação.  
Assim há que ter em conta que, está vedado 
ao Juiz submeter uma pessoa a julgamento 
imputando-lhe factos sobre os quais, findo o 
inquérito ou a instrução, subsistam dúvidas 
razoáveis porque inexistem indícios 
suficientes da prática do ilícito como a lei o 
fórmula. 
 
Como se escreve no Ac. TC n.° 439/2002, «se 
o Tribunal que pronunciar não demonstrar 
que ultrapassou as dúvidas sobre uma 
objectiva possibilidade de condenação através 
de um juízo probabilístico apoiado nos factos 
constantes da acusação, estará a enfraquecer 
intensamente de conteúdo a garantia 
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processual, suportada pelo contraditório, 
consistente em poder infirmar a 
sustentabilidade da acusação e anulará, na 
prática, a possibilidade de o arguido impedir a 
sua submissão a julgamento». 
 
Analisemos então o crime de desvio de 
subsídio p.p.p. artº 37º nº 1 e 3 - artº 21º da 
Lei 28/84 de 20.10. 
Comete o crime de desvio de subvenção, 
subsídio ou crédito bonificado quem: 
 
Quem utilizar prestações obtidas a título de 
subvenção ou subsídio para fins diferentes 
daqueles a que legalmente se destinam, será 
punido com prisão até 2 anos ou multa não 
inferior a 100 dias; 
3- A pena será a de prisão de 6 meses a 6 
anos e multa até 200 dias quando os valores 
ou danos causados forem consideravelmente 
elevados; 
4- Se os factos previstos neste artigo forem 
praticados reiteradamente em nome ou no 
interesse de uma pessoa colectiva ou 
sociedade e o dano não tiver sido 
espontaneamente reparado, o Tribunal 
ordenará a sua dissolução. 
Desvio é a utilização dos fundos obtidos para 
fins diversos daqueles para os quais, o 
subsídio foi concedido.  
O agente dá-lhes outra aplicação, e desse 
modo frustra os objectivos da política 
económica em execução. Obtidos os 
subsídios, os beneficiários têm de os utilizar 
“de forma vinculada, afectando-os 
exclusivamente à execução dos programas 
para que foram concretamente concedidos” 
Se os desencaminhou para outro fim também 
sócio-economicamente útil, ou pelo contrário 
os utilizou em finalidades censuráveis, não 
interessará em sede de incriminação. 
Não há dúvida de que será desvio investir os 
dinheiros do subsídio num imóvel de praia ou 
serra, mas, não deixa de ser crime aplicar os 
fundos recebidos para pecuária, na 
remodelação de uma vinha.  
Este crime apenas pode ser praticado por 
acção e nunca por omissão como é evidente. 
O elemento subjectivo e portanto o dolo, que 
é o elemento em causa no presente recurso, 
basta-se com o dolo genérico.  
Também não cabe na prática deste crime e no 
seu elemento subjectivo a figura da 
negligência, uma vez que, apenas se vê a 
possibilidade de prática do crime e a sua 
imputabilidade a titulo de dolo. 
Sendo um crime material de dano, consuma-
se com a aplicação dos meios obtidos isto é, 
com a sua utilização efectiva, em finalidades 
diversas.  
 
Diz o MP no seu recurso que o Mmº Juiz a quo 
confunde fraude e desvio. Ou seja, diz o MP 
que confundiu fraude na obtenção de subsídio 
e desvio de subsídio. 
Vejamos então: 

Crime de fraude na obtenção de subsídio ou 
subvenção comete-se de acordo com o 
disposto no artº Art. 36 se:  
1- Quem obtiver subsídio ou subvenção: 
a) Fornecendo às autoridades ou entidades 
competentes informações inexactas ou 
incompletas sobre si ou terceiros e relativas a 
factos importantes para a concessão do 
subsídio ou subvenção; 
b) Omitindo, contra o disposto no regime 
legal da subvenção ou do subsídio, 
informações sobre factos importantes para a 
sua concessão; 
c) Utilizando documento justificativo do direito 
à subvenção ou subsídio ou de factos 
importantes para a sua concessão, obtida 
através de informações inexactas ou 
incompletas; 
3- Se os factos previstos neste artigo forem 
praticados em nome e no interesse de uma 
pessoa colectiva ou sociedade, exclusiva ou 
predominantemente constituídas para a sua 
prática, o tribunal além da pena pecuniária, 
ordenará a sua dissolução.  
4- A sentença será publicada 
5- Para os efeitos do disposto no nº 2, 
consideram-se particularmente graves os 
casos em que o agente: 
a) Obtém para si ou para terceiros uma 
subvenção ou subsídio de montante 
consideravelmente elevado ou utiliza 
documentos falsos; 
b) Pratica o facto com abuso das suas funções 
ou poderes; 
c) Obtém auxílio do titular de um cargo ou 
emprego público que abusa das suas funções 
ou poderes 
6- Quem praticar os factos descritos nas 
alíneas a) e b) do nº 1 com negligência será 
punido com prisão até 2 anos ou multa até 
100 dias. 
 
De acordo com o disposto no Art. 21º do 
mesmo diploma, considera-se subsídio ou 
subvenção a prestação feita a empresa ou 
unidade produtiva, à custa de dinheiros 
públicos, quando tal prestação: 
a) Não seja, pelo menos em parte, 
acompanhada de contraprestação segundo os 
termos normais do mercado, ou quando se 
tratar de prestação inteiramente reembolsável 
sem exigência de juro ou com juro bonificado, 
e 
b) Deve, pelo menos em parte, destinar-se ao 
desenvolvimento da economia. 
 
Como último requisito impõe-se que, pelo 
menos em parte, deve destinar-se ao 
desenvolvimento da economia com a 
colaboração e a ajuda das PMEs.  
O subsídio será obtido através de três formas 
típicas: 
- fornecimento de informações inexactas ou 
incompletas; 
- ocultação e factos importantes 
- uso de documento falso 
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Admite-se assim a comissão de crime por 
omissão, “omitindo, contra o disposto no 
regime legal da subvenção ou subsídio”, isto 
é, quando sobre o agente recaía um dever 
legal de informar. 
Quer a acção, quer a omissão têm que incidir 
sobre factos importantes para a concessão do 
subsídio, referindo o nº 8, quais são esses 
factos.  
Estamos neste caso perante um crime de 
resultado pelo que não bastará que a acção 
ou omissão incidam sobre os factos 
declarados importantes, é necessário que 
sejam adequados a produzir o resultado típico 
e, portanto, determinantes da concessão do 
subsídio. 
Não se exige como no crime de burla um dolo 
específico, “a intenção de obter um 
enriquecimento ilegítimo”, nem o artifício 
fraudulento, ou que a mentira, ou a ocultação 
sejam astuciosos. Basta-se o legislador com 
declarações não verdadeiras, inexactidões ou 
omissões sobre factos importantes sobre os 
requisitos que devem estar reunidos para 
obter o subsídio. A negligência é punível e o 
crime consuma-se quando o agente já dispõe 
ou pode dispor dos fundos. 
Vejamos então. Poderá ter havido, tendo em 
conta os factos levados ao debate instrutório, 
erro na qualificação dos mesmos e, 
principalmente erro ou confusão entre ambos 
os crimes? 
O que nos leva a distinguir um do outro ou 
pior, o que pode levar o aplicador a confundir 
um e outro? 
Há que ter em conta: 
a) o conceito de subsídio;  
b) a forma de entrega das prestações em 
tranches. 
c) O destino dado ao subsídio. 
 
Ambos os crimes tutelam o mesmo bem 
jurídico. Mas, há que atentar que a fraude 
ocorre antes da concessão do subsídio, o 
desvio em momento posterior, quando da 
aplicação das quantias recebidas. 
Ou seja, na fraude o agente defrauda, 
engana, cria uma realidade inexistente para 
obter o subsídio, enquanto que no desvio, já 
está de posse do dinheiro e dá-lhe destino 
diferente, ainda que lícito. 
No caso dos autos, foi concedido o subsídio 
para o arguido constituir uma empresa e nela 
criar três pontos de trabalho para deficientes 
ou desempregados, e tendo o arguido 
recebido a comparticipação financeira de 
7.337.200$00 com que adquiriu diversos 
equipamentos, não chegou a concretizar o 
projecto financiado 
 
Diz o Mmº Juiz a quo que: 
É verdade que o projecto apresentado pelo 
arguido se destinava, também, à criação de 
postos de trabalho, cfr. o objectivo principal 
do regime de incentivos às microempresas, 

nos termos do artigo 2°, a) do respectivo 
regulamento, aprovado pela Resolução do 
Conselho de Ministros n. ° 154/96, de 17/09, 
como aliás o revela o Anexo II do contrato de 
concessão de inventivos, reproduzido a fls. 11 
do apenso "Anexo I" dos presentes autos. O 
arguido devia criar três postos de trabalho 
destinados a "desempregados ou deficientes".  
No entanto, não levou a cabo o seu projecto. 
O arguido arrendou um estabelecimento 
comercial sito no nº … da Rua ………., em 
Matosinhos, conforme prova documental de 
fls. 70 a 74.  
Esse contrato de arrendamento tem a data de 
12 de Outubro de 1998, e o local arrendado 
destinava-se a "centro de reprodução de 
cópias" não podendo ser utilizado para outros 
fins. 
O arguido, procedeu a obras no mesmo, 
criando as condições para a instalação do 
centro de cópias, e que "nada faria supor que 
o arrendatário não tivesse intenção de o 
utilizar, além disso o arrendatário manteve o 
espaço durante 17 meses". 
 
Entende o Mmº Juiz que se o arguido tivesse 
intenção de desviar o subsídio e o 
investimento para um supermercado, não iria 
despender verbas a arrendar um espaço 
próprio para o centro de cópias, suportando 
as respectivas rendas, e as despesas com as 
obras de preparação. 
Assim, torna-se lógico para o Mmº Juiz, que o 
arguido não cometeu o crime pelo qual estava 
acusado por falta de elemento subjectivo. 
Dos factos indiciários resulta que, arguido 
pagou pelo menos as rendas devidas pela 
utilização do locado até Fevereiro de 2000, 
inclusive (fls. 80), o que significa que pagou 
mais de um ano de rendas, num montante 
aproximado de Esc. 1.800.000$00, e a 
realizar obras em montante concretamente 
não apurado.  
O incentivo era destinado ao investimento na 
aquisição do equipamento, e esse foi 
efectivamente comprado pelo arguido como 
dos autos resulta. Mas, destinava-se também, 
à criação de postos de trabalho. 
O incentivo foi concedido para o investimento 
normal no equipamento, conforme requerido 
pelo arguido cfr. fls. 55, e não 
especificamente para a criação de postos de 
trabalho ou do próprio emprego. Mas, repete-
se, destinava-se também à criação de postos 
de trabalho. 
O arguido pediu o incentivo em 26 de Abril de 
1999, e só terá recebido o valor em Julho de 
1999 cfr. se indicia de fls. 55 e 27. O que é 
certo é que o recebeu e o recebeu, com uma 
finalidade a atingir, um objectivo a 
concretizar. 
Por sua vez, o equipamento comprado pelo 
arguido em Abril de 1999, e a pagar em Maio 
de 1999, teve um custo de aquisição muito 
superior ao do incentivo, conforme se verifica 
pelos documentos de fls. 76 e 77, e foi 
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descarregado na morada do destinatário, no 
estabelecimento arrendado para o centro de 
cópias, cfr. se indicia dos autos, 
nomeadamente a fls. 96, 77 e da informação 
de fls. 54, datada de 5/03/2001, que refere 
ter o arguido desmontado a loja de um dia 
para o outro.  
Alega ainda o Mmº Juiz que, do despacho do 
Ministério Público a fls. 131: "O momento 
decisivo para a, consumação [do crime] é, por 
um lado, a perda definitiva e irreversível do 
dinheiro pelo cedente e, por outro lado, a 
disponibilidade efectiva dessa quantia pela 
«pessoa» beneficiada, ou seja, a transferência 
da disponibilidade do subsídio para a 
titularidade de quem o recebe".  
Ora, nesse momento da suposta consumação 
do alegado crime de desvio de subsídio, o 
arguido não levou, nem podia ter levado o 
equipamento para o estabelecimento de 
supermercado "C………., Lda." Em Castro 
Daire, pela simples razão que nessa época 
esse estabelecimento não existia, cfr. fls. 103 
a 106 e 165 argumenta o Mmª Juiz a quo. 
Tenta assim afastar o dolo mas, um dolo que 
não é deste crime e sim, do crime de fraude 
na obtenção de subsídio. 
Em conformidade com a Jurisprudência 
maioritária também pensamos que o crime de 
desvio pressupõe que o subsídio foi obtido 
licitamente mas, não foi empregue de acordo 
com o inicialmente projectado ou seja, os 
objectivos para os quais se destinava não 
foram atingidos. Nitidamente o caso nos 
autos. 
No caso dos autos o arguido recebeu o 
subsídio para fazer formação, celebrou um 
contrato com a Comissão de Coordenação da 
Região Norte, de que resultou a aprovação da 
atribuição ao arguido de incentivos financeiros 
para determinado fim. 
A empresa cujo objectivo era criar tinha por 
fim (principal fim), criar três postos de 
trabalho para deficiente ou desempregados 
que não criou. 
Não criou mas também não devolveu o 
material adquirido com a subsídio – dinheiros 
públicos. 
Não devolveu os bens ao não atingir os 
objectivos. Logo,… 
Logo mal andou o Mº Juiz ao entender que os 
fundos entregues ao arguido não foram 
desencaminhados e que este não tem 
qualquer dolo na sua actuação. 
O tipo está suficientemente indiciado. O dolo 
não se provará? 
Quando se realiza um contrato deste tipo e 
com estas características, quem o realiza ou 
celebra sabe o que assina, Não é ingénuo. 
Sabe para que é que pede o subsídio e quais 
os fins determinados e delimitados para o 
qual lho concedem Sabe que obrigatoriamente 
terá de os prosseguir e cumprir. 
O beneficiário da subvenção é responsável 
pela execução da acção e conserva a 
propriedade dos seus resultados. 

A situação prosseguida pelo arguido quando 
pediu e lhe foi entregue o subsídio é louvável 
Sem dúvida. 
A Constituição da República Portuguesa 
consagra, no artigo 71.º, o direito das 
pessoas deficientes à plena participação na 
vida social e à igualdade de direitos e deveres 
com os demais cidadãos, sem quaisquer 
limites que não sejam os decorrentes da 
natureza e extensão da deficiência.  
A efectivação deste direito constitui o Estado 
na obrigação de definir as medidas de política 
e de promover os programas que permitam 
concretizar o objectivo primordial da 
reabilitação, que é a integração sócio-
profissional da pessoa deficiente. 
Logo, o processo da concessão desses apoios 
o máximo de transparência e rigor e assegure 
a racionalidade das decisões, capaz de evitar 
a concentração de financiamentos em 
determinadas acções ou regiões, em 
detrimento de programas e áreas geográficas 
igualmente carenciados e, mais ainda, a 
obtenção de subsídios sem se atingirem os 
fins. 
Perante a grave crise financeira e económica 
internacional que nos tem rodeado e 
afectado, seria ingénuo da nossa parte fechar 
os olhos a quem, recorrendo a subsídios 
provenientes de fundos públicos, os gasta e 
não lhes dá o destino ditado pelo acordo 
firmado com a entidade que lhos fornece 
sabendo que se responsabiliza conforme 
solicitou e aceitou. 
Permitir isso, seria permitir que alguns 
vivessem à sombra de dinheiros públicos e 
com conhecimento de que tal não lhes é 
permitido. 
Não há indícios de que o arguido tenha 
imaginado os objectivos, não há nota de que 
seja ignorante, não saiba ler nem escrever ou 
tenha sido enganado a celebrar o contrato em 
questão. 
Recorde-se que, nos termos da Constituição 
da República Portuguesa, incumbe ao Estado 
a promoção do bem-estar social e económico 
e da qualidade de vida da população, em 
especial da mais desfavorecida, no quadro de 
uma estratégia de desenvolvimento 
sustentável, e a promoção da coesão 
económica e social, orientando o 
desenvolvimento no sentido de um 
crescimento equilibrado de todos os sectores 
e regiões e eliminando progressivamente as 
diferenças económicas e sociais existentes. 
Mas, é preciso ter em conta, que isto não 
pode ser feito à custa de aproveitamentos 
subreptícios dos valores concedidos a quem 
se candidata a recebê-los. 
Como sabemos, existem regras rigorosas 
aplicáveis à concessão de subvenções. A 
concessão de subvenções está sujeita a 
princípios de programação, transparência, 
igualdade de tratamento, não-cumulação, 
não-retroactividade e, em geral, co-
financiamento.  
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As subvenções não devem ter por objectivo 
ou efeito conferir lucros ao beneficiário com 
excepção das acções que visem reforçar a 
capacidade financeira do beneficiário ou a 
geração de rendimentos no âmbito de acções 
externas 
 
Assim sendo e, tendo em conta as 
considerações feitas e a destrinça entre os 
dois crimes supra analisados, tendo em conta 
os factos indiciários contidos já nos autos, não 
só se torna exequível a instrução, como 
também, o despacho de pronúncia que se 
profira, tem bases para receber a acusação e 
levar o arguido a julgamento de acordo com o 
disposto no art.° 308° do Código de Processo 
Penal que dispõe: 
«se até ao encerramento da instrução, 
tiverem sido recolhidos indícios suficientes de 
se terem verificado os pressupostos de que 
depende a aplicação ao arguido de uma pena 
ou de uma medida de segurança, por 
despacho, pronuncia o arguido pelos factos 
respectivos (...)». 
Entende-se assim, que o despacho recorrido 
deve ser revogado e, substituído por outro 
que pronuncie o arguido pelo crime de desvio 
de subsídio conforme foi acusado. 
 
Nestes termos, e pelos fundamentos 
expostos, decide-se, conceder provimento ao 
recurso apresentado pelo MP, ordenando-se a 
substituição do despacho de não pronúncia 
por outro que pronuncie o arguido e, assim o 
sujeite a julgamento pelos factos indiciados 
contidos nos autos e reunidos na acusação. 
 
Sem custas por, a elas não haver lugar. 
Notifique. 
 
(Acórdão elaborado e revisto pela relatora - 
art° 94°, n° 2 do C.P.Penal) 
 
Porto, 21 Outubro de 2009 
Adelina da Conceição Cardoso Barradas de 
Oliveira 
Jorge Manuel Ortins de Simões Raposo 
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Recurso n.º 1233/06.1TASTS.P1 
Relator: Joaquim Correia Gomes; Adjunta: 
Paula Guerreiro. 
 
Acordam, em Conferência, na 1.ª Secção 

do Tribunal da Relação do Porto 
 
 

I.- RELATÓRIO. 
 
1.1 No PCS n.º 1233/06.1TASTS.P1 do ..º 
Juízo Criminal do Tribunal de Santo Tirso, em 
que são: 
 
Recorrente/Arguido: B………. . 
 
Recorrido: Ministério Público. 
 
por sentença de 2009/Fev./05, de fls. 147-
159, o arguido foi condenado, entre outras 
coisas, pela prática, como autor material da 
prática de um crime de usurpação, pelas 
disposições conjugadas dos artigos 68º, n.º 2 
a contrario, 195º, n.º 1 e 2, alínea b) e 197º, 
todos do Código dos Direitos de Autor e 
Direitos Conexos[1], na pena de três meses 
de prisão, substituída por igual número de 
dias [90 dias], e cento e sessenta (160) dias 
de multa, à taxa diária de 4,50€, seguindo-se 
uma pena de multa única de duzentos e 
cinquenta (250) dias, à razão diária de € 4,50 
(quatro euros e cinquenta cêntimos), num 
total de € 1.125,00 (mil cento e vinte e cinco 
euros). 
2. O arguido interpôs recurso em 
2009/Mar./09 a fls. 165-180, pugnando pela 
sua absolvição, concluindo, em suma, que: 
1.º) Não existe qualquer suporte documental 
para que os factos provados em 1.º, 3.º, 5.º 
e 6.º, tenham sido dados como provados, 
inexistindo ainda prova testemunhal que a 
sustente; 
2.º) A condenação baseou-se sobretudo em 
regras de experiência comum do julgador, 
violando-se o princípio "in dubio pro reo"; 
3.º) O arguido nunca reproduziu as cópias 
encontradas no seu estabelecimento, nunca 
tendo estado na sua posse as obras literárias 
de cuja usurpação foi acusado; 
4.º) O tribunal recorrido não valorou o 
protocolo firmado com a H………. para a 
I………., esquecendo-se de verificar os 
documentos 2, 3, 4, 5, 6, 7 juntos com a 
contestação; 
5.º) Deve ser aditado aos autos uma alínea 
que refira a existência desse protocolo válido, 
nunca podendo ser dado como provado que 
as fotocópias a tirar seriam em número 
superior ao previsto nesse mesmo protocolo; 
6.º) O recorrente recebeu de um cliente um 
aglomerado de fotocópias em língua inglesa, 
nunca tendo o original em sua posse; 
7.º) A C………. não é uma editora de livros 
mas uma empresa que se dedica à produção 
de software; 
8.º) Não pode ninguém ser condenado por 
um crime doloso de usurpação se não tem 
conhecimento de que existe uma obra 
protegida por direitos de autor; 
9.º) A alegada peritagem apenas confirmou 
serem cópias, mas já não é referido serem 
cópias de livros protegidos por direitos de 
autor, sendo certo que quanto a isso 
nenhuma testemunha nada trouxe de novo. 
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3. O Ministério Público respondeu em 
2009/Mar./24, a fls. 183-189, sustentando a 
improcedência do recurso. 
4. O Ministério Público nesta Relação emitiu 
parecer em 2009/Mai./09, sustentando que o 
recurso deve ser rejeitado por ser 
extemporâneo, já que o prazo de recurso 
seria de 20 dias e não 30 dias, em virtude de 
não ter por objecto a reapreciação da prova 
gravada, mas caso assim não se entenda 
deveria dar-se cumprimento ao disposto no 
art. 145.º, n.º 6, do Código de Processo Civil. 
5. Cumpriu-se o disposto no art. 417.º, n.º 2 
do C.P.P., colhendo-se de seguida os vistos 
legais. 

* 
As questões suscitadas neste recurso 
reconduzem-se apenas à questão prévia de 
extemporaneidade do recurso e ao reexame 
da matéria de facto. 

* 
i) Questão prévia da extemporaneidade do 
recurso. 
O ilustre PGA suscitou no seu parecer que não 
tendo o recorrente se apoiado na prova 
gravada para impugnar a matéria de facto, 
não deve o mesmo beneficiar do prazo 
alargado contemplado no art. 411.º, n.º 4, do 
Código Processo Penal[2], sujeitando-se ao 
prazo geral do antecedente n.º 1, que é de 20 
dias, pelo que o recurso em causa seria 
extemporâneo. 
Por outro lado, mesmo concedendo-se esse 
prazo de 30 dias, o mesmo teria terminado 
em 2009/Mar./09, pelo que tendo sido o 
recurso interposto em 2009/Mar./30, caberia 
ao recorrente pagar a multa prevista no art. 
145.º, n.º 6 do Código de Processo Civil. 
Cumpre decidir 
A concessão daquele prazo de 30 dias 
resultou da Revisão de 2007[3], mediante a 
qual se ultrapassou, na prática, a 
jurisprudência fixada pelo Ac. Uniformizador 
do STJ de 2005/Out./11, segundo o qual 
“Quando o recorrente impugne a decisão em 
matéria de facto e as provas tenham sido 
gravadas, o recurso deve ser interposto no 
prazo de quinze dias, fixado no artigo 411º, 
nº 1 do Código de Processo Penal, não sendo 
subsidiariamente aplicável em processo penal 
o disposto no artigo 698º, nº 6 do Código de 
Processo Civil”. 
Este último segmento normativo concedia um 
prazo suplementar de 10 dias ao prazo geral 
para interpor recurso ou para responder, 
quando estes tenham por objecto a 
reapreciação da prova gravada, o que sucede 
actualmente com o art. 685.º, n.º 7 do C. P. 
Civil. 
Muito embora seja discutível a opção 
legislativa de conceder um prazo diferenciado, 
consoante se impugne a matéria de direito ou 
a matéria de facto, mediante recurso aos 
depoimentos gravados, conduzindo muitas 
vezes a impugnações fictícias da factualidade, 
sendo antes preferível a existência de um 

prazo único,[4] o certo é que a lei fixou esse 
prazo distinto. 
O fundamento deste diferenciação residirá na 
maior dificuldade temporal na impugnação da 
matéria de facto, quando esteja em causa a 
invocação da prova gravada, o que implica, 
como é óbvio, a disponibilização dos seus 
suportes áudio ou visuais, que será no prazo 
de 48 horas depois de requerido [101.º, n.º 
3] e a sua subsequente audição ou 
visualização. 
E isto porque preceitua-se um autêntico ónus 
de impugnação a que deve obedecer o 
reexame da matéria de facto, o qual 
encontra-se regulado no art. 412.º, n.º 3, que 
passa pela indicação dos concretos pontos de 
facto incorrectamente julgados impugnados 
[a)], as concretas provas que impõe um 
julgamento distinto [b)] e as provas que 
devem ser renovadas [c)]. 
Mais se acrescenta no n.º 4 deste art. 412.º, 
que “Quando as provas tenham sido 
gravadas, as especificações previstas nas 
alíneas b) e c) do número anterior fazem-se 
por referência ao consignado na acta, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 364, 
devendo o recorrente indicar concretamente 
as passagens em que se funda a 
impugnação.” – este último segmento 
normativo reporta-se ao consignado na acta 
quanto ao início e termo da gravação. 
Mas se em vez da indicação dessa passagem 
o recorrente procede desde logo à transcrição 
dos depoimento em causas, identificando o 
respectivo depoente [do próprio arguido e das 
testemunhas D………. e E……….], deverá ou 
não considerar-se cumprida a formalidade 
exigida pelo art. 412.º, n.º 4, sendo certo que 
só o recurso e a resposta que tiver por base a 
reapreciação da prova gravada é que 
beneficia do prazo de 30 dias [411.º, n.º 4 e 
413.º, n.º 2]. 
Desde logo será de referir que a identificação 
do que se encontra consignado em acta visa 
permitir que o tribunal de recurso tenha 
desde logo acesso à identificação da 
passagem do depoimento em causa, 
designadamente o momento da gravação 
magnetofónica ou áudio-visual [364.º, n.º 1] 
em que a mesma ficou registada, de modo a 
ter-se uma percepção célere e imediata do 
que foi relatado por esse depoente. 
Daí que a reforma do processo civil 
introduzida pelo Dec.-Lei n.º 303/2007, de 
24/Ag. tenha sido mais feliz do que a do 
processo penal, ao aditar o art. 685.º-B, n.º 
2, que na sua parte final estipula que 
“incumbe ao recorrente, sob pena de imediata 
rejeição do recurso no que se refere à 
impugnação da matéria de facto, indicar com 
exactidão as passagens da gravação em que 
se funda, sem prejuízo da possibilidade de, 
por sua iniciativa, proceder à respectiva 
transcrição”. 
Aliás e segundo o n.º 4 deste mesmo art. 
685.º-B, “Quando a gravação da audiência for 
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efectuada através de meio que não permita a 
identificação precisa e separada dos 
depoimentos, as partes devem proceder às 
transcrições previstas nos números 
anteriores”. 
 
Assim, torna-se claro que a par do disposto 
no citado art. 412.º, que impõe um preciso 
ónus de especificação das conclusões de 
recurso, tanto versando a matéria de direito 
[n.º 2], como a matéria de facto [n.º 3], 
nesta última existe ainda um ónus de 
discriminação das passagens de gravação, de 
modo que, com o primeiro, se perceba 
claramente qual o sentido das pretensões do 
recorrente e, com o segundo, se identifique a 
passagem da gravação do depoimento que se 
pretende fazer valer no reexame dos factos. 
Porém, tal exigência legal não pode ser tão 
implacável ou inflexível que conduza a uma 
quase impossibilidade de recurso, o qual 
acabaria por redundar numa preterição do 
princípio constitucional de acesso ao direito, 
decorrente do art. 20.º, n.º 1 da C. Rep. – aí 
se alude que “A todos é assegurado o acesso 
ao direito e aos tribunais para defesa dos 
seus direitos e interesses legalmente 
protegidos, não podendo a justiça ser 
denegada por insuficiência de meios 
económicos”. 
Diga-se, no entanto, que a Constituição da 
República não contém um preceito expresso, 
mediante o qual se consagre um intangível 
direito ao recurso. 
O que se tem entendido, designadamente ao 
nível da jurisprudência do Tribunal 
Constitucional, é que o legislador não poderá 
suprimir ou inviabilizar globalmente a 
faculdade de recorrer[5]. 
Porém, no que concerne ao arguido em 
processo penal e de modo a assegurar-lhe 
uma plena garantia de defesa, como se 
encontra consagrado, a partir da Lei 
Constitucional de 1/97, de 20/Set., no art. 
32.º, n.º 1, parte final, deve-se-lhe garantir 
um efectivo direito ao recurso, mormente 
quando está em causa a sua condenação 
numa reacção penal. 
Aliás, a CEDH, no seu Protocolo n.º 7, 
mediante o seu art. 2.º, n.º 1, veio 
estabelecer o comando geral que “Qualquer 
pessoa declarada culpada de uma infracção 
penal por um tribunal tem o direito de fazer 
examinar por uma jurisdição superior a sua 
declaração de culpabilidade ou condenação. 
…” – as excepções estão elencadas no 
subsequente n.º 2. 
Daí que não sejam admissíveis, numa 
perspectiva dos direitos de defesa, as 
rejeições formais que limitem 
intoleravelmente[6], dificultem 
excessivamente[7], imponham entraves 
burocráticos[8] ou restringem 
desproporcionalmente tal direito.[9] 
Por isso e em sede interpretativa do citado 
art. 412.º, n.º 2 e n.º 3, afigura-se-nos que 

está vedado um entendimento mediante o 
qual se fixem requisitos tão pesados e 
extensos que, na prática, suprimem esse 
direito de recurso, quando essa faculdade 
está legalmente prevista, mormente quando 
se pretende assegura de modo pleno as 
garantias de defesa do arguido. 
Assim, quando se perceba efectivamente a 
norma tida por violada ou a matéria de facto 
impugnada, mediante uma remissão, 
expressa ou implícita, para o corpo das 
alegações ou quando a mesma esteja, de tal 
modo claro e sem margem para dúvidas, 
subjacente nas conclusões de recurso, 
devemos dar por cumprido o correspondente 
ónus de alegação e de formulação de 
conclusões. 
Aliás, foi este o posicionamento que o STJ 
chegou já em tempos a consagrar no seu 
Acórdão de 2005/Jun./16.[10]. 
Convém também ter presente que as actuais 
gravações em CD identificam desde logo o 
início e o fim de quem presta o seu 
depoimento, mediante a identificação deste, 
sendo muito mais perceptível agora dar conta 
de quem presta o seu depoimento do que 
com as anteriores gravações em cassete. 
Nesta conformidade, caso o recorrente junte 
com a motivação do recurso ou efectue nesta 
as transcrições dos depoimentos que 
sustentam a impugnação da matéria de facto, 
identificando o respectivo depoente, não 
carece o mesmo de referenciar as 
especificações constantes na acta de 
julgamento, porquanto a partir daquelas 
transcrições são perceptíveis as passagens da 
gravação, constantes da documentação da 
prova, em que se funda a sua impugnação. 
Por isso, nestes casos não há lugar ao convite 
ao aperfeiçoamento, por se tratar de acto 
manifestamente inútil [147.º, C. P. Civil] e 
muito menos à rejeição do seu recurso, por 
ser notoriamente desrazoável tal 
consequência. 
O arguido recorrente ao impugnar a matéria 
de facto na sua motivação, acaba por 
identificar os depoimentos de que se pretende 
fazer valer, transcrevendo os mesmos, pelo 
que temos como cumprido o respectivo ónus 
de especificação imposto pelo art. 412.º, n.º 
4. 
Daqui também resulta que o mesmo suscitou 
o reexame da matéria de facto, mediante a 
reapreciação da prova gravada, sendo de 
indeferir a questão prévia suscitada pelo 
Ministério Público neste Relação. 
No que concerne ao cumprimento do disposto 
no art. 145.º, n.º 6, do Código de Processo 
Civil, dir-se-á apenas que o recorrente 
expediu o seu recurso por fax datado de 
2009/Mar./06, como consta na parte superior 
de fls. 165, que foi recepcionado na secretaria 
em 2009/Mar./09. 
Nesta conformidade e atento o preceituado no 
art. 150.º, n.º 1, 2, al. b) e c) do Código de 
Processo Civil ex vi art. 4.º, do Código de 
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Processo Penal, segundo o qual a data pela 
qual valem os actos processuais praticados 
por escrito pelas partes, seja mediante o 
envio por transmissão electrónica, por correio 
ou através da telecópia, é a data do 
respectivo envio, carece de fundamento e 
s.d.r. a questão suscitada pelo ilustre PGA. 
Pelo exposto, o recurso deve prosseguir para 
apreciação do seu mérito. 

* 
* * 

II.- FUNDAMENTAÇÃO. 
1.- A sentença recorrida. 
Na parte que aqui releva, transcrevem-se as 
seguintes passagens: 
“II- Fundamentos de facto: 
 
Discutida a causa, resultaram provados os 
seguintes factos, com interesse para a 
decisão a proferir: 
 
1º- No dia 06 de Julho de 2006, pelas 
10h.40m, na Rua ………., Edifício ………., ……, 
pertencente à sociedade denominada “F………., 
Lda”, da qual é sócio-gerente, o arguido 
B………. tinha na sua posse cópias, por si 
reproduzidas, das seguintes obras originais, 
com as características que se passam a 
descrever: 
- duas cópias do livro intitulado “Catia V5 Part 
Design”, 5ª edição, editado pela “C……….”, 
com 536 páginas, reproduzidas na totalidade, 
em formato A4, encadernadas com cópia de 
acetato transparente, contracapa de plástico 
preta e argolas metálicas; 
- uma cópia do livro intitulado “Sê Amigo de 
Ti Mesmo – Manual de Auto-Estima”, da 
autoria de José Vicente Bonet, editado por 
“Editorial A O – Braga”, com 151 páginas, 
reproduzidas na totalidade, em formato A4, 
não encadernadas; 
- uma cópia do livro intitulado “O Grande 
Livro dos Jogos”, da autoria de Josep M. Allué, 
tradução de Ana Mafalfa Tello e revisão de 
Branca Vilallonga, editado por “Âncora 
Editora”, com 190 páginas, reproduzidas na 
totalidade, em formato A4, não 
encadernadas; 
- uma cópia do livro intitulado “Entrevista 
Clínica Com Crianças” da autoria de Stanley 
I.Greenspan e Nancy Thorndike Greenspan”, 
tradução de Daise Batista, supervisão e 
revisão técnica da tradução de Adriane 
Kiperman, editado por “Artes Médicas”, com 
247 páginas, reproduzidas na sua totalidade, 
em formato A4, não encadernadas; 
- uma cópia do livro intitulado “Histórias da 
Terra e do Mar”, da autoria de Sophia de 
Mello Breyner Andresen, editado por “Texto 
Editora”, com 55 páginas, reproduzidas na 
sua totalidade, em formato A4, não 
encadernadas. 
2º- No mesmo dia 06 de Julho de 2006, 
encontravam-se nas instalações da “F………., 
Lda” cópias integrais das seguintes obras 
originais: 

- uma cópia do livro intitulado “Matemática B 
- 10º ano”, da autoria de Ana Arede Soveral e 
Cármen Viegas Silva, editado por Texto 
Editora, com 287 páginas, reproduzidas na 
totalidade, em formato A4, encadernadas com 
cópia de acetato transparente, contracapa de 
plástico preta e argolas metálicas; 
- uma cópia do livro intitulado “Técnicas 
Administrativas - 10º ano”, da autoria de 
Maria Adelaide Matos e Hélder Viegas da 
Silva, editado por “Texto Editora”, com 163 
páginas, reproduzidas na totalidade, em 
formato A4, encadernadas com cópia de 
acetato transparente, contracapa de plástico 
preta e argolas metálicas; 
- uma cópia do livro intitulado “Economia – 
10º ano”, da autoria de Elsa Silva e Helena 
Mendes, editado por Plátano Editora, com 205 
páginas, reproduzidas na totalidade, em 
formato A4, encadernadas com cópia de 
acetato transparente, contracapa de plástico 
preta e argolas metálicas; 
- uma cópia do livro intitulado “Um outro 
olhar sobre o mundo – 10º ano”, da autoria 
de Maria Antónia Abrunhosa e Miguel Leitão, 
editado por “Edições Asa”, com 335 páginas, 
reproduzidas na totalidade, em formato A4, 
encadernadas com cópia de acetato 
transparente, contracapa de plástico preta e 
argolas metálicas; 
- uma cópia do livro intitulado “Técnicas 
Laboratoriais de Química – Bloco I”, da 
autoria de Teresa Sobrinho Simões, Maria 
Alexandra Queirós e Maria Otilde Simões, 
editado por “Porto Editora”. 
3º- As cópias referidas em 1º destinavam-se 
a ser vendidas pelo arguido pelo preço de 
0,03€. 
4º- O arguido não tinha autorização dos 
autores, produtores, editores e legítimos 
representantes para reproduzir as obras 
referidas em 1º. 
5º- O arguido sabia que a reprodução das 
referidas obras e a respectiva venda 
dependiam do prévio consentimento dos 
respectivos autores ou dos seus 
representantes legítimos. 
6º- Não obstante, agindo sempre livre e 
deliberadamente, não se absteve de levar por 
diante a sua conduta, bem sabendo que a 
mesma era proibida e punida por lei. 
 
Mais se provou que: 
 
7º- O arguido é sócio-gerente da sociedade 
“F………., Lda”, auferindo mensalmente um 
vencimento correspondente ao salário mínimo 
nacional, é casado, sendo a esposa também 
sócia-gerente da mesma empresa, e 
auferindo o mesmo salário, têm dois filhos a 
cargo, um menor de 15 anos e outro maior, 
ambos estudantes. 
8º- O agregado familiar do arguido suporta 
despesas mensais fixas na ordem dos 
200,00€, sendo 125,00€ para amortização do 
empréstimo à habitação, e 75,00€ para 
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pagamento das propinas do curso superior 
que um dos filhos frequenta no “G……….”. 
9º- O arguido não tem antecedentes 
criminais.  
10º- O arguido é uma pessoa bem 
considerada no meio em que vive, respeitada, 
e por todos considerada séria, honesta e 
rigorosa. 

* 
Factos não provados: 
 
- Que o arguido tenha reproduzido as cópias 
referidas em 2º; 
- Que o arguido destinasse à venda ao 
público, pelo preço de 0,03€, as cópias 
referidas em 2º. 
III- Motivação: 
 
Na formação da sua convicção, o Tribunal 
apreciou de forma livre, crítica e conjugada a 
prova produzida em audiência, bem como a 
prova documental e pericial constante dos 
autos, de harmonia com o princípio da livre 
apreciação da prova consagrado no artigo 
127º do Código de Processo Penal, o qual 
impõe uma apreciação de acordo com 
critérios lógicos e objectivos que determinem 
uma convicção racional, objectivável e 
motivável. 
O tribunal começou por considerar o 
depoimento das testemunhas D………., 
Inspector da Inspecção-Geral das Actividades 
Culturais, e E………., assistente administrativo 
da Inspecção-Geral das Actividades Culturais, 
os quais tiveram directa intervenção nos 
factos ora em discussão, na medida em que 
levaram a cabo a acção de fiscalização ao 
arguido na data de 06 de Julho de 2006, e 
cujas declarações se mostraram sérias e 
isentas, objectivas, espontâneas e 
inequívocas, pelo que merecedoras de 
credibilidade. 
As testemunhas começaram por confirmar o 
teor do auto de notícia e apreensão de fls. 3 a 
5, do qual figura como autuante a 
testemunha D………., e como testemunha, a 
ora testemunha E………., o qual, por si só, é 
dotado de força probatória porquanto é 
elaborado por um órgão de polícia criminal e 
tem como pressuposto uma constatação 
imediata de determinado facto, a descrição do 
mesmo e dos procedimentos adoptados. 
Ambas as testemunhas descreveram, ainda, 
de forma pormenorizada e absolutamente 
coincidente, o modo como decorreu a 
fiscalização ao estabelecimento do arguido e 
bem ainda o resultado de tal diligência, tendo 
esclarecido que as cópias de obras originais 
que foram encontradas e apreendidas na 
“F……….” se encontravam em prateleiras, no 
balcão da parte de dentro, individualizadas, e 
com uma folha a servir de capa, da qual 
constava a indicação do preço de 0,03€ por 
cada cópia. 
Ora, ainda que as testemunhas não tenham 
visto o arguido a reproduzir as cópias em 

causa, a circunstância de as mesmas cópias 
se encontrarem separadas e individualizadas 
com uma capa, e com indicação do preço, 
conjugada com as regras da experiência e da 
normalidade do acontecer, levam a concluir, 
sem qualquer dúvida, que as cópias em causa 
foram reproduzidas pelo arguido. 
Com efeito, nas regras da experiência 
incluem-se, obviamente, as deduções e 
induções que o julgador realiza a partir dos 
factos probatórios, as quais se devem basear 
na correcção de raciocínio, bem como se 
incluem as regras da lógica e os princípios da 
experiência. E o que nos diz a lógica e a 
experiência é que a actividade que é exercida 
num centro de cópias é a de tirar fotocópias, 
pelo que as cópias que lá se encontrem, 
devidamente separadas e com a indicação do 
preço devido, correspondem, normalmente, a 
trabalhos aí executados, ou seja, a cópias aí 
reproduzidas. 
Deste modo, para prova dos factos descritos 
sob os pontos 1º, 2º, 3º e 4º, o tribunal 
fundou a sua convicção no auto de notícia e 
apreensão de fls. 3 a 5, em conjugação com o 
depoimento das referidas testemunhas, e com 
as regras da experiência, nos termos 
expostos. 
No que concerne às declarações do arguido 
B………., de um modo geral, a versão dos 
acontecimentos por si apresentada não logrou 
convencer minimamente o tribunal da sua 
correspondência com a realidade, não só 
porque foi infirmada pelo depoimento das 
testemunhas acima referidas e pelo relatório 
pericial junto aos autos, como também 
porque revelou incongruências e contradições, 
e contraria as próprias regras da experiência, 
nos termos também já supra expostos. 
Pretendeu, pois, o arguido fazer crer que não 
sabia que as cópias que foram apreendidas no 
seu estabelecimento eram reproduções de 
obras originais, porquanto aquelas cópias 
foram assim trazidas pelos clientes, e o 
arguido ia limitar-se a reproduzi-las, o que 
ainda não tinha feito, tratando-se, pois, as 
cópias, de serviços ainda a executar. 
No entanto, o arguido acabou por se 
desmentir a si próprio, na medida em que 
também referiu que apenas ia reproduzir 10% 
de cada exemplar, no máximo de 30 páginas, 
porque sabia que a reprodução era lícita 
dentro de tais limites, no âmbito de um 
protocolo que celebrou com a H………. para a 
I………., que se encontra junto aos autos a fls. 
83 a 90, sendo certo que cumpre sempre 
estes limites, motivo que leva muitos clientes 
a pedir o livro de reclamações. 
Ora, se o arguido não sabia que se tratavam 
de cópias de obras originais, porque é que ia 
tirar unicamente o número de cópias que tal 
protocolo estabelece precisamente para a 
reprodução de obras originais? 
Ademais, e no que ao protocolo diz respeito, 
importa referir que o mesmo não se encontra 
assinado pelas partes, e que se depreende do 
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teor de fls. 46 e 47 do Anexo que tal 
documento é uma proposta de protocolo, a 
celebrar entre a “F……….” e a I………., não 
resultando do mesmo que o protocolo tenha 
sido efectivamente celebrado a 22 de Maio de 
2006. Por sua vez, as cópias das folhas do 
livro de reclamações do estabelecimento do 
arguido, juntas aos autos a fls. 98 a 101, e 
das quais constam reclamações de clientes 
que não viram satisfeita a sua pretensão de 
tirar cópias integrais de obras originais, têm 
todas data posterior à prática dos factos sub 
judice. 
Ressalvou, no entanto, o arguido, as cópias 
da obra com o título “Catia V5 Part Design”, 
da qual se encontravam no seu 
estabelecimento dois exemplares, e em 
relação à qual admitiu ter procedido à 
reprodução integral, mas unicamente porque 
a obra era em inglês, língua que não percebe, 
razão pela qual desconhecia tratar-se de uma 
obra original. Ora, o simples exame da obra 
em causa, nomeadamente da respectiva capa, 
com expressa menção na capa, da edição e 
da editora, e do próprio conteúdo da obra, 
contendo essencialmente figuras e imagens, 
permite concluir, sem margem para qualquer 
dúvida, que se trata da reprodução de uma 
obra original, e que não era susceptível de ser 
confundida com um artigo, um trabalho 
incluído em publicação periódica ou um 
conjunto de apontamentos, tanto mais por 
parte de uma pessoa com experiência na 
área, cuja actividade profissional impõe que 
lide diariamente com cópias e obras originais. 
Do exposto resulta, pois, que tal versão dos 
factos apresentada pelo arguido nesta parte, 
não foi suficiente para criar qualquer dúvida 
razoável, susceptível de infirmar a certeza 
que nos adveio da demais prova produzida 
em audiência e constante dos autos. 
Já quanto à explicação dada pelo arguido em 
relação às obras identificadas em 2º, 
correspondentes a manuais do 10º ano de 
escolaridade, o tribunal ficou convencido de 
que tal corresponde à verdade, não só porque 
é, em si mesma, perfeitamente plausível, 
como também porque foi inteiramente 
confirmada pela testemunha J………., filho do 
arguido, que, não obstante, depôs de uma 
forma irrepreensivelmente séria, isenta e 
objectiva, reportando-se unicamente aos 
factos de que tinha conhecimento directo, 
tendo, por isso, merecido inteira credibilidade, 
depoimento que foi complementado pelo teor 
do documento de fls. 38 do Anexo, 
comprovativo da frequência, pela 
testemunha, do 10º ano de escolaridade, no 
ano lectivo de 2005/2006. 
Daí que tenha sido dado como não provado 
que o arguido tivesse reproduzido as obras as 
cópias referidas em 2º, e que as destinasse à 
venda ao público, pelo preço de 0,03€. 
O tribunal considerou ainda o teor do relatório 
do exame directo efectuado pela “Divisão de 
Inspecção de Espectáculos e Direito de 

Autor”, da “Inspecção-Geral das Actividades 
Culturais” aos exemplares apreendidos nos 
autos, constante de fls. 18 a 24 do Anexo, do 
qual se extraíram as suas características, bem 
como a conclusão de que se tratam de 
reproduções não autorizadas de obras 
originais. 
Foi ainda tido em consideração, e valorado 
positivamente, o teor da certidão do registo 
comercial de fls. 33 a 36, relativa à sociedade 
por quotas “F………., Lda”. 
Para prova dos factos vertidos nos pontos 5º 
e 6º foram tidos em consideração os 
restantes factos provados nos termos ora 
descritos, porquanto os elementos subjectivos 
do crime decorrem dos demais elementos 
factuais. 
Tomou-se, ainda, em consideração o teor do 
certificado de registo criminal do arguido, de 
fls. 108. 
A comprovação da situação pessoal, familiar e 
profissional do arguido decorreu das 
declarações destes, sendo que não existem, 
nos autos, elementos que as contrariem. 
Para prova dos factos atinentes à 
personalidade e comportamento do arguido, 
descritos sob o ponto 10º, o tribunal valorou 
positivamente as declarações das 
testemunhas K………. e L………. . 

* 
2. - Os fundamentos do recurso. 
Decorre do disposto no art. 428.º, n.º 1, do 
Código Processo Penal, que as relações 
conhecem de facto e de direito, 
acrescentando-se no art. 431.º que “Sem 
prejuízo do disposto no artigo 410.º, a 
decisão do tribunal de 1ª instância sobre 
matéria de facto pode ser modificada: a) Se 
do processo constarem todos os elementos de 
prova que lhe serviram de base; b) Se a 
prova tiver sido impugnada, nos termos do 
n.º 3, do artigo 412.º; ou c) Se tiver havido 
renovação da prova.” 
Por sua vez e de acordo com o precedente 
art. 412.º, n.º 3, “Quando impugne a decisão 
proferida sobre matéria de facto, o recorrente 
deve especificar: a) Os concretos pontos de 
facto que considera incorrectamente julgados; 
b) As concretas provas que impõem decisão 
diversa da recorrida; c) As provas que devem 
ser renovadas”. 
Acrescenta-se no seu 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 ao 
consignado na acta, nos termos do disposto 
no n.º 2 do artigo 364, devendo o recorrente 
indicar concretamente as passagens em que 
se funda a impugnação.” 
Nesta conformidade e para se proceder à 
revisão da factualidade apurada em 
julgamento, deve o recorrente indicar os 
factos impugnados (i), a prova de que se 
pretende fazer valer (ii), identificando ainda o 
vício revelado pelo julgador aquando da sua 
motivação na livre apreciação da prova (iii). 
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Convém, no entanto, precisar que o reexame 
da matéria de facto não visa a realização de 
um novo julgamento, mas apenas sindicar 
aquele que foi efectuado, despistando e 
sanando os eventuais erros procedimentais ou 
decisórios cometidos e que tenham sido 
devidamente suscitados em recurso [Ac. do 
STJ de 2005/Jun./16 (Recurso n.º 1577/05), 
2006/Jun./22 (Recurso n.º 1426/06)]. 
Daí que esse reexame esteja sujeito a este 
ónus de impugnação, sendo através do 
mesmo que se fixam os pontos da 
controvérsia e possibilita-se o seu 
conhecimento por esta Relação [Ac. do STJ de 
2006/Nov./08].[11] 
Como é sabido e muito embora, segundo o 
disposto no art. 127.º, o tribunal seja livre na 
formação da sua convicção, existem algumas 
restrições legais ou condicionantes estruturais 
que o podem comprimir. 
Tais restrições existem no valor probatório 
dos documentos autênticos e autenticados 
(169.º), no efeito de caso julgado nos Pedido 
de Indemnização Cível (84.º), na prova 
pericial (163.º) e na confissão integral sem 
reservas (344.º). 
Aquelas condicionantes assentam no princípio 
da legalidade da prova (32.º, n.º 8 C. Rep.; 
125.º e 126.º) e no princípio “in dubio pro 
reo”, enquanto emanação da garantia 
constitucional da presunção de inocência 
[32.º, n.º 2, C. Rep.; 11.º, n.º 1 DUDH[12]; 
6.º, n.º 2 da CEDH[13]]. 
Por tudo isto, este princípio da livre 
apreciação das provas não tem carácter 
arbitrário nem se circunscreve a meras 
impressões criadas no espírito do julgador, 
estando antes vinculado às regras da 
experiência e da lógica comum, bem como às 
provas que não estão subtraídas a esse juízo, 
sendo imprescindível que este seja motivado, 
estando ainda sujeito aos princípios 
estruturantes do processo penal, como o da 
legalidade das provas e “in dubio pro reo”. 
Para além da violação destas restrições legais 
ou destas condicionantes estruturais, o juízo 
decisório da matéria de facto só é susceptível 
de ser alterado, em sede de recurso, quando 
a racionalidade do julgamento da matéria de 
facto corresponda, de um modo objectivo, a 
um juízo desrazoável ou mesmo arbitrário da 
apreciação da prova produzida. 

* 
O arguido recorrente acaba por impugnar os 
factos provados sob os itens 1.º, 3.º, 5.º e 
6.º, sustentando que não existe prova 
documental ou testemunhal que a sustente, 
baseando-se a mesma sobretudo em regras 
de experiência comum do julgador, violando-
se o princípio "in dubio pro reo". 
Para o efeito invoca o seu depoimento e os 
das testemunhas D………. e E………., ambos 
inspectores da IGAC. 
A sentença recorrida fazendo alusão a estes 
dois últimos depoimentos refere no seguinte 

“O tribunal começou por considerar o 
depoimento das testemunhas D………., 
Inspector da Inspecção-Geral das Actividades 
Culturais, e E………, assistente administrativo 
da Inspecção-Geral das Actividades Culturais, 
os quais tiveram directa intervenção nos 
factos ora em discussão, na medida em que 
levaram a cabo a acção de fiscalização ao 
arguido na data de 06 de Julho de 2006, e 
cujas declarações se mostraram sérias e 
isentas, objectivas, espontâneas e 
inequívocas, pelo que merecedoras de 
credibilidade. 
As testemunhas começaram por confirmar o 
teor do auto de notícia e apreensão de fls. 3 a 
5, do qual figura como autuante a 
testemunha D………., e como testemunha, a 
ora testemunha E………., o qual, por si só, é 
dotado de força probatória porquanto é 
elaborado por um órgão de polícia criminal e 
tem como pressuposto uma constatação 
imediata de determinado facto, a descrição do 
mesmo e dos procedimentos adoptados.  
Ambas as testemunhas descreveram, ainda, 
de forma pormenorizada e absolutamente 
coincidente, o modo como decorreu a 
fiscalização ao estabelecimento do arguido e 
bem ainda o resultado de tal diligência, tendo 
esclarecido que as cópias de obras originais 
que foram encontradas e apreendidas na 
“F……….” se encontravam em prateleiras, no 
balcão da parte de dentro, individualizadas, e 
com uma folha a servir de capa, da qual 
constava a indicação do preço de 0,03€ por 
cada cópia. 
Ora, ainda que as testemunhas não tenham 
visto o arguido a reproduzir as cópias em 
causa, a circunstância de as mesmas cópias 
se encontrarem separadas e individualizadas 
com uma capa, e com indicação do preço, 
conjugada com as regras da experiência e da 
normalidade do acontecer, levam a concluir, 
sem qualquer dúvida, que as cópias em causa 
foram reproduzidas pelo arguido.”. 
O recorrente não põe em causa que o tribunal 
recorrido tenha indevidamente percepcionado 
o relato efectuado por estas testemunhas ou 
que não tenha tido em consideração o seu 
depoimento. 
O que o mesmo considera é que o 
depoimento destas testemunhas, não tem a 
virtualidade de afastar o relato por si 
efectuado no decurso da audiência de 
julgamento, que o mesmo em parte 
transcreve. 
Naturalmente que houve duas versões dos 
acontecimentos, segundo o arguido o mesmo 
não tirou fotocópias de livros, estando 
autorizado a efectuá-las segundo o referido 
protocolo. 
No entanto, o que resulta objectivamente 
dessas cópias é que as mesmas são 
reproduções de livros, estando as mesmas 
devidamente condicionadas e 
individualizadas, o que dá credibilidade à 
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versão destas duas testemunhas e afasta a 
versão do arguido. 
Por outro lado e como se afirma na sentença 
recorrida o tal “protocolo” não é mais que 
uma proposta de protocolo que não se mostra 
assinada. 
E se dúvidas ainda houvessem bastaria ter 
em atenção que as tais reclamações de que o 
arguido não tirava fotocópias de livros têm 
todas datas posteriores a 2006/Jul./06, que 
foi quando o arguido foi abordado pela 
Inspecção-Geral das Actividades Culturais na 
instalações da F………., de que o arguido é 
sócio-gerente. 
São estes dados objectivos que arrimados 
pelas regras de experiência, que dão 
credibilidade à versão daquelas duas 
testemunhas. 
Nesta conformidade, não encontramos 
qualquer censura que se possa efectuar à 
convicção probatória que o tribunal recorrido 
alcançou, mostrando-se a mesma 
devidamente objectivada e assente num 
adequado juízo de razoabilidade. 

* 
* * 

III.- DECISÃO. 
Nos termos e fundamentos expostos, nega-se 
provimento ao presente recurso interposto 
pelo arguido B………. e, em consequência, 
confirma-se a sentença recorrida. 
 
Mais se condena o arguido nas custas deste 
recurso, fixando-se a taxa de justiça em 
quatro (4) Ucs – cfr. art. 513.º, 514.º do 
Código Processo Penal. 
 
Notifique. 
 
Porto, 21 de Outubro de 2009 
Joaquim Arménio Correia Gomes 
Paula Cristina Passos Barradas Guerreiro 
___________________________ 
[1] Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 63/85, de 
14 de Março e alterado pela Lei n.º 45/85, de 
17 de Setembro, pela Lei n.º 114/91, de 03 
de Setembro, pelos Decretos-Lei n.º 332, 333 
e 334/97, de 27 de Novembro, e ainda pela 
Lei n.º 62/98, de 01 de Setembro, e pela Lei 
n.º 50/2004, de 28 de Agosto. 
[2] Doravante são deste Código os artigos a 
que se fizer referência sem indicação 
expressa da sua origem. 
[3] Introduzida pela Lei n.º 48/2007, de 
29/Ago. 
[4] Veja-se o parecer do GEOT da Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses, em 
http://www.asjp.eu/images/stories/doc/parec
er_revcpp.pdf, p. 19/20. 
[5] Neste sentido, entre muitos outros, 
vejam-se os Ac. n.º 31/87, 340/90 e mais 
recentemente 302/2005. 
[6] Veja-se o Ac. TC n.º 337/2000, relatado 
pelo Cons. Messias Bento, que declarou com 
força obrigatória geral, “a 
inconstitucionalidade, por violação do artigo 

32º, n.º 1, da Constituição da República 
Portuguesa, da norma constante dos artigos 
412º, n.º 1, e 420º, n.º 1, do Código de 
Processo Penal (na redacção anterior à Lei n.º 
59/98, de 25 de Agosto), quando 
interpretados no sentido de a falta de 
concisão das conclusões da motivação 
implicar a imediata rejeição do recurso, sem 
que previamente seja feito convite ao 
recorrente para suprir tal deficiência. 
[7] No Ac. n.º 320/2002, relatado pelo Cons. 
Sousa Brito, o Tribunal Constitucional 
declarou “com força obrigatória geral, a 
inconstitucionalidade, por violação do artigo 
32º, n.º 1 da Constituição da República 
Portuguesa, da norma constante do artigo 
412º, n.º 2, do Código de Processo Penal, 
interpretado no sentido de que a falta de 
indicação, nas conclusões da motivação, de 
qualquer das menções contidas nas suas 
alíneas a), b) e c) tem como efeito a rejeição 
liminar do recurso do arguido, sem que ao 
mesmo seja facultada a oportunidade de 
suprir tal deficiência”. 
[8] Como se decidiu no Ac. TC n.º 80/2001, 
relatado pelo Cons. Bravo Serra, que declarou 
a inconstitucionalidade “com força obrigatória 
geral, por violação do nº 1 do artigo 32º da 
Constituição, a norma que resulta das 
disposições conjugadas constantes dos artigos 
33º, nº 1, 427º, 428º, nº 2, e 432º, alínea 
d), todos do Código de Processo Penal, 
quando interpretadas no sentido de que, em 
recurso interposto de acórdão final proferido 
pelo tribunal colectivo de 1ª instância pelo 
arguido e para o Supremo Tribunal de Justiça, 
muito embora nele também se intente 
reapreciar a matéria de facto, aquele tribunal 
de recurso não pode determinar a remessa do 
processo ao Tribunal da Relação” 
[9] Neste sentido os Ac. do TC n.º 545/06, 
546/06 e 195/07, tendo este último julgado 
inconstitucional, “por violação do artigo 32.º, 
n.º 1, da Constituição da República 
Portuguesa, a norma constante do artigo 
411.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, 
interpretado no sentido de que o prazo para a 
interposição de recurso em que se impugne a 
decisão da matéria de facto e as provas 
produzidas em audiência tenham sido 
gravadas, se conta sempre a partir da data do 
depósito da sentença na secretaria, e não da 
data da disponibilização das cópias dos 
suportes magnéticos, tempestivamente 
requeridas pelo arguido recorrente, por as 
considerar essenciais para o exercício do 
direito de recurso”. 
[10] Relatado pelo Cons. Pereira Madeira e 
divulgado em www.dgsi.pt, onde se decidiu 
que “não obstante as deficiências da 
motivação, se pode …, ao menos por 
aproximação, alcançar o essencial do objecto 
do recurso, …, e porque importa não perder 
de vista a celeridade processual …, entende-
se dispensar o «convite» e prosseguir no 
conhecimento das demais questões”. 
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[11] “Impugnada, em sede de recurso, a 
matéria de facto fixada em 1.ª instância, a 
Relação não pode eximir-se à respectiva 
apreciação, a pretexto de que o modo como o 
aquele tribunal procedeu à apreciação da 
prova constituir matéria não sindicável, por 
respeitar ao princípio da livre apreciação da 
prova. O tribunal da Relação, em sede de 
fundamentação do seu acórdão, terá 
necessariamente que abordar especificamente 
cada uma das provas e correspondentes 
razões indicadas, salvo naturalmente aquelas 
cuja consideração tiver ficado prejudicada, 
sob pena de omissão de pronúncia, 
conducente à nulidade de tal aresto.” 
[12] Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, de 10 Dezembro de 1948. 
[13] Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem, que foi aprovada, para ratificação, 
pela Lei n.º 65/78, de 13/Out. 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7042 
 
 
 
(proc. n º 231/02.9GNPRT.P1) 

* 
Acordam, em conferência, os Juízes do 

Tribunal da Relação do Porto: 
* 

I- RELATÓRIO 
No .º Juízo de Competência Criminal do 
Tribunal Judicial da Maia, nos autos de 
processo comum (tribunal singular) nº 
231/02.9GNPRT, foi proferida sentença, em 
15/7/2008 (fls. 494 a 505 do 3º volume), 
constando do dispositivo o seguinte: 
“Pelo exposto, julgo a acusação procedente, 
por provada, e, em consequência, condeno o 
arguido B………. pela prática, em autoria 
material, de um crime de homicídio por 
negligência, previsto e punido nos termos dos 
artigos 15-b), 137 nº1, ambos do Código 
Penal, numa pena de 220 (duzentos e vinte) 
dias de multa, à taxa diária de € 4,00 (quatro 
euros), num total de € 880,00 (oitocentos e 
oitenta euros) e na pena acessória de 
proibição de conduzir veículo com motor por 5 
(cinco) meses. 
Determino que o arguido proceda à entrega 
do título que o habilita ao exercício da 
condução de veículos a motor neste tribunal, 
ou em qualquer posto policial, e nos 10 dias 
subsequentes ao trânsito em julgado da 
presente sentença (art. 69 nº 3 do CP e 500 
nº 2 do CPP), sob pena de incorrer na prática 
de um crime de desobediência, previsto e 
punido nos termos do artigo 348 nº 1-b) do 

Código Penal, e ser ordenada a apreensão do 
veículo (art. 500 nº 2 e 3 do CPP). 
Advirto, o exercício da condução de tais 
veículos no período de proibição constitui 
conduta proibida e punida por lei como crime 
de violação de proibição, previsto e punido 
nos termos do artigo 353 do Código Penal. 
(…) 
Comunique ao IMTT, nos termos dos artigos 
69 nº 4 do Código Penal e 500 nº 1 do Código 
de Processo Penal. 
Notifique e deposite (art. 372, nº 5, do CPP). 
(…)” 

* 
Não se conformando com a sentença, apenas 
no que respeita à condenação do arguido em 
pena acessória, o Ministério Público interpôs 
recurso dessa decisão (fls.521 a 526), 
formulando as seguintes conclusões: 
1. O arguido foi condenado pela prática, em 
autoria material, de um crime de homicídio 
por negligência p. e p. pelo artigo 137 nº 1 do 
CP, na pena de 220 dias de multa, à taxa 
diária de € 4,00, num total de € 880,00, e na 
pena acessória de proibição de conduzir 
veículo com motor por cinco meses. 
2. Todavia, ao crime de homicídio por 
negligência p. e p. pelo artigo 137 nº 1 do CP, 
não corresponde qualquer sanção acessória. 
3. A sentença recorrida fundamentou a 
sanção acessória no disposto no art. 69 nº 1-
b) do CP, invocando a utilização de veículo na 
prática do crime pelo qual o arguido foi 
condenado. 
4. Todavia, tal preceito exige a verificação 
cumulativa de duas condições: crime 
cometido com utilização de veículo e cuja 
execução tiver sido por este facilitada de 
forma relevante. 
5. No caso em apreço, o crime foi cometido 
com a utilização de veículo, mas nem da 
acusação, nem da sentença resulta que a 
utilização de tal veículo facilitou de forma 
relevante a execução do crime. 
6. Com efeito, não se trata de crime que 
poderia ser cometido sem a utilização de 
veículo, e que se tornou significativamente de 
mais fácil execução devido a tal utilização. 
7. O artigo 69 nº 1-b) do CP, aplica-se apenas 
a crimes dolosos em que a utilização de 
veículo constitui instrumento do crime, 
facilitando tal utilização de forma significativa, 
a sua execução. 
8. Assim, exigindo este preceito a verificação 
cumulativa de duas condições, não pode 
aplicar-se, de forma automática, a casos de 
crimes cometidos com a má utilização de 
veículo, sem mais. 
9. Face ao exposto, o arguido não pode ser 
condenado na pena acessória de proibição de 
conduzir. 
10. Ao condenar o arguido na sanção 
acessória de proibição de conduzir a sentença 
recorrida violou o disposto no artigo 69 nº 1-
b) do CP; bem como o princípio da legalidade 
das penas, consagrado no art. 29 nº 1 da 
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Constituição da República Portuguesa e art. 1 
do CP. 
Termina pedindo o provimento do recurso, 
com a consequente revogação parcial da 
sentença recorrida, no que respeita à 
condenação do arguido em pena acessória de 
proibição de conduzir veículo a motor por 
cinco meses. 

* 
Na 1ª instância não foi apresentada resposta 
ao recurso. 

* 
Nesta Relação, o Sr. Procurador-Geral 
Adjunto emitiu parecer (fls. 543), concluindo 
pelo provimento do recurso, acrescentando 
que, se assim não fosse, a sentença deveria 
ser considerada nula por incumprimento do 
disposto no art. 358 nº 1 e 3 do CPP 
(invocando ainda acórdão de fixação de 
25/6/2008). 

* 
Foi cumprido o disposto no art. 417 nº 2 do 
CPP. 
Feito o exame preliminar e, colhidos os vistos 
legais, realizou-se a conferência. 
Cumpre, assim, apreciar e decidir. 

* 
Na sentença sob recurso foram considerados 
provados os seguintes factos: 
“1. No dia 3 de Maio de 2002, cerca das 19h, 
o arguido B………. encontrava-se no stand 
“C……….”, nº …., sito na Estrada Nacional .., 
km 10.1, ………., concelho da Maia, do lado 
direito da estrada atento o sentido de trânsito 
………./……… . 
2. Vindo do interior dessa propriedade, o 
arguido iniciou a condução do veículo 
automóvel de matrícula QX-..-.., visando 
tomar o sentido de trânsito ………./………. 
daquela via, tendo para tanto que virar à 
esquerda ao sair daquele stand. 
3. Assim, naquelas condições de tempo e 
lugar, quando o trânsito se encontrava fluido, 
mas compacto, atento o sentido de marcha 
………/………., e sem trânsito no sentido 
contrário, o arguido saiu com a viatura 
referida em 2. do stand referido em 1. e 
entrou na via a fim de virar à esquerda, sendo 
que o fez de forma rápida e num único acto, 
não fazendo a perpendicular ao virar à 
esquerda, não parando no eixo da via para 
ver se tinha de dar prioridade a alguém que 
viesse da esquerda, em ultrapassagem, sendo 
que ao sair do stand não tinha visibilidade 
para esse local atento o trânsito que se fazia 
sentir. 
4. Nessas circunstâncias de tempo e lugar, 
D………., conduzindo o motociclo ..-..-NR, 
circulava no sentido ………./………. daquela via, 
a efectuar ultrapassagem aos veículos que 
seguiam no seu sentido de marcha. 
5. Acontece que dado o arguido ter efectuado 
a manobra de virar à esquerda quando saía 
do stand referido em 1., não fazendo a 
perpendicular, nem parando no eixo da via 
para ver se tinha de dar prioridade a alguém 

que viesse da sua esquerda, ainda que em 
ultrapassagem, como devia e podia ter feito, 
levou a que aquele D………., que efectuava 
uma manobra de ultrapassagem no seu 
motociclo a outras viaturas, em local que 
podia fazer, por ali existir linha descontínua, 
embatesse, junto à linha delimitadora 
descontínua, já no sentido ……….-………., com 
a parte frontal do seu motociclo (NR) na parte 
lateral frontal do veículo automóvel conduzido 
pelo arguido (QX). 
6. Na sequência do embate D………. foi 
projectado para cima, embateu lateralmente 
no capô do QX, caindo no chão, ficando o seu 
corpo imobilizado na faixa de rodagem do seu 
sentido de marcha perto do stand referido em 
1.. 
7. Como consequência directa e necessária do 
embate e queda referidos em 5., D………. 
sofreu as lesões traumáticas descritas no 
relatório de autópsia constante de fls. 40 a 
47, cujo teor aqui se dá por reproduzido, 
nomeadamente e ao nível: a) cabeça: - 
meninges: hemorragia sub-dural posterior e 
bilateral; - encéfalo: sangue em todos os 
ventrículos; b) tórax: - paredes: fractura com 
infiltração sanguínea dos bordos, do 
pericárdio parietal anterior; - pericárdio e 
cavidade pericárdica: laceração com 
infiltração sanguínea dos bordos, do 
pericárdio parietal anterior; - aorta: secção, 
de forma linear, de direcção horizontal, de 
bordos infiltrados de sangue, localizada na 
aorta ascendente, infrapericárdica; - pleura e 
cavidades pleurais: sangue nas cavidades 
pleurais, na quantidade respectiva de 
cinquenta centímetros cúbicos à direita, mil 
centímetros cúbicos à esquerda; - pulmão 
direito: focos de contosão e 
infraparenquimatosos; - pulmão esquerdo: 
lacerações com infiltração sanguínea, hilares, 
atelectásia; - mediastino: infiltração 
sanguínea do mediastino. 
8. As lesões traumáticas meningo-encefálicas 
e toráxicas descritas em 7. e constantes do 
auto de autópsia determinaram necessária e 
directamente a morte do D………. . 
9. No local do acidente a faixa de rodagem 
descreve uma recta e configura uma subida 
pouco acentuada, atento o sentido de trânsito 
da vítima e existe linha descontínua. 
10. O arguido efectuava o exercício da 
condução com taxa de 0,62 g/l de álcool no 
sangue. 
11. D………. é o beneficiário da segurança 
social nº ………. . 
12. O embate ficou a dever-se apenas ao 
comportamento estradal do arguido, que não 
cumpriu, como estava obrigado e era capaz, 
as regras de condução que lhe são impostas, 
pois em virtude de circular de forma 
desatenta, avançou rapidamente e em acto 
único, sem efectuar a perpendicular, não 
parando no eixo da via para ver se transitava 
alguém a quem tivesse de dar prioridade, não 
dando prioridade ao arguido, que sobre ele a 
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tinha, não obstante vir em ultrapassagem, 
atento o seu sentido de trânsito, levando a 
que aquele embatesse em si, sendo 
projectado para o ar, caindo em cima da 
lateral frontal do QX e depois no chão, 
provocando-lhe a morte. 
13. Deste modo, o arguido agiu com violação 
dos deveres objectivos de cuidado que eram 
exigidos e dos quais era capaz. 
14. Bem sabia o arguido que a sua conduta 
era proibida e punida por lei. 
15. O arguido é empregado fabril, auferindo 
cerca de € 452,00 mensais. 
16. A mulher do arguido é manicure e aufere 
cerca de € 623,00 mensais. 
17. O arguido vive em casa própria, pagando 
cerca de € 486,00 mensais para amortização 
do empréstimo contraído para a respectiva 
aquisição. 
18. O arguido tem dois filhos e com o casal 
reside ainda a filha da mulher. 
19. O arguido paga cerca de € 320,00 
mensais para amortização do preço do seu 
carro. 
20. O arguido recebe abono de família no 
valor de € 25,00 mensais por cada filho. 
21. O arguido frequentou o 12º ano de 
escolaridade. 
22. O arguido não tem antecedentes criminais 
nem rodoviários. 
23. O arguido é reputado pessoa zelosa, 
ponderada, tranquila e serena.” 
 
Quanto aos factos não provados consignou-
se: 
“Não resulta demonstrada qualquer outra 
factualidade relevante para a boa decisão da 
causa, nomeadamente a velocidade a que 
seguia o QX ou o NR, que o embate entre o 
QX e o NR tenha sido frontal ou que se tenha 
verificado na via destinada ao trânsito no 
sentido ………. – ………., quando o arguido já se 
encontrava a circular nesse sentido.” 
 
A nível do enquadramento jurídico-penal 
escreveu-se: 
“Nos termos conjugados dos artigos 15º, b), e 
137º, nº 1, do Código Penal pratica o crime 
de homicídio por negligência aquele que 
matar outra pessoa, agredindo o bem jurídico 
protegido (vida alheia), por não proceder com 
o cuidado a que, segundo as circunstâncias, 
está obrigado e de que é capaz, e assim não 
chegar sequer a representar a possibilidade 
de realização de tal resultado (morte). 
In casu, como resulta demonstrado, verificou-
se o resultado morte na pessoa de D………. e 
este foi produzido pelo embate entre o QX, 
conduzido pelo arguido, e o NR, veículo 
conduzido por aquele. Resultados, embate e 
morte, cuja verificação o arguido não 
representou, como o poderia e devia, por não 
ter adoptado o comportamento a que estava 
obrigado e de que era capaz, já que pessoa 
tranquila e condutor genericamente zeloso, 
como o revela o seu cadastro rodoviário, 

como o faria um condutor medianamente 
zeloso e prudente, nas circunstâncias de 
tempo e lugar em que o arguido agiu. 
Na verdade, o arguido, circulando com uma 
TAS de 0,62 g/l, por descuido, que não se 
apurou condicionada por aquela, não atentou 
nas linhas descontínuas que separavam os 
dois sentidos de marcha na EN .., e não 
representou, como o poderia e devia, a 
possibilidade de circular no sentido ………. – 
………. um veículo em manobra de 
ultrapassagem. Mais, ainda que assim fosse, 
não fora a rota que imprimiu ao QX, quer 
quanto à linha descrita quer quanto à sua 
continuidade, teria avistado o veículo 
conduzido por D………. . Ou seja, se tivesse 
aproximado, como podia e devia (art. 44º, nº 
1 e 2, CE), o QX o mais próximo do eixo da 
via, imobilizando-o com vista ao posterior 
posicionamento de modo a dar a esquerda ao 
referido eixo (centro da intersecção), ter-se-ia 
apercebido da presença daquele, previsto a 
possibilidade de embate e adoptado a conduta 
adequada a evitá-lo. 
Pelo exposto, não pode deixar de se afirmar a 
ligação negligente da vontade do arguido ao 
embate e morte que dele resultou, logo, que 
com a conduta descrita o arguido praticou, 
em autoria material, um crime de homicídio 
por negligência, previsto e punido nos termos 
conjugados dos artigos 137º, nº 1, e 15º,b), 
ambos do Código Penal, punível, em 
alternativa, com pena de prisão até 3 anos ou 
multa.” 
 
Na fundamentação da condenação na pena 
acessória, fez-se constar o seguinte:  
“Nos termos do artigo 69º, nº 1, b) do Código 
Penal, cumulativa e acessoriamente, quem for 
punido pela prática de crime cometido com a 
utilização de veículo, como no caso dos autos, 
é condenado na proibição de conduzir veículos 
com motor por período fixado entre três 
meses e três anos. 
Assim, considerando todas as circunstâncias 
supra referidas, inclusive o facto de o arguido 
ser uma pessoa genericamente zelosa e 
cumpridora das suas obrigações estradais, 
como a ausência de antecedentes rodoviários, 
decido proibi-lo de conduzir veículo com 
motor por cinco meses.” 

* 
II- FUNDAMENTAÇÃO 
O recurso versa sobre matéria de direito, não 
tendo sido impugnada a decisão proferida 
sobre a matéria de facto. 
Uma vez que não se evidenciam os vícios 
previstos no art. 410 nº 2 do CPP, nem existe 
qualquer nulidade de conhecimento oficioso, 
considera-se definitivamente fixada a matéria 
de facto constante da sentença sob recurso. 
Não vem questionada a qualificação jurídico-
penal dos factos dados como provados 
(cometidos em 3/5/2002), os quais integram 
a prática pelo arguido, em autoria material e 
na forma consumada, de um crime de 
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homicídio por negligência, previsto e punido, 
quer à data dos factos, quer actualmente[1], 
no artigo 137 nº 1 do CP. 
O recorrente, concordando com a pena 
aplicada ao arguido de 220 dias de multa, à 
taxa diária de € 4,00, no total de € 880,00, 
coloca a questão de não ser aplicável neste 
caso a pena acessória de proibição de 
conduzir veículo sem motor. 
Por isso, pede que seja revogada a 
condenação na pena de proibição de conduzir 
veículo com motor por 5 (cinco) meses, 
determinada ao abrigo do disposto no art. 69º 
n.º 1-b) do Código Penal. 
Passemos então a apreciar a questão 
colocada no recurso aqui em apreço. 
Dispõe o art. 69 (proibição de conduzir 
veículos com motor) do Código Penal: 
1- É condenado na proibição de conduzir 
veículos com motor por um período fixado 
entre três meses e três anos quem for 
punido: 
a) Por crime previsto nos artigos 291 ou 292; 
b) Por crime cometido com utilização de 
veículo e cuja execução tiver sido por este 
facilitada de forma relevante; ou 
c) Por crime de desobediência cometido 
mediante recusa de submissão às provas 
legalmente estabelecidas para detecção de 
condução de veículo sob efeito de álcool, 
estupefacientes, substâncias psicotrópicas ou 
produtos com efeito análogo. 
(…) 
Esta redacção, que ainda se encontra em 
vigor, foi introduzida pela Lei nº 77/2001, de 
13/7[2]. 
Anteriormente, na versão do DL nº 48/95, de 
15/3, o artigo 69 (proibição de conduzir 
veículos motorizados) tinha a seguinte 
redacção: 
1- É condenado na proibição de conduzir 
veículos motorizados por um período fixado 
entre 1 mês e 1 ano quem for punido: 
a) Por crime cometido no exercício daquela 
condução com grave violação das regras de 
trânsito rodoviário; ou 
b) Por crime cometido com utilização de 
veículo e cuja execução tiver sido por este 
facilitada de forma relevante. 
(…) 
Foi com o DL nº 48/95[3] que foram 
introduzidas no Código Penal quer a referida 
pena acessória (então designada de proibição 
de conduzir veículos motorizados), quer as 
“medidas de segurança não privativas de 
liberdade”, consistentes nas designadas 
“cassação da licença de condução de veículo 
motorizado” (art. 101 do CP na versão de 
1995) e “interdição da concessão de licença” 
(art. 102 do CP na mesma versão)[4], então 
regulamentadas autonomamente. 
Desde que foi introduzida no CP, na versão de 
1995, embora a sua aplicação dependa da 
condenação na pena principal[5], tendo uma 
“função preventiva adjuvante da pena 
principal”, a pena acessória - que em geral 

todos reconhecem como sendo não 
“automática” (arts. 65 do CP e 30 nº 4 da 
CRP) - assumiu a natureza de «uma “sanção 
[penal]” (ainda que acessória, mas submetida 
aos princípios gerais da pena, como os da 
legalidade, proporcionalidade, 
jurisdicionalidade), de duração variável, em 
função da gravidade do crime e/ou do 
fundamento que justifica a privação do 
direito»[6]. 
Antes dessa reforma de 1995 não existia tal 
pena acessória (nem aquelas medidas de 
segurança não privativas de liberdade), 
apenas estando previsto no Código da Estrada 
e noutra legislação avulsa a sanção da 
inibição de conduzir (o DL nº 114/94, de 3/5, 
que aprovou Código da Estrada[7] - 
revogando o anterior aprovado pelo DL nº 39 
672, de 20 de Maio de 1954 - passou a 
prever, nesta matéria, em particulares 
situações que descreveu, a “sanção acessória 
de inibição de conduzir”, a “cassação da carta 
ou licença” e a “interdição da concessão de 
licença”, abandonando a anterior medida 
designada de “inibição do direito de conduzir”, 
que tanto podia ser definitiva como 
temporária, sendo então classificada como 
“medida de segurança”, tal como decidido por 
Assento de 29/4/1992, publicado no DR 1ª 
Série de 10/7/1992[8]). 
De recordar, ainda, que mesmo após a 
entrada em vigor do Código Penal na versão 
do DL nº 400/82, de 23/9, subsistia no 
Código da Estrada (antes da entrada em vigor 
do DL nº 114/94 citado) um capítulo dedicado 
à “responsabilidade criminal”, onde se 
previam crimes, como o de homicídio 
“involuntário”[9] e o de abandono de 
sinistrados. 
Ou seja: fazendo apelo a uma compreensão 
racional dos argumentos histórico, literal e 
mesmo sistemático, verifica-se que com a 
publicação do Código da Estrada na versão do 
DL nº 114/94 e com a alteração ao Código 
Penal introduzida pelo DL nº 48/95, na área 
das ditas “infracções rodoviárias”, isto é, 
relativamente às infracções cometidas no 
exercício da mera condução de veículos, o 
legislador passou a punir as condutas que foi 
descrevendo como proibidas (distinguindo “a 
diferente carga axiológica” dos diversos 
comportamentos ilícitos), por um lado como 
contra-ordenações “simples”, “graves” e 
“muito graves” (previstas no Código da 
Estrada, punidas com coima e, consoante a 
sua gravidade, complementarmente com a 
“sanção acessória de inibição de conduzir”, a 
“cassação da carta ou licença” e a “interdição 
da concessão de licença”), e, por outro lado, 
nos casos de maior gravidade, como crimes 
(que passou a prever exclusivamente no 
Código Penal, punidos com pena de prisão ou 
pena de multa e, em determinados casos, 
ainda punidos com a pena acessória então 
designada de “proibição de conduzir veículos 
motorizados” ou com as “medidas de 
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segurança não privativas de liberdade” 
consistentes nas designadas “cassação da 
licença de condução de veículo motorizado” e 
“interdição da concessão de licença”, então 
regulamentadas autonomamente). 
Paralelamente, também se constata que, a 
nível da pena acessória prevista no nº 1 do 
art. 69 do CP, enquanto a norma prevista na 
alínea a) foi completamente modificada com a 
citada Lei nº 77/2001 (na medida em que 
desapareceu o anterior texto, sendo 
substituído por outro), a prevista na alínea b) 
mantém a mesma redacção original. 
Mas, mesmo assim, repare-se que na alínea 
a) do nº 1 do artigo 69º do CP, após a 
reforma de 2001, o legislador indicou quais os 
crimes (artigos 291º e 292º), cometidos no 
exercício da mera condução de veículos, que 
pela sua gravidade, justificavam a aplicação 
da pena acessória de proibição de conduzir 
veículo com motor. 
Crimes previstos nos artigos 291º e 292º do 
CP, que também podem ser punidos quando 
cometidos por negligência (cf. nºs 3 e 4 do 
artigo 291º e bem assim nºs 1 e 2 do artigo 
292). 
A própria violação grosseira de determinadas 
regras da circulação rodoviária está prevista 
no artigo 291º do CP. 
O que tudo indica que o legislador, com a 
reforma de 2001, quis estabelecer um regime 
específico para os crimes cometidos no 
exercício da mera condução de veículos com 
motor. 
Não tendo a redacção da alínea b) do nº 1 do 
art. 69 do CP sofrido qualquer alteração desde 
o DL nº 48/95 (isto é, desde a sua versão 
original), como se pode defender que, em 
casos como o destes autos, é então de aplicar 
a pena acessória prevista nesta norma? 
Apesar das críticas que se poderão fazer 
(nomeadamente considerando mais eficaz 
para satisfazer as finalidades da punição, a 
pena acessória de proibição de conduzir 
veículos com motor do que a aplicação das 
penas principais em caso de condenação por 
crime cometido no exercício da condução 
como sucede no caso destes autos), o certo é 
que o raciocínio subjacente à decisão sob 
recurso afronta e contraria a vontade do 
legislador desde a entrada em vigor da Lei nº 
77/2001. 
Boa ou má, a opção legislativa em 2001 foi a 
de abandonar a possibilidade de punir com a 
pena acessória de proibição de conduzir 
veículos com motor aquele que for condenado 
por crime cometido no exercício de condução 
com grave violação das regras de trânsito 
rodoviário, a menos que a sua conduta 
integre ainda os crimes indicados no artigo 69 
nº 1-a) do Código Penal. 
Nessa medida, essa alteração não se traduz 
em vazio legislativo, mas antes na opção 
(deliberada) do legislador, de mudar as 
consequências da punição daquele tipo de 
comportamento quando não integrador dos 

crimes previstos nos artigos 291º e 292º do 
Código Penal e bem assim do indicado na 
alínea c) do nº 1 do artigo 69 do mesmo 
código (a mera condução de veículos com 
motor que não integre a prática desses crimes 
indicados no artigo 69 nº 1-a) e c) do CP 
passou a ser punida menos severamente, por 
não haver lugar à aplicação da pena 
acessória). 
A interpretação normativa do artigo 69 do CP, 
não pode passar pela concordância ou 
discordância das opções de política criminal, 
tal como foram delineadas para reagir e 
prevenir a prática de crimes[10]. 
Claro que se poderá discutir e criticar essa 
opção de política criminal tomada em 2001 e 
a falta de coragem, apesar das sucessivas 
alterações que o legislador tem vindo a 
“enxertar” no Código Penal até à actualidade, 
para criar alternativas à solução que foi 
adoptada. 
No entanto, o intérprete (aqui o julgador) não 
pode substituir o legislador, sob pena de 
violar os princípios da legalidade e, bem 
assim, da separação de poderes. 
Por isso, neste caso aqui em análise, a 
interpretação do art. 69 nº 1-b) do CP no 
sentido da admitir a aplicação da pena 
acessória de proibição de conduzir veículos 
com motor a quem for condenado por crime 
cometido no exercício de (mera) condução 
diverso dos previstos nos artigos 291º e 292º 
do CP (e do previsto no artigo 69 nº 1-c) do 
mesmo código), significa criar e aplicar uma 
“nova” pena, que não está prevista na lei e 
que até contraria a opção do legislador 
quando fez a dita reforma de 2001 (Lei nº 
77/2001). 
Daí que, a construção jurídica no sentido de 
defender que o crime cometido no exercício 
da mera condução, para além de implicar a 
utilização de veículo, vê a sua prática 
(execução) facilitada de forma relevante 
precisamente por ser utilizado o mesmo 
veículo, para além de mostrar algo de 
tautológico e mesmo redundante, seria, desde 
logo, uma forma de contrariar frontalmente a 
vontade do legislador (na medida em que 
abandonada a aplicação da pena acessória 
para este caso do “crime cometido no 
exercício de condução (…)”, a mesma voltava 
a ser imposta, agora por vontade do 
intérprete que resolvia utilizar alínea distinta 
do mesmo preceito legal, contemporânea até 
daquela outra que fora modificada, à revelia 
da sua finalidade, nunca antes aplicada 
naquela situação). 
Isto para lembrar que a norma prevista na 
alínea b) do nº 1 do art. 69 do CP (que já 
existia antes da referida reforma de 2001) 
não foi criada, nem pensada, para abranger 
situações como a destes autos (o que 
facilmente se demonstra analisando a 
evolução histórica do regime jurídico 
estabelecido para a dita pena acessória desde 
que foi introduzida no Código Penal). 
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É que para crimes cometidos no exercício da 
condução de veículo motorizado com grave 
violação das regras de trânsito existia então 
(antes da reforma de 2001) norma própria, 
que era precisamente a prevista na alínea a) 
do nº 1 do art. 69 do CP. 
É lógico, assim, que mesmo em 1995 o 
legislador não fosse repetir noutra alínea do 
referido dispositivo legal o mesmo regime que 
tinha consagrado em alínea anterior, como 
seria o caso na interpretação feita na 
sentença sob recurso (embora nela apenas se 
invoque o disposto no art. 69 nº 1-b) do CP, 
não se adiantando outras explicações para tal 
entendimento). 
A propósito do art. 69 nº 1-b) do CP, 
Germano Marques da Silva[11], dando alguns 
exemplos “(v.g. violação, ofensas corporais 
dolosas, dano, rapto, tráfico)”, chama à 
atenção para a exigência de que “o uso do 
veículo tenha sido instrumento relevante para 
a prática do crime. A lei não exige que o uso 
do veículo tenha sido condição necessária da 
prática do crime, basta-se com que esse uso 
tenha sido instrumento relevante, i. e., tenha 
contribuído de modo importante para a sua 
prática. Assim, se sem o uso do veículo a 
prática do crime tivesse sido bastante mais 
difícil, já é aplicável a sanção acessória.” 
Tendo em atenção a própria ratio essendi da 
norma em questão (artigo 69 nº 1-b) do CP) 
percebe-se, pelo que já se deixou dito, que a 
mesma não foi concebida para abranger 
crimes (como o destes autos) cometidos no 
exercício da mera condução, diferentes dos 
previstos nas alíneas a) e c) do nº 1 do artigo 
69 do CP. 
O que será uma evidência não só porque o 
disposto no art. 69 nº 1-b) do CP não sofreu 
qualquer alteração desde o DL nº 48/95, 
como também por não se adequar ao seu 
conteúdo. 
É que qualquer crime cometido no exercício 
da mera condução pressupõe sempre, para 
efeitos do art. 69 do CP, a condução 
necessariamente de veículo (não se poderá 
pensar na condução, por exemplo, de 
animais), o que sempre inutilizaria (por 
passar a letra morta) o sentido da segunda 
parte da alínea b) do nº 1 do art. 69 do CP, 
quando exige cumulativamente que a 
execução do crime seja facilitada de forma 
relevante pela utilização de veículo.  
Deste modo, compreende-se a posição da 
jurisprudência quando defende que a norma 
contida no art. 69 nº 1-b) do CP “só pode 
referir-se a crimes que nada tem a ver com 
condução defeituosa” ou com “a mera 
condução de veículo”[12]. 
Assim, apelando também ao argumento 
teleológico, teremos de concluir que o Sr. Juiz 
a quo fez uma errada interpretação do 
disposto no art. 69 nº 1-b) do CP, uma vez 
que tal preceito não tem aplicação no caso 
destes autos. 

Esta interpretação teleológica que aqui se faz, 
tendo em atenção a própria ratio essendi da 
norma em questão, atendendo ao seu efeito 
útil, o que exige uma compreensão racional 
do argumento histórico e mesmo do literal 
(apelando também ao artigo 9 do CC), é a 
única que está de acordo com o princípio da 
legalidade, com “o fim almejado pela norma”, 
considerando o espírito do legislador e a 
unidade do sistema jurídico, mostrando-se, 
assim, “funcionalmente justificada”. 
Interpretação normativa diversa da aqui 
exposta constitui flagrante violação do 
disposto no art. 1 do CP e no art. 29 nº 1 da 
CRP. 
Assinale-se, por fim, que da matéria de facto 
provada não resulta que o arguido tivesse 
cometido qualquer dos crimes previstos nas 
alíneas a) e c) do mesmo nº 1 do art. 69 do 
CP. 
Isto significa que o arguido não pode ser 
sancionado com a pena acessória prevista em 
tal dispositivo legal. 
De resto, a própria acusação apenas imputou 
ao arguido a prática do crime de homicídio 
por negligência p. e p. no art. 137 nº 1 do CP. 
Nem sequer foi acusado da prática de contra-
ordenação, para se colocar a questão de 
saber se seria ou não de aplicar (caso 
entretanto não tivesse ocorrido a prescrição 
do procedimento contra-ordenacional) sanção 
acessória eventualmente prevista no Código 
da Estrada[13].  
Em face do exposto (apesar de se concordar 
com Faria Costa[14], quando lembra que o 
legislador deveria empreender uma reforma 
profunda nesta matéria, retomando o 
caminho já encetado em 1995), conclui-se 
pela revogação da condenação em pena 
acessória. 
Procede, pois, o recurso ora em apreço. 

* 
III- DISPOSITIVO 
Em face do exposto, acordam os Juízes desta 
Relação: 
- em conceder provimento ao recurso 
interposto pelo Ministério Público e, 
consequentemente, revogar a sentença 
impugnada na parte em que condena o 
arguido B………. em pena acessória de 
proibição de conduzir veículos com motor, 
ficando consequentemente sem efeito a 
ordem de entrega da carta, respectivas 
advertências, bem como comunicação ao 
IMMT; 
- no mais, que não foi objecto de recurso, 
mantém-se a sentença sob recurso. 

* 
Sem custas. 

* 
(Processado em computador e revisto pela 1ª 
signatária – art. 94 nº 2 do CPP) 

* 
Porto, 21/10/2009 
Maria do Carmo Saraiva de Menezes da Silva 
Dias  
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Luís Augusto Teixeira  
________________________ 
[1] Portanto, mesmo após a revisão do 
Código Penal aprovada pela Lei nº 59/2007 de 
4/9, tendo em atenção a Declaração de 
Rectificação nº 102/2007, DR I Série de 
31/10/2007, tais disposições legais não 
sofreram alterações. 
[2] Este diploma (Lei nº 77/2001) introduziu 
alterações aos artigos 69 (proibição de 
conduzir veículos com motor), 101 (cassação 
do título e interdição da concessão do título 
de condução de veículo com motor), 291 
(condução perigosa de veículo rodoviário), 
292 (condução de veículo em estado de 
embriaguez ou sob a influência de 
estupefacientes ou substâncias psicotrópicas) 
e 294 (agravação, atenuação especial e 
dispensa de pena) do Código Penal. 
[3] O DL nº 48/95, entre outras alterações, 
introduziu os referidos artigos 69 (proibição 
de conduzir veículos motorizados), 101 
(cassação da licença de condução de veículo 
motorizado), 102 (interdição da concessão de 
licença), 291 (condução perigosa de veículo 
rodoviário), 292 (condução de veículo em 
estado de embriaguez), alterando ainda a 
configuração do anterior crime previsto no 
art. 282 (crime praticado em estado de 
embriaguez), o qual passou a estar previsto 
no artigo 295 (embriaguez e intoxicação). 
 
[4] Maia Gonçalves, Código Penal Português, 
anotado e comentado e legislação 
complementar, 8ª ed., Almedina, 1995, p. 
465, referia então em anotação ao art. 101, 
que “a cassação de licença de condução de 
veículo motorizado aqui estabelecida e 
regulada distingue-se da medida afim de 
interdição da concessão de licença de 
condução de veículos motorizados de que 
cura o artigo seguinte porque a primeira se 
aplica ao que já é possuidor de licença de 
condução e a segunda a quem não é 
possuidor dessa licença, seja porque nunca a 
possuiu seja porque lhe foi cassada.” De 
esclarecer que a Lei nº 65/98, de 2/9, 
combinou e introduziu no artigo 101 do CP 
(que passou a ter a epígrafe de “cassação de 
licença e interdição da concessão da licença 
de condução de veículo motorizado”), os dois 
regimes antes previstos nos artigos 101 e 102 
do CP. A mesma Lei nº 77/2001 veio depois 
alterar o disposto no artigo 101 (modificando 
também a epígrafe para “Cassação do título e 
interdição da concessão do título de condução 
de veículo com motor”). 
[5] Como se diz no Ac. do TC nº 202/2000, 
DR II Série de 11/10/2000, “As sanções 
penais acessórias são aquelas que só podem 
ser pronunciadas na sentença condenatória 
conjuntamente com uma pena principal. (…) 
De um ponto de vista puramente teorético 
distinguem-se, pois, tais sanções dos 
chamados efeitos das penas, que são 
consequências determinadas pela aplicação 

de uma pena, principal ou acessória; e, em 
particular, distinguem-se das penas 
acessórias por não assumirem a natureza de 
verdadeiras penas, por lhes faltar o sentido, a 
justificação, as finalidades e os limites 
próprios daquelas.”. E, mais à frente, 
acrescenta-se: “Como se disse, as penas 
acessórias distinguem-se das penas principais 
uma vez que a condenação nestas é condição 
necessária (embora não suficiente) da sua 
aplicação, sendo, porém, ainda necessário 
que o juiz comprove, perante o facto, a 
existência de uma justificação material para a 
sua aplicação.” 
[6] Assim Jorge Miranda e Rui Medeiros, 
Constituição Portuguesa Anotada, I, Coimbra 
Editora, 2005, p. 338. 
[7] Passando a qualificar as condutas 
proibidas ali previstas como contra-
ordenações, acabando com as anteriores 
“contravenções”. 
[8] Concluía o referido Assento de 29 de Abril 
de 1992: "A inibição da faculdade de 
conduzir, estatuída no artigo 61º do Código 
de Estrada, constitui uma medida de 
segurança." 
[9] Nessa altura, havia jurisprudência que 
defendia que o crime homicídio “involuntário” 
previsto no Código da Estrada fora revogada 
tacitamente com a entrada em vigor do CP de 
1982, mas também existia jurisprudência em 
sentido contrário, argumentando que o art. 59 
do CE (anterior ao DL nº 114/94) era lei 
especial, continuando em pleno vigor, por não 
ter sido revogado expressamente pelo CP de 
1982, que era lei geral. 
[10] Ver a posição de Celso Leal, “A pena 
acessória de proibição de conduzir veículos 
motorizados no crime de condução sem 
habilitação legal e nos crimes por 
negligência”, in RMP nº 110 (Abr-Jun 2007), 
pp. 130 a 134, sustentando a aplicação do 
disposto no art. 69 nº 1-b) do CP nos crimes 
cometidos por negligência. 
[11] Germano Marques da Silva, Crimes 
Rodoviários, Pena acessória e Medidas de 
Segurança, Universidade Católica Editora, 
1996, p. 31. 
[12] Neste sentido, entre outros, Ac. do TRP 
de 18/6/2003, proferido no processo nº 
0312633, relatado por Manuel Braz (publicado 
no site www.dgsi.pt), explicando: “Quando a 
lei fala em «crime cometido com utilização de 
veículo» não pode estar a referir-se à mera 
condução de veículo, a crime resultante de 
condução defeituosa, porque se assim fosse 
não haveria espaço para aplicação da 
exigência cumulativa «e cuja execução tiver 
sido por este facilitada de forma relevante». 
Na verdade, se o crime a que se refere a 
norma fosse o que resulta da mera má 
condução, em que casos se poderia dizer que 
a execução do crime foi facilitada pelo veículo 
de forma relevante? Não seria em todos?” 
[13] Obviamente que não se está a confundir 
o regime previsto no Código Penal, 
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nomeadamente, no que respeita à pena 
acessória de proibição de conduzir veículos 
com motor, prevista no art. 69 do CP, com o 
sistema sancionatório existente no domínio do 
direito de mera ordenação social, em 
particular, o regime das contra-ordenações 
rodoviárias. 
[14] Faria Costa, “Penas acessórias – Cúmulo 
jurídico ou cúmulo material? [a resposta que 
a lei (não) dá], in RLJ 136º (Julho-Agosto de 
2007), p. 328, chama ainda à atenção que 
“urge ao legislador penal que se debruce 
sobre as penas acessórias, optando por um de 
dois caminhos: ou as elimina do ordenamento 
jurídico-penal português, porque assume que 
algumas delas deveriam ser transformadas 
em medidas de segurança e outras em penas 
principais. Ou considera que para elas é 
necessário criar um verdadeiro sistema 
jurídico que, de uma vez por todas, as 
considere como verdadeiras penas, embora 
acessórias.” 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7043 
 
 
 
Processo 7310/02.0TDPRT.P1 
Relator: MeloLima 
 

Acordam em Conferência na 1ªSecção 
Criminal do Tribunal da Relação do Porto 
 
I. Relatório 
 
1. Condenado nos autos de Processo Comum 
(Tribunal Singular) que, sob o nº 7310/02.0 
correm termos pelo ….º Juízo (….ªSecção) dos 
Juízos Criminais do Porto, como autor 
material de um crime de abuso de confiança 
em relação à Segurança Social, pº e pº pelas 
disposições conjugadas dos artigos 9º/2, 27º-
B e 24º/1 do DL 20-A/90 de 15/1, na 
redacção que a este diploma foi aportada 
pelos Dl 394/93 de 4/11 e 140/95 de 14/6 
([1]) o arguido B……………, com fundamento de 
que os factos por que tinha sido condenado 
haviam sido, entretanto, descriminalizados, 
requereu fossem declarados cessados todos 
os efeitos da decisão condenatória, com os 
subsequentes arquivamento dos autos e 
cancelamento do registo da pena. 
 
2. Sobre esta pretensão incidiu decisão 
judicial de indeferimento, sob a justificação de 
que a despenalização prevista no nº1 do 
artigo 105º do RGIT não é aplicável aos 
crimes de abuso de confiança à Segurança 
Social. 
 

3. Inconformado, recorre o arguido, 
rematando a motivação do seu recurso com 
as seguintes conclusões: 
 
3.1 A remissão efectuada pelo nº1 do artigo 
107º para os nº 1 e 5 do RGIT não pode ser 
interpretada literalmente, no sentido de que a 
remissão seria tão-somente para as penas, 
sob pena de insanável contradição. 
3.2 Da interpretação histórica e sistemática 
das mencionadas disposições legais resulta 
que a remissão feita pelo nº1 do artigo 105º 
do RGIT teve não só por objecto as penas 
como os pressupostos quantitativos da sua 
aplicação. 
3.3 A intenção deliberada do legislador foi a 
de atribuir a mesma censurabilidade penal ao 
crime de abuso de confiança contra a 
Segurança Social e ao crime de Abuso de 
confiança Fiscal, fazendo-a depender dos 
mesmos montantes não entregues à 
Segurança Social e à Administração 
Tributária, respectivamente. 
3.4 Do ponto de vista de uma interpretação 
objectivista da lei, configuraria uma 
incongruência intra-sistemática (violadora do 
princípio da unidade e coerência do sistema 
jurídico) a qualificação de ambos os tipos de 
crime com base na não entrega de prestações 
do mesmo montante (superior a €50.000,00) 
e a punição dos tipos base com fundamento 
na omissão de entrega de prestações de 
montantes substancialmente diferentes 
(superior a €7.500,00 e a €0,00, 
respectivamente). 
3.5 É, por isso, inconstitucional, por violação 
dos princípios da proporcionalidade e da 
adequação previstos no artigo 18º /2 e 3 da 
CRP, a norma que se retira da interpretação 
conjugada dos artigos 105º e 107º do RGIT 
segundo a qual o crime de abuso de confiança 
contra a Segurança Social é punível com a 
pena prevista no nº1 do artigo 105 quando o 
montante das contribuições não entregue à 
Segurança Social seja igual ou inferior a 
€7.500,00. 
3.6 O entendimento de que os factos devem 
continuar a ser punidos criminalmente porque 
não são sancionáveis como contra-ordenação 
viola o princípio da necessidade que se 
concretiza no princípio da intervenção mínima 
e da subsidiariedade do direito penal. 
3.7 Face a tudo quanto antecede, a conduta 
pela qual o arguido foi condenado deve ser 
julgada descriminalizada e a execução da 
pena cessada. 
3.8 Ao entender de modo diferente, o douto 
despacho recorrido fez errada interpretação e 
aplicação das normas consagradas nos artigos 
18º/2 e3 da CRP, 105º e 107º do RGIT e 2º/2 
do Código Penal. 
3.9 Em consequência deve o douto despacho 
recorrido ser revogado, declarando-se 
cessados todos os efeitos da decisão 
condenatória do Arguido e determinando-se o 
arquivamento dos autos. 
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4. Respondeu o Exmo. Procurador Adjunto, 
dizendo, em síntese, que a limitação dos 
€7.500,00 não é aplicável ao crime de abuso 
de confiança à Segurança Social, com os 
seguintes fundamentos: 
4.1 O Artigo 107º do RGIT não sofreu 
qualquer alteração e contém, no seu nº1, a 
completa descrição do tipo legal de crime de 
abuso de confiança contra a Segurança 
Social, sem necessidade de recurso ao artigo 
105º do RGIT; 
4.2 A remissão efectuada pelo nº2 do artigo 
107º do RGIT para o artigo 105º, cinge-se às 
penas aplicáveis e não à conduta; 
4.3 Os regimes do abuso de confiança fiscal e 
o de abuso de confiança relativamente à 
Segurança Social não são equiparáveis, 
diferindo, desde logo, quer quanto aos bens 
jurídicos protegidos, quer quanto ao regime 
punitivo; 
4.4 A procura da mens legis não poderá partir 
da conclusão da verificação de lapso na 
elaboração da legislação antes tendo de se 
partir da ideia de que as alterações 
introduzidas tiveram um propósito, sendo 
este o de autonomizar o regime punitivo das 
infracções contra a Segurança Social 
relativamente às demais infracções 
tributárias. 
4.5 A entender-se pela aplicabilidade do novo 
limite previsto no nº1 do artigo 105º para os 
casos de abuso de confiança contra a 
Segurança Social, verificar-se-ia uma 
despenalização em toda a linha dos 
comportamentos, pois inexiste qualquer 
previsão para o não pagamento dos 
montantes devidos à Segurança Social (as 
contra-ordenações previstas no artigo 114º 
do RGIT não são aplicáveis senão a dívidas 
fiscais. 
 
5. Neste Tribunal da Relação, o Exmo. 
Procurador-Geral Adjunto emitiu douto 
Parecer onde sustenta que o recurso não 
merece provimento, com o argumento de 
que: 
«a nova redacção conferida ao artigo 105º 
nº1 do RGIT pelo artigo 113º da Lei 64-
A/2008 de 31.12.2009, introduziu uma (mais 
uma) condição de punibilidade, vindo, dada a 
remissão feita in fine no artigo 107º nº1 do 
RGIT (abuso de confiança contra a segurança 
social) para o Artigo 105º do RGIT. A 
hermenêutica do preceito, à luz desde logo do 
argumento literal, permite… dar uma resposta 
negativa. Com efeito, claramente a remissão 
plasmada na parte final do artigo 107º nº1 do 
RGIT para o artigo 105º do mesmo diploma 
legal, restringe-se única e exclusivamente à 
aplicabilidade das molduras penais previstas 
no artigo 105º nº 1 e 5 do RGIT e ao 
preceituado nos seus nº 4 e 7. De resto, tal é 
concordante, com o facto de as condutas de 
abuso de confiança (fiscal) ora 
despenalizadas, terem passado a constituir 
ilícito contra-ordenacional, o que não se 

passou no domínio do crime de abuso de 
confiança contra a Segurança Social, ficando 
as mesmas se fosse possível ter como boa a 
interpretação propugnada pelo recorrente, 
reduzidas à total impunidade, o que, em 
tempos de redobrados esforços no sentido da 
sustentabilidade do sistema, não se afigura, 
de todo, que possa ter sido opção do 
legisldor.» 
 
6. Notificado nos termos do Artigo 417º/2, o 
Recorrente respondeu: 
 
6.1 A interpretação literal do nº1 do artigo 
107º segundo a qual este remete apenas para 
as molduras penais previstas nos nº 1 e 5 do 
artigo 105º do RGIT acarretaria uma 
contradição nos próprios termos.Com efeito, 
6.2 As sanções penais previstas no nº1 e no 
nº5 daquele artigo 105º não são coincidentes, 
pelo que se o nº1 do artigo 107º remetesse 
apenas para elas a sua estatuição seria ilógica 
e incompreensível. Ao invés, 
6.3 Afigura-se evidente que aquela remissão 
é para as molduras penais mas no sentido de 
que se aplicará ora uma ora outra em face 
dos montantes não entregues e do seu 
enquadramento na previsão do nº1 ou na do 
nº5 do artigo 105º do RGIT. Portanto, 
6.4 A remissão é também para os elementos 
objectivos do tipo, designadamente os 
pressupostos quantitativos de punibilidade e 
de agravação da pena. 
Quanto ao argumento de que a 
despenalização daquela conduta a deixaria 
sem sanção, nomeadamente de natureza 
contra-ordenacional:  
6.5 Quando da entrada em vigor da nova 
redacção dada ao nº4 do artigo 105º do RGIT 
pela Lei 53-A/2006 de 29/12, o próprio 
legislador deixou sem sanção o pagamento de 
contribuições devidas à Segurança Social feito 
ao abrigo do disposto na alínea b) desse 
número, ao mesmo tempo que consagrava a 
punibilidade do pagamento de prestações 
tributárias devidas à Administração Tributária, 
também feito ao abrigo daquele preceito 
legal, com o valor da coima aplicável. 
6.6 O que permite concluir que para o 
legislador é mais grave o abuso d confiança 
fiscal do que o abuso contra a Segurança 
Social.  
6.7 De acordo com os princípios da 
subsidiariedade e da intervenção mínima do 
Direito Penal, o facto de uma conduta não se 
encontrar punida como contra-ordenação não 
pode servir de argumento para que seja 
punida como crime. 
6.8 Porque sempre existiu uma equiparação 
entre as molduras penais e os pressupostos 
quantitativos da punição do abuso de 
confiança fiscal e do abuso de confiança 
contra a Segurança Social – dizer, resulta da 
interpretação lógica e sistemática do 
art.107º/1 do RGIT que este sempre remeteu 
também para os pressupostos quantitativos e 
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não apenas para a moldura penal 
consagrados no nº1 do art. 105º/1 - 
importará concluir, também agora, que na 
mens legislatoris não esteve o propósito de 
mudar tal equiparação de modo que será de 
considerar que, no seu pensamento, a 
punição da não entrega de contribuições à 
Segurança Social de montantes iguais ou 
inferiores a €7.500,00 não merece censura 
penal. 
 
7. Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
II. Fundamentação de direito 
 
1. O objecto do presente recurso reconduz-se 
às duas seguintes questões (de direito): 
 
i. Foi intenção deliberada do legislador atribuir 
a mesma censurabilidade penal ao crime de 
abuso de confiança contra a Segurança Social 
e ao crime de abuso de confiança fiscal, 
fazendo-a depender dos mesmos montantes 
não entregues à Segurança Social e à 
Administração Tributária, respectivamente?  
ii. É inconstitucional, por violação dos 
princípios da proporcionalidade e da 
adequação, a norma que se retira da 
interpretação conjugada dos artigos 105º e 
107º do RGIT segundo a qual o crime de 
abuso de confiança contra a Segurança Social 
é punível com a pena prevista no nº1 do 
artigo 105º do RGIT quando o montante das 
contribuições não entregue à Segurança 
Social seja igual ou inferior a €7.500,00? 
 
2. Condenado, por sentença de 24.11.2006, 
em pena de multa, pela prática de um crime 
de abuso de confiança em relação à 
segurança social, o ora Recorrente requereu, 
ao abrigo do artigo 2º/2 do C. Penal, fossem 
declarados cessados todos os efeitos daquela 
decisão condenatória, com o subsequente 
arquivamento dos autos e o eventual 
cancelamento do registo da pena, assim 
fundamentado: 
i. A nova redacção dada ao artigo 105º/1 do 
RGIT pelo artigo 113º da Lei 64-A/08 de 
31/12 – estabelecendo o limite de €7.500,00 
para o crime de abuso de confiança fiscal – é 
igualmente aplicável ao crime de abuso de 
confiança contra a segurança social, por força 
dos nºs 1 e 2 do artigo 107º do mesmo RGIT;  
ii. As prestações devidas e não entregues à 
Segurança Social por que o Recorrente foi 
condenado, são de valor inferior a €7.500,00; 
deste modo, 
iii. Os factos pelos quais foi condenado 
mostram-se descriminalizados. 
 
3. Sobre esta pretensão, incidiu a seguinte 
decisão judicial, posta em crise no presente 
recurso: 
“Com a entrada em vigor da Lei nº64-A/2008 
– Orçamento do Estado para 2009 -, no 
passado dia 1 do passado mês de Janeiro, 

foram introduzidas, mais uma vez, alterações 
ao Regime Geral das Infracções Tributárias, 
designadamente à redacção do artigo 105º. 
Dispõe, agora, o nº1 do citado artigo que 
“Quem não entregar à Administração 
Tributária total ou parcialmente, prestação 
tributária de valor superior a €7.500,00, 
deduzida nos termos da lei e que estava 
legalmente obrigado a entregar é punido com 
pena de prisão até três anos ou multa até 360 
dias” 
Foi também revogado o nº6 do artigo 105º. 
Podemos então concluir que se encontram 
descriminalizadas as condutas previstas no 
nº1 cuja prestação – cfr. Nº 7 do citado 
preceito legal – seja inferior a tal montante. 
Todavia, no caso em apreço estamos perante 
a imputação e condenação de um crime de 
abuso de confiança à Segurança Social cujo 
tipo legal está definido no nº1 do artigo 107º 
do RGIT. 
Seria caso de pensar que estariam também 
descriminalizadas tais condutas. No entanto, 
após uma análise cuidada da remissão 
prevista no nº1 do citado artigo concluímos 
que tal não sucedeu. 
Com efeito, a remissão a que alude o artigo 
107º nº1 é apenas referente à pena prevista 
nos nºs 1 e 5 do artigo 105º do RGIT sendo 
que o tipo legal de crime – elementos 
objectivos e subjectivo do tipo – é 
autonomamente previsto no nº1 do artigo 
107º 
Por outro lado, o nº2 do artigo 107 apenas faz 
remissão para o disposto nos nºs 4, 6 e 7. 
Não tendo sido expressamente alterada a 
redacção do nº1 do artigo 107º o tipo legal 
mantém-se com a redacção original do RGIT. 
Não obstante poder ocorrer que tal omissão 
se deveu a lapso do legislador, o que é certo 
e que não cumpre ao julgador alterar a 
redacção legal quando a interpretação não 
tiver um mínimo de correspondência na letra 
da lei. 
Todavia entendemos que a omissão da 
previsão em relação ao tipo legal de crime 
previsto no artigo 107º do RGIT foi 
intencional. 
Com efeito, tais tipos legais de crime não só 
protegem bens jurídicos diferentes como têm 
previsões especiais e diferentes. 
Caso assim não se entendesse, não faria 
sentido a previsão legal do crime constar de 
dois artigos diferentes, podendo um único 
preceito legal prever a situação de abuso 
fiscal e de abuso à segurança social. Ora, tais 
tipos legais foram, desde sempre, 
diferenciados. 
Por outro lado, não prevê o RGIT a imputação 
a título de contra-ordenação para o crime de 
abuso de confiança à Segurança Social à 
semelhança do que acontece com o artigo 
114º do referido diploma legal. Ou seja, caso 
se considerasse aplicável, aqui, a 
descriminalização, a omissão da entrega das 
quantias devidas até €7.500,00 ficaria sem 
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qualquer tutela, seja penal seja como ilícito 
contra-ordenacional. 
Entendemos assim, concordando com a 
promoção que antecede e na esteira do 
entendimento perfilhado no Ac. do TRP de 
25.03.2009, que a despenalização prevista no 
nº1 do artigo 105º do RGIT não é aplicável 
aos crimes de abuso de confiança à 
Segurança Social. 
 
Por tudo o exposto indefere-se o requerido…” 
 
4. Respondeu, no Tribunal recorrido, o Exmo. 
Procurador Adjunto, defendendo que a 
limitação dos €7.500,00 não é aplicável ao 
crime de abuso de confiança à Segurança 
Social fundamentado na posição 
unanimemente assumida nas Procuradorias 
Distritais de Lisboa e Porto e no DIAP de 
Coimbra, sintetizável nos pontos deixados 
descritos em I- 4. 
 
5. Neste Tribunal da Relação o Exmo. 
Procurador-Geral Adjunto confirmou a posição 
assumida pelo MºPº na instância recorrida, 
esclarecendo como se deixa tarnscrito: 
“A hermenêutica do preceito, à luz desde logo 
do argumento literal, permite… dar uma 
resposta negativa. Com efeito claramente a 
remissão plasmada na parte final do artigo 
107º nº1 do RGIT para o artigo 105º do 
mesmo diploma legal, restringe-se única e 
exclusivamente à aplicabilidade das molduras 
penais previstas no artigo 105º nº1 e 5 do 
RGIT e ao preceituado nos seus nº 4 e 7. De 
resto, tal é concordante com o facto de as 
condutas de abuso de confiança (fiscal) ora 
despenalizadas, terem passado a constituir 
ilícito contra-ordenacional, o que não se 
passou no domínio do crime de abuso de 
confiança contra a Segurança Social, ficando 
as mesmas, se fosse possível ter como boa a 
interpretação propugnada pelo Recorrente, 
reduzidas à total impunidade, o que em 
tempos de redobrados esforços no sentido da 
sustentabilidade do sistema, não se afigura, 
de todo, que possa ter sido opção do 
legislador” 
 
6. O Recorrente estrutura fundamentalmente 
a sua pretensão de ver judicialmente 
reconhecido que o limite dos €7.500,00 a que 
alude o nº1 do artigo 105º do RGIT 
[Aprovado pela Lei 15/2001 de 5/6, na Red. 
Introduzida pelo Artigo 113º da Lei 64-
A/2008 de 31/12] é aplicável ao crime de 
abuso de confiança contra a Segurança Social 
previsto no artigo 107º do mesmo RGIT, nos 
seguintes argumentos, sob duas linhas 
dominantes de pensamento, assim por 
referência à mens legislatoris, assim no apelo 
a uma interpretação objectivista da lei:  
● A remissão efectuada pelo nº1 do artigo 
107º para os nº 1 e 5 do RGIT não pode ser 
interpretada literalmente no sentido de que a 
remissão seria tão somente para as penas: se 

assim fosse existiria uma contradição 
insanável na estatuição do nº1 do artigo 107º 
uma vez que as penas previstas nos nº1 e 5 
do artigo 105º são distintas. Ao invés, 
● A remissão é para as penas aplicáveis face 
aos montantes referidos nos nº 1 e 5 do 
artigo 105º, servindo estes montantes para 
delimitar as condições de aplicação das 
respectivas penas, de sorte que foi intenção 
deliberada do legislador manter a equiparação 
de regimes punitivos em função dos 
montantes não entregues, atribuindo igual 
censurabilidade penal ao crime de abuso de 
confiança contra a segurança social e ao 
crime de abuso de confiança fiscal. 
● Do ponto de vista de uma interpretação 
objectivista da lei, configuraria uma 
incongruência intra-sistemática (violadora do 
princípio da unidade e coerência do sistema 
jurídico) a qualificação de ambos os tipos de 
crime com base na não entrega de prestações 
do mesmo montante (superior a €50.000,00) 
e a punição dos tipos base na omissão de 
entrega de prestações de montantes 
substancialmente diferentes (superior a 
€7.500,00 e a €0,00, respectivamente) 
 
7. Como decidir? 
Não é a primeira vez que este Tribunal de 
Recurso é chamado a conhecer da questão 
suscitada em termos de saber se a 
despenalização do crime de abuso de 
confiança fiscal operada pelas alterações ao 
artigo 105º do RGIT introduzidas pela Lei 64-
A/2008 de 31/12 abrange também o abuso de 
confiança contra a Segurança Social. 
 
São, pari passu, conhecidas as soluções 
divergentes oferecidas. ([2]) 
 
7.1 Atalhando, sem prejuízo da consideração 
pela argumentação expendida na Motivação 
do Recurso, adere-se por inteiro à tese que 
tem por certo que o limite mencionado no 
artigo 105º/1 do RGIT não é aplicável no que 
se refere às dívidas para com a Segurança 
Social. 
Em abono, as seguintes ideias-fundamento, 
aliás já desenvolvidas quer em sede de 
contra-alegações neste Recurso quer em 
outras decisões proferidas neste Tribunal da 
Relação e publicitadas no sítio www.dgsi.pt: 
 
● Do artigo 107º/1 do RGIT constam os 
elementos objectivos do tipo-do-ilícito abuso 
de confiança contra a segurança social, tal 
como no artigo 105º/1 do mesmo diploma 
legal constam enunciados os elementos 
objectivos do tipo-do-ilícito abuso de 
confiança fiscal. 
 
● Em causa, visto a respectiva inserção 
sistemática, dois tipos legais 
autónomos/distintos: inseridos um e outro na 
Parte III - Das Infracções Tributárias em 
Especial e no Título I Crimes Tributários, 
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integra-se o abuso de confiança fiscal no 
Capítulo III - Crimes Fiscais enquanto que o 
abuso de confiança contra a Segurança Social 
se integra no Capítulo IV – Crimes Contra a 
Segurança Social. 
 
● Tipos legais autónomos que, sob diferente 
teleologia, pretendem tutelar bens jurídicos 
diferentes: o abuso de confiança contra a 
Segurança Social a tutelar o erário da 
Segurança Social, numa lógica de afectação 
das receitas provenientes das contribuições 
dos trabalhadores, a fins específicos de 
benefício e de necessidade de garantia do 
respectivo equilíbrio financeiro; no abuso de 
confiança fiscal, numa lógica de disposição 
sobre a receita que o Estado se propõe cobrar 
para satisfação de necessidades 
diferenciadas, está em causa o regular e 
efectivo funcionamento do sistema fiscal e de 
politica social estabelecidos pelo Estado. 
 
● A remissão feita no artigo 107º para o 
artigo 105º/ 1 e 5 circunscreve-se à parte 
respeitante à sanção aplicável e não à 
descrição da conduta que preenche o tipo de 
ilícito. 
Ressalve-se, neste particular, que aquele a 
quem compete o exercício da iuris dictio não 
pode deixar de ter presente, em última 
instância, que subjacentes à normação 
jurídica hão-de estar seguramente 
observados, os princípios da segurança 
jurídica e da protecção da confiança 
(elementos constitutivos do Estado de Direito) 
na ideia da exigência da “precisão ou 
determinabilidade dos actos normativos” e/ou 
da conformação material e formal destes em 
“termos linguisticamente claros, 
compreensíveis e não contraditórios» ([3])  
Nesta ordem de ideias – dizer, ainda, no 
pressuposto razoável da fiabilidade, clareza, 
racionalidade e transparência do acto 
normativo sob referência – não se vê 
fundamento para que o intérprete e/ou 
aplicador do direito deva estender o 
pensamento do legislador a partir de uma sua 
suposta falha quando não chegou a dizer o 
que efectivamente queria dizer. 
Neste conspecto, entende-se, se fosse 
pretensão do Legislador aplicar a alteração ao 
crime de abuso de confiança contra a 
Segurança Social, em obediência aos 
sobreditos princípios da segurança jurídica e 
da protecção da confiança tê-lo-ia 
determinado expressamente.  
Não o fez. Porquê, fazê-lo, agora, em sua 
substituição (ou sobreposição), o aplicador do 
direito? ([4]) 
● Acolhendo, finalmente, o argumento 
aduzido pelo Exmo. Procurador-Geral Adjunto 
no seu douto Parecer, dir-se-á que a remissão 
plasmada na parte final do artigo 107º nº1 do 
RGIT para o artigo 105º do mesmo diploma 
legal, no sentido de que se restringe única e 
exclusivamente à aplicabilidade das molduras 

penais previstas no artigo 105º nº1 e 5 do 
RGIT e ao preceituado nos seus nº 4 e 7, “é 
concordante com o facto de as condutas de 
abuso de confiança (fiscal) ora 
despenalizadas, terem passado a constituir 
ilícito contra-ordenacional, o que não se 
passou no domínio do crime de abuso de 
confiança contra a Segurança Social, ficando 
as mesmas, se fosse possível ter como boa a 
interpretação propugnada pelo Recorrente, 
reduzidas à total impunidade” 
Na verdade, o regime contra-ordenacional 
relativo ao sistema de segurança social que se 
encontra em legislação especial, subtraído à 
disciplina do RGIT, não contempla a falta de 
entrega de contribuições à Segurança Social 
como contra-ordenação, de sorte que 
enquanto a não entrega de prestações 
tributárias não superiores a €7.500,00 
constitui contra-ordenação prevista no artigo 
114º/1 do RGIT, anão entrega à Segurança 
Social de prestações inferiores àquela deixaria 
de ser punida por não estar expressamente 
contemplada na legislação que regula o 
regime contra-ordenacional da Segurança 
Social.  
A fazer lembrar a figura da “Proibição por 
defeito”ou do “defeito de protecção”. ([5]) 
Porquê? 
Pela sua inteira justeza, transcreve-se do Ac. 
deste Tribunal da Relação de 07.10.2009 
(Processo 2416/06.0TAMAI.P1// Relator: Luís 
Teixeira): 
“Não tendo o legislador expressamente 
referenciado ou dado sinais expressos nesse 
sentido de aplicação do limite de €7.500,00 
ao tipo do artigo 107º/1, não pode o aplicador 
do direito, numa interpretação sistémica e 
conjuntural da alteração em causa - .. – 
deixar de levar em conta que são prestações 
devidas a entidades diferentes, de natureza 
diferente, que prosseguem fins igualmente 
diferentes e que, precisamente pelo fim 
prosseguido pela Segurança Social, não é 
sequer de presumir que o legislador 
pretendeu ou previu a aplicação deste limite à 
segurança social, numa altura em que se 
discute, se questiona e se pretende 
essencialmente assegurar e defender a 
sustentabilidade da segurança social, 
objectivo que ganhou foros de princípio 
fundamental do Estado Previdência e como 
garante de satisfação do pagamento das 
prestações sociais e reformas dos seus 
beneficiários”. 
7.2 Eis-nos chegados à segunda questão: 
será inconstitucional, como pretende o 
Recorrente, por violação dos princípios da 
proporcionalidade e da adequação, a norma 
que se retira da interpretação conjugada dos 
artigos 105º e 107º do RGIT segundo a qual o 
crime de abuso de confiança contra a 
Segurança Social é punível com a pena 
prevista no nº1 do artigo 105º do RGIT 
quando o montante das contribuições não 
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entregue à Segurança Social seja igual ou 
inferior a €7.500,00? 
 
Com fundamento constitucional, decorrente 
do princípio do Estado de direito democrático 
ou, de todo o modo, conexionado com os 
direitos fundamentais, é de todos bem 
conhecido o princípio da proibição do excesso 
ou princípio da proporcionalidade em sentido 
amplo que constitui, na realidade, um 
princípio de controlo a respeito da medida 
tomada pela autoridade pública – pelo poder 
legislativo, v.g. - no sentido de saber da sua 
conformidade aos subprincípios da 
“necessidade”, da “adequação”, da 
“proporcionalidade”, dizer também saber da 
adequação do meio à prossecução do escopo 
por ela visado. 
 
De modo prático,  
● Pelo princípio da conformidade ou da 
adequação controla-se a relação de 
adequação medida > fim.  
Pergunta-se: a medida adoptada é 
apropriada, adequa-se à prossecução do fim 
ou fins a ela subjacentes? 
A exigência de conformidade pressupõe, 
então, a investigação e a prova de que o acto 
do poder público é apto para e conforme os 
fins justificativos da sua adopção. 
 
● Pelo princípio da proporcionalidade em 
sentido restrito ou princípio da “justa medida” 
cuida-se saber e avaliar, mediante um juízo 
de ponderação, se o meio utilizado é ou não 
proporcionado em relação ao fim. Ou dizer, 
saber se, no sopeso entre as desvantagens 
dos meios em relação às vantagens do fim ou 
fins, ocorre um equilíbrio ou, ao invés, são 
“desmedidas” (excessivas) as desvantagens 
dos meios em relação às vantagens do fim ou 
fins.  
 
● Finalmente, o princípio da exigibilidade ou 
da necessidade (também conhecido pelo 
princípio da menor ingerência possível) coloca 
a tónica na ideia de que o cidadão tem direito 
à menor desvantagem possível, exigindo-se, 
por isso, de quem toma a medida, a prova de 
que, para a obtenção de determinados fins 
não é possível adoptar outro meio menos 
oneroso para o cidadão. ([6]) 
 
Na subsunção destes princípios normativos ao 
caso concreto vê o Recorrente como violadora 
dos princípios da proporcionalidade e da 
adequação uma interpretação conjugada dos 
artigos 105º e 107º do RGIT segundo a qual o 
crime de abuso de confiança contra a 
Segurança Social fosse punível com a pena 
prevista no nº1 do artigo 105º do RGIT 
quando o montante das contribuições não 
entregue à Segurança Social seja igual ou 
inferior a €7.500,00. 
 

Com o devido respeito não se vê fundamento 
válido na argumentação deduzida. 
 
Estando em causa, como acima se deixa 
referido, tipos legais autónomos que, sob 
diferente teleologia, pretendem tutelar bens 
jurídicos diferentes, o que pode coarctar o 
legislador na adopção das medidas 
adequadamente diferenciadas relativamente 
aos diferentes interesses subjacentes?  
Como se diz no Ac.242/09 de 12.05.2009 do 
Tribunal Constitucional: 
“…. cabe no âmbito da liberdade de 
conformação do legislador a determinação das 
condutas que devem ser criminalizadas. 
Necessário é, naturalmente, que a opção se 
não faça em violação das regras princípios 
constitucionais relevantes na matéria. E, 
citando o Acórdão nº1146/96 do mesmo 
Tribunal: ‘a Constituição não contém qualquer 
proibição de criminalização, e, observados 
que sejam certos princípios, como sejam o 
princípio da justiça, o princípio da 
humanidade e o princípio da 
proporcionalidade […] o legislador goza de 
ampla liberdade na individualização dos bens 
jurídicos carecidos de tutela’. Vindo a concluir 
que ‘as condutas incriminadas (actualmente) 
pelos artigos 105º (abuso de confiança fiscal) 
e 107º (abuso de confiança contra a 
segurança social) põem em causa interesses 
de tal forma relevantes que legitimam a 
opção pelo legislador” 
Em que é que, no caso concreto – repete-se: 
“ numa altura em que se discute, se 
questiona e se pretende essencialmente 
assegurar e defender a sustentabilidade da 
segurança social, objectivo que ganhou foros 
de princípio fundamental do Estado 
Previdência e como garante de satisfação do 
pagamento das prestações sociais e reformas 
dos seus beneficiários” - na adopção e na 
interpretação segundo a letra da lei e os 
valores subjacentes à mesma ocorre uma 
opção inadequada, desmedida, excessiva? 
Não se vê. Em boa verdade, também, o 
Recorrente não a chega a identificar. 
 
III. Decisão 
São termos em que na improcedência do 
recurso se confirma a douta decisão recorrida. 
Da responsabilidade do Recorrente a taxa de 
justiça de 4UC. 
 
Porto, 21 de Outubro de 2009 
Joaquim Maria Melo Sousa Lima 
Francisco Marcolino de Jesus 
_________________ 
[1] Sentença de 24.11.2006, confirmada - 
salvo na parte que decidiu no sentido da 
suspensão da execução da pena de multa - 
por acórdão do TR do Porto, de 15.10.2007. 
[2] Referem-se a título de exemplo: 
• Em sentido favorável: Acs. 27.05.2009 
(Processo 343/05.7TAVNF); 14.10.2009 
(Processo6335/05 c/ voto vencido) 
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• Em sentido contrário: Acs. 25.03.2009 
(Processo 1131/01.5TASTS); 20.04.2009 
(Processo 8419/02.6TDPRT); 27.05.2009 
(Processos 1760/06.0TDPRT e 
946/07.5TABGC); 03.06.2009 (Processo 
0715084); 15.07.2009 (Processo 0846834); 
07.10.2009 (Processos 32/02.4TAPNF c/ voto 
vencido e 2416/06.0TAMAI.P1 c/ voto 
vencido); 03.09.2009 (Processo 
267/02.01DBRG-b.P1);  
[3] «Em geral considera-se que a segurança 
jurídica está conexionada com elementos 
objectivos da ordem jurídica - garantia de 
estabilidade jurídica, segurança de orientação 
e realização do direito – enquanto a protecção 
da confiança se prende mais com as 
componentes subjectivas da segurança, 
designadamente a calculabilidade e 
previsibilidade dos indivíduos em relação aos 
efeitos jurídicos dos actos dos poderes 
públicos. A segurança e a protecção da 
confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, 
clareza, racionalidade e transparência dos 
actos do poder; (2) de forma que em relação 
a eles o cidadão veja garantida a segurança 
nas suas disposições pessoais e nos efeitos 
jurídicos dos seus próprios actos» Gomes 
Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição – 3ª Edição – Almedina , Pág. 
252, 253 
[4] Reconhecendo, embora, a valia do 
argumento da “contradição insanável na 
estatuição do nº1 do artigo 107º uma vez que 
as penas previstas nos nº1 e 5 do artigo 105º 
são distintas”, não se lhe atribui a força 
suficiente para alterar a posição de fundo 
assumida na questão sob juízo. 
Ressalva-se, de todo o modo, que as penas 
são, em si, efectivamente distintas por 
referência à verificação ou não no caso 
concreto de uma circunstância qualificativa 
(carácter agravativo) de um valor superior a 
€50.000,00, seja com referência ao crime de 
abuso de confiança fiscal, seja com referência 
ao abuso de confiança contra a Segurança 
Social. 
À sobreposse, não se olvide a liberdade de 
conformação que compete ao legislador. 
[5] Dizer, nas palavras de Gomes Canotilho: 
“O sentido mais geral da proibição do excesso 
é, …, este: evitar cargas coactivas excessivas 
ou actos de ingerência desmedidos na esfera 
jurídica dos particulares. Há, porém, um outro 
lado da protecção que, em vez de salientar o 
excesso, releva a proibição por defeito. Existe 
um defeito de protecção quando as entidades 
sobre quem recai um dever de protecção 
adoptam medidas insuficientes para garantir 
uma protecção constitucionalmente adequada 
aos direitos fundamentais” – Ob. Cit. Pag. 267 
[6] Seguiram-se, de perto, os ensinamentos 
de J.J.Gomes Canotilho, ob. Cit. Pags. 261 a 
265. 
 
[voltar] 
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Recurso nº 2205/06.1TDPRT.P1. 
Processo em 1ª instância nº 2205/06.1TDPRT. 
 

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

I 
1. 
Nos autos de processo comum nº 
2205/06.1TDPRT do ..º Juízo, ..ª Secção, dos 
Juízos Criminais do Porto, em que é arguida 
B…………., divorciada, natural do Brasil, onde 
nasceu a 15.11.1969, filha de C…………. e de 
D………….., residente na Rua ……., ….., 4100-
060, Porto, 
Foi a mesma julgada pela prática de um crime 
de difamação agravado previsto e punido 
pelos art. º180 e art.º184 em conjugação 
com o art.º132 n.º2 j), (actualmente al. l) 
com a redacção da Lei n.º59/07 de 04.09) 
todos do C. Penal, bem como quanto ao 
pedido de indemnização civil deduzido peço 
assistente E………… no valor de €.40.000,00 
(quarenta mil euros) a título de danos não 
patrimoniais. 
A final, foi a mesma condenada: 
- como autora de um crime de difamação 
agravado previsto e punido pelos art. º180 e 
art.º184 em conjugação com o art.º132 n.º2 
j), (actualmente al. l) com a redacção da Lei 
n.º59/07 de 04.09) todos do C. Penal, na 
pena de 180 dias de multa à razão diária de 
€4,00 (quatro euros). 
- a pagar ao assistente/demandante a quantia 
de €.5.000,00 (cinco mil euros) a título de 
danos não patrimoniais. 
2. A arguida não se conformou com a decisão, 
dela recorrendo, pelo que formula as 
seguintes conclusões: 
2.1. A prova do crime imputado pela acusação 
à recorrente, compete ao Ministério Público. 
2.2. Os testemunhos foram todos prestados 
não sobre os factos mas sobre informações 
transmitidas por terceiros, o aqui ofendido. 
2.3. A sentença não espelha o depoimento 
prestado pelas testemunhas apresentadas 
pela acusação. 
2.4. A prova produzida pelas testemunhas de 
acusação que não corroboraram a prática dos 
factos nela constantes, impõe decisão diversa 
da proferida. 
2.5. Os factos praticados pela recorrente não 
são puníveis porquanto visaram a realização 
de um interesse seu legítimo, qual seja o de 
ver esclarecidas as suas dúvidas quanto ao 
trabalho prestado pelo ofendido em relação à 
nota de despesas e honorários apresentada e 
envio do respectivo recibo. 
2.6. Impõe-se a absolvição da recorrente quer 
da acusação quer do pedido civil, desde logo 
em nome do princípio in dúbio pró reo. 
2.7. A sentença enferma da nulidade prevista 
no artigo 379º, nº 1, alínea b), do CPP por 
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omissão de pronúncia de factos 
determinantes para a formação da convicção 
do tribunal. 
2.8. DE todo o modo, a taxa diária da multa é 
excessiva dada a condição económica da 
recorrente que se encontra no desemprego, 
tendo ainda a seu cargo duas filhas, pelo que 
deverá ser diminuída. 
3. O Ministério Público em 1ª instância 
respondeu nos seguintes termos: 
1ª - No essencial da respectiva motivação, 
apenas invoca o/a recorrente, a 
existência/ocorrência de contradições entre a 
prova produzida e a decisão/sentença 
proferida, nos termos da consagração legal 
constante da al. b), do nº. 3, do artº. 412º, 
do CPP, por referência às 
circunstâncias/provas que refere. 
2ª. - A asserção do/a recorrente de que “A 
douta sentença apenas se pôde estribar nos 
depoimentos da Arguida e do Ofendido, para 
além dos testemunhos prestados pelas 
testemunhas …/….” (sic), não corresponde à 
realidade, pois que, conforme consta da 
fundamentação da douta sentença recorrida, 
no que concerne à fundamentação da matéria 
de facto, a mesma tem em conta “- desde 
logo, o teor do documento de fls. 7 dos autos, 
…/…” (sic), pelo que, parte o/a recorrente, 
manifestamente, de pressuposto errado, que 
inquina, quiçá irremediavelmente, toda a 
restante respectiva argumentação. 
3ª. - Analisados os depoimentos do/a 
arguido/a e do/a ofendido/a/assistente, os 
mesmos, não são, ao contrário do que 
pretende o/a recorrente, e de facto, 
contraditórios, antes, as respectivas versões, 
mormente no que concerne às imputações de 
factos e/ou formulação de juízos, ofensivos da 
honra e consideração do/a 
ofendido/a/assistente, no exercício das 
respectivas funções e por causa destas, são 
coincidentes, pois que, o/a arguido/a assumiu 
a autoria da carta onde constam aquelas 
(imputações) e são formulados estes (juízos), 
bem como, ter conhecimento que o/a 
ofendido/a/assistente exercia funções na 
Ordem dos Advogados, não se vislumbrando 
portanto onde radica a alegada contradição 
entre o depoimento deste/a e o do/a 
ofendido/a/assistente, mormente na parte, 
porventura única relevante, em que este/a 
atribui ao/à arguido/a a (assumida) autoria da 
carta em referência e o (admitido) 
conhecimento das respectivas funções na 
Ordem dos Advogados; pelo que, a segunda 
premissa da qual parte o/a recorrente revela-
se igualmente falaciosa porquanto, as versões 
do/a arguido/a e do/a ofendido/a/assistente 
não são, na parte que importa, contraditórias 
e, nessa medida, não são opostas. 
4ª. Pese embora não seja verdade que todas 
as testemunhas apenas tiveram conhecimento 
dos factos, única e exclusivamente, através 
do ofendido, - cfr. fls. 335, 338 e 340, 342 v. 
e 343 v., das transcrições juntas com a 

motivação do recurso, relativamente ao/s 
depoimento/s de, respectivamente, F…………. - 
“Dr. F1…………..”, G………… - “Drª. G1……………”, 
H…………… - “Dr. H1……………” e I…………. - “Dr. 
I1……………” - ainda que assim tivesse 
acontecido, ou seja, ainda que todas as 
testemunhas apenas tivessem tido 
conhecimento dos factos, através do 
ofendido, tal circunstância não impediria que 
tivessem constatado, como resulta dos 
respectivos depoimentos terem-no, de facto, 
feito, e como, nessa conformidade, consta na 
douta sentença recorrida, “que o Assistente 
ficou bastante vexado e envergonhado com a 
referida missiva ao ponto de preferir demitir-
se das suas funções no Conselho de 
Deontologia da Ordem dos Advogados.” (sic), 
pelo que os “elementos dos autos (que) 
permitem ou estribam tal conclusão,” (sic) 
são precisamente os depoimentos das 
testemunhas que o/a recorrente, contudo, de 
forma truncada, transcreve, como da análise 
dos mesmos, na sua integralidade, 
claramente resulta - cfr. gravações do/s 
depoimento/s das testemunha/s supra 
citada/s, bem como, ainda, da/s 
testemunha/s, J…………… e K………….., do/s 
dia/s 01/10/2008 - 14:58:40, 15:48:05, 
16:07:42, 16:15, e 24/10/2008 - 11:17:43, 
ou a/s transcrição/ões do/s respectivo/s 
depoimento/s que consta/m a fls. 330 a 343 -
.  
5ª. - Dos depoimentos em causa, 
manifestamente resulta que a exposição em 
referência, independentemente da acção e da 
vontade do/a ofendido/a/assistente, sempre 
seria do conhecimento, de grande número de 
pessoas, sendo ainda facto que, além de 
resultar dos depoimentos em análise, tal 
evidente consequência sempre resultaria das 
regras da experiência comum. 
6ª - Analisados, obviamente na sua 
integralidade, os depoimentos prestados, não 
só pelos referidos pelo/a recorrente, 
ofendido/a e testemunha, I…………, mas 
também pelas outras testemunhas, os factos 
relativos à “vergonha e humilhação sentida 
com a referida missiva, as quais se viram 
agravadas no seu grau, dadas as funções pelo 
mesmo exercidas no Conselho de Deontologia 
da Ordem dos Advogados, das quais se viu 
moral e eticamente coagido a demitir-se …/… 
.” (sic) só podiam, como aliás bem, foram, ser 
dados como provados, sendo além de 
inaceitável, ilegítima, a conclusão do/a 
recorrente, não sendo, em nosso entender, 
relevante e muito menos essencial, como 
pretende o/a recorrente, conhecer o teor da 
eventual fundamentação, que sequer será, 
como também pretende o/a recorrente, 
exigida pela Ordem dos Advogados, quando 
acontece a demissão de um cargo, 
desconhecendo-se até se a mesma existiu, no 
caso. 
7ª. - Da análise do depoimento da supra cita 
testemunha – J…………..- referenciado pelo/a 
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recorrente, bem como, do facto de exercer 
esta, à data, as funções de empregada de 
escritório do/a ofendido/a/assistente ressalta 
que aquela constatou, de facto, o estado de 
espírito daquele, aquando e mercê da 
participação em questão. 
8ª. - Da mera leitura da fundamentação da 
douta sentença recorrida e tão só desta, 
manifestamente resulta ter sido o/a arguido/a 
condenado/a por, da prova produzida ter 
resultado provada, nos seus precisos termos, 
a acusação pública, que, por isso, foi julgada 
procedente, como resulta evidente não só da 
matéria de facto assente/enumeração dos 
factos provados e não provados, como 
também da exposição dos motivos de facto e 
de direito que fundamentaram a decisão, bem 
como ainda da indicação e exame crítico das 
provas que serviram para formar a convicção 
do Tribunal, constantes da douta sentença 
recorrida. 
9ª. - Daí que o apelo, feito pelo/a recorrente, 
ao princípio in dubio pro reo, mais não 
traduza, em nosso entender, se não, o 
implícito reconhecimento, pelo/a mesmo/a, da 
falácia dos argumentos anteriores. 
10ª. - Parece-nos, no mínimo exagerado, 
defender que, se foi ou não emitido recibo, 
pelo/a ofendido/a/assistente, se a nota de 
honorários se mostrava ou não correcta, se 
existiu, ou não, fundamentação escrita, 
apresentada pelo/a ofendido/a/assistente 
para se demitir do cargo que desempenhava 
na Ordem dos Advogados, se o/a 
ofendido/a/assistente (também) publicitou a 
exposição do/a arguido/a em que foi visado/a 
e, finalmente, se tal exposição deu entrada, 
ou não, no Conselho Deontológico da Ordem 
dos Advogados do Porto, onde o/a 
ofendido/assistente exercia funções, são 
factos determinantes para a formação da 
convicção do Tribunal quanto à prática do 
crime de difamação agravado em causa, pois 
que se trata, manifestamente, de questões 
incidentais que, pese embora tenham sido 
objecto dos depoimentos das testemunhas, 
não foram naturalmente determinantes para a 
formação da convicção do Tribunal, pelo que, 
não se impunha que o Tribunal as apreciasse 
ou sequer se pronunciasse sobre as mesmas, 
em sede de sentença, não constituindo por 
isso, a falta de apreciação daquelas e/ou a 
inexistência de referência às mesmas, na 
sentença, omissão de pronúncia, nem 
determinando, portanto, tal/is falta e/ou 
inexistência, nos termos do citado artº. 379º, 
nº. 1, al. c), do CPP, a nulidade da sentença. 
11ª - Toda a prova produzida em julgamento 
foi correctamente apreciada/julgada e 
impunha a decisão, de condenação, 
doutamente proferida, pois que, atenta a 
matéria de facto provada, a conduta do/a 
arguido/a preenche os elementos objectivos e 
subjectivos do crime imputado de difamação 
agravado, na forma consumada, pelo que, 
não só podia, como devia, ser o/a mesmo/a, 

nos termos legais aplicáveis, condenado/a 
pela respectiva prática, na sobredita forma, 
não enfermando a douta sentença recorrida 
de qualquer vício, e designadamente do 
invocado de incorrecta apreciação da prova, 
nem as provas referidas pelo/a recorrente 
impunham, ou sequer permitiam, atentas as 
demais, supra referidas, decisão 
diversa/oposta da/à tomada. 
12ª - Reportando-nos ora expressamente 
ao/à alegado vício de incorrecta/errada 
apreciação da prova do qual pretende o/a 
recorrente enfermar a douta sentença 
recorrida e arguida nulidade da mesma, por 
omissão de pronúncia, se bem que a 
inexistência/não verificação daquele e desta, 
resulte sobejamente do supra explanado, 
entende-se não padecer a douta sentença 
recorrida do alegado vício, nem aliás de 
qual/isquer outro/s, nem ser nula, mas antes 
ter feito, além do mais, correcta, adequada e 
lúcida análise, apreciação e valoração da 
prova e mostrar-se válida e legal por, além do 
mais, conforme com os preceitos legais 
aplicáveis. 
13ª. - Entende-se que fez o/a Mmo/a Juiz a 
quo, além de justa aplicação da Lei, correcta 
apreciação da prova e que a douta sentença 
recorrida não enferma do/a invocado vício, 
nem aliás de qual/isquer outro/s, nem da 
arguida nulidade, pelo que não deve o/a 
arguido/a/recorrente ser absolvido/a, antes 
deve ser mantida a respectiva condenação, 
mormente no que respeita ao pedido de 
indemnização civil, negando-se portanto 
provimento ao interposto recurso e 
mantendo-se, consequentemente, a douta 
sentença recorrida, nos seus precisos termos. 
4. Também o assistente respondeu pugnando 
pela improcedência do recurso e consequente 
manutenção do decidido. 
5. Nesta Relação, o Ex.mo Procurador-Geral 
Adjunto emitiu parecer no sentido de que o 
recurso não merece provimento. 
6. Colhidos os vistos, realizou-se a 
conferência. 

II 
São os seguintes os factos dados como 
provados e não provados na sentença 
recorrida: 
Provados 
“ Em Janeiro de 2004, a arguida procurou o 
ofendido E…………., advogado de profissão, 
este com escritório nesta comarca, Porto, a 
fim de lhe serem prestados serviços 
profissionais de assessoria jurídica e 
patrocínio judicial em diversos assuntos. 
O ofendido deu início à prestação de serviços 
profissionais à arguida desde aquele mês até 
Novembro daquele ano. 
A partir dessa altura, por razões não 
suficientemente esclarecidas, quebrou-se a 
relação de confiança estabelecida entre 
ambos o que determinou a cessação do 
patrocínio e a apresentação de nota de 
despesas e honorários. 
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Em data não apurada a arguida procedeu ao 
pagamento das despesas e honorários 
apresentados no montante de €. 1851,98 
Euros (valor ao qual foi descontado o 
montante de 700,00 euros já entregue a título 
de provisão). 
Em 25.05.2005, a arguida apresentou uma 
exposição dirigida à Ordem dos Advogados 
(cfr. Fls. 48 e cujo teor aqui se dá por 
reproduzido para todos os efeitos legais), a 
qual deu entrada no Conselho de Deontologia 
da mesma Ordem, delegação do Porto, 
visando a pessoa do ofendido e fazendo uma 
apreciação dos serviços que lhe foram 
prestados nos moldes que se passam a citar 
no que aqui releva: 
« (…)  
Passados meses a situação mantinha-se e ele 
nada tinha feito para defender os meus 
interesses, eu ligava e ele nunca podia 
atender (…) não me acompanhando nas 
decisões que tive de tomar pois não me 
atendia o telefone… (…). O Dr. E…………., no 
meu processo a única coisa que fez foi no 
processo crime deslocar-se à Maia quando eu 
fui ouvida, embora quando lá chegou já 
estivesse no final tal foi o seu atraso que no 
meu ver é muito grave, no processo de 
divórcio não fez nada a não ser deslocar-se ao 
tribunal de família para uma audiência quanto 
à regulação do poder paternal, no processo 
crime parece que fez um requerimento quanto 
à indemnização…quanto ao restante houve 
apenas fax dele para o advogado do meu 
marido. (…) Assim, o Sr. Dr., não só recebeu 
um processo que pouco ou nada fez, como 
recebeu honorários como se tivesse 
efectivamente trabalhado. (…) Entendo que 
não basta aceitar os clientes, é necessário 
acompanhar e orientar as pessoas durante os 
processos o que o Dr. E…………. nunca fez, 
apenas que poderia ser um bom processo 
quando apresentou a conta para pagar, aí já 
teve tempo para pensar.» 
A arguida conhecia a carga ofensiva e 
inverídica que as palavras encerravam para a 
honra e consideração pessoal e profissional do 
ofendido. 
Veiculou, por meio da exposição em foco, 
uma imagem de incompetência profissional, 
de irresponsabilidade, de desleixo e de 
ganância associada ao ofendido que não 
correspondia à realidade nem à efectiva 
qualidade do patrocínio prestado. 
A arguida sabia que a sua conduta lesava a 
honra e consideração pessoal e profissional do 
ofendido, propósito que concretizou. 
Agiu de forma livre, deliberada e consciente, 
bem sabendo que a sua conduta era punida e 
proibida por lei. 
A arguida não tem antecedentes criminais - 
fls.211. 
A arguida concluiu o 12.º ano de 
escolaridade. 
A arguida tem duas filhas menores de 10 e 8 
anos de idade, respectivamente, e é 

recepcionista na L…………… auferindo €. 
461,00 Euros mensais. 
À data dos factos, o assistente era membro 
do conselho de deontologia da Ordem dos 
Advogados, delegação do Porto, sendo do 
conhecimento da arguida que o mesmo 
exercia funções na referida Ordem. 
A apreciação Liminar instaurada pela Ordem 
dos Advogados foi liminarmente arquivada, 
cfr. Certidão do Acórdão proferido por aquela 
instituição e datado de 22.05.2006, 
concluindo o mesmo que o assistente agiu no 
escrupuloso cumprimento de todas as regras 
de conduta que lhe são impostos, dos deveres 
estatutariamente vinculativos na relação com 
o cliente, inexistindo pois infracção disciplinar. 
O assistente é considerado um profissional 
brioso e competente pelos seus pares, tendo 
ficado abalado e pesaroso com a atitude da 
arguida, ao ponto de considerar como 
moralmente exigível abdicar do seu cargo no 
Conselho de Deontologia, pois que se sentiu 
vexado, envergonhado e humilhado perante 
os seus colegas de profissão. 
Na verdade, o assistente foi alvo de um 
processo liminar de averiguações , que, pese 
embora tivesse sido arquivado, não deixou de 
ser comentado, pelo menos, no meio em que 
exerce a sua actividade, deixando o assistente 
profundamente magoado e vexado, não só 
perante os seus colegas como perante a 
Ordem dos Advogados. 
 
Factos não provados com relevância para a 
decisão da causa e no que toca aos crimes de 
difamação em análise: 
- que a imagem profissional do assistente 
junto da «praça» da advocacia tenha ficado 
afectada com a apresentação da participação 
elaborada pela arguida a fls. 7 dos presentes 
autos; 
- que a arguida tivesse conhecimento das 
concretas funções que o assistente exercia na 
Ordem, nomeadamente, no quadro do 
Conselho de Deontologia”. 

III 
Questões suscitadas pela recorrente: 
1. A fundamentação da matéria de facto. 
2. Omissão de pronúncia do tribunal quanto a 
factos determinantes para a convicção. 
3. A não punibilidade dos factos praticados 
pela arguida. 

IV 
Apreciando: 
1. Embora, aparentemente, as questões 
suscitadas pela recorrente tenham natureza 
diferente, no presente caso, as mesmas 
encontram-se numa relação de conexão, 
convergindo, de algum modo, todas elas, para 
uma única decisão, como se demonstrará, 
pelo que lhe daremos um tratamento 
conjunto. 
 
O objecto da acusação e da consequente 
condenação da arguida pelo tribunal a quo, 
resume-se ao teor da carta que consta dos 
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autos, parcialmente reproduzida na sentença, 
que a recorrente dirigiu à Ordem de 
Advogados. 
 
2. Diz a história do processo, relatada na 
sentença que: 
Em Janeiro de 2004, a arguida procurou o 
ofendido E………….., advogado de profissão, 
com escritório nesta comarca, Porto, a fim de 
lhe serem prestados serviços profissionais de 
assessoria jurídica e patrocínio judicial em 
diversos assuntos. 
O ofendido deu início à prestação de serviços 
profissionais à arguida desde aquele mês até 
Novembro do mesmo ano. 
A partir dessa altura, por razões não 
suficientemente esclarecidas, quebrou-se a 
relação de confiança estabelecida entre 
ambos o que determinou a cessação do 
patrocínio e a apresentação de nota de 
despesas e honorários. 
Em data não apurada a arguida procedeu ao 
pagamento das despesas e honorários 
apresentados no montante de €. 1851,98 
Euros (valor ao qual foi descontado o 
montante de 700,00 euros já entregue a título 
de provisão). 
Em 25.05.2005, a arguida apresentou uma 
exposição dirigida à Ordem dos Advogados 
(cfr. Fls. 48 e cujo teor aqui se dá por 
reproduzido para todos os efeitos legais), a 
qual deu entrada no Conselho de Deontologia 
da mesma Ordem, delegação do Porto, 
visando a pessoa do ofendido e fazendo uma 
apreciação dos serviços que lhe foram 
prestados – sublinhado nosso. 
 
3. O tribunal a quo deu como provado na 
sentença parte desta mesma carta[1], não 
valorando o restante teor. 
Ou seja, o tribunal deu como assente apenas 
a parte que consta da acusação. Mas a função 
última do tribunal é o apuramento da 
verdade. Pelo que, em obediência a esta[2], 
poderia/deveria o tribunal pronunciar-se e 
apreciar outros factos, os demais factos que 
integram o teor da dita carta. Só seguindo 
esta metodologia e fazendo uma 
interpretação global – sistémica – de todo o 
conteúdo da carta, seria possível retirar 
conclusões possivelmente mais consentâneas 
com a verdade material. Tanto mais que 
algumas afirmações dadas como reproduzidas 
na sentença, são o seguimento ou têm como 
pressuposto, outras afirmações da recorrente, 
que não foram reproduzidas nem valoradas. 
Caso tivesse sido dado cumprimento a este 
dever, o tribunal teria encontrado – ou pelo 
menos teria tentado – as respostas para a 
quebra da relação de confiança estabelecida 
entre arguida e ofendido[3]. 
Com efeito, qualquer bonnus pater familae 
fica melhor esclarecido com o teor integral da 
carta em análise. Pelo que aqui se reproduz a 
mesma, realçando a negrito as partes não 
relevadas pelo tribunal a quo: 

“Exmºs Senhores 
 
No decorrer do mês de Maio de 2004 e porque 
tinha um processo de divórcio para tratar, 
contactei o Dr. E…………., para que fosse meu 
advogado nesse processo com o meu marido. 
Em Junho desse mesmo ano ele pediu-se que 
lhe pagasse o montante de 700,00€ para ele 
continuar com o processo, tendo feito uma 
transferência bancária para ele. 
Passados meses a situação mantinha-se e ele 
nada tinha feito para defender os meus 
interesses, eu ligava e ele nunca podia 
atender ou então estava em julgamento, não 
me acompanhando nas decisões que tive de 
tomar pois não me atendia o telefone, tendo 
eu contactado outro advogado para tratar do 
assunto[4]. 
Quando fui para pegar nos documentos para 
entregar ao outro advogado, ele nunca estava 
e dizia que havia contas a fazer. 
Um dia e como estava aflita, fui novamente 
ao seu escritório para que me apresentasse 
contas, tendo sido recebida pela sua 
secretária e, depois de me ter chateado, vim 
novamente embora sem o assunto resolvido, 
ou seja, sem documentos. 
Depois de tudo isto, teve de ser a minha 
advogada a ir ao escritório do Dr. E…………. 
para fazer contas com ele e trazer os meus 
documentos. 
O Dr. E……………, no meu processo a única 
coisa que fez foi no processo crime deslocar-
se à Maia quando eu fui ouvida, embora 
quando lá chegou já estivesse no final tal foi o 
seu atraso que no meu ver é muito grave, no 
processo de divórcio não fez nada a não ser 
deslocar-se ao tribunal de família para uma 
audiência quanto à regulação do poder 
paternal, no processo crime parece que fez 
um requerimento quanto à 
indemnização…quanto ao restante houve 
apenas fax dele para o advogado do meu 
marido. 
Quando a minha advogada foi ao escritório do 
doutor, teve de pagar 1151,98 € para 
levantar os documentos, o que ela fez. 
Ora, o Dr. E…………. recebeu assim, 1852,98€, 
não tendo passado recibo nem dos 700,00€ e 
muito menos dos 1152,98€ que depois lhe 
foram entregues. 
Quando a minha advogada disse que teve de 
pagar esse valor, eu perguntei de quê, tendo 
então pedido a ele que enviasse a nota de 
honorários e o Dr. E…………… apresentou a 
nota de honorários que se envia cópia, que, 
pelo menos a mim nada diz. 
Assim, o Sr. Dr., não só recebeu um processo 
que pouco ou nada fez, como recebeu 
honorários como se tivesse efectivamente 
trabalhado e nem sequer passou recibo, tendo 
apenas feito uma declaração em como a 
minha advogada lhe pagou o que ele pediu o 
que também junto cópia. 
Entendo que não basta aceitar os clientes, é 
necessário acompanhar e orientar as pessoas 
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durante os processos o que o Dr. E…………. 
nunca fez, apenas que poderia ser um bom 
processo quando apresentou a conta para 
pagar, aí já teve tempo para pensar. 
 
Com os meus cumprimentos” 
 
4. Lendo, na íntegra, todo o teor da carta, 
parece-nos que qualquer cidadão, qualquer 
cliente que tivesse recorrido aos serviços de 
um causídico e investido mais uma vez no 
papel de bonnus pater familae, não encontra 
neste teor qualquer difamação do bom nome 
pessoal e profissional, da consideração social 
merecida, do destinatário desta carta. 
Encontra, sim e assim o entendemos, um 
desabafo, um protesto, um direito à 
indignação pelos serviços recebidos do ilustre 
mandatário, pretendendo ainda ser 
esclarecida das quantias que pagou. 
Poder-se-á perguntar, tanto mais que o 
próprio tribunal a quo assim o entendeu e 
considerou, se com a presente carta a 
recorrente não questiona o espírito de 
responsabilidade do assistente na sua 
prestação de serviços. 
Entendemos que sim. 
Mas questiona algo mais: 
Questiona a relação de confiança e do dever 
de informação que deve existir do mandatário 
para com o mandante, nomeadamente sobre 
a matéria dos honorários que pagou e sobre 
os quais não se acha esclarecida. E a 
recorrente questiona estes deveres, não de 
uma forma geral e abstracta, como 
procedimento normal ou habitual do 
assistente, mas apenas no que ao seu caso 
concreto diz respeito. A recorrente, em todos 
os momentos, apenas se preocupa com o 
andamento do seu processo e da sua relação 
com o mandatário. 
 
Ora, segundo o teor da carta e na opinião da 
recorrente, o seu processo e a sua relação 
com o mandatário, não estavam a ter o 
andamento desejado. 
Na altura em que foi escrita a carta – 20 de 
Maio de 2004 -, vigorava o Estatuto da Ordem 
dos Advogados aprovado pela Lei nº 84/84, 
de 16 de Março - que sofreu várias alterações 
-, sendo, entre outros, deveres dos 
advogados para com os clientes, para além do 
seu dever geral de urbanidade: 
Artigo 83.º  
(Deveres do advogado para com o cliente) 
 
1 - Nas relações com o cliente constituem 
deveres do advogado: 
… 
c) Dar ao cliente a sua opinião conscienciosa 
sobre o merecimento do direito ou pretensão 
que este invoca, assim como prestar sempre 
que lhe for pedido, informação sobre o 
andamento das questões que lhe forem 
confiadas;  
… 

g) Dar conta ao cliente de todos os dinheiros 
deste que tenha recebido, qualquer que seja a 
sua proveniência, e apresentar nota de 
honorários e despesas, quando solicitada.  
 
Deveres que se mantêm face ao teor dos 
actuais artigos 90º[5], 92º, nº 1[6] e 95º[7], 
todos da Lei nº 15/2005, de 26 de Janeiro, 
actual Estatuto da Ordem, que substituiu a Lei 
84/84. 
 
Por sua vez, quanto a honorários, estipulava o 
artigo 65º, da Lei 84/84: 
 
1 - Na fixação dos honorários deve o 
advogado proceder com moderação, 
atendendo ao tempo gasto, à dificuldade do 
assunto, à importância do serviço prestado, 
às posses dos interessados, aos resultados 
obtidos e à praxe do foro e estilo da comarca.  
Dizendo o actual artigo 100º, da Lei 15/2005: 
 
1 - Os honorários do advogado devem 
corresponder a uma compensação económica 
adequada pelos serviços efectivamente 
prestados, que deve ser saldada em dinheiro 
e que pode assumir a forma de retribuição 
fixa.  
2 - Na falta de convenção prévia reduzida a 
escrito, o advogado apresenta ao cliente a 
respectiva conta de honorários com 
discriminação dos serviços prestados. 
3 - Na fixação dos honorários deve o 
advogado atender à importância dos serviços 
prestados, à dificuldade e urgência do 
assunto, ao grau de criatividade intelectual da 
sua prestação, ao resultado obtido, ao tempo 
despendido, às responsabilidades por ele 
assumidas e aos demais usos profissionais.  
 
Quanto a documentos em poder do advogado, 
regia – Lei 84/84 - e rege – Lei 15/2005 - o 
Estatuto: 
 
Artigo 84º 
1 - Quando cesse a representação confiada ao 
advogado, deve este restituir os documentos, 
valores ou objectos que lhe hajam sido 
entregues e que sejam necessários para 
prova do direito do cliente ou cuja retenção 
possa trazer a este prejuízos graves.  
2 - Com relação aos demais valores e 
objectos em seu poder, goza o advogado do 
direito de retenção para garantia do 
pagamento dos honorários e reembolso de 
despesas.  
3 - Deve, porém, o advogado restituir tais 
valores e objectos, independentemente do 
pagamento a que tenha direito, se o cliente 
tiver prestado caução arbitrada pelo conselho 
distrital. 
 
Artigo 96.º 
1 - O advogado deve dar a aplicação devida a 
valores, objectos e documentos que lhe 
tenham sido confiados, bem como prestar 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 165

conta ao cliente de todos os valores deste que 
tenha recebido, qualquer que seja a sua 
proveniência, e apresentar nota de honorários 
e despesas, logo que tal lhe seja solicitado. 
2 - Quando cesse a representação, o 
advogado deve restituir ao cliente os valores, 
objectos ou documentos deste que se 
encontrem em seu poder. 
3 - O advogado, apresentada a nota de 
honorários e despesas, goza do direito de 
retenção sobre os valores, objectos ou 
documentos referidos no número anterior, 
para garantia do pagamento dos honorários e 
reembolso das despesas que lhe sejam 
devidos pelo cliente, a menos que os valores, 
objectos ou documentos em causa sejam 
necessários para prova do direito do cliente 
ou que a sua retenção cause a este prejuízos 
irreparáveis. 
4 - Deve, porém, o advogado restituir tais 
valores e objectos, independentemente do 
pagamento a que tenha direito, se o cliente 
tiver prestado caução arbitrada pelo conselho 
distrital.  
 
5. Sendo estas as regras, segundo o teor da 
carta da recorrente as mesmas não teriam 
sido cumpridas pelo assistente. Pelo que se 
achou a recorrente no direito de “protestar”, 
expondo a situação à entidade que legal e 
estatutariamente, tem competência para a 
sua apreciação: o Conselho Deontológico 
Distrital da Ordem dos Advogados – artigos 
48º-C e 54º, respectivamente da Lei 84784 e 
15/2005.  
A recorrente não propalou/divulgou, perante 
terceiros ou quem quer que seja, a conduta 
do assistente, no seu processo. Dirigiu-se à 
entidade a quem compete apreciar eventual 
irregularidade ou violação das regras 
deontológicas. 
Com certeza que não pode nem é essa a 
intenção, dar este Tribunal de Recurso como 
assente, que a versão da recorrente na sua 
carta, é a única verdade dos factos ou que 
estes ocorreram exactamente como aí se 
descrevem. 
 
O que é estranho e merece censura, é que o 
tribunal a quo se tenha ficado pela apreciação 
de alguns factos dessa mesma carta e tenha 
olvidado todos os outros, que não só 
poderiam ajudar a compreender a conduta da 
recorrente como justificá-la. E o tribunal a 
quo, como já se anotou, tem esse dever 
processual da descoberta da verdade. 
Esta omissão do tribunal, em última análise, 
traduz-se numa insuficiência de 
fundamentação da matéria de facto – 
enumeração de todos os factos provados e 
não provados relevantes para a boa decisão 
da causa -, que, como se vê, passariam pela 
averiguação desta versão da recorrente 
constante da carta. 
6. Esta omissão do tribunal quanto à tese da 
recorrente do modo como ocorreram os 

factos, tem o reverso quanto a alguns factos 
que o tribunal deu como assentes. 
Afirma-se na sentença: 
A arguida conhecia a carga ofensiva e 
inverídica que as palavras encerravam para a 
honra e consideração pessoal e profissional do 
ofendido. 
Veiculou, por meio da exposição em foco, 
uma imagem de incompetência profissional, 
de irresponsabilidade, de desleixo e de 
ganância associada ao ofendido que não 
correspondia à realidade nem à efectiva 
qualidade do patrocínio prestado. 
 
Sendo estes, factos que o tribunal a quo deu 
como provados, assiste ao mesmo tribunal o 
dever de fundamentar/motivar com os meios 
de prova utilizados/usados, para assim 
concluir. 
Ora, motiva o tribunal com o seguinte: 
As testemunhas identificadas em acta e pares 
do assistente na «Praça da Advocacia», a 
saber, F…………, M……….., G…………, N…………, 
K………….. e I………….., referiram ter constatado 
que o assistente ficou bastante vexado e 
envergonhado com a referida missiva ao 
ponto de preferir demitir-se das suas funções 
no Conselho de Deontologia da Ordem dos 
Advogados. Já os mesmos pares afirmaram 
que a imagem do assistente ficou intocada 
considerando que o Dr. E………….. é um 
profissional competente e brioso no exercício 
da sua prática forense. 
Todos estes depoimentos foram concordantes 
coerentes e harmónicos no concernente às 
qualidades e empenho profissional do 
assistente, que com ele convivem como 
colegas de profissão conhecendo por isso a 
sua forma de trabalhar e empenho com que 
defende as causas, definindo-o como alguém 
que vive intensamente a sua profissão. Para 
além disso descreveram o assistente como 
alguém perfeitamente integrado no seio da 
comunidade e bem considerado, quer na sua 
vida pessoal, quer na sua vida profissional. 
Nas declarações do assistente, no 
concernente às acções que patrocinou à 
arguida, explicando ao Tribunal de forma 
detalhada e pormenorizada todo o trabalho e 
actividade por si exercidas e bem assim no 
resultado de cada uma delas. O assistente, 
em declarações ao tribunal, expressou 
igualmente a vergonha e humilhação sentida 
com a referida missiva, as quais se viram 
agravadas no seu grau dadas as funções pelo 
mesmo exercidas no Conselho de Deontologia 
da Ordem dos Advogados, das quais se viu 
moral e eticamente coagido a demitir-se, 
facto este que foi confirmado por I…………, a 
quem o assistente deu conhecimento prévio 
da sua decisão já que havia sido o colega a 
propô-lo para o dito cargo. 
Ademais, ficou igualmente claro do teor da 
decisão proferida pela Ordem dos Advogados, 
que o processo de Apreciação Liminar de que 
o assistente foi alvo foi arquivado por 
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manifesta inviabilidade uma vez que do 
mesmo não se indiciava qualquer infracção 
cometida pelo assistente, documento este 
junto aos autos a fls. 53 e ss. 
 
Desta motivação não vislumbramos estar 
justificada/fundamentada, toda a imputação 
que o tribunal faz da conduta da recorrente à 
incompetência profissional, 
irresponsabilidade, desleixo e ganância do 
assistente, bem como a carga ofensiva e 
inverídica das palavras da recorrente. 
Justifica-se, por um lado, que as testemunhas 
constataram que o assistente ficou vexado e 
envergonhado com a carta. Mas também que 
a imagem do assistente ficou intocada. 
Fundamenta ainda o tribunal a sua posição 
com as declarações do próprio assistente e do 
teor da apreciação liminar da Ordem dos 
Advogados, tudo levando a crer que o tribunal 
a quo está a referir-se, nesta parte, às 
afirmações inverídicas imputadas ao 
assistente na carta, quanto ao modo deste 
exercer o patrocínio. 
Com efeito, o tribunal explicita que o 
assistente explicou ao Tribunal de forma 
detalhada e pormenorizada todo o trabalho e 
actividade por si exercidas e bem assim no 
resultado de cada uma delas. 
Ora, se o assistente explicitou toda a sua 
actividade, a mesma deveria ter sido vertida, 
ainda que resumidamente, na 
fundamentação. Não basta afirmá-la. É 
necessário explicitá-la, dá-la a conhecer. Só 
assim se consegue apurar o itinerário, o 
raciocínio do julgador para dar determinados 
factos como provados ou não provados. 
Digamos que, atenta a fundamentação da 
sentença, os detalhes e pormenores do modo 
de agir do assistente ficaram resguardados na 
“mente” do julgador, uma vez que não as deu 
a conhecer.  
 
6.1. Ora, a prova deve ser valorada pelo 
Tribunal, segundo o princípio da livre 
apreciação, ínsito no artigo 127º do Código de 
Processo Penal. 
Sobre este mesmo princípio, questiona 
Figueiredo Dias in Direito Processual Penal, 
Lições coligidas por João Antunes, 1988/9, da 
Faculdade de Direito de Coimbra, a fls. 138: 
“O que significa porém, exactamente, livre 
apreciação da prova, valoração desta segundo 
a livre convicção do juiz”?, para logo a fls. 
139, responder: 
“Uma coisa é desde logo certa: o princípio não 
pode de modo algum querer apontar para 
uma apreciação imotivável e incontrolável - e 
portanto arbitrária – da prova produzida. 
… de tal sorte que a apreciação há-de ser, em 
concreto, reprodutível a critérios objectivos e 
portanto, em geral, susceptível de motivação 
e controlo”. 
Em acórdão desta Relação do Porto de 
10.12.2003[8], processo nº 0311906, in 
http:/www.dgsi.pt/jtrp.nsf/, decidiu-se sobre 

a motivação de facto da matéria provada e 
não provada: 
“Não basta, assim, que o tribunal forme uma 
convicção sobre os factos, impondo a lei que 
essa convicção seja exteriorizada e explicitada 
através de um “exame crítico das provas”. 
Devem, assim, quer os destinatários da 
decisão, maxime, os sujeitos processuais, 
quer o tribunal de recurso, ficar a conhecer o 
percurso “lógico ou racional que lhe subjaz”, 
(MARQUES FERREIRA, Meios de Prova, 
Jornadas de Direito Processual Penal, pág. 
228) ou seja, ficar a saber quais os motivos e 
porque razões é que aqueles concretos meios 
de prova convenceram o julgador quanto aos 
factos dados como provados”. 
 
Igualmente em acórdão desta Relação do 
Porto de 10.1.2004[9], processo nº 0414155, 
in http:/www.dgsi.pt/jtrp.nsf/, sobre a mesma 
matéria decidiu-se: 
“ … A sentença há-de conter “os elementos 
que, em razão das regras da experiência ou 
de critérios lógicos, constituíram o substrato 
racional que conduziu a que a convicção do 
tribunal se formasse no sentido de considerar 
provados e não provados os factos da 
acusação, ou seja, ao cabo e ao resto, um 
exame crítico sobre as provas que concorrem 
para a formação da convicção do tribunal 
colectivo num determinado sentido” – cfr. ac. 
Trib. Constitucional de 2-12-98, DR IIª Série, 
de 5-3-99“. 
 
Finalmente, em acórdão mais recente 
também desta Relação, de 14.06.2006[10], 
processo nº 3147/04, 1ª Secção Criminal, 
decidiu-se, citando Marques Ferreira, in 
Jornadas de Direito Processual Penal, pgs. 
229 e 230: 
“Estes motivos de facto que fundamentam a 
decisão não são nem os factos provados 
(thema decidendum) nem os meios de prova 
(thema probandum) mas os elementos que 
em razão de experiência ou de critérios 
lógicos constituem o substrato racional que 
conduziu a que a convicção do tribunal se 
formasse em determinado sentido ou 
valorasse de determinada forma os diversos 
meios de prova apresentados em audiência. 
A fundamentação ou motivação deve ser tal 
que, intraprocessualmente permita aos 
sujeitos processuais e ao tribunal superior o 
exame do processo lógico ou racional que lhe 
subjaz, pela via de recurso… 
… e extraprocessualmente a fundamentação 
deve assegurar, pelo conteúdo, um respectivo 
efeito pelo princípio da legalidade na sentença 
e a própria independência e imparcialidade 
dos juízes, uma vez que os destinatários da 
decisão não são apenas os sujeitos 
processuais mas a própria sociedade”. 
 
Face ao que deveria ter sido a 
motivação/fundamentação do Tribunal a quo 
e ao que efectivamente foi motivado, está 
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este Tribunal de Recurso 
impedido/impossibilitado de controlar ou 
sindicar a decisão recorrida no que respeita à 
sua fundamentação. 
 
7. De igual modo, de nada adianta, em 
termos de fundamentação, a referência feita 
ao resultado do processo de Apreciação 
Liminar da Ordem dos Advogados. 
Satisfez-se o tribunal a quo com o facto deste 
processo ter sido arquivado por manifesta 
inviabilidade, uma vez que do mesmo não se 
indiciava qualquer infracção cometida pelo 
assistente – doc. de fls. 53 e seguintes. 
Se compulsarmos este documento, 
verificamos que para além de sintetizar o teor 
da carta da recorrente, apenas acrescenta 
que o assistente alega serem os factos 
descritos por aquela, na sua generalidade, 
“inverdadeiros” e explica 
pormenorizadamente o modo como 
acompanhou os processos da participante. 
Termina com o parecer de que “ nada na sua 
conduta é passível de censura; pelo contrário, 
afigura-se-nos que agiu em escrupuloso 
cumprimento de todas as regras de conduta 
que lhe são impostas”. É proposto o 
arquivamento confirmado a fls. 590. 
Não competindo a este Tribunal efectuar 
qualquer juízo sobre a forma e tramitação da 
averiguação em causa, apenas se referencia 
porque o tribunal a quo assim o fez para 
justificar a sua posição e para dizer que, 
também através da mesma não fica este 
Tribunal da Relação elucidado sobre o modo 
como o assistente acompanhou os processos 
da participante e, consequentemente, se as 
afirmações desta na carta são ou não 
“inverdadeiras”, como lhes chama. 
Os elementos que constam do processo sobre 
a averiguação em causa mais não contêm que 
meras conclusões, desprovidas dos factos 
relevantes para ser feito, quer pelo tribunal a 
quo quer por esta Relação, de um juízo mais 
apurado e consistente sobre a conduta da 
recorrente. 
Também no processo de Apreciação Liminar 
da Ordem dos Advogados mais que a 
conclusão aí contida, interessava saber dos 
factos em que se apoiou. 
 
Pelo que não deixa, nesta parte, a motivação 
do tribunal a quo, de ser inócua, porque o 
teor desta averiguação nada motiva ou 
esclarece para o julgamento judicial, que é o 
que está em causa 
Conclui-se, assim, que a motivação 
explicitada na decisão recorrida é 
manifestamente insuficiente quanto aos factos 
que deu como provados e dos quais resulta a 
responsabilidade criminal da recorrente. 
Vício que se traduz numa nulidade de 
sentença, ao abrigo do artigo 374º, nº 2, 
conjugado com o artigo 379º, nº 1, ambos do 
CPP. 
 

8. Os dois vícios já apontados à decisão 
justificariam a nulidade desta, se outro mais 
forte não existisse e que este Tribunal pode 
desde já conhecer:  
a não punibilidade da conduta da recorrente. 
Independentemente da prova que foi 
produzida e à luz da qual o tribunal deu como 
provados determinados factos, 
nomeadamente no que respeita ao dolo da 
recorrente quanto ao crime de difamação[11], 
a questão essencial a apreciar neste processo 
é, objectivamente, o teor da carta escrita pela 
recorrente e dirigida à Ordem dos Advogados. 
E quanto ao teor desta, já dissemos que, 
analisado o mesmo no seu conjunto, não nos 
parece que a mesma tenha a carga pejorativa 
que lhe é dada na sentença recorrida quanto 
à ofensa da dignidade e competência 
profissional, da responsabilidade, desleixo e 
muito menos ganância do assistente. 
Entendemos mesmo estar perante uma 
interpretação temerária do Tribunal, do teor 
da carta da recorrente. 
Dos deveres do mandatário, supra 
enunciados, derivam, inevitavelmente, 
direitos do cliente. 
Entre esses direitos existem os de contactar e 
ser informado pelo mandatário, do 
andamento do processo, o que não 
aconteceu, no entender da recorrente. 
E também o direito a uma nota de honorários 
esclarecedora e perceptível para o 
cliente/recorrente. 
No fundo, o que a recorrente vem dizer na 
carta é que não conseguia contactar com o 
assistente; que não sabia os termos exactos 
do andamento dos seus processos, pelo que 
optou por constituir outro advogado; que não 
conseguiu obter, por si só, indo ao escritório 
do assistente, os documentos necessários 
para prosseguir com a acção com outro 
advogado; que nem sequer lhe era 
apresentada a conta; que os honorários 
tiveram que ser pagos pela sua nova 
advogada bem como o acesso aos 
documentos; que não lhe foi passado recibo 
do montante pago[12]; que a nota de 
honorários só foi entregue depois de solicitada 
ao assistente; que esta nota de honorários 
nada lhe diz, querendo significar, pois, que a 
recorrente não conseguiu apurar, através da 
mesma, quais os serviços efectivamente 
prestados pelo assistente e o critério do 
pagamento da quantia que efectivamente 
pagou.  
Termina a recorrente com uma opinião 
pessoal sobre o desempenho do assistente no 
seu processo. E esta opinião é a de que a 
recorrente, como cliente, deveria ter sido 
melhor acompanhada e orientada pelo 
assistente no decorrer dos processos. O que o 
assistente não fez. Que o assistente só se 
lembrou e pensou na recorrente e nos 
processos, no momento de apresentar a 
conta! 
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Em nosso entender, esta manifestação de 
vontade da recorrente, cai nos limites tidos 
por razoáveis e admissíveis de qualquer 
cidadão/cliente, criticar os serviços prestados 
e seu respectivo montante. 
A recorrente não é técnica do direito. Existem 
com certeza muitos pormenores processuais 
que a mesma dificilmente compreenderia e 
compreenderá. Mas existem sempre formas 
de esclarecer sobre o estado e andamento 
dos processos. O que a recorrente mais critica 
é o facto de não só não lhe ser explicado o 
andamento dos processos, como não 
conseguir contactar e ser recebida pelo 
assistente, sem justificação. A todo este 
circunstancialismo, a recorrente é 
confrontada, mais uma vez, com uma nota de 
honorários, que nada lhe diz. 
A dita nota de honorários consta a fls. 9 dos 
autos.  
E, decididamente, se mesmo para um 
profissional do foro a mesma é vaga, pois não 
concretiza nem os serviços concretamente 
prestados nem a natureza das despesas 
apresentadas, por maioria de razão se 
justifica que a recorrente não consiga 
interpretá-la e perceber a razão do montante 
pago. 
Note-se que este Tribunal não está a colocar 
em causa os serviços efectivamente prestados 
pelo assistente na sua qualidade de 
mandatário nem que os honorários cobrados 
não sejam os adequados, proporcionados e 
justos. 
Apenas se está a analisar a situação em 
concreto, na perspectiva da recorrente, 
enquanto cliente e da sua normal reacção à 
nota de honorários. 
Por alguma razão a actual Lei 15/2005, no 
seu artigo 100º, é expressa em referir que o 
advogado apresenta ao cliente a respectiva 
conta de honorários com discriminação dos 
serviços prestados. 
Somos em crer que, se tivesse havido da 
parte do assistente, uma discriminação mais 
detalhada da nota de honorários, quer no que 
a estes concretamente respeita – diligências 
forenses realizadas e outra actividade 
desenvolvida, incluindo as peças processuais 
mais relevantes - quer uma melhor 
explicitação das despesas – pois estas têm 
natureza diversa – e, essencialmente, se esta 
discriminação/explicitação tivesse sido feita 
pessoalmente – pelo próprio ou seu 
representante -, a atitude da recorrente seria, 
porventura outra. 
Mas como estamos a ir para um campo 
desejável mas meramente hipotético, é ao 
concreto teor da carta que temos que nos 
cingir. 
Não queremos afastar a situação do natural 
melindre que esta possa ter representado ou 
suscitado para o assistente. 
Mas agora, sem pretendermos entrar nas 
várias teorias e posições sobre os conceitos 
de honra e consideração e respectiva violação 

e tipificação como crime, é nosso dever 
deixarmos pelo menos expresso que temos 
como boa a posição definida por Faria Costa 
in Comentário Conimbricense do Código 
Penal, Parte Especial, Tomo I, fls. 607, §14, 
quando diz: 
“A honra é vista assim como um bem jurídico 
complexo que inclui, quer o valor pessoal ou 
interior de cada indivíduo, radicado na sua 
dignidade, quer a própria reputação ou 
consideração exterior”. 
Ao mesmo tempo que também afastamos a 
visão puramente subjectiva do conceito de 
honra, não hipervalorizando o exagero da 
auto-estima – v. mesmo autor e obra a fls. 
603 e 604. 
9. Por todo o exposto, a decisão natural deste 
Tribunal será a da absolvição da recorrente 
pela prática do crime por que foi condenada. 
Absolvição que tem os inevitáveis reflexos ou 
consequências na sua também condenação 
em indemnização civil, pela prática do facto 
ilícito, levando igualmente á sua absolvição. 
 
Decisão 
Por todo o exposto, embora por fundamentos 
não totalmente coincidentes com os alegados, 
decide-se absolver a recorrente quer do crime 
quer do pedido de indemnização civil em que 
foi condenada. 
Sem custas. 
 
Porto, 28.10.2009 
Luís Augusto Teixeira 
Artur Daniel Tarú Vargues da Conceição 
_______________ 
[1] Supra transcrita nos factos assentes. 
[2] V. artigo 340º, do CPP. 
[3] Pois o tribunal refere a quebra de 
confiança por razões não suficientemente 
esclarecidas. 
[4] Desta passagem parece resultar, pelo 
menos na perspectiva da recorrente, um 
motivo para a quebra de confiança no seu 
mandatário. 
[5] Que diz o seguinte: 
No exercício da profissão o advogado deve 
proceder com urbanidade, nomeadamente 
para com os colegas, magistrados, árbitros, 
peritos, testemunhas e demais intervenientes 
nos processos, e ainda funcionários judiciais, 
notariais, das conservatórias, outras 
repartições ou entidades públicas ou privadas.  
[6] Dizendo este: 
1 - A relação entre o advogado e o cliente 
deve fundar-se na confiança recíproca. 
[7] O qual refere: 
1 - Nas relações com o cliente, são ainda 
deveres do advogado: 
a) Dar a sua opinião conscienciosa sobre o 
merecimento do direito ou pretensão que o 
cliente invoca, assim como prestar, sempre 
que lhe for solicitado, informação sobre o 
andamento das questões que lhe forem 
confiadas, sobre os critérios que utiliza na 
fixação dos seus honorários, indicando, 
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sempre que possível, o seu montante total 
aproximado, e ainda sobre a possibilidade e a 
forma de obter apoio judiciário; 
[8] Em que é Relatora, Élia São Pedro. 
[9] Em que é Relator Fernando Monterroso. 
[10] Relator, Francisco Marcolino e, ao que 
julgamos, inédito. 
[11] Sempre com a ressalva dos vícios 
apontados no que respeita à fundamentação 
legal. 
[12] Anota-se que a emissão do recibo não 
depende da vontade do cliente mas é, antes, 
uma imposição legal. 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7045 
 
 
 
Recurso n.º 506/05.5PBMAI.P1 
Relator: Joaquim Correia Gomes; Adjunta: 
Paula Guerreiro. 
 
Acordam, em Conferência, na 1.ª Secção 

do Tribunal da Relação do Porto 
 
 
I.- RELATÓRIO. 
 
1.1 No PCC n.º 506/05.5PBMAI.P1 do ..º Juízo 
do Tribunal da Maia, em que são: 
 
Recorrentes/Arguidos: B………., C………., 
D………. e E………. . 
Arguido: F………. . 
 
Recorrido: Ministério Público. 
 
por acórdão de 2008/Out./14, de fls. 2303-
2342, foram condenados, entre outras coisas, 
os arguidos: 
a) B………. pela prática, como co-autor 
material e em concurso real, de um crime de 
furto qualificado do art. 203.º, n.º 1, 204.º, 
n.º 2, al. e) do Código Penal na pena de três 
(3) anos e três (3) meses de prisão, de um 
crime de furto do art. 203.º, n.º 1 também do 
Código Penal na pena de um (1) ano de prisão 
e de um crime de detenção de arma proibida 
da previsão dos artigos 2.º, n.º 1, al. s), 3.º, 
n.º 2, al. l) e 4.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2006, de 
23 de Fevereiro na pena de um (1) anos e 
seis (6) meses de prisão, seguindo-se uma 
pena única de quatro (4) anos e três (3) 
meses de prisão; 
b) C………., como co-autor material e em 
concurso real, de um crime de furto 
qualificado do art. 203.º, n.º 1, 204.º, n.º 2, 
al. e) do Código Penal na pena de três (3) 
anos e três (3) meses de prisão, de um crime 
de furto do art. 203.º, n.º 1 também do 

Código Penal na pena de um (1) ano de prisão 
e de um crime de detenção de arma proibida 
da previsão dos artigos 2.º, n.º 1, al. s), 3.º, 
n.º 2, al. l) e 4.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2006, de 
23 de Fevereiro na pena de um (1) anos e 
seis (6) meses de prisão, seguindo-se uma 
pena única de quatro (4) anos e três (3) 
meses de prisão; 
c) D………., como co-autor material e em 
concurso real, de um crime de furto 
qualificado do art. 203.º, n.º 1, 204.º, n.º 2, 
al. e) do Código Penal na pena de três (3) 
anos e três (3) meses de prisão, de um crime 
de furto do art. 203.º, n.º 1 também do 
Código Penal na pena de um (1) ano de prisão 
e de um crime de detenção de arma proibida 
da previsão dos artigos 2.º, n.º 1, al. s), 3.º, 
n.º 2, al. l) e 4.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2006, de 
23 de Fevereiro na pena de um (1) anos e 
seis (6) meses de prisão, seguindo-se uma 
pena única de quatro (4) anos e quatro (4) 
meses de prisão; 
d) E………. pela prática como autor material de 
um crime de receptação da previsão do art. 
231.º, n.º 1 do Código Penal, na pena de cem 
(100) dias de multa, com o valor diário de 
seis euros (6 €), num total de seiscentos 
euros (600 €); 
e) F………. pela prática, como autor material, 
de um crime de receptação da previsão do 
art. 231.º, n.º 1 do Código Penal, na pena de 
seis (6) meses de prisão, substituído por 
duzentos e cinquenta dias de multa, com o 
valor diário de dez euros (10 €), num total de 
dois mil e quinhentos euros (2500 €). 
Mais foram condenados os arguidos B………., 
C………., D………. a pagar solidariamente à 
demandante “G………., SA” a quantia de nove 
mil duzentos e vinte e quatro euros (9.224 €), 
acrescidos de juros de mora contados desde a 
notificação do pedido de indemnização cível 
até efectivo e integral pagamento, à taxa de 4 
%. 
1.2 Este acórdão foi proferido na sequência do 
acórdão proferido por esta Relação em 28 de 
Novembro de 2007, constante a fls. 2095-
2148 que, na procedência do recurso então 
interposto pelo Ministério Público, procedeu à 
alteração da matéria de facto e à subsequente 
qualificação jurídica dos mesmos, remetendo 
novamente para a 1.ª instância a 
determinação das penas a aplicar aos 
arguidos. 
Desse acórdão da Relação foi interposto 
recurso para o STJ que por acórdão de 04 de 
Junho de 2008, de fls. 2207-2209 rejeitou 
esse mesmo recurso, tendo ambos transitado 
em julgado. 
2.- Os arguidos D………. em 2008/Nov./04, a 
fls. 2383 e ss., E………. em 2008/Nov./04, a 
fls. 2465 e ss., C………. em 2008/Nov./05, a 
fls. 2471 e ss. e B………. em 2008/Nov./18, a 
fls. 2559 e ss. interpuseram recurso do 
acórdão proferido em 2008/Out./14, os três 
primeiros dirigidos ao STJ e o último ao TRP. 
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2.1 O arguido D………. apresentou trinta e sete 
(37) conclusões, sendo certo que numa delas, 
mais concretamente a sexta, transcreveram-
se os factos provados do acórdão que tinha 
sido revogado pelo já citado acórdão desta 
Relação, pugnando pela sua absolvição ou, 
em alternativa, pela aplicação de uma pena 
de prisão de prisão não superior a 3 anos, 
mas que se podem resumir no seguinte: 
1.º) O acórdão que o condenou padece de 
insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada bem como de erro notório na 
apreciação da prova [1 a 7]; 
2.º) Isto porque a Relação do Porto alterou a 
matéria de facto dada como provada, com 
base em prova que não foi produzida em 
audiência de julgamento, mas antes em prova 
indiciária (realizada em inquérito), não 
conseguindo estabelecer com o grau de 
certeza exigível quem foram os autores dos 
ilícitos dos presentes autos, não tendo em 
atenção o princípio "in dubio pro reo" [8 a 
25]; 
3.º) Considerando o número e a natureza da 
infracção, a personalidade do arguido, os 
limites abstractos da pena única aplicável, 
bem como toda a factualidade subjacente, 
deveria ter havido uma maior 
condescendência do Tribunal Colectivo não 
devendo a pena única situar-se em mais de 
três anos, suspendendo-se a sua execução 
por igual período [26 a 37][1]. 
2.2 A arguida E………. suscita a nulidade do 
acórdão recorrido, concluindo, em suma, que: 
1º) Do acórdão recorrido não consta, no que 
à arguida diz respeito, uma exposição tanto 
quanto possível completa, ainda que concisa, 
dos motivos de facto e de direito, que 
fundamentam a decisão, com indicação do 
exame crítico das provas que serviram para 
formar a convicção do tribunal, violando-se o 
art. 379.º, n.º 1, al. a) e 374.º, n.º 2, do C. 
P. Penal, aplicável por remissão do art. 425.º, 
n.º 5 do mesmo diploma [I a V]; 
2.º) Por outro lado, o acórdão incorre na 
nulidade prevista no art. 379.º, n.º 1, al. c) 
do C. P. Penal, aplicável por remissão do art. 
425.º, n.º 5 do mesmo diploma, pois o 
tribunal não se pronuncia quanto à 
consciência da ilicitude, designadamente se a 
recorrente sabia que a respectiva conduta não 
era permitida e punida por lei [VI a VIII] 
2.3 O arguido D………., C………. apresentou 
trinta e seis (36) conclusões, ainda que na 
terceira tenha procedido à transcrição dos 54 
itens dos factos provados do primeiro acórdão 
proferido em 1.ª instância e já revogado por 
esta Relação, pugnando pela sua absolvição 
ou, em alternativa, pela aplicação de uma 
pena de prisão de prisão não superior a 3 
anos, mas que se podem resumir no 
seguinte: 
1.º) O acórdão que o condenou padece de 
insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada bem como de erro notório na 
apreciação da prova [1 a 7]; 

2.º) Porquanto a Relação do Porto alterou a 
matéria de facto dada como provada, com 
base em prova que não foi produzida em 
audiência de julgamento, mas antes em prova 
indiciária (realizada em inquérito), não 
conseguindo estabelecer com o grau de 
certeza exigível quem foram os autores dos 
ilícitos dos presentes autos, nem tendo em 
atenção o princípio "in dubio pro reo" [8 a 
25]; 
3.º) Considerando o número e a natureza da 
infracção, a personalidade do arguido, os 
limites abstractos da pena única aplicável, 
bem como toda a factualidade subjacente, 
deveria ter havido uma maior 
condescendência do Tribunal Colectivo não 
devendo a pena única situar-se em mais de 
três anos, suspendendo-se a sua execução 
por igual período [26 a 37][2]. 
2.4 O arguido B………. pretende que seja 
absolvido ou, então, a pena de prisão a que 
foi condenado seja reduzida, concluindo, em 
suma, que: 
1.º) Nenhuma das testemunhas ouvidas em 
audiência de julgamento identificou o 
recorrente como sendo um dos assaltantes da 
loja de telemóveis, sendo as apreensões 
manifestamente insuficientes para lhe imputar 
a co-autoria de qualquer um dos crimes de 
roubo, furto e de detenção de arma proibida; 
2.º) O acórdão recorrido é nulo por violar o 
art. 426.º-A do C. P. Penal e art. 32.º, n.º 1 e 
9 da C. Rep., na medida em que a 
composição do tribunal que decretou a 
decisão condenatória não é o mesmo que 
proferiu a decisão absolutória; 
3.º) A medida da pena é manifestamente 
excessiva, já que sobrevalorizaram-se as 
circunstâncias agravantes do caso concreto e 
não se valorizaram as circunstâncias 
atenuantes, designadamente as condições 
pessoais, familiares, sociais e económicas, 
bem como as suas necessidades de 
reintegração. 
3.- O Ministério Público respondeu a estes 
recursos, fazendo-o em 2008/Dez./23 a fls. 
2580 e ss. ao recurso do arguido B………., a 
fls. 2587 e ss. à da arguida E………. e a fls. 
2591 e ss. ao dos arguidos D………. e C………. . 
Na primeira resposta suscita como questão 
prévia a inadmissibilidade do recurso 
respeitante ao reexame da matéria de facto, 
no demais pugna pela rejeição dos recursos, 
porquanto: 
a) O acórdão do Tribunal da Relação do Porto 
determinou a reabertura da audiência ao 
abrigo dos artigos 369.º, n.º 2 e 371.º, 
ambos do C. P. Penal e não reenviando para 
efeitos dos art. 369.º, n.º 3 e 371.º, também 
daquele diploma; 
b) Pelo menos um dos senhores juízes que 
interveio no anterior julgamento, interveio 
igualmente no segundo, o que a padecer de 
vício configura uma nulidade sanável sujeita 
ao regime regulado pelos art. 39.º e seg. do 
C. P. Penal, pelo que não tendo sido 
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atempadamente suscitada encontra-se 
sanada; 
c) A pena única teve em atenção os 
antecedentes criminais do arguido. 
Na segunda resposta suscitou-se a mesma 
questão prévia de inadmissibilidade do 
recurso quanto à reapreciação da factualidade 
dada como assente, não se descortinando a 
existência de qualquer nulidade. 
Na terceira resposta manteve-se idêntica 
questão prévia e relativamente à impugnação 
da pena única aplicada a cada um dos 
arguidos D………. e C………., considera que os 
recursos dos mesmos não contêm uma 
verdadeira motivação, limitando-se antes a 
considerações genéricas e apelos à 
benevolência do tribunal, sem indicação de 
qualquer norma jurídica que tenha sido 
violada, ao arrepio dos art. 411.º, n.º 3, 
412.º, n.º 1 e 2 do C. P. Penal, o que levaria 
à rejeição de tais recursos. 
No caso de assim não se entender, sustenta 
que não se vislumbra a existência de qualquer 
vício integrador no art. 410.º, n.º 2, al. a) e 
c), do C. P. Penal, para além de que não 
sendo questionadas as penas parcelares, 
nunca a pena única podia ser inferior à pena 
parcelar máxima a que cada um dos mesmos 
foi condenado, concluindo pela rejeição 
desses mesmos recursos. 
4. Nesta Relação o Ministério Público emitiu 
parecer aderindo às respostas anteriores no 
que concerne à inadmissibilidade da alteração 
da matéria de facto, considerando ainda que 
cada uma das penas parcelares se mostra 
fixada próximo dos limites mínimos, enquanto 
a pena única foi encontrada acima do meio 
dos seus limites mínimos e máximo, sendo 
aceitável o critério utilizado face à 
personalidade rebelde dos arguidos. 
No que concerne à nulidade invocada pela 
arguida E………. aponta que o acórdão da 
Relação que alterou a matéria de facto 
mostra-se fundamentado, tendo efectuado o 
exame crítico das provas. 
Considera, no entanto, que ocorre uma 
nulidade insanável em virtude de um 
elemento do anterior colectivo ter integrado o 
colectivo que proferiu o acórdão agora 
recorrido, na medida em que o já mencionado 
acórdão da Relação determinou o reenvio do 
processo para reapreciação da prova, estando 
a composição do colectivo sujeita ao disposto 
no art. 426.º-A do C. P. Penal. 
5. Cumpriu-se o disposto no art. 417.º, n.º 2 
do C.P.P., colhendo-se de seguida os vistos 
legais. 

* 
As questões suscitadas neste recurso, 
segundo a prejudicialidade do seu 
conhecimento, reconduzem-se à nulidade do 
julgamento por violação das regras de 
constituição do tribunal colectivo [a)], à 
inadmissibilidade dos recursos [b)], a rejeição 
dos mesmos [c)] a nulidade do acórdão [d)] e 
a medida da pena única [e)]. 

* 
a) Nulidade da nulidade do julgamento por 
violação das regras de constituição do tribunal 
colectivo. 
Estabelece o art. 32.º, n.º 9 da Constituição 
que “Nenhuma causa pode ser subtraída ao 
tribunal cuja competência esteja fixada em lei 
anterior”. 
Consagra-se assim o princípio do juiz natural 
ou legal, que tem igualmente aceitabilidade 
na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos [art. 10.º], no Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos [14.º] e na 
Convenção Europeia dos Direitos Humanos 
[6.º]. 
Este comando constitucional encontra-se 
relacionado com o exercício independente e 
imparcial da função jurisdicional [202.º, 
203.º, C. Rep.] o que passa pela organização 
dos tribunais e pelo estatuto dos juízes, com 
particular incidência nas suas garantias de 
inamovibilidade [216.º, C. Rep.]. 
Através do mesmo pretende-se obstar que a 
organização dos tribunais fique sujeita a 
manipulações de conveniência extra-judicial, 
designadamente através da instauração de 
tribunais “ad hoc” ou de excepção, evitando-
se que através de mudanças arbitrárias do 
órgão judicial ou da sua constituição se possa 
influir no resultado do processo, preservando-
se ainda a confiança na administração da 
justiça [Ac. STJ de 1992/Fev./19, CJ (S) 
I/39]. 
Este direito fundamental ao juiz ordinário pré-
determinado e garantido pela lei compreende 
tanto uma dimensão substancial, como uma 
dimensão formal[3]. 
Mediante a primeira acautela-se que as regras 
de competência e jurisdição estejam 
previamente fixadas antes do início do 
processo. 
Através da segunda exige-se que essa 
determinação prévia esteja fixada por lei. 
Por sua vez, a independência diz tanto 
respeito ao poder executivo como às partes 
[Ac. Van Hurk, de 1994/Abr./19, TEDH], bem 
como ao poder legislativo e a qualquer tipo de 
grupo de pressão [Ac. Demicoli, de 
1991/Ago./27, TEDH]. 
Assim estará em causa a independência dos 
tribunais e a imparcialidade do juiz, se alguns 
destes for, respectivamente, instituído “post 
factum” ou designado arbitrariamente para o 
julgamento de uma causa, subtraindo esta ao 
tribunal ou ao juiz que estava inicialmente 
previsto como competente, mediante o 
correspondente desaforamento [Ac. STJ de 
2008/Fev./04 e 2008/Dez./12 em 
www.dgsi.pt]. 
Daí que o princípio do juiz natural ou legal 
tenha igualmente reflexos na designação dos 
titulares dos respectivos tribunais e na 
repartição funcional da sua actividade, de 
modo a garantir a sua independência e 
imparcialidade. 
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Através da “pré-determinação legal” do juiz 
pretende-se ainda assegurar o princípio da 
plenitude da assistência dos juízes, com 
consagração no disposto no art. 654.º, n.º 1, 
do Código Processo Civil “ex vi” art. 4.º, do 
Código Processo Penal[4], impedindo que 
ocorra uma modificação orgânica ou funcional 
com incidência numa fase processual já 
iniciada e ainda não determinada. 
Por outro lado, a infracção deste princípio 
constitucional do juiz natural ou legal tem que 
ser real e efectiva e não apenas meramente 
aparente. 
No entanto o direito ao juiz natural ou legal 
não tem natureza absoluta, porquanto a 
própria lei estabelece excepções como sejam 
aquelas circunstâncias que impedem o juiz de 
exercer a sua função jurisdicional, de 
participar num certo processo [39.º e 40.º] 
ou que podem conduzir à sua recusa ou 
escusa [43.º]. 
Acresce ainda que com vista a obstar-se a 
dilações indevidas ou a adoptarem-se 
medidas desproporcionadas, o grau de 
infracção do juiz natural ou pré-determinado 
na lei gera consequências distintas, consoante 
a gravidade de tal violação. 
Por sua vez, estabelece o art. 119.º, al. a) 
que “Constituem nulidades insanáveis, que 
devem ser oficiosamente declaradas em 
qualquer fase do procedimento, além das que 
como tal forem cominadas em outras 
disposições legais”: “A falta do número de 
juízes ou de jurados que devam constituir o 
tribunal a violação das regras legais relativas 
ao modo de determinar a respectiva 
composição”. 
A primeira parte desta disposição tinha 
correspondência com o art. 98.º, 7.º, do 
Código Processo Penal de 1929, tendo a 
segunda parte sido acrescentada pelo Código 
Processo Penal de 1987. 
A propósito daquele art. 98.º, 7, entendia-se 
que este segmento normativo apenas dizia 
respeito ao número de juízes e jurados, mas 
já não à sua idoneidade ou às condições de 
imparcialidade, que são tratadas como 
incidentes de impedimento ou de 
suspeição[5]. 
Daí que se entenda, tanto antes como agora, 
que o que está em causa com o disposto no 
art. 119.º, al. a) é apenas e tão só a 
constituição do tribunal colectivo em 
conformidade com a lei de organização 
judiciária, designadamente com o preceituado 
no art. 105.º, da LOFTJ[6]. 
Aí se estabelece que o tribunal colectivo é 
composto por três juízes [n.º 1], sendo, em 
regra, constituído por dois juízes de circulo e 
pelo juiz do processo nos tribunais de 
comarca [n.º 2] ou então por juízes privativos 
no caso da existência de Varas [n.º 3], 
cabendo ao C.S.M. designar os juízes 
necessários nos restantes tribunais, com 
preferência pelos juízes privativos [n.º 5]. 

Por sua vez, também no Regulamento da 
então LOFTJ[7], precisa-se o modo de 
composição e funcionamento dos tribunais 
colectivos [art. 7.º], mais concretamente os 
casos em que o C. S. M. designava os juízes 
que constituiriam tais tribunais. 
Os casos de competência do tribunal, 
incluindo a proibição de desaforamento [23.º, 
LOFTJ], como os de incompatibilidade 
absoluta ou relativa do exercício da função 
jurisdicional por parte de um dos juízes que 
integra um órgão colegial, como sucede com 
as situações de impedimento, recusa ou 
escusa, muito embora estejam relacionados 
com o princípio do juiz natural ou 
predeterminado na lei, são questões distintas 
ou colaterais à constituição do tribunal 
colectivo [Ac. STJ de 2006/Set./13, com 
destaque para este, 2008/Fev./04 e 
2008/Dez./12, acessíveis em www.dgsi.pt]  
Tanto é assim que a disciplina de cada uma 
destas excepções não só é distinta, como tem 
consequências igualmente díspares. 
Nesta conformidade a infracção das regras de 
competência deve ser suscitada ou conhecida 
até ao trânsito em julgado da decisão final, 
seguindo-se a remessa do processo para o 
tribunal competente [32.º, 33.º]. 
A prática de actos por juiz impedido conduz à 
sua nulidade, sendo no entanto um vício 
sanável, por não integrar o catálogo taxativo 
das nulidades insanáveis [119.º], a suscitar 
no prazo de 10 dias a contar do momento em 
que o interessado tem conhecimento ou 
deveria ter dessa circunstância de 
impedimento do juiz [105.º] – Ac. S. T. J. 
2008/Fev./04, divulgado em www.dgsi.pt. 
Por sua vez, a recusa ou escusa do julgador 
deve ser suscitada até ao início da audiência, 
sob pena de preclusão dessa faculdade [44.º]. 
Apenas a violação das regras legais 
respeitantes à constituição do tribunal 
colectivo gera uma nulidade insanável 
[119.º]. 
No caso em apreço o precedente acórdão da 
Relação do Porto depois de reexaminar os 
factos provados e os não provados, fixou os 
mesmos distintamente do tribunal recorrido 
tendo a dado momento referenciado o 
seguinte: 
“Dado que o processo não contém elementos 
suficientes para determinar as penas a 
aplicar, havendo falta de dados essenciais, 
terá o tribunal recorrido que proceder à 
reabertura da audiência, nos termos dos art. 
369, n.º 2 e 371.º, ambos do C. P. P., para 
que investigue qual a situação pessoal 
económica dos arguidos B………, C………., 
D………. e E………. . 
Depois disso deverá aquele tribunal que 
aplicar a cada um dos arguidos as penas que 
se tiverem por adequadas, face à culpa, 
situação pessoal/económica e exigências de 
prevenção”. 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 173

Será de recordar que a decisão desta Relação 
quanto à matéria de facto transitou em 
julgado. 
Assim a anterior remessa dos presentes autos 
ao tribunal de 1.ª instância não configura uma 
situação de reenvio para novo julgamento 
com base no disposto no art. 426.º, por 
inexistirem os vícios referidos no art. 410.º, 
nem propriamente uma reabertura da 
audiência para a determinação da sanção com 
assento no disposto no 371.º. 
E isto porque não é o colectivo de juízes do 
tribunal de 1.ª instância que julgou a matéria 
de facto e determinou a questão da 
culpabilidade [368.º], que em consequência 
dessa decisão determina a reabertura da 
audiência para a determinação da sanção 
[371.º], mas sim o tribunal de recurso que 
ordena essa reabertura ao tribunal recorrido. 
Trata-se de uma situação distinta da 
legalmente prevista para o disposto no art. 
371.º, muito embora sujeita ao formalismo aí 
estipulado, face à decisão anterior do Tribunal 
da Relação. 
E distinta porquanto a previsão do art. 371.º 
corresponderia sempre a uma fase autónoma 
diversa da fase anterior de determinação da 
culpabilidade, tal como decorre 
expressamente do ponto 64, do art. 2, a Lei 
n.º 43/86, de 26/Set. que conferiu a 
autorização legislativa para a reforma do 
Código de Processo Penal, adoptando um 
nítido sistema de cesure entre uma fase e 
outra, mas integrando ambas o mesmo 
julgamento da matéria de facto e obviamente 
pelos mesmos julgadores. 
No caso em apreço o julgamento da matéria 
de facto para a determinação da culpabilidade 
foi fixado definitivamente pelo Tribunal da 
Relação, a que o tribunal da 1.ª instância e 
não só, se encontra vinculado e obrigado a 
respeitar. 
A ser assim e perante o trânsito em julgado 
da decisão que fixou a matéria de facto, a 
questão em apreço situa-se entre a 
reabertura prevista no art. 371.º e a abertura 
da audiência para aplicação retroactiva da lei 
penal mais favorável da previsão do art. 
371.º-A, porquanto esta também tem como 
pressuposto uma sentença transitada em 
julgado mas que abrange tanto a 
determinação da culpabilidade como a 
condenação numa reacção penal. 
Neste caso, não vemos razões de 
constitucionalidade ou de legalidade para que 
o colectivo de juízes seja o mesmo que julgou 
a matéria de facto, como inculca o art. 371.º 
e decorre do princípio da plenitude da 
assistência dos juízes ou então seja distinto, 
como aponta o 426-A. 
O que se impõe é que os juízes que venham a 
constituir esse novo colectivo sejam aqueles 
que para o efeito estejam a assegurar funções 
jurisdicionais no respectivo tribunal que tenha 
para o efeito competência. 

Por outro lado e bem vistas as coisas, o que 
está em causa no caso em apreço não é 
propriamente a violação das regras de 
constituição do tribunal colectivo, tal como 
estava ou está estabelecido na LOFTJ[8], mas 
antes, na perspectiva da recorrente, a 
participação indevida de dois juízes que não 
integravam o colectivo primitivo ou então, na 
perspectiva do PGA nesta Relação, a 
participação indevida de um juiz do anterior 
colectivo no actual órgão colegial. 
E isto porque não se põe em causa o número 
de juízes que integraram o tribunal colectivo, 
se estes eram ou não juízes de círculo ou 
nomeados pelo CSM, numa palavra que não 
foram os previstos na LOFTJ. Nada disso foi 
suscitado, seja pelo recorrente, seja pelo 
Ministério Público nesta Relação. 
Mas mesmo que tal sucedesse, no primeiro 
caso a haver esse vício corresponderia o 
mesmo a uma irregularidade, atento o 
princípio da legalidade dos actos processuais, 
em virtude do mesmo não estar taxado como 
nulidade [118.º], enquanto o segundo 
integraria uma nulidade [41.º, n.º 3], nunca 
tendo os mesmos sido previamente suscitados 
perante o tribunal que os cometeu, pelo que 
se devem considerar sanados. 
Nesta conformidade, improcede a presente 
questão prévia invocada pelo recorrente 
B………. e pelo ilustre PGA. 
* 
b) Inadmissibilidade dos recursos. 
O Ministério Público nas suas respostas 
suscitou igualmente como questão prévia a 
inadmissibilidades dos recursos formulados 
pelos recorrentes D………., C………., B………. 
relativamente aos vícios apontados à matéria 
de facto ou pela recorrente E………., no que 
concerne à nulidade da fundamentação da 
matéria de facto. 
De acordo com o disposto no art. 414.º, n.º 
2, “O recurso não é admitido quando a 
decisão for irrecorrível, quando for interposto 
fora de tempo, quando o recorrente não tiver 
as condições necessárias para recorrer ou 
quando faltar a motivação”. 
Nesta conformidade a não admissibilidade do 
recurso reconduzem-se a excepções dilatórias 
respeitante aos pressupostos de 
admissibilidade e não propriamente quando 
se suscitam os vícios de nulidade ou se 
impugna o mérito da decisão recorrida. 
Os recorrentes apontam o vício de nulidade 
do acórdão recorrido, por falta de 
fundamentação [arguida E……….], a existência 
de insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada bem como de erro notório na 
apreciação da prova, com violação do 
princípio "in dubio pro reo" [arguidos D………. 
e C……….] ou mesmo a existência de erro de 
julgamento [arguido B……….], o que não se 
enquadra em nenhum dos pressupostos de 
inadmissibilidade dos recursos com assento 
no citado art. 414.º, n.º 2. 
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Nesta conformidade, indefere-se a questão 
prévia suscitada pelo Ministério Público na sua 
resposta em 1.ª instância. 

* 
c) Rejeição dos recursos. 
O Ministério Público suscitou ainda a rejeição 
dos recursos porquanto os vícios de nulidade 
ou do art. 410.º, n.º 2 precedentemente 
apontados seriam dirigidos ao acórdão que foi 
anteriormente proferido por esta Relação e 
não propriamente ao acórdão recorrido. 
Efectivamente assim sucede, porquanto os 
recorrentes dirigem toda a sua impugnação 
da matéria de facto e à motivação da 
convicção probatória àquele acórdão do 
tribunal da Relação. 
Tendo este acórdão transitado em julgado, 
sem que os recorrentes tivessem suscitado 
qualquer vício de nulidade ou então qualquer 
pecha de inconstitucionalidade, o mesmo faz 
caso julgado formal e material na parte 
decidida, tendo carácter obrigatório em 
relação aos seus intervenientes e vinculativo 
para os demais tribunais que conheçam da 
mesma matéria [205.º, n.º 2, Const. Rep.]. 
A rejeição também foi suscitada quanto à 
impugnação da pena unitária que os arguidos 
D………. e C………. fazem do acórdão 
condenatório porquanto suscitam uma pena 
única de 3 anos que pretendem ver suspensa 
por igual período, sem que tenham observado 
o disposto no art. 412.º, n.º 2. 
As regras de punição do concurso de crimes 
constante no art. 77.º, n.º 2 do Código Penal, 
estabelece que “A pena aplicável tem como 
limite máximo a soma das penas 
concretamente aplicadas aos vários crimes, 
não podendo ultrapassar 25 anos tratando -se 
de pena de prisão e 900 dias tratando-se de 
pena de multa; e como limite mínimo a mais 
elevada das penas concretamente aplicadas 
aos vários crimes.” 
A pena máxima que foi aplicada aos arguidos 
D………. e C………. foi de três (3) anos e três 
(3) meses de prisão pela prática de um crime 
de furto qualificado do art. 203.º, n.º 1, 
204.º, n.º 2, al. e) do Código Penal, pelo que 
será este o limite mínimo da pena única a 
aplicar-lhes. 
Não questionando os mesmos em nenhum 
momento esta pena de prisão parcelar, 
naturalmente que este fundamento de recurso 
é manifestamente inviável, sendo mesmo 
contra lei expressa. 
No que concerne à pretensão de suspensão 
da pena única de prisão, para além de 
manifestarem essa consequência material 
recursiva, o certo é que os mesmos limitam-
se a citar doutrina e jurisprudência, tanto nas 
suas motivações, como conclusões, sem que 
apontem qualquer norma jurídica violada ou 
erro de julgamento, pelo que nesta parte será 
igualmente de rejeitar este fundamento de 
recurso. 
O mesmo sucede, grosso modo, em relação 
ao recurso do arguido B………., porquanto o 

mesmo limita-se a dizer, quanto à pena única 
aplicada, que o tribunal recorrido apenas 
valorou as circunstâncias agravantes mas já 
não as circunstâncias atenuantes, limitando-
se a referir, sem precisar, “como sejam as 
condições pessoal, familiar, social e 
económica do Recorrente bem como as 
necessidades de reintegração do agente” 
[item 8.º da motivação; item 5.º das suas 
conclusões]. 
Este tipo de fundamento recursivo mais 
parece um modo tabelar que dá 
abstractamente para qualquer recurso, mas 
que não concretiza o que se impugna no caso 
em apreço, que é o que interessa. 
Como mera nota diga-se que nunca haveria 
lugar a convite ao aperfeiçoamento, face ao 
disposto no art. 417.º, n.º 4, porquanto, 
como se referiu, a própria motivação não 
contém qualquer índice impostos pelo ónus de 
recurso contemplados no art. 412.º, n.º 2. 
 
A presente rejeição dá lugar à sanção prevista 
420.º, n.º 3, justificando-se que se situe a 
mesma ligeiramente acima do mínimo legal, 
porquanto são vários os fundamentos de 
rejeição. 
Encontram-se assim prejudicadas as demais 
questões que foram indicadas como objecto 
do recurso e que implicavam o conhecimento 
do mérito do mesmo, mais concretamente a 
nulidade do acórdão [d)] e a medida da pena 
única [e)]. 

* 
* * 

III.- DECISÃO. 
Nos termos e fundamentos expostos rejeita-
se o recurso interposto pelos arguidos B………., 
C………., D………. e E………. e, em consequência, 
decide-se confirmar o acórdão recorrido. 
 
Custas pelos arguidos recorrentes, fixando-se 
para cada um a taxa de justiça de quatro (4) 
UCs, a que acresce a sanção de quatro (4) 
Ucs, prevista no art. 420.º, n.º 3 – cfr. ainda 
art. 513.º n.º 1 e 514.º n.º 2 do Código de 
Processo Penal e art. 87.º n.º 1 al. b) do 
Código das Custas Judiciais. 
 
Notifique 
 
Porto, 28 de Outubro de 2009 
Joaquim Arménio Correia Gomes 
Paula Cristina Passos Barradas Guerreiro 
(Vencida conforme declaração junta) 
José Manuel Baião Papão 
________________________ 
[1] As presentes conclusões de recurso [28 a 
37] correspondem essencialmente a 
transcrições de passagens acórdãos do STJ e 
de livros de Jorge de Figueiredo Dias e de 
Anabela Miranda Rodrigues 
[2] As conclusões de recurso deste arguido, 
assim como as antecedentes motivações, 
reproduzem quase na integra e letra a letra, o 
texto recursivo do arguido D………., a que não 
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será certamente estranho o factos dos seus 
ilustres defensores partilharem o mesmo 
escritório ou gabinete de advogados, pelo que 
a nota anterior tem aqui plena validade. 
[3] ARMENTA DEU, Teresa, “Lecciones de 
Derecho Procesal Penal” (2007), p. 60. 
[4] Doravante são deste diploma os artigos a 
que se fizer referência sem indicação 
expressa da sua origem. 
[5] OSÓRIO, Luís, em “Comentário ao Código 
Processo Penal Português” (1932), p. 173 e 
202. 
[6] Lei n.º 3/99, de 13/Jan., cuja quarta 
alteração e subsequente republicação foi dada 
pela Lei n.º 105/2003, de 10/Dez. 
[7] Dec.-Lei n.º 186-A/99, de 31/Mai. 
[8] Já que actualmente temos duas LOFTJ em 
vigor: a decorrente da Lei n.º 52/2008, de 
28/Ago., que entrou em vigor “no 1.º dia útil 
do ano judicial seguinte ao da sua publicação, 
sendo apenas aplicável às comarcas piloto 
referidas no art. 171.º”. [187.º, n.º 1], que 
passará a vigorar para todo o território 
nacional “A partir de 1 de Setembro de 2010” 
[187.º, n.º 2]; a primitiva para as comarcas 
que não são piloto. 
___________________________ 
Declaração de voto 
 
No caso concreto em análise afigura-se-nos 
que o Acórdão desta Relação que ordenou a 
reabertura da audiência para que se 
apurassem dados essenciais relativos à 
situação económica e pessoal dos arguidos a 
fim de se determinar a medida concreta da 
pena a aplicar a cada um deles configura uma 
situação de reenvio parcial face à 
impossibilidade de o Tribunal superior proferir 
decisão condenatória, por insuficiência da 
matéria de facto apurada para tomar esse 
tipo de decisão.  
Assim, ao caso concreto aplica-se o disposto 
no art. 426-A do CPP, sendo competente para 
realizar o julgamento o mesmo tribunal que 
procedeu ao anterior, mas com intervenção 
de diversos juízes por conjugação com o 
disposto na al. e) do art. 40 do mesmo 
diploma, norma para a qual se remete.  
Neste sentido veja-se o Acórdão da Relação 
do Porto de 26-11-2008, relatado por Ernesto 
Nascimento.  
Já no domínio da anterior redacção do art. 40 
do CPP o STJ vinha entendendo que a 
repetição de um julgamento não deveria ser 
levada a efeito pelos mesmos juízes que 
tinham integrado o colectivo anterior. Razões 
de transparência e imparcialidade, com vista 
a arredar possíveis “influências” e 
“vinculações”, estavam subjacentes a esta 
interpretação.  
Com este entendimento citamos os Acórdãos 
do STJ de 17 de Fevereiro de 1999 e de 26 de 
Maio de 2004, ambos publicados na Col. Jur., 
respectivamente, Ano VII, Tomo I, pág. 214 e 
Ano XII, Tomo II, pág. 202.  

Em nossa opinião a lei 48/2007 de 29 de 
Agosto ao dar nova redacção ao art. 40 al.c) 
do CPP quis consagrar, por via legislativa, as 
preocupações que estavam na génese dos 
citados acórdãos do STJ, e harmonizar o 
direito processual penal português, com a 
Convenção Europeia dos Direitos do Homem 
que no seu art. 6° n° 1 consagra «Qualquer 
pessoa tem direito a que a sua causa seja 
examinada equitativa e publicamente, num 
prazo razoável por um tribunal independente 
e imparcial, estabelecido pela lei ...» e com o 
art. 14 n°1 do Pacto Internacional sobre 
Direitos Civis e Políticos de 16 de Dezembro 
de 1966, que estabelece: «Todas as pessoas 
são iguais perante os tribunais e a 
administração da justiça. Qualquer pessoa 
tem direito a ser ouvida publicamente e com 
as devidas garantias por um tribunal 
independente e imparcial, estabelecido pela 
lei...»).  
Como se vê de fls. 1919 e 2344 dos autos, o 
Sr. Juiz António Teixeira participou no 
primeiro e segundo julgamentos, não 
obstante se encontrar impedido pela aplicação 
das regras legais supra referidas.  
Em face do exposto, somos forçados a 
concordar com o Sr. Procurador-geral-adjunto 
que da conjugação do disposto nos artigos 40 
al.c), 41 n°3 e 119 al.a), todos do CPP, 
resulta que a participação de juiz impedido na 
composição de tribunal colectivo é um vício de 
tal forma grave que tem de ser cominado 
como nulidade insanável por terem sido 
desrespeitadas as regras legais relativas ao 
modo de determinar a composição do 
tribunal, quanto aos intervenientes.[1] 
Nulidade que é do conhecimento oficioso 
deste tribunal e afecta o Acórdão recorrido 
que terá de ser anulado.  
 
Porto, 28/10/2009 
Paula Cristina Passos Barradas Guerreiro 
__________________________ 
[1] Defendemos esta posição por ser a que, a 
nosso ver, melhor se coaduna com os 
princípios processuais de isenção, 
independência e imparcialidade do tribunal e, 
por essa razão, melhor garante a defesa dos 
arguidos, sem prejuízo de conhecer-nos 
decisões contrárias como as brilhantemente 
expostas nos Acórdãos do STJ de 13/09/2006 
e de 4/02/2008, relatados, respectivamente, 
pelos Conselheiros Silva Flor e Oliveira 
Mendes. 
 
[voltar] 
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Sumário nº 7046 
 
 
 
Processo comum singular 584/07.2GCETR do 
Juízo de Instância Criminal, sediado em 
Estarreja da Comarca do Baixo Vouga 
 
 
Relator - Ernesto Nascimento. 
 
 
Decisão sumária, artigo 417º/6 alínea b) 

C P Penal. 
 
I. Relatório 
 
I.1. Remetido o processo à distribuição, foi 
proferido o seguinte despacho: 
“o tribunal é o competente. 
Não existem nulidades ou outras questões 
prévias ou incidentais que obstem ao 
conhecimento do mérito da causa e que 
cumpra conhecer. 
 
Registe e autue como processo comum com a 
intervenção do Tribunal singular. 
 
A assistente B……………. deduziu acusação 
particular contra C………… imputando-lhe a 
prática de um crime de injúria, p. e p. pelo 
artigo 181º C Penal. 
O MP declarou acompanhar a acusação 
particular deduzida pelo assistente, tendo, 
contudo, elaborado nova acusação, a qual 
consta de fls. 53/55. 
 
Determina o artigo 311º/2 alínea a) C P Penal 
que, quando não tenha havido fase de 
instrução (como é o caso destes autos) o juiz 
deve rejeitar a acusação “se a considerar 
manifestamente infundada”. 
Acrescenta o n.º 3 da mencionada disposição 
legal, no que ora interessa, que para efeitos 
do disposto no n.º anterior, a acusação 
considera-se manifestamente infundada: 
- se não indicar as disposições legais 
aplicáveis; 
- se os factos não constituírem crime. 
Da mera leitura da acusação deduzida pela 
assistente fácil e imediatamente se constata 
que a mesma não contém factos que possam 
suportar a condenação do arguido – ainda que 
todos os que nela constam se venham a 
provar. 
Na acusação particular não são descritos 
factos integradores do dolo, designadamente 
que o arguido conhecia e queria o resultado 
da sua conduta. 
Estando em falta na acusação o elemento 
subjectivo do crime e sendo tal elemento 
essencial, óbvio se torna que mesmo que 
todos os factos alegados na acusação 
particular venham a ser julgados provados, o 
resultado final será absolvição (precisamente 
por falta do elemento típico subjectivo). 

Atente-se, aliás, que quanto ao crime de 
injúria a acusação, para além dos factos 
atinentes ao circunstancialismo de tempo e 
lugar, se limita a dizer que o arguido “entrou 
dentro do referido café onde aquela se 
encontrava atrás do balcão e disse: isto não 
pode ser assim, você é uma ladra, você é 
uma ladra”. 
Ora, nos crimes particulares é a acusação 
particular que define o objecto do processo, 
estabelecendo desde logo os limites dos 
factos, crimes e agentes dos mesmos. 
Assim, face ao disposto no n.º 4 do artigo 
285º C P Penal, não tendo o assistente 
descrito factos integradores do dolo e da 
consciência da ilicitude, não pode o MP 
colmatar tal deficiência (cfr. neste sentido o 
acórdão da Relação do Porto de 18.12.2002 in 
CJ, V, 215). 
De facto, nos termos da disposição legal 
supra citada, “o MP pode, nos 5 dias 
posteriores à apresentação da acusação 
particular, acusar pelos mesmos factos, por 
parte deles ou por outros que não importe 
uma alteração substancial daqueles”. 
Ora, a descrição dos factos atinentes ao 
elemento subjectivo importa uma alteração 
substancial dos factos alegados na acusação 
particular pois aquela, da forma como se 
encontra deduzida, não permite a imputação 
de uma conduta ilícita típica ao arguido. 
 
Assim sendo, conclui-se que a acusação 
particular deduzida pela assistente é 
manifestamente infundada por falta de 
alegação de factos subsumíveis a um tipo 
legal, pelo que ao abrigo do disposto no artigo 
311º/2 alínea a) C P Penal, rejeito a mesma. 
Atento o disposto na alínea b) do supra citado 
n.º 2 do artigo 311º C P Penal, rejeito 
igualmente a acusação deduzida pelo MP pelo 
crime de injúria. 
Consequentemente, ordeno o arquivamento 
dos autos. 
Custas a cargo da assistente com taxa de 
justiça que fixo em 2 UC, artigos 518º e 
515º/1 alínea f) C P Penal”. 
 
I. 2. Inconformado com o assim decidido, 
interpôs a assistente recurso, pedindo a 
revogação deste despacho, sustentando as 
seguintes conclusões: 
 
1. a assistente deduziu a acusação contra o 
arguido, por crime de injúria sem, 
expressamente, alegar factos integradores de 
uma conduta dolosa e ilícita por parte 
daquele; 
2. dando-se conta deste lapso primário o MP, 
na acusação que deduziu nos termos do 
artigo 285º/4 C P Penal, concluiu que o 
arguido “agiu de modo livre, voluntário e 
consciente, com o propósito, conseguido de 
vexar, envergonhar e ofender na sua honra e 
consideração, ciente de que a sua conduta era 
proibida e punida por lei”; 
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3. a ilustre Juiz a quo considerou infundada a 
acusação da assistente por falta de factos e 
rejeitou a acusação do MP por representar, no 
seu douto entendimento, uma alteração 
substancial dos factos e violar, desse modo, o 
artigo 285º/4 C P Penal; 
4. a lei pretende, ao estatuir a disposição, 
garantir ao arguido a estabilização dos factos 
que lhe são imputados, de modo a 
possibilitar-lhe o direito de arquitectar a sua 
defesa, “de uma vez e não por vezes”; 
5. a nossa jurisprudência tem defendido que a 
acusação do assistente e a do MP, neste tipo 
de crime, se completam mutuamente, 
constituindo como que uma só dada a estreita 
conexão entre ambas; 
6. ora, é a partir da acusação que o processo 
deve manter a mesma identidade factual para 
que o direito de defesa do arguido não seja 
surpreendido e, desse modo, a defesa 
impedida ou, de algum modo, prejudicada; 
7. ora, podendo o arguido contestar, 
apresentar prova ou requerer instrução, em 
nada a sua defesa se vê prejudicada pela 
dedução de uma acusação; 
8. em todo o caso a acusação deduzida pelo 
MP não representa qualquer alteração 
substancial dos factos tratados na acusação a 
assistente, não violando o artigo 285º/4 C P 
Penal; 
9. essa alteração, que não imputa ao arguido 
crime diverso (artigo 1º alínea f) C P Penal) 
constitui, tão só, um aditamento de precisão 
ou, pretendendo-se, a conclusão para um 
facto que implicitamente já a continha; 
10. por fim, não faria sentido dar preferência 
ao direito de defesa do arguido – não estando 
em causa a possibilidade da plenitude do seu 
exercício – esquecendo o princípio da procura 
da verdade material, protector, também, do 
interesse da ofendida neste processo; 
11. a douta decisão recorrida violou, assim, 
os artigos 1º alínea f) e 285º/4 C P Penal, 
pelo que deve ser revogada. 
 
I. 3. Na 1.ª instância não foi apresentada 
qualquer resposta. 
 
II. Subidos os autos a este Tribunal, 
pronunciou-se o Sr. Procurador Geral Adjunto 
no sentido da improcedência do recurso. 
 
No cumprimento do estatuído no artigo 
417º/2 C P Penal, nada mais foi acrescentado. 
 
III. Fundamentação  
 
III. 1. Em face das conclusões apresentadas 
pelo recorrente, cremos ser caso de decisão 
sumária, nos termos do artigo 417º/6 alínea 
b) C P Penal, devendo “o recurso ser 
rejeitado”, por “ser manifesta a sua 
improcedência”. 
Nos expressivos dizeres de Simas Santos e 
Leal Henriques, in Recursos em Processo 
Penal, 5ª ed., 2002, pág. 111, a 

improcedência é manifesta quando, 
“atendendo à factualidade apurada, à letra da 
lei e à jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, é patente a sem razão do 
recorrente, sem necessidade de ulterior e 
mais detalhada discussão jurídica em sede de 
alegações“. 
Como se está face a caso de rejeição de 
recurso por ser manifesta a sua 
improcedência, artigo 420º/1 C P Penal, 
identificados que estão, já, nos termos do 
artigo 420º/3 C P Penal, o tribunal recorrido, 
o processo e os sujeitos, importa agora, 
especificar sumariamente os fundamentos da 
decisão. 
 
III. 2. Como é por todos consabido, são as 
conclusões, resumo das razões do pedido, 
extraídas pelo recorrente, a partir da sua 
motivação, que define e delimita o objecto do 
recurso, artigo 412º/1 C P Penal. 
 
Assim, para apreciação deste Tribunal, vem 
suscitada no presente recurso, tão só, a 
questão de saber se a acusação deduzida pelo 
recorrente, por crime de natureza particular, 
está em condições de ser recebida, seguindo 
o processo para julgamento. 
 
A concreta questão aqui suscitada – 
necessidade ou não de alegação, descrição na 
acusação dos factos integradores do elemento 
subjectivo do tipo - surge com alguma 
frequência, mas invariavelmente associada a 
acusações particulares por crimes de injúrias 
e de difamação, os crimes de natureza 
particular, por excelência, em maior número 
de vezes, de longe, submetidos a apreciação 
dos tribunais. 
Em face das conclusões apresentadas importa 
decidir se a omissão, na acusação do 
elemento intelectual do dolo implica a sua 
rejeição por ser manifestamente infundada 
(como decidiu o despacho recorrido), ou se 
pelo contrário, (como defende o recorrente), 
tal omissão é susceptível de ser integrada, 
desde logo, pela acusação subsequente do 
MP. 
 
III. 3. Para uma melhor elucidação da 
questão subjacente ao presente recurso, 
importa, desde já, recordar, o teor das 
acusações, quer da particular, quer da 
pública. 
A primeira é do seguinte teor: 
 
“no dia 25NOV2007, pelas 18.30 horas no 
interior do café D…………., propriedade da 
ofendida, sito na Rua ……… em Canelas, 
freguesia deste concelho e comarca, o arguido 
que é sobrinho da queixosa, entrou dentro do 
referido café onde aquela se encontrava atrás 
do balcão e disse: 
- isto não pode ser assim, você é uma ladra, 
você é uma ladra. 
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A ofendida aconselhou o arguido a ter calma 
enquanto este, nervoso, deambulava pelo dito 
café. 
Não obstante, este segurando na mão um 
pequeno machado que trazia consigo 
elevando-o no ar, caminhou na direcção da 
ofendida para a atingir com ele, facto de que 
foi medido pela mulher do arguido que 
presenciando os factos, lhe segurou no braço, 
evitando o mal. 
Com a relatada conduta cometeu o arguido 
um crime de injúria p. e p. pelo artigo 181º C 
Penal. 
 
Prova –  
(…)” 
 
Por sua vez a do Magistrado do MP., neste 
particular expende, do seguinte modo: 
“analisado o material probatório indiciário 
recolhido e carreado para os presentes autos 
e de acordo com o preceituado no n.º 3 do 
artigo 285º C P Penal, para julgamento em 
processo comum e com a intervenção do 
tribunal singular, o MP acompanha a acusação 
particular deduzida pela assistente B……………., 
contra C……………, casado, motorista, filho de 
E………… e F……………, residente na Rua ……., …. 
em Canelas, titular do BI n.º ……538, 
relativamente aos factos vertidos no seu 
parágrafo 1 e nos termos que a seguir se 
narram: 
“no dia 25NOV2007, pelas 18.30 horas no 
interior do café D………., propriedade da 
ofendida, sito na Rua ……….. em Canelas, 
freguesia deste concelho e comarca, o arguido 
que é sobrinho da queixosa, entrou dentro do 
referido café, onde aquela se encontrava 
atrás do balcão. 
Logo após ali entrar, o arguido dirigindo-se à 
assistente, sua tia materna, disse-lhe: 
“roubaste o meu avô e a minha mãe !... As 
minhas cartas iam para a residência do meu 
avô e agora não e porquê?... Isto não pode 
ser assim, você é uma ladra, você é uma 
ladra”. 
O arguido sabia que tais palavras, por si 
dirigidas à assistente eram profundamente 
ultrajantes e lesivas da honra e da 
consideração que lhe era devida. 
Agiu de modo livre, voluntário e consciente, 
com o propósito, conseguido, de a vexar, 
envergonhar e ofender na sua honra e 
consideração, ciente de que a sua conduta era 
proibida e punida por lei. 
Constituiu-se, deste modo, o arguido autor 
material de um crime de injúria, p. e p pelo 
artigo 181º/1 C Penal. 
PROVA – 
(…)” 
 
III. 4. Vejamos, então. 
 
São do seguinte teor as normas 
alegadamente violadas: 
o artigo 1º alínea f) C P Penal,  

“alteração substancial dos factos” aquela que 
tiver por efeito a imputação ao arguido de 
crime diverso ou a agravação dos limites 
máximos das sanções aplicáveis”; 
artigo 311º C P Penal: 
“1. recebidos os autos no tribunal, o 
presidente pronuncia-se sobre s nulidades e 
outras questões prévias ou incidentais que 
obstem à apreciação do mérito da causa, de 
que possa desde logo conhecer. 
2. Se o processo tiver sido remetido par a 
julgamento sem ter havido instrução, o 
presidente despacha no sentido: 
a) de rejeitar a acusação, se a considerar 
manifestamente infundada; 
b) de não aceitar a acusação do assistente ou 
do MP na parte em que ela representa uma 
alteração substancial dos factos, nos termos 
do n.º 1 do artigo 284º e do n.º 4 do artigo 
285º, respectivamente. 
3. para os efeitos do disposto no número 
anterior, a acusação considera-se 
manifestamente infundada: 
a) quando não contenha a identificação do 
arguido; 
b) quando não contenha a narração dos 
factos; 
c) se não indicar as disposições legais 
aplicáveis ou as provas que a fundamentam; 
ou 
d) se s factos não constituírem crime”; 
 
Temos então que, no caso sub judice, a 
acusação foi rejeitada, por se ter “considerado 
como manifestamente infundada, dado que os 
factos ali descritos não constituem crime”. 
 
A propósito da alínea d) do n.º 3 do artigo 
311º C P Penal refere Germano Marques da 
Silva in Curso, III, 207/8, que, “esta alínea 
era desnecessária, porque os factos narrados 
hão-de fundamentar a aplicação ao arguido 
de uma pena ou de uma medida de segurança 
e só a podem fundamentar se constituírem 
crime. Se os factos não constituírem crime 
verifica-se a inexistência do objecto do 
processo, tornando-o inexistente e 
consequentemente não pode prosseguir”. 
Crime na noção contida na alínea a) do artigo 
1º do C P Penal é o “conjunto de pressupostos 
de que depende a aplicação ao agente de uma 
pena ou de uma medida de segurança 
criminais”. 
“Acusação manifestamente infundada é 
aquela que nos seus próprios termos não tem 
condições de viabilidade”, no entendimento 
expressivo de Maia Gonçalves, o que acontece 
nos casos taxativos previstos no n.º 3 do 
artigo 311º C P Penal. 
“O fundamento da inexistência de factos na 
acusação que constituam crime, só pode ser 
aferido diante do texto da acusação, quando 
faltem os elementos constitutivos - objectivos 
e subjectivo - de qualquer ilícito criminal ou 
quando se trate de conduta penalmente 
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irrelevante”, cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, 
in Comentário do C P Penal. 
Com a actual redacção do artigo 311º C P 
Penal, introduzida pela Lei 65/98 de 25AGO, 
manifestante que se quis excluir a 
possibilidade de rejeitar a acusação por 
manifesta insuficiência de prova indiciária, 
como tinha sido fixado pelo Acórdão do STJ 
4/93, ao abrigo do disposto na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 311º C P Penal. 
 
Assim dado como assente que no caso se 
verificam os indícios dos factos descritos na 
acusação, importa apreciar se dirigir a alguém 
as palavras que o arguido dirigiu à assistente, 
nos moldes por esta descritos na acusação 
particular que contra aquele deduziu, é 
susceptível de integrar o tipo legal de injúria 
do artigo 181º/1 C Penal. 
Estabelece o artigo 283º/3 C P Penal, 
aplicável à acusação particular, por força do 
estatuído no artigo 285º/3, que “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”. 
Esta exigência resulta facilmente 
compreensível, se atentarmos no facto de que 
os poderes de cognição - e, 
consequentemente, de decisão - do tribunal 
estão limitados pelo princípio de vinculação 
quanto ao objecto (essencial) do processo, tal 
como definido na acusação. 
Não só o Tribunal precisa de saber, desde 
logo, exactamente aquilo que tem de julgar 
(porque não será possível, a partir deste 
ponto, alterar-se o manancial fáctico, com 
que terá de trabalhar senão em medida muito 
limitada), como o arguido, para se poder 
defender adequadamente da acusação que 
lhe é feita, tem de saber, também desde já, 
aquilo que se supostamente terá feito. 
O acto de julgar contém-se no âmbito e 
dentro dos limites que são colocados por uma 
acusação fundamentada. Trata-se 
manifestamente de um caso seguro de 
vinculação temática. 
Isto porque é pela acusação que se define e 
fixa o objecto do processo, o objecto do 
julgamento, e, portanto passível de 
condenação será tão só o arguido pelos factos 
constantes da acusação. 
Se os factos integradores do dolo não 
estiverem descritos na acusação - como no 
caso não estão, de todo - o arguido, 
desconhecendo, por um lado o nexo de 
imputação dos factos, se a título de culpa se 
de negligência e por outro, a modalidade do 
dolo, que o acusador tem por subjacente, vê-

se impedido de exercer de forma cabal, o seu 
direito de defesa. 
Sem a descrição dos factos, inexiste objecto 
idóneo à actividade do Tribunal e da mesma 
forma, fica o arguido impossibilitado de se 
defender. 
 
Como da mesma forma, em face do princípio 
geral “nulla poena sine culpa”, consagrado no 
artigo 13º C Penal, fica demonstrada a 
necessidade, a imprescindibilidade, mesmo, 
de os elementos integradores da culpa (do 
dolo, necessariamente, no caso, do crime de 
injúria), para fundamentar a aplicação ao 
arguido de uma pena. 
“A culpa é a censura ético-jurídica dirigida a 
um sujeito por não ter agido de modo diverso 
e, assim, se traduz num juízo de valor”, cfr. 
Prof. Eduardo Correia, in Direito Criminal, I, 
313.  
“Os elementos da culpa são a imputabilidade 
do agente, a sua actuação dolosa ou 
negligente e a inexistência de circunstâncias 
que tornem não exigível outro 
comportamento”, ibidem, 322. 
“O dolo e a negligência têm como substracto 
um fenómeno psicológico, representado por 
uma certa posição do agente perante o facto 
ilícito capaz de ligar um ao outro. Estes 
fenómenos psicológicos, eventos do foro 
interno, da vida psíquica, sensorial ou 
emocional do agente, cabem, ainda assim, 
dentro da vasta categoria de factos 
processualmente relevantes”, cfr. Prof. 
Antunes Varela, Miguel Bezerra e Sampaio da 
Nora, in Manual de Processo Civil, 392, com 
evidente pertinência em relação ao processo 
penal. 
Daqui se conclui, igualmente, pela 
necessidade de a acusação dever conter os 
factos, neste sentido, que permitam formular 
o referido juízo de censura ético-jurídica ao 
arguido. 
 
O dolo como elemento subjectivo - enquanto 
vontade de realizar um tipo legal conhecendo 
o agente todas as suas circunstâncias fácticas 
objectivas – constitutivo do tipo leal de crime 
de injúria, será, então, em definitivo, um dos 
elementos que o artigo 283º/3 C P Penal, 
impõe que seja incluído na acusação. 
De resto, encerrada a discussão na audiência 
de julgamento, aquando da reunião de 
deliberação subsequente, na apreciação do 
mérito, será pela questão de saber se se 
verificam os elementos constitutivos do tipo 
de crime, que se inicia esta fase de 
elaboração da decisão final, cfr. artigo 368º/2 
alínea a) C P Penal. 
 
Resulta, assim, cremos suficientemente 
evidenciada a importância da referência na 
acusação, a todos os factos integradores dos 
elementos constitutivos do tipo legal. 
Os factos que fundamentam a aplicação ao 
arguido de uma pena ou de uma medida de 
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segurança são, naturalmente, os que 
integram, enquanto elementos constitutivos, 
os diferentes tipos das várias incriminações 
previstas na lei penal.  
Como é consabido, elementos constitutivos 
dos diversos tipos legais de crime, são por um 
lado,  
o objectivo, que se traduz na descrição 
objectiva da acção ou omissão proibida – e, 
por outro lado,  
o subjectivo, relativo à atitude (aos 
conhecimentos) que o agente deve apresentar 
em relação à realização do tipo penal. 
Sem a sua verificação cumulativa, não se 
pode afirmar o preenchimento do tipo. 
 
Convém recordar, desde já, que o tipo legal 
de crime de injúria é de natureza dolosa, ié. 
apenas a conduta dolosa é punida e não, já, a 
negligente, cfr. artigo 13º C Penal, donde o 
elemento subjectivo, no que ao caso 
interessa, apenas se pode traduzir no dolo.  
O artigo 14º C Penal, não define o dolo do 
tipo, apenas prevê as diversas formas que o 
mesmo pode revestir. 
Nos termos do nº. 1, “age com dolo quem, 
representando um facto que preenche um tipo 
de crime, actuar com intenção de o realizar”, 
dolo directo; 
segundo o nº. 2, “age ainda com dolo quem 
representar a realização de um facto que 
preenche um tipo de crime como 
consequência necessária da sua conduta”, 
dolo necessário e, 
em face do nº. 3, “quando a realização de um 
facto que preenche um tipo de crime for 
representada como consequência possível da 
conduta, há dolo se o agente actuar 
conformando–se com aquela realização”, dolo 
eventual. 
“A doutrina dominante conceptualiza o dolo, 
na sua formulação mais geral, como 
conhecimento e vontade de realização do tipo 
de ilícito. 
O dolo surge, então, justificadamente como 
conhecimento - o momento intelectual – e 
vontade – momento volitivo – de realização 
do facto. 
Os 2 elementos, do ponto de vista funcional, 
não se encontram, no entanto, ao mesmo 
nível: 
o elemento intelectual do dolo do tipo, não 
pode, por si mesmo, considerar-se decisivo da 
distinção dos tipos dolosos e dos tipos 
negligentes, uma vez que também estes 
últimos podem conter a representação pelo 
agente de um facto que preenche um tipo de 
ilícito - a chamada negligência consciente, 
artigo 15º alínea a) C Penal. 
Será, pois, o elemento volitivo, quando ligado 
ao elemento intelectual, que verdadeiramente 
serve para indiciar (embora não para 
fundamentar) uma posição ou atitude do 
agente contrária ou indiferente à norma de 
comportamento, uma culpa dolosa”, cfr, Prof. 

Figueiredo Dias, in Direito Penal, Parte Geral, 
I, 334. 
Comportamentos dolosos, na expressão do 
mesmo autor, ibidem, 247, são aqueles em 
que “o agente previu e quis a realização do 
tipo”. 
“Hoje vem-se colocando, a questão de saber 
se o dolo se esgota naqueles elementos ou se 
inclui também um elemento emocional – a 
consciência da ilicitude”, cfr. Prof. Figueiredo 
Dias, Jornadas, 72 e Direito Penal, Parte 
Geral, I, 333 e 489, apud Maia Gonçalves, in 
C Penal anotado, 17ª edição, 103. 
Expende, o Prof. Figueiredo Dias que, “o dolo 
não se pode esgotar no tipo de ilícito e não é 
igual ao dolo do tipo, mas exige ainda do 
agente, o momento emocional que se 
adiciona aos elementos intelectual e volitivo, 
ou seja uma qualquer posição ou atitude de 
contrariedade ou indiferença face às 
proibições ou imposições jurídicas”. 
 
O recorrente defende, nas conclusões, que a 
falta de alegação expressa dos factos 
integradores do dolo se deve a um lapso, 
primário, que foi corrigido pelo MP, na 
acusação que deduziu nos termos do artigo 
285º/4 C P Penal, onde concluiu que o 
arguido “agiu de modo livre, voluntário e 
consciente, com o propósito, conseguido de 
vexar, envergonhar e ofender na sua honra e 
consideração, ciente de que a sua conduta era 
proibida e punida por lei”. 
 
Este entendimento não pode ser sufragado. 
O MP, nos termos do n.º 4 do artigo 285º C P 
Penal, “pode (…) acusar pelos mesmos factos, 
por parte deles ou por outros que não 
importem uma alteração substancial dos 
factos”. 
 
Ao contrário do entendimento expresso na 
decisão recorrida – aqui é pertinente, a 
discordância da recorrente, pois que o MP não 
imputa ao arguido crime diverso - onde se 
considerou que a posição assumida pelo MP 
representava uma alteração substancial dos 
factos – cremos, antes estar perante uma 
acusação pública que acusa por factos 
diversos, ou no dizer do texto legal, não 
“pelos mesmos factos” constantes da 
acusação particular, onde se não alegou os 
factos atinentes ao quadro psicológico do 
arguido no momento em que supostamente 
levou a cabo a descrita conduta e que 
permitiriam concluir que actuou com dolo, em 
qualquer uma das suas modalidades - 
comportamento, aquele do MP, da mesma 
forma, violador do artigo 285º/4 C P Penal. 
 
Não se pode defender, por falta de 
fundamento legal – e desde logo atento o 
disposto no referido artigo 285º/4 C P Penal – 
que “a acusação do assistente e a do MP, 
neste tipo de crime, se completam 
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mutuamente, constituindo como que uma só 
dada a estreita conexão entre ambas”. 
A conexão que, inequivocamente, existe, em 
termos formais ou adjectivos, estende-se, de 
resto, de forma, precisa e deveras restritiva, 
à parte substancial, a impor, a obrigação de 
respeito pelos factos naturalísticos constantes 
da acusação particular - que não podem ser 
excedidos - e pela qualificação jurídica – que 
da mesma forma não pode ser alterada, para 
crime mais grave. 
Desta interpretação da norma em causa, 
resultará o entendimento de que o MP não 
pode colmatar as deficiências da acusação do 
assistente atinentes a qualquer facto, seja 
reportado aos elementos objectivos, quer ao 
elemento subjectivo do tipo legal imputado. 
 
Não é o facto de ao arguido vir ainda a ser 
dada a oportunidade para apresentar 
contestação, apresentar prova ou requerer 
instrução, com o que não vê prejudicada a 
sua defesa, que permite, a dedução de uma 
acusação incompleta, onde falta o elemento 
subjectivo, com a subsequente reparação, 
com a incorporação do elemento em falta – 
quer por parte do MP, quer por parte do Juiz, 
de Instrução ou de Julgamento (doutra forma 
estava encontrado o expediente para esvaziar 
de conteúdo a norma contida no artigo 
311º/3 alínea d) C P Penal, sem esquecer que 
o artigo 358º C P Penal só permite a 
indagação em audiência de factos descritos na 
acusação, o que pressupõe que aquela tenha 
sido recebida e em condições de o ser). 
 
Nem se dia que estamos perante um lapso, 
inicial e, perante, tão só, um subsequente, 
aditamento de precisão ou, perante a 
conclusão de um facto, implicitamente 
alegado. 
A falta de alegação do dolo, mormente num 
crime essencialmente doloso, não é um 
pormenor que possa ser tido como implícito, 
na descrição dos elementos objectivos do 
tipo. 
“Se nada impede que se capte o dolo, dada a 
sua natureza de intimamente ligado à vida 
interior do agente, insusceptível de apreensão 
directa, através de factos materiais comuns 
de que o mesmo se possa extrair, por meio 
de presunções, mesmo ligadas ao princípio da 
normalidade ou das regras da experiência”, 
cfr. Ac deste Tribunal de 23.2.83, in BMJ, 
324º, 620, no entanto, uma coisa é a prova 
do dolo e outra, diversa, é a sua alegação. 
Só pode ser objecto de prova, o facto 
anteriormente alegado. 
“Não se pode admitir a figura de dolo 
implícito”, cfr. Ac. RG de 7.4.2003, in CJ, II, 
291, nem a Constituição da República 
consente presunções de culpa, cfr. artigo 
32º/1, 2 e 5 da Constituição da República. 
 
Da mesma forma – pelo que vem de ser 
explanado - não se pode concordar com a 

recorrente quando afirma que “não faz 
sentido dar preferência ao direito de defesa 
do arguido – não estando em causa a 
possibilidade da plenitude do seu exercício – 
esquecendo o princípio da procura da verdade 
material, protector, também, do interesse da 
ofendida neste processo”. 
Como é sabido, no processo penal está em 
causa não a verdade formal, mas a verdade 
material, que há-de ser tomada num duplo 
sentido: 
1.º uma verdade subtraída à influência que, 
através do seu comportamento processual, a 
acusação e a defesa queiram exercer sobre 
ela e, 
2.º uma verdade que, não sendo absoluta ou 
ontológica, há-de ser, antes de tudo, uma 
verdade judicial, prática e, sobretudo, não 
uma verdade obtida a todo o preço mas 
processualmente válida [1]. 
 
Em conclusão: 
a consequência prática e imediata da 
apontada omissão da acusação particular, 
será a consideração da acusação como 
deficiente, tão só, se bem que numa medida, 
decisiva, a fundamentar a sua rejeição, por 
manifestamente infundada, porque os factos 
descritos não constituem crime, artigos 
311º/2 alínea a) e 3 alínea d) C P Penal; 
os factos ali descritos não constituem, com 
efeito crime, pois que à descrita, acção, típica 
e ilícita, falta a necessária, descrição da 
voluntariedade e da imputação a título doloso, 
no caso concreto, todos eles, elementos que 
“constituem os pressupostos de que depende 
a aplicação ao agente de uma pena”, na 
noção contida no artigo 1º alínea a) C P 
Penal; 
donde, a pretensão da recorrente, à luz do 
direito actualmente vigente, não é, de todo, 
legalmente possível; 
tendo vindo, assim, colocar em crise, de 
forma manifestamente infundada, nos termos 
e para os efeitos do artigo 420º/1 alínea a) C 
P Penal, a decisão recorrida, de não 
recebimento da acusação por si deduzida, a 
que falta o elemento subjectivo do tipo legal 
de injúria; 
tal recurso, não só, está votado ao insucesso, 
como resulta, mesmo, ser o mesmo, 
manifestamente improcedente, pois que 
através de uma avaliação sumária da sua 
fundamentação, em face do texto legal, se 
pode concluir, sem margem para dúvida, que 
está claramente votado ao insucesso, que os 
seus fundamentos são inatendíveis, pois que 
deduziu o recorrente, pretensão, 
manifestamente contra legem, de forma, de 
resto, no mínimo, que deve ser qualificada 
como de ousada e temerária; 
ou por outras palavras, pelas razões 
expostas, atenta a letra da lei, os factos 
alegados na acusação particular e a 
jurisprudência, o recurso revela-se num 
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exame perfunctório, manifestamente 
improcedente 
 
Nestes termos, sumariamente se decide, ao 
abrigo do disposto nos artigos 420º/1 alínea 
a) e 417º/6 alínea b) C P Penal, pela rejeição 
do recurso, com a consequente manutenção 
do despacho recorrido - ainda que com 
fundamentação diversa (com exclusão do 
entendimento de se estar perante uma 
acusação pública que acusa por factos que 
importam uma alteração substancial dos 
descritos na acusação particular). 
 
IV. Dispositivo 
 
Nestes termos e com os fundamentos 
mencionados, rejeita-se, por manifestamente 
improcedente, o recurso interposto pela 
assistente B…………... 
 
Condena-se a recorrente, porque decaiu, 
totalmente, no pagamento da taxa de justiça, 
que se fixa em 4 UC,s, artigo 87º/1 alínea b) 
C. das Custas Judiciais. 
Nos termos do artigo 420º/4 C P Penal, 
condena-se, ainda a recorrente, na taxa de 
justiça, que se fixa, no equivalente a 5 UC,s. 
 
Elaborado em computador. Revisto pelo 
Relator, o signatário. 
 
Porto, 2009.10.28 
Ernesto de Jesus de Deus Nascimento 
___________ 
[1]Cfr. Prof. Figueiredo Dias in Princípios 
gerais do processo penal, 193/4 
 
[voltar] 
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Processo n.º 3485/07.0TAVNG 
Tribunal de Instrução Criminal do Porto 
Relatora: Olga Maurício 
Adjunto: Artur Oliveira 
 

Acordam em conferência na 2ª secção 
criminal (4ª secção judicial) do Tribunal 

da Relação do Porto: 
 
RELATÓRIO 
1. 
Precedida de instrução, foi proferida decisão 
instrutória não pronunciando o arguido 
B…………… pela prática do crime de difamação, 
do art. 180º do Código Penal. 
 
2. 

Inconformado, o assistente C……………. 
recorreu da decisão, retirando da motivação 
as seguintes conclusões: 
«1ª - A douta decisão considerou a 
ilegitimidade do M.P. para exercer a acção 
penal, face à extinção por caducidade do 
direito de queixa contra o arguido. 
2ª - Ora o assistente apresentou a sua 
queixa, atempadamente, contra quem se 
apresentou serem os autores dos factos 
denunciados, D……………. e Dr. E…………., em 
razão dos factos concretos, imputados nos 
articulados, objectivamente desonrosos. 
3ª - No âmbito do inquérito instaurado veio a 
assumir a exclusiva autoria dos factos o 
referido B…………., logo constituído arguido. 
4ª - Com a constituição de arguido o autos 
dos factos denunciados assumiu no processo 
uma posição própria, que aceitou, e sobre a 
qual não arguiu qualquer irregularidade ou 
nulidade no requerimento instrutório. 
5ª - Portanto, foi contra ele e só contra ele 
deduzida a respectiva acusação particular 
(nela se referiu que foi ele quem os transmitiu 
ao douto mandatário da esposa), na 
sequência da notificação feita pelo M.P. para o 
efeito. 
6ª - Estando já no processo, sendo arguido, e 
havendo assumido a autoria dos factos seria 
inútil e inconsequente apresentar outra 
queixa contra o mesmo arguido, porquanto 
nem havia mudado a finalidade da queixa e 
nem o seu objecto era diferente; mantinha-se 
o objecto da queixa, que era denunciar os 
factos e obrigar o seu autor a comprovar a 
veracidade daqueles. 
7ª - Portanto, a questão a resolver não é a de 
verificar se há ou não comparticipação, tanto 
mais quanto o arguido é contraditório, pois 
para efeitos de queixa entende que não há 
comparticipação, enquanto para efeitos 
acusatórios já entende que há. 
8ª - Atentos os factos denunciados e o seu 
objecto, e contra os quais o assistente quer o 
procedimento penal, a queixa foi apresentada 
em tempo. 
9ª - Portanto, sendo o conteúdo da queixa os 
factos denunciados e não propriamente o seu 
A., que até pode ser suspeito ou 
desconhecido, competirá a descoberta destes 
ao titular do inquérito. 
10ª - Se assim for, e é, a douta decisão 
interfere na competência atribuída por lei 
exclusivamente ao M.P., a cuja actuação 
nenhuma irregularidade foi assacada e 
notificou o assistente para os termos legais. 
11ª - Assumida a autoria dos factos, não 
houve ainda qualquer renúncia expressa ou 
tácita ao direito de perseguir o autor, e deste 
modo não pode prevalecer-se do facto de a 
queixa não ter sido inicialmente dirigida 
contra ele. 
12ª - O direito de queixa é um direito do 
queixoso e não do arguido, sob pena de, se 
assim for entendido, estabelecer-se uma 
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desigualdade na distribuição dos ónus 
processuais – art. 13º da CRP. 
13ª - O arguido não pode exigir que seja feita 
uma queixa especial contra ele, e ainda mais 
quando é ele que se assume como autor dos 
factos, e sobretudo quando é constituído 
arguido e aceita o estatuto e as 
consequências daí decorrentes. 
14ª - Assim, estando de pleno direito no 
processo, aceitando a sua posição processual, 
e não arguindo qualquer irregularidade que 
lhe tenha retirado qualquer direito de defesa, 
ou cerceando os seus direitos, é 
inconsequente que depois venha afirmar que 
contra ele não foi deduzida queixa. 
15ª - Assumindo a queixa, como assumiu, 
deve, nos termos da lei, como autor dos 
factos denunciados e ora acusados, provar a 
veracidade dos mesmos. 
16ª - As razões invocadas no requerimento 
instrutório são ainda incompatíveis com os 
factos alegados, na medida em que assumiu a 
existência de uma queixa contra si, sobre ela 
prestou declarações e defendeu-se, aceitando 
mesmo a desistência por parte do queixoso. 
17ª - Do mesmo modo, o fundamento da 
douta decisão para mandar proceder ao 
arquivamento dos autos, acolhendo os 
fundamentos invocados pelo arguido, não tem 
em conta, ao contrário do que entende o 
T.R.P., que o instituto da caducidade não é 
um direito do arguido, mas visa 
primariamente a paz social. 
18ª - Não teve ainda em conta que compete 
ao inquérito e ao M.P. apurar o autor ou 
autores dos factos denunciados, não devendo 
imputar-se ao queixoso, desde que tenha em 
tempo apresentado a queixa dos factos que 
pretende ver punidos, o ónus de estar 
constantemente a apresentar novas queixas, 
com os encargos processuais daí decorrentes. 
19ª - O recorrente considera que foram 
violadas as disposições dos art. 50, 57 e 58, 
nº 1, al. a), e 60, 262, 263, 285 C.P.P., 113, 
115 e 180-2 CP, 13 CRP, com a interpretação 
que se lhes deu no corpo das alegações». 
Termina requerendo a revogação da decisão 
recorrida e a sua substituição por outra, que 
admita a acusação. 
 
3. 
O Ministério Público junto da 1ª instância 
respondeu defendendo a manutenção de 
decidido dizendo, em conclusão: 
«1 - De acordo com a versão do ora 
assistente, o mesmo apresentou a sua queixa 
crime, atempadamente, contra quem se 
apresentou serem os autores dos factos 
denunciados, D………….. e Dr. E………….., em 
razão dos factos concretos, imputados nos 
articulados, objectivamente de desonrosos. 
Ainda segundo o assistente, 
2 - No âmbito do inquérito instaurado, veio a 
assumir a exclusiva autoria dos factos o 
referido B…………, logo constituído arguido. 
Até pelo facto de, 

3 - Com a constituição de arguido, o autor 
dos factos denunciados assumiu no processo 
uma posição própria, que aceitou, e sobre a 
qual não arguiu qualquer irregularidade ou 
nulidade no requerimento instrutório. 
4 - Porém, tais asserções acima expostas pelo 
assistente recorrente não correspondem à 
verdade. Assim, 
5 - Os factos criminosos ocorreram em 
27.03.2007 e 27.04.2007. (fls. 309 e ss.). 
6 - A queixa foi formulada em 28.08.2007, 
por requerimento escrito subscrito pelo seu 
mandatário contra D……………. e Dr. E………….. 
concretamente. 
7 - Nada referindo sobre outros eventuais 
responsáveis ainda que eventualmente 
desconhecidos que entretanto se viessem a 
apurar no decurso do inquérito. (fls. 2 e ss.). 
8 - Ainda em fase de inquérito o ora 
assistente consultou o processo por duas 
vezes, em 21-02-2008 (fls. 76) e 02.06.2008 
(fls. 198/9) onde verificou da eventual 
responsabilidade criminal por parte do ora 
arguido, já que este tinha sido interrogado 
nessa qualidade. Logo, 
9 - Sendo o crime em causa de natureza 
particular - difamação - não tem o MP 
legitimidade para impulsionar os autos sem 
que o ora queixoso participe criminalmente 
contra o ora arguido, nos termos do art. 117º 
do C. Penal, o que não fez. Assim, 
10 - Não nos restou outra alternativa, que 
não fosse pedir a prolação de despacho de 
não pronúncia, por falta de uma condição de 
procedibilidade da queixa, nos termos do art. 
283º, nº 2 conjugado com o art. 308º, nº 1, 
2ª parte ambos do C. Processo Penal. 
 
Dai que, 
11 - O douto despacho de não pronúncia ora 
posto em crise tenha sido preferido de acordo 
com os indícios inexistentes nos autos, nos 
termos do art. 283º, nº 2 aplicável ex vi art. 
308º, nº 1 ambos do C. Processo Penal. 
Deste modo, 
12 - Não foram violadas as disposições dos 
arts. 50º, 57º e 58º, nº 1, al. a) e 60º, 262º, 
263º, 285º do C. Processo Penal, art. 113º, 
115º e 180º do C. Penal, art. 13º da 
Constituição da República Portuguesa». 
Finaliza pugnando pela manutenção da 
decisão recorrida. 
 
4. 
O recurso foi admitido. 
 
O Sr. P.G.A. apôs visto nos autos. 
 
O arguido respondeu ao recurso dizendo, em 
síntese, que a sua constituição como arguido 
não tem a virtualidade de suprir a falta de 
queixa. 
 
5. 
Proferido despacho preliminar foram colhidos 
os vistos legais. 
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Cumpre decidir. 
* 
* 

FACTOS PROVADOS 
 
São os seguintes os elementos a considerar 
para a decisão:  
1º - Em 28-8-2007 C………….. e F…………… 
apresentaram queixa contra D………….. e dr. 
E………… (fls. 2 a 5), imputando-lhes os 
seguintes factos: 
a) em 27-3-2007 a denunciada e o 
denunciado, seu mandatário, juntaram ao 
processo executivo nº …../1999, do …º juízo 
cível do tribunal judicial de Vila Nova de Gaia, 
um requerimento, em nome da primeira e 
assinado pelo segundo, onde diziam, sobre si, 
arguido, que «desde que o oponente se 
instalou no local os marcos que lhe 
interessam, de harmonia com as suas 
conveniências, têm sido ou deitados abaixo 
ou mudado de posição … é o que sucedeu 
com os marcos referidos no seu 
requerimento, que primeiro um, e depois 
outros, mudaram de sítio, para dar a ideia de 
que o terreno que os oponentes foram 
condenados a entregar à exequente pertence, 
não a esta, mas à sua cunhada»;  
b) os mesmos denunciados, em requerimento 
de 27-4-2007 dirigido ao apenso 1075-G/99, 
em nome da primeira e assinado pelo 
segundo, afirmaram sobre si que «para o 
efeito retiraram um marco … E 
posteriormente têm retirado marcos ou 
estacas … marcos foram deslocados de alguns 
metros para sul …»; 
c) Alega que com tais afirmações os 
denunciados lhe imputavam a acção de 
retirada de marcos e colocação em sítio mais 
conveniente da propriedade da denunciada, 
tudo com vista a justificarem ao tribunal a 
divergência constatada entre a posição real 
dos marcos da propriedade e o registo nas 
plantas. 
d) Isto porque os queixosos são donos de um 
prédio, que confronta em parte da estrema 
nascente com um da denunciada. Depois de 
um incêndio referem que descobriram que o 
alinhamento da estrema norte da propriedade 
da denunciada, definido por marcos de 
cimento, não era idêntico ao que constava 
das plantas juntas na acção declarativa. 
2º - O queixoso foi, entretanto, admitido a 
intervir no processo como assistente. 
3º - A denunciada foi constituída arguida, 
tendo prestado TIR. 
4º - Em 22-2-2008 o arguido B………….., 
casado com D……………, foi ouvido no inquérito 
na qualidade de testemunha (fls. 80), tendo 
declarado que «é quem administra os bens da 
sua família, nada tendo a sua esposa a ver 
com essa administração e foi o depoente 
quem comunicou ao dr. E………… os factos 
alegados nos artigos transcritos a fls. 2 destes 
autos [referidos em 1º, a) e b)] por os 
mesmos corresponderem à realidade dos 

factos, que presenciou no local e que ficaram 
provados em julgamento e confirmado pelo 
Supremo Tribunal de Justiça …». 
5º - Na mesma data B…………. foi constituído 
arguido e ouvido, de seguida, nessa qualidade 
(fls. 82 e 83) disse confirmar o teor das 
declarações prestadas anteriormente, acima 
referidas no ponto 4º. Declarou, ainda, que 
não se opunha a uma eventual desistência da 
queixa. 
6º - Ainda na mesma data este arguido 
prestou TIR. 
7º - Em 6-3-2008 o assistente juntou ao 
processo requerimento (constante de fls. 91 e 
92) onde, depois de fazer constar ter tido 
conhecimento das declarações proferidas por 
B………….., referidas nos pontos 4º e 5º, 
requereu que este e o mandatário da esposa 
prestassem alguns esclarecimentos, 
nomeadamente: 
- quando é que foram colocados os marcos; 
- em que data foi feita a verificação da 
alteração dos marcos; 
- tendo verificado que houve alteração, 
porque não foram eles recolocados no lugar; 
- porque não foi feita participação criminal. 
8º - Em 30-5-2008 o assistente C………….. 
requereu a consulta do processo na 
secretaria, pedido que foi deferido. 
9º - Em 12-6-2008 o assistente juntou ao 
processo requerimento, dando 
esclarecimentos sobre os factos a que a sua 
queixa se reportava. 
10º - Em 6-11-2008 E…………., mandatário dos 
arguidos D………….. e B………….., foi constituído 
arguido, tendo prestado TIR e tendo sido 
ouvido nessa qualidade. 
11º - Em 9-3-2009 o magistrado do Ministério 
Público proferiu o seguinte despacho:  
«Notifique os assistentes nos termos do 
disposto no art. 285º, nº 1, do C.P.P. 
informando que se entende que não estão 
reunidos indícios suficientes quanto à 
verificação dos requisitos da responsabilidade 
penal pelos arguidos D……………, B…………. e Dr. 
E………….. pela prática do crime de difamação. 
Com efeito, indicia-se que a arguidos 
D………….. não teve intervenção, como autora 
ou cúmplice, na prática dos factos que 
constituem o objecto do processo (resposta à 
oposição à execução de 27/3/2007 e oposição 
à providência cautelar apresentada em 
27/4/2007) e que os arguidos B…………… e 
E………… observaram em conjunto a actuação 
processual denunciada que é típica e ilícita 
mas não punível nos termos do art. 180º, nº 
2, do Cód. Penal. 
D……………, B…………. e Dr. E……………. no 
decurso destes autos manifestaram vontade 
de instauração de procedimento criminal por 
crime de denúncia caluniosa p. e p. pelo art. 
365º do Cód. Penal contra C……………, F…………. 
e Dr. G……………. com fundamento na queixa 
contra si apresentada, pois entendem que as 
expressões difamatórias que lhe são 
imputadas são verdadeiras o que é 
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conhecimento desses denunciantes e que a 
queixa não contém fundamento (cfr. fls. 77, 
112, 113 e 226). 
Neste momento, não é possível investigar e 
averiguar do preenchimento dos requisitos 
desse tipo legal de crime enquanto não for 
preferida decisão final nestes autos.  
Assim, extraia certidão de fls. 77, 112, 113 e 
226 e de fls. 2 a 18 e apresente-a na secção 
central para instauração de processo 
autónomo por crime de denúncia caluniosa». 
12º - O mandatário do assistente foi 
notificado deste despacho e ainda para, 
querendo, deduzir acusação particular no 
prazo de 10 dias. 
13º - Em 23-3-2009 o assistente requereu a 
confiança do processo para eventual 
formulação de acusação particular, pedido 
que foi deferido. 
14º - Em 1-4-2009 o assistente deduziu 
acusação contra B……………, imputando-lhe os 
seguintes factos: 
«Por requerimento datado de 27-3-2007 e 
destinado ao processo nº ….-E/99 … Dr. 
E…………. afirma … Desde que se instalou no 
local os marcos que lhe interessam … têm 
sido ou deitado abaixo, ou mudado de posição 
… É o que sucedeu com os marcos referidos 
no seu requerimento que, primeiro um, e 
depois outros mudaram de sítio …; 
… em tal requerimento é imputado ao 
assistente … o facto de ter mudado a posição 
dos marcos na propriedade de D………….. … 
arrancando e metendo noutro sítio da sua 
conveniência, em primeiro um marco, de em 
seguida outros …; 
em requerimento … datado de 27-4-2007 … 
assinado pelo mesmo mandatário é aí 
afirmado: art. 6º - Para o efeito retiraram um 
marco que, no alinhamento dos marcos 
referidos no art. 3º, se situava no limite sul 
do “H…………..”; art. 7º - E posteriormente 
têm retirado marcos ou estacas que a autora 
tem colocado em substituição do marco 
desaparecido.  
… no art. 6º é imputado ao assistente o facto 
de ter retirado um outro marco que se situa 
no limite sul da mesma propriedade. 
… Também em resposta a um requerimento 
do assistente, datado de 3-4-2006 … o 
mesmo mandatário afirmou: “o esteio a que 
os recorrentes se referem foi colocado por 
estes, depois de decidida a acção e antes de 
interporem o presente recurso”, “só com a 
produção de nova prova testemunhal 
poderiam pretender demonstrar (falsamente) 
a sua existência anterior à prolação da douta 
sentença cuja revisão pretende”; “mas tal 
expediente não está elencada nem poderia 
estar no seu art. 771º CPC”. 
… Em tal requerimento é pois imputado ao 
assistente o arrancamento de um esteio de 
cimento que serve de marco e a sua 
colocação noutro sítio … 
O arguido é casado com a referida D…………… 
e foi ele quem transmitiu ao referido 

mandatário os factos vertidos nos 
requerimentos aludidos … 
O arguido bem sabia que a mudança de 
marcos dos limites da propriedade H……….. … 
constitui um acto desonroso e mesmo 
criminoso … 
Sabia ainda que a imputação desses actos ao 
assistente … ia causar dano na consideração 
devida àquele … 
Quis do mesmo modo atingir a honra e 
consideração do assistente, ao mandar ditar 
esses factos, por saber que assim mais 
facilmente conseguia criar uma suspeição 
contra ele … 
E queria manter essa suspeição, já que a 
pretexto da uma reposição dos marcos … quis 
o arguido … alterar a divisão da propriedade 
… 
Cometeu, assim, em autoria material e na 
forma consumada um crime de difamação 
previsto e punido pelo nº 1 do art. 180 do C. 
Penal …». 
15º - O arguido requereu a abertura de 
instrução onde, para além de dar a sua 
versão dos factos constantes das acções 
cíveis referidas pelo assistente, alegou o 
seguinte: 
«1 - O procedimento criminal pelo crime 
imputado ao arguido depende de acusação 
particular … e, por maioria de razão, de 
queixa.  
2 - … a queixa apresentada contra D…………… 
(fls. 2) não vale contra o arguido, nos termos 
do art. 114º C.P. uma vez que aquela não é 
comparticipante do crime. 
3 - Mais: o assistente ficou ciente desse facto, 
pela prova produzida nos autos, quando, em 
21-2-2008 (fls. 76) e em 2-6-2008 (fls. 198 e 
199 v), o seu mandatário consultou o 
processo. 
4 - E, a partir daí, teria seis meses para 
exercer o direito de queixa (art. 115º, nº 1 
C.P.). 
5 - Porém não o fez, deduzindo acusação 
contra o arguido sem previamente se ter 
queixado dele de numa altura em que já tinha 
caducado direito de queixa (em 1 de Abril de 
2009 – fls. 309). 
6 - Assim, é ilegítimo o procedimento criminal 
contra o arguido. 
7 - Acresce que na versão do assistente a 
difamação de que teria sido vítima teria sido 
cometida em coautoria também pela 
testemunha de acusação, dr. E…………… … 
8 - Porém, a acusação não foi deduzida contra 
o dr. E………….., o que implica a renúncia do 
procedimento criminal contra este, a qual 
deverá estender-se ao arguido – art. 116, nº 
3, e 117 C.P. 
9 - Assim, quer por falta de queixa, quer … 
por falta de acusação, deve considerar-se 
extinto o procedimento criminal contra o 
arguido …». 
16º - Aquando do debate instrutório o 
Ministério Público pronunciou-se pela não 
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pronúncia, pelos motivos alegados pelo 
arguido e referidos em 15º. 

* 
* 

DECISÃO 
Como sabemos, o objecto do recurso é 
delimitado pelas conclusões formuladas pelo 
recorrente (art. 412º, nº 1, in fine, do C.P.P., 
Germano Marques da Silva, Curso de 
Processo Penal, 2ª ed., III, 335 e 
jurisprudência uniforme do S.T.J. - cfr. 
acórdão do S.T.J. de 28.04.99, CJ/STJ, ano de 
1999, pág. 196 e jurisprudência ali citada e 
Simas Santos / Leal Henriques, Recursos em 
Processo Penal, 5ª ed., pág. 74 e decisões ali 
referenciadas), sem prejuízo do conhecimento 
oficioso dos vícios enumerados no art. 410º, 
nº 2 do mesmo Código. 
 
Por via dessa delimitação resulta que as 
questões a decidir por este Tribunal da 
Relação do Porto são as seguintes: 
I – Relevo processual quanto ao arguido 
acusado da queixa apresentada  
II – Relevo processual da aceitação, por parte 
do arguido, dos efeitos da queixa apresentada 

* 
* 

I – Relevo processual quanto ao arguido 
acusado da queixa apresentada  
 
O assistente defende que a queixa 
apresentada contra D………….. e E…………….. 
releva quanto ao arguido B………….., 
legitimando a acusação particular deduzida, 
porque a isso levou a notificação feita pelo 
Ministério Público. 
Para além disso, tendo B…………… sido, já, 
constituído arguido e tendo assumido a 
autoria dos factos, era inútil e inconsequente 
apresentar uma outra queixa contra este 
«porquanto nem havia mudado a finalidade 
da queixa e nem o seu objecto era diferente» 
(conclusão 6ª), pelo que «atentos os factos 
denunciados e o seu objecto, e contra os 
quais o assistente quer o procedimento penal, 
a queixa foi apresentada em tempo» 
(conclusão 8ª). 
Defende ainda que o conteúdo da queixa são 
os factos e não a sua autoria, pois que o autor 
até pode ser suspeito ou desconhecido, 
cabendo a sua descoberta ao titular do 
inquérito. 
Entende, também, que o direito de queixa é 
um direito do queixoso e não do arguido, sob 
pena de se estabelecer uma desigualdade na 
distribuição dos ónus processuais, não 
podendo o arguido exigir que seja feita uma 
queixa especial contra ele. 
 
Vejamos, então. 
Como sabemos, no nosso sistema jurídico a 
promoção da acção penal pertence ao 
Ministério Público. O legislador português, 
aliás como sucede na generalidade das 

legislações actuais, decidiu ser tarefa estadual 
esta promoção processual. 
O Livro I do C.P.P. trata dos sujeitos do 
processo e o seu título II respeita ao 
Ministério Público e órgãos de polícia criminal. 
A iniciar este título surge o art. 48º, cuja 
epígrafe é “legitimidade”, que diz o seguinte: 
«o Ministério Público tem legitimidade para 
promover o processo penal, com as restrições 
constantes dos artigos 49º a 52». 
Estas restrições na legitimidade respeitam aos 
crimes semi-públicos e particulares, como se 
vê do respectivo conteúdo. 
Assim, determina o art. 49º do C.P.P., sob o 
título “legitimidade em procedimento 
dependente de queixa”: 
«1 - Quando o procedimento criminal 
depender de queixa, do ofendido ou de outras 
pessoas, é necessário que essas pessoas 
dêem conhecimento do facto ao Ministério 
Público, para que este promova o processo. 
2 - Para o efeito do número anterior, 
considera-se feita ao Ministério Público a 
queixa dirigida a qualquer outra entidade que 
tenha a obrigação legal de a transmitir 
àquele. 
3 - A queixa pode ser apresentada pelo titular 
do direito respectivo, por mandatário judicial 
ou por mandatário munido de poderes 
especiais. 
…».  
Esta norma resulta, naturalmente, da 
circunstância de nestes casos ser a vontade 
do ofendido que determina o procedimento 
criminal. 
Efectivamente, estabelece o nº 1 do art. 113º 
do Código Penal que «quando o procedimento 
criminal depender de queixa, tem legitimidade 
para apresentá-la, salvo disposição em 
contrário, o ofendido …». 
Quanto aos crimes particulares a lei ainda é 
mais exigente no que respeita à actuação do 
ofendido, uma vez que nestes para que ocorra 
procedimento criminal é necessário que o 
ofendido se queixe, se constitua assistente e 
deduza acusação particular, conforme impõe 
o nº 1 do art. 50º do C.P.P. 
Portanto, quando o procedimento criminal 
dependa de queixa estamos perante um crime 
semi-público: quando depende de acusação 
particular (e queixa), o crime em causa é 
particular e a distinção da natureza dos 
crimes – público, semi-público ou particular -, 
é feita pela lei, ao estabelecer, em relação a 
cada crime concreto, se ele depende de 
queixa ou de acusação particular. Se nada 
disser, então o crime é público. 
No caso dos autos, por exemplo, em que é 
imputada uma difamação, trata-se de crime 
particular, tal como resulta dos art. 180º e 
188º do Código Penal. 
A queixa é a manifestação da vontade do 
titular do direito ofendido, ou de outra pessoa 
a quem a lei atribua essa faculdade, de que 
se verifique procedimento criminal pelo crime 
cometido contra si. Nestes casos o Ministério 
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Público não pode dar início ao procedimento 
criminal sem que esta vontade tenha sido 
exercida[1]. 
Quanto à sua forma, e dada a omissão da lei 
nesta questão, ela pode assumir qualquer 
forma que dê a perceber a intenção do seu 
titular de que seja instaurado procedimento 
criminal: indispensável é só que o queixoso 
revele a sua vontade de que tenha lugar 
procedimento criminal contra os agentes 
pelos factos relatados[2].  
Quanto ao prazo da apresentação da queixa, 
a lei estabelece que ela tem que ser 
apresentada no prazo de seis meses, 
contados desde a data em que o seu titular 
tiver conhecimento do facto e do seu autor – 
art. 115º, nº 1, do Código Penal. 
Apesar de nenhuma norma se referir 
expressamente ao conteúdo da queixa, das 
normas atrás citadas retira-se que o 
procedimento criminal subsequente incidirá 
sobre os factos relatados nela e terá como 
“alvos” os autores ali indicados, a menos que 
o ofendido não saiba de quem se trata e não 
indique, por esse motivo, suspeitos.  
O processo crime tem por objecto uma 
história, na qual são indicados os factos 
relevantes e os agentes dos mesmos.  
 
Como sabemos no nosso sistema legal vigora 
o princípio do acusatório, que impõe que a 
acusação e o julgamento estejam sedeados 
em órgãos diferentes. Uma das consequências 
deste princípio é que o poder de 
cognoscibilidade do juiz esteja delimitado pelo 
conteúdo da acusação: o objecto do processo 
é o objecto da acusação, afirmação que 
configura o chamado princípio da vinculação 
temática. E daqui decorre, ainda, que o 
procedimento criminal nos crimes semi-
publicos e particulares depende, ainda, do 
conteúdo da queixa. Sendo esta, como vimos, 
a expressão da vontade do seu titular quanto 
à existência de procedimento criminal, então 
o âmbito deste procedimento também 
depende do conteúdo daquela.  
É que, e repetimos, neste tipo de crimes é a 
vontade do ofendido que conforma o âmbito 
da investigação, é ela que determina os factos 
a investigar e os agentes a perseguir. Aqui há 
que fazer uma ressalva. Tal como a lei diz no 
art. 114º do Código Penal, em caso de 
comparticipação criminal a apresentação da 
queixa contra um dos comparticipantes torna 
o procedimento extensivo aos demais. Do 
mesmo modo, a desistência da queixa em 
relação a um dos comparticipantes aproveita 
aos outros, excepção feita aos que se 
opuserem à desistência. Assim o estabelece o 
nº 3 do art. 116º do Código Penal. 
Tudo quanto dissemos sobre a queixa vale 
quer para os crimes semi-públicos, quer para 
os crimes particulares, mas quanto aos crimes 
particulares, como já dissemos, a lei exige, 
para a prossecução do procedimento, não só 
que o ofendido apresente queixa como, ainda, 

que, depois, formule a acusação, não 
podendo o Ministério Público substituir-se-lhe 
nesta tarefa (embora possa acompanhar a 
acusação particular que já tenha sido 
proferida no processo - art. 50º, nº 2, do 
C.P.P.).  
Em suma, no que respeita aos crimes 
particulares o procedimento criminal está 
dependente da apresentação atempada de 
queixa, balizada do modo acima descrito, pelo 
titular do direito respectivo, da sua 
constituição como assistente e da dedução 
tempestiva de acusação particular, ainda por 
parte do queixoso. 
«O desenvolvimento da acção penal, no caso 
de crime particular, tem algumas 
singularidades. A seguir à denúncia, apesar 
de formalmente iniciado, o inquérito, em 
regra, aguarda que o denunciante, no prazo 
de 10 dias, requeira a sua constituição como 
assistente, art. 68º n.º2 e 246º n.º4 do 
Código de Processo Penal, seguindo-se a sua 
admissão como tal. Este compasso de espera 
compreende-se: constituiria desperdício 
desenvolver actividade de investigação num 
processo que o particular depois da queixa 
não impulsiona; a legitimidade do Ministério 
Público para o inquérito está dependente de o 
particular se constituir assistente …»[3]. 
Qual o fundamento para a lei consagrar este 
regime legal? 
Nas palavras de Figueiredo Dias[4] esta 
situação resulta do facto de certas infracções, 
porque não se relacionam com bens jurídicos 
fundamentais da comunidade, não exigem 
uma reacção automática desta comunidade 
contra o infractor: se o ofendido decidir não 
reagir a comunidade considera que o assunto 
não tem relevo suficiente que determine a sua 
reacção. Para além disso muitas vezes a 
promoção processual contra ou sem a 
vontade do ofendido pode provocar a este 
mais danos do que vantagens. A estas razões 
junta-se uma outra: ao invés de consagrar o 
princípio da oportunidade, em detrimento do 
princípio da legalidade (que domina o nosso 
sistema), o legislador optou por este caminho, 
para evitar a submersão dos tribunais por 
processos de duvidoso valor e interesse 
comunitário. 
 
No nosso caso em 28-8-2007 o assistente 
apresentou queixa contra D……………. e 
E…………. por factos alegadamente cometidos 
em 27-3-2007 e 27-4-2007. 
Em 22-2-2008 o arguido B……………. assumiu a 
autoria dos factos relatados na queixa. 
Ora, do processo resulta que o assistente teve 
conhecimento disto pelo menos em 6-3-2008, 
isto porque no requerimento que juntou ao 
processo nesta data o assistente já menciona 
essa situação. 
Portanto, pelo menos em 6-3-2008 o 
assistente soube a autoria dos factos 
constantes da queixa apresentada, queixa 
essa dirigida contra outras pessoas.  
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Ora, é bem de ver que esta queixa, não 
obstante os factos relatados serem os 
mesmos, não vale contra outras pessoas: o 
relevo processual da queixa circunscreve-se 
ao seu exacto conteúdo, como dissemos. 
Pensemos nesta situação, absolutamente 
comum: A é vítima de um furto perpetrado, 
ao que pensa, pelo vizinho B. Apresenta a 
respectiva queixa. Entretanto apura-se que o 
furto foi efectuado por M, familiar de A. Ora, 
em relação ao M o ofendido não pretende 
procedimento criminal. Nesta situação, e na 
tese do assistente, a queixa apresentada 
cobriria todas as alterações relativas à 
autoria, uma vez que os factos permaneciam 
iguais fosse quem fosse o autor. 
Mas foi isto, também, que a lei pretendeu 
evitar ao sujeitar à apresentação de queixa o 
procedimento criminal por determinados 
crimes. 
E o facto de o Ministério Público ter notificado 
o assistente para, querendo, deduzir acusação 
não sana a omissão da queixa: em caso de 
inexistência de queixa a promoção processual 
por parte do Ministério Público constitui uma 
nulidade insanável[5].  
Quanto à tese de que a dedução de acusação 
contra quem não é arguido incorporaria, em 
si, uma queixa, cabe dizer a acusação foi 
deduzida em 1-4-2009, muito para além dos 
seis meses após o conhecimento dos factos e 
do seu autor, por parte do assistente. 
E também não aproveita ao assistente a regra 
da extensão dos efeitos da queixa, pois que 
esta regra apenas vale para os casos de 
comparticipação, que não se vislumbra existir 
nos autos. 
Então, já se vê que era de toda a utilidade a 
apresentação de nova queixa contra o 
arguido, pois que só assim seria possível levar 
o caso até julgamento. 
Quanto à alegada violação do princípio da 
igualdade, por desigual distribuição dos ónus 
processuais, é claro que todas estas regras 
visam, em primeira linha, os direitos do 
arguido e inserem-se no seu direito geral de 
defesa (tal como o instituto da caducidade). 
Este direito integra o processo justo e 
equitativo - consagrado na nossa Constituição 
da República Portuguesa, nos instrumentos 
internacionais e no direito ordinário interno -, 
é um instrumento indispensável à realização 
da justiça e é uma bandeira do Estado de 
direito democrático, onde a actividade 
político-estadual, legitimada pelo povo, é 
determinada e limitada pelo direito. 

* 
* 

II – Relevo processual da aceitação, por parte 
do arguido, dos efeitos da queixa apresentada 
 
Por tudo quanto dissemos desde já se vê que 
as consequências que o assistente retira da 
posição tomada pelo arguido – de aceitação 
da prática dos factos, de aceitação da sua 
posição processual, com a tácita renúncia à 

arguição de nulidades ou irregularidades 
prévias -, são legalmente irrelevantes. 
Quanto ao direito de queixa ser do ofendido e 
não do arguido, já dissemos que a queixa, em 
relação aos crimes semi-públicos e 
particulares, traduz a vontade do ofendido de 
instauração do procedimento criminal pela 
prática de determinados factos por 
determinado agente. 
Mas a partir do momento a queixa ganha 
corpo, então passa a balizar o objecto do 
processo, isto é, o objecto da investigação. 
Isto significa que a investigação vai incidir 
sobre os factos relatados na queixa, 
praticados pela pessoa nela identificada como 
autor será por relação à queixa que este 
agente - apontado como autor dos factos -, se 
vai defender. Portanto, é claro que o arguido 
tem o direito de exigir que seja feita uma 
queixa especial para si (usando as palavras 
da conclusão 13ª do recurso), pois que a lei a 
exige. 
 
E, então, quais as consequências de tudo 
isto?  
A queixa – manifestação da vontade do 
ofendido de instauração do procedimento 
criminal contra o agente pela prática de 
determinados factos -, é essencial à 
instauração do procedimento criminal. 
Desta essencialidade resulta que sem queixa 
o procedimento não pode iniciar-se. Caso se 
tenha iniciado não pode prosseguir. 
Ou seja, nos crimes semi-publicos e 
particulares a existência de queixa é, como se 
diz, um pressuposto processual – nas 
palavras de Figueiredo Dias é um pressuposto 
positivo de punição[6]. Daí que tenha uma 
natureza mista, processual e material, 
simultaneamente: sendo condição de 
procedibilidade, deve ser apreciada 
previamente; mas tendo natureza material, 
deve ser apreciada a qualquer momento, ao 
longo do procedimento, sendo que a qualquer 
momento se podem/devem retirar as 
consequências do facto de a queixa não 
existir ou não ser juridicamente relevante. 
Quando esta situação ocorre falta, portanto, 
um pressuposto do procedimento, logo da 
condenação. 
Bem andou, portanto, a decisão recorrida. 

* 
DISPOSITIVO 
 
Pelos fundamentos expostos, nega-se 
provimento ao recurso e confirma-se, na 
íntegra, a decisão recorrida. 
 
Fixa-se em 5 UCs. a taxa de justiça devida. 
Elaborado em computador e revisto pela 
relatora, 1ª signatária – art. 94º, nº 2, do 
C.P.P.  
 
Porto, 2009-10-28 
Olga Maria dos Santos Maurício 
Artur Manuel da Silva Oliveira 
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___________________ 
[1] Figueiredo Dias, Direito Penal Português-
As consequências jurídicas do Crime, 2005, 
pág. 665. 
[2] Autor e obra citados, pág. 675. 
[3] Decisão desta relação de 25-3-2009, 
proferida no processo 38/08.0GAARC. 
[4] Direito Processual Penal, 2004, pág. 
120/121. 
[5] Acórdão da Relação de Guimarães de 27-
6-2005, processo 1426/04. 
[6] Obra citada, pág. 662 e segs. 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7049 
 
 
 
Processo comum singular 2/03.5TAESP do .º 
Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de 
Espinho 
 
Relator - Ernesto Nascimento. 
 
 
Acordam, em conferência, na 2ª secção 

criminal do Tribunal da Relação do Porto 
 
I. Relatório 
 
I.1. No processo supra em epígrafe 
identificado, foi proferido o seguinte 
despacho: 
 
“a arguida apresentou protesto relativamente 
à inquirição da testemunha B………. (e outra, a 
que se reporta outro recurso autónomo). 
Tais protestos representam a arguição de 
nulidades, nos termos do artigo 75º/3 do 
EOA. 
É nossa convicção que às referidas 
testemunhas não foram colocadas quaisquer 
questões sugestivas, que prejudiquem a 
espontaneidade das respostas ou a 
descoberta da verdade, não se verificando 
qualquer fundamento para os protestos 
apresentados. 
Pelo contrário, as perguntas a elas colocadas 
visam o cabal esclarecimento da realidade dos 
factos, como compete ao Tribunal. 
Sendo certo ainda que incumbe ao Tribunal 
dirigir a inquirição de testemunhas com idade 
inferior a 16 anos, formular, em qualquer 
momento, as perguntas que considere 
necessárias para o esclarecimento da verdade 
e evitar a formulação de perguntas 
impertinentes e sobre assuntos que nenhum 
interesse apresentem para o processo (artigos 
349º, 138º/2, 323º alíneas f) e g), 326º 
alínea d) e 340º/4 alínea a) C P Penal. 

Pelo exposto, julgo improcedentes os 
requeridos protestos/arguição de 
irregularidades. 
Custas dos 2 incidentes pela arguida, fixando-
se a taxa de justiça em € 300,00 para cada 
um (artigo 84º C C Judiciais). 
(…)” 
 
I. 2. Inconformada com o mesmo, dele 
interpôs a arguida C………., recurso, cuja 
motivação concluiu, nos termos que se 
passam a transcrever: 
 
1. o presente recurso tem por objecto o 
despacho de fls. … (preferido em data que se 
desconhece) em que o Tribunal a quo decidiu 
aplicar à arguida taxa de justiça no montante 
de € … na sequência do indeferimento da 
reclamação apresentada no decurso da 
inquirição da testemunha B………., 
documentada a fls. … e que foi notificado à 
arguida no início da 3ª sessão de julgamento 
ocorrida a 19ABR2006; 
2. salvo o devido respeito, o despacho em 
crise incorre, logo à partida, no erro de 
configurar a intervenção do defensor da 
arguida, ora signatário, como um protesto 
deduzido nos termos do artigo 64º do EAO; 
3. essa intervenção não consistiu n exercício 
de um qualquer direito de protesto, mas tão 
somente numa arguição de invalidade em 
face dos termos em que a inquirição de uma 
testemunha estava a ser conduzida pelo Mmo. 
Juiz; 
4. a inquirição conduzida pelo Tribunal à 
testemunha B………. acerca dos factos 
imputados à arguida foi realizada através da 
formulação de questões manifestamente 
sugestivas, que perturbaram a 
espontaneidade do depoimento que a 
testemunha até vinha prestando; 
5. nessa medida, o defensor da arguida 
interpelou o Tribunal no sentido de arguir a 
invalidade da inquirição que estava a ser 
realizada; 
6. invalidade que decorre do disposto no 
artigo 138º/2 C P Penal, que estabelece as 
regras de inquirição das testemunhas, que 
são de aplicação geral e naturalmente se 
aplicam também ao Tribunal, proibindo que às 
testemunhas sejam feitas perguntas 
sugestivas ou impertinentes ou que 
prejudiquem a espontaneidade e a 
sinceridade das respostas; 
7. além de violar o disposto no artigo 138º/2 
C P Penal, o modo como a inquirição estava a 
ser conduzido pelo tribunal feria ainda o 
princípio da presunção de inocência; 
8. em face do exposto, que será confirmado 
com a transcrição da dita inquirição quando 
facultada pelo Tribunal a cassete respectiva, é 
manifesto que a invalidade suscitada pela 
arguida não configura uma qualquer 
ocorrência estranha ao desenvolvimento do 
processo, antes sim o legítimo exercício do 
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seu direito de defesa da legalidade 
processual; 
9. por isso que se afigura ilegal e injusta a 
condenação em taxa de justiça aplicada à 
arguida; 
10. sanção que além de indevida é exagerada 
no seu quantum.  
 
I. 3. Respondeu o Magistrado do MP 
pronunciando-se pela improcedência do 
recurso. 
 
I. 4. O Sr. Juiz sustentou tabelarmente o 
decidido. 
 
II. Subidos os autos a este Tribunal, 
pronunciou-se o Sr. Procurador Geral Adjunto, 
no sentido da procedência parcial do recurso, 
com a redução do valor da taxa de justiça ao 
mínimo legal – ¼ da UC. 
 
No cumprimento do estatuído no artigo 
417º/2 C P Penal, nada mais foi acrescentado. 
 
Teve lugar o exame preliminar, onde se 
decidiu nada obstar ao conhecimento do 
recurso, reconhecendo-se que foi admitido 
com o efeito adequado. 
 
Seguiram-se os vistos legais. 
 
Teve lugar a audiência com observância de 
todo o legal formalismo. 
 
Cumpre agora apreciar e decidir. 
 
III. 1. Como é por todos consabido, são as 
conclusões, resumo das razões do pedido, 
extraídas pelo recorrente, a partir da sua 
motivação, que define e delimita o objecto do 
recurso, artigo 412º/1 C P Penal. 
No caso presente, de harmonia com as 
conclusões apresentadas, suscita o recorrente 
para apreciação, a questão de saber se o 
requerimento por si apresentado acerca da 
forma como o Tribunal estava a conduzir a 
inquirição de uma testemunha, menor, 
pretensamente em violação do princípio da 
presunção da sua inocência, constitui um 
ocorrência estranha ao desenvolvimento do 
processo, ou se pelo contrário constitui 
manifestação do exercício do legítimo direito 
de defesa. 
 
III. 2. Para um completo e cabal 
esclarecimento, apreciação e decisão, 
passamos a transcrever o que dos autos 
consta com relevo. 
 
Da acta relativa à sessão de audiência de 
julgamento que teve lugar a 4ABR2006, 
consta que depois de findo a inquirição da 
testemunha B………., foi pedida apalavra pelo 
Ilustre Mandatário da arguida e no seu uso, 
requereu que fosse lavrado em acta protesto, 

relativamente à inquirição da testemunha, a 
transcrever depois da audiência. 
Posteriormente antes da interrupção da 
sessão, o Ilustre Mandatário ditou para a acta 
o seguinte “protesto”: 
“no decurso do depoimento da menor B………. 
a arguida requereu que fosse instada a menor 
sobre a forma como ela própria ou as demais 
crianças, eram obrigadas a comer vomitando, 
nos termos que constam do registo magnético 
do referido depoimento. 
No entender da arguida, salvo o devido 
respeito, que é muito, as perguntas que 
foram efectuadas à testemunha sobre essa 
matéria violam o disposto no artigo 138º/2 C 
P Penal, pois são sugestivas e prejudicam a 
espontaneidade que a mesma estava a 
demonstrar. Por tal facto, a arguida 
reclamou/protestou tendo o presente 
requerimento sido efectuado no final da 
manhã já após a inquirição da testemunha 
D………., conforme ordenado pelo Tribunal. 
No entender da arguida tal nulidade prejudica 
a descoberta de factos que a beneficiam. 
Além do mais, a arguida deve beneficiar 
também durante a audiência de julgamento 
do princípio da presunção da inocência 
não devendo as perguntas feitas às 
testemunhas sugestionarem respostas que 
podem implicar prejuízos para a arguida 
devendo, outrossim, as perguntas serem 
feitas no sentido da descoberta da verdade 
material e no pleno exercício do direito de 
defesa da arguida. Entendeu assim a arguida 
que a forma como foi inquirida a testemunha 
sobre a referida matéria poderia ter permitido 
o exercício do direito de defesa da arguida, o 
que não aconteceu e por isso se reclama. 
Para prova da nulidade oferece os 
depoimentos da própria testemunha B………. 
gravado, os esclarecimentos sugeridos pela 
arguida e a forma como estes foram 
efectuados”. 
 
Depois de o MP ter tomado posição, 
promovendo “o indeferimento da invocada 
nulidade”, surgiu o despacho recorrido. 
 
III. 3. Refira-se desde já, que o artigo 412º/2 
alínea a) C P Penal, dispõe que versando o 
recurso matéria de direito, as conclusões 
indicam sob pena de rejeição, as normas 
jurídicas violadas e, não obstante a recorrente 
não expressa tal menção, nem na motivação, 
nem nas conclusões do recurso. 
Não obstante, tendo presente que se insurge 
contra o despacho recorrido, no segmento em 
que consta a condenação em custas, para 
cujo fundamento se invoca o artigo 84º C C 
Judiciais, onde estão previstas as ocorrências 
estranhas ao desenvolvimento normal do 
processo e tendo presente que no recurso se 
pretende que o seu requerimento não 
configura uma qualquer ocorrência estranha 
ao desenvolvimento do processo, mas antes, 
o exercício legítimo do seu direito de defesa 
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da legalidade processual, então, parece 
evidente que aquela será a norma que tem 
como violada, apesar de a recorrente o não 
referir expressamente. 
Neste pressuposto, manda o bom senso e o 
sentimento de realização da justiça do caso 
concreto, se considere estar o recurso em 
condições de ser conhecido. 
 
III. 3. 1. Vejamos então. 
No decurso da audiência de julgamento, 
quando o Tribunal procedia oficiosamente à 
inquirição de uma testemunha menor de 16 
anos, o ilustre defensor da arguida, pediu a 
palavra e requereu que fosse lavrado protesto 
em acta, relativamente à inquirição da mesma 
testemunha, a transcrever depois da 
audiência. 
Na 1ª oportunidade, antes de se interromper 
os trabalhos, o mesmo ditou para a acta, o 
protesto, onde refere que “no decurso do 
depoimento da dita testemunha a arguida 
requereu que a mesma fosse instada sobre a 
forma como ela própria ou as demais 
crianças, eram obrigadas a comer vomitando, 
no entanto, no seu entender, as perguntas 
que foram efectuadas violam o disposto no 
artigo 138º/2 C P Penal, pois são sugestivas e 
prejudicam a espontaneidade que a mesma 
estava a demonstrar. Por tal facto, surge a 
reclamação/protesto, pois que no seu 
entender esta nulidade prejudica a descoberta 
de factos que a beneficiam, sendo que além 
do mais, a arguida deve beneficiar durante a 
audiência de julgamento do princípio da 
presunção da inocência não devendo as 
perguntas feitas às testemunhas 
sugestionarem respostas que podem implicar 
prejuízos para si. Para prova da nulidade 
oferece os depoimentos da própria 
testemunha, que está gravado, os 
esclarecimentos sugeridos pela arguida e a 
forma como estes foram efectuados”. 
 
Perante este requerimento, que obviamente 
não é susceptível de configurar qualquer 
protesto, tal como definido no artigo 75º/2 do 
Estatuto da Ordem dos Advogados – 
expediente reservado para a situação em que 
ao advogado não é concedida a palavra ou em 
que o requerimento que tenha apresentado 
não seja exarado em acta - o que 
manifestamente não aconteceu no caso 
concreto, recaiu o despacho recorrido que o 
tratou como incidente anormal tributando a 
arguida nos termos do artigo 84º C C Judiciais 
no valor equivalente a € 300,00. 
 
Independentemente da errada qualificação 
feita pelo ilustre defensor da arguida - quer 
no 1º, quer no 2º momento, que trata a um 
passo como protesto, depois como 
reclamação, o certo é que a qualificação 
jurídica incumbe ao Tribunal, artigo 664º/1 C 
P Civil, sendo que o Tribunal de 1ª instância 
entendeu, também o requerimento como 

“protesto” - porventura induzido em erro pela 
qualificação feita pelo ilustre defensor da 
arguida – “arguição de nulidades”, invocando 
o nº. 3 do artigo 75º do EOA - o certo é que, 
manifestamente, o quadro se apresenta como 
de arguição de uma irregularidade. 
 
Independentemente da pertinência dos 
fundamentos invocados pelo ilustre defensor 
da arguida – que ao caso não vem, pois que 
não constam do recurso, nem as perguntas 
que a arguida pretendia que fossem 
efectuadas, nem as que estavam a ser feitas 
nem tão pouco, as respostas dadas – mesmo 
que a arguição da apontada irregularidade – a 
que se reconduz a posição tomada pelo ilustre 
defensor da arguida, pois que às testemunhas 
não podem ser feitas perguntas sugestivas ou 
impertinentes, artigo 138º/2 C P Penal – fosse 
manifestamente improcedente, por infundada 
– e elementos não temos no processo, para 
afirmar tal, nem o despacho recorrido o 
retrata, (o que aqui se refere é que o Tribunal 
está convencido que não foram colocadas 
perguntas sugestivas, o que evidencia a 
subjectividade da questão, dada a diversidade 
de entendimentos sobre o que efectivamente 
se passara) o certo é que não tem justificação 
legal, além do seu natural indeferimento, a 
aplicação de sanção tributária. 
Com efeito: 
se é certo, com se invoca no despacho 
recorrido que ao Tribunal incumbe a 
inquirição de testemunhas com menos de 16 
anos de idade, não é menos certo que o 
defensor do arguido pode pedir que sejam 
formuladas perguntas adicionais, artigo 349º 
C P Penal, deixando, de resto, o processo 
transparecer que o Tribunal acolheu aquele 
pedido;  
se é certo que às testemunhas não devem ser 
feitas perguntas sugestivas ou impertinentes, 
nem quaisquer outra que possam prejudicar a 
espontaneidade e a sinceridade das 
respostas, artigo 138º/2 C P Penal, o certo é 
que no caso em apreço a situação retratada, 
se reporta, precisamente ao facto de a 
arguida se insurgir contra o facto de, na sua 
perspectiva, o Tribunal, ele próprio, estar a 
violar esta norma; 
se é certo que ao juiz incumbe, no âmbito dos 
poderes de disciplina e de direcção da 
audiência, garantir o contraditório, impedir a 
formulação de perguntas legalmente 
inadmissíveis e dirigir e moderar a discussão, 
proibindo, em especial, todos os expedientes 
manifestamente impertinentes ou dilatórios, 
artigo 323º alíneas f) e g) C P Penal, no caso 
as perguntas estavam a ser formuladas pelo 
Tribunal, assim se deferindo a pretensão 
nesse sentido da arguida; 
se é certo que ao juiz incumbe o poder de 
advertir com urbanidade, os advogados que 
nos seus requerimentos fizerem ou incitarem 
a que sejam feitos, comentários ou 
explanações sobre assuntos alheios ao 
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processo e que de modo algum sirvam para 
esclarecê-lo, podendo mesmo – se depois de 
advertidos persistirem na mesma conduta - 
ser retirada a palavra, artigo 326º alínea d) C 
P Penal, no caso não se evidencia, de todo, 
qualquer comportamento, que se possa 
configurar como digno de nota, pela negativa. 
Nem de perto nem de longe; 
se é certo que os requerimentos de prova são 
indeferidos se for notório que as provas 
requeridas são irrelevantes ou supérfluas, o 
meio de prova é inadequado, de obtenção 
impossível ou muito duvidosa ou o 
requerimento tem finalidade meramente 
dilatória, artigo 340º/4 alínea a) C P Penal, no 
caso nenhum requerimento nesse sentido e 
com esse objectivo estava em causa, aquando 
da prolação do despacho recorrido. 
 
Donde, no caso concreto, a invocação de 
todas estas disposições legais nenhuma 
pertinência tem com a situação delineada nos 
autos, nem a invocação destas normas serve 
de sustentação pertinente – surgindo, antes 
perfeitamente desajustada à situação 
concreta, que constituía o thema decidendum, 
nem por conseguinte o dispositivo, no 
segmento em que se sanciona enquanto 
expediente anormal um requerimento, 
entendido como sem “qualquer fundamento”. 
 
Atentemos então. 
O artigo 84º CCJ sob a epígrafe de “taxa de 
justiça nos incidentes”, dispõe que “nos 
incidentes de recusa, de anulação do 
processado, de apoio judiciário, de habeas 
corpus e de reclamação para a conferência, 
bem como noutras questões legalmente 
configuradas como incidentes e nas 
ocorrências estranhas ao desenvolvimento 
normal do processo, que devam ser 
tributadas segundo os princípios que regem a 
condenação, é devida taxa de justiça entre 1 
UC e 5 UC”. 
 
A Lei Processual Penal não nos fornece o 
conceito de incidentes, limitando-se a tipificar 
alguns. 
“Questões legalmente configuradas como 
incidentes” constituem, designadamente o 
incidente de aceleração do processado, 
previsto nos artigos 108º a 110º C P Penal e 
de incompetência, previsto nos artigos 32º e 
33º C P Penal. 
No caso concreto, então, é certo que a 
recorrente ao suscitar – em substância - a 
irregularidade reportada à forma como estava 
a ser conduzida a inquirição de uma 
testemunha – ainda que sob a capa de 
protesto - não deduziu qualquer incidente, 
como tal considerado pela lei. 
 
Mas e, é este requerimento passível de 
merecer tributação? 
Sendo certo que o mesmo não configura 
incidente, tributável, acrescentamos, nós, 

restará, então como possibilidade de ser 
tributado, a previsão da parte final da norma 
contida no artigo 84º CCJ, “ocorrências 
estranhas ao desenvolvimento do processo 
que devam ser tributadas segundo os 
princípios que regem a condenação”. 
O que pressupõe resposta à questão de saber 
se se pode qualificar a conduta processual da 
arguida, como de “ocorrência estranha ao 
normal desenvolvimento do processo”. 
 
Se a noção de incidente contém em si 
mesmo, uma ideia de intercorrência no 
processo, destinada à composição da lide, de 
questão a resolver, respeitante à constituição 
ou desenvolvimento do próprio processo, 
tendo em vista o seu resultado final – a 
decisão da lide, distinguir-se-á, 
necessariamente, da noção de “ocorrências 
estranhas ao desenvolvimento normal do 
processo”, alheias, portanto, à sua finalidade, 
a obtenção de uma decisão final. 
Ínsito à tributação de uma determinada 
actividade processual, por estranha ao 
“desenvolvimento normal da lide”, está uma 
finalidade sancionatória, pretendendo-se 
evitar os desenvolvimentos processuais 
abusivos, ou para os quais inexista uma razão 
válida que o justifique. 
Subjacente está um princípio geral da boa-fé 
e da lealdade processual, conformador de 
toda a Ordem Jurídica, e que impende sobre 
todos os sujeitos processuais (incluindo, em 
Processo Penal, os arguidos, ainda que 
privados da liberdade), que impõe que todos 
eles colaborem – cada um à sua medida – no 
desenvolvimento regular do processo e por 
meios conformes à sua finalidade. 
O que o legislador manifestamente pretende 
é, sancionar actividades e condutas 
processuais, entorpecedoras da acção da 
Justiça e causadoras de dispêndio inútil de 
meios, humanos e materiais.  
 
Se assim é, como temos por seguro, então, a 
conduta do ilustre defensor da arguida que se 
traduziu no facto de verbalizar a discordância 
perante as concretas perguntas que estavam 
a ser feitas – para esclarecimento de 
determinados pontos de facto, a seu pedido – 
à testemunha, por parte do Tribunal – crítica 
que este entendeu não se justificar, “por ser 
convicção que à testemunha não fora 
colocada qualquer questão sugestiva, que 
prejudicasse a espontaneidade das respostas 
ou a descoberta da verdade”, não é 
susceptível de retratar uma postura estranha 
ao normal desenvolvimento da lide, 
pressuposto para a decretada condenação no 
valor de € 300,00, que por isso terá que ser 
revogada. 
 
Ademais refira-se o seguinte: 
naturalmente que a forma de formular 
perguntas às testemunhas há-de traduzir a 
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constitucional presunção de que o arguido se 
presume inocente. 
É consabido, no entanto, que no calor da 
discussão pode surgir a tentação de se 
formularem questões que têm subjacente, 
deixam implícito ou expresso, mesmo, o 
entendimento de que o arguido é culpado. 
Aqui, é de particular relevo e importância a 
posição do tribunal, de forma a evitar a 
formulação de tais questões. 
Se, não obstante tais perguntas forem 
formuladas - por quem quer que seja, 
maxime, pelo próprio Tribunal – o arguido 
tem o direito e o seu defensor o dever, de se 
insurgir contra tal procedimento, arguindo a 
irregularidade do interrogatório. 
Salvo o caso patente, ostensivo, manifesto, 
de irrazoabilidade, de falta de fundamento, 
para tal arguição – o que o despacho 
recorrido está longe de retratar – tal posição 
não pode ser configurada como de acto 
estranho ao normal desenvolvimento da lide, 
constituindo, antes o manifestar da 
discordância perante o que se entende estar a 
violar os interesse e a posição do arguido. 
Qualquer tomada de posição, maxime em 
audiência e em concreto, a forma como se 
conduz a inquirição de uma testemunha, é 
passível de suscitar controvérsia, de justificar 
a tomadas de diferentes e fundamentadas 
posições, que podem/devem, ser expressas, 
mormente pelo arguido, se entender que está 
ser violada a lei. 
Pressuposto é que o faça com respeito, sem a 
utilização de expressões desnecessariamente 
violentas ou agressivas – o que no caso, de 
todo não consta que tenha sucedido (donde a 
manifesta desadequação e absoluta 
impertinência, da norma contida no artigo 
326º/ alínea d) C P Penal). 
Donde – mesmo que a não ser acolhida a 
posição de quem demonstra discordância – 
não pode deixar de ser considerada como 
traduzindo um normal desenvolvimento da 
lide. Não é o facto de o Tribunal não acolher 
os fundamentos invocados, que permite 
qualificar o requerimento como de estranho 
ao normal desenvolvimento da lide. 
 
Assim, atento o exposto, é manifesto que o 
recurso apresentado pela arguida tem que 
proceder. 
 
IV. DISPOSITIVO. 
 
Nos termos e com os fundamentos indicados, 
acorda-se em conceder provimento ao recurso 
apresentado pela arguida C………., revogando-
se o segmento da sua condenação em custas, 
constante do despacho recorrido. 
 
Sem tributação. 
 
Processado em computador. Revisto pelo 
Relator, o 1º signatário. 
 

Porto, 2009.Novembro.04 
Ernesto de Jesus de Deus Nascimento 
Olga Maria dos Santos Maurício 
 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7050 
 
 
 
Recurso 129/07.4PGMTS.P1 
 

* 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
Nos autos de instrução supra indicados, do …º 
Juízo do TIC do Porto, concluído o inquérito, o 
Digno Magistrado do M.º P.º determinou o 
arquivamento dos autos. 
 
A B………….., SA, requereu a abertura da 
instrução com vista à pronúncia do arguido 
C…………, solteiro, desempregado, filho de 
D………….. e de E……………., nascida a 
25/06/1984, natural da freguesia de ………., 
concelho do Porto, de nacionalidade 
portuguesa, residente na Rua de ……, bloco …, 
entrada …., casa …., 4100-057 Porto, pela 
prática de um crime de dano p. e p. pelos 
art.ºs 212º e 213º do CPP. 
 
Efectuadas as diligências de instrução, teve 
lugar o debate instrutório e, findo este, o Sr. 
Juiz de Instrução Criminal lavrou despacho de 
pronúncia contra o arguido C………….., solteiro, 
desempregado, filho de D………… e de 
E………….., nascida a 25/06/1984, natural da 
freguesia de …., concelho do Porto, de 
nacionalidade portuguesa, residente na Rua 
de ….., bloco …, entrada …, casa …., 4100-
057 Porto, porquanto: 
No dia 9/02/2007, pelas 17:45 horas, o 
arguido C…………. encontrava-se no túnel de 
acesso entre as estações de Sete Bicas e da 
Senhora da Hora, do Metro do Porto, a 
efectuar pinturas, vulgo graffiti, na parede do 
referido túnel. 
O arguido foi detido em flagrante delito, 
quando tinha acabado de pintar uma extensão 
de parede com cerca de 1 m2, na posse de 18 
latas de spray e 10 difusores, que lhe foram 
apreendidos. 
O túnel em questão é de utilização exclusiva 
dos veículos da «B……….., S.A.», meio de 
transporte colectivo, uma vez que é sua 
propriedade e exclusivamente destinado ao 
uso e utilidade públicos. A conduta do arguido 
danificou/degradou a parede do túnel de 
acesso ao metro, na referida extensão, 
alterou e degradou a apresentação e textura 
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da parede, e a sua reparação, obrigando a 
procedimentos de limpeza ou pintura, para 
devolver a parede ao seu estado original, 
importará para a assistente um custo 
concretamente não apurado. 
O arguido agiu livre, voluntária e 
conscientemente, bem sabendo que essa 
conduta era, como é, proibida e punida por 
lei, tanto mais que sabia que não possuía 
autorização da assistente para produzir 
graffiti naquele local. 
Pelo exposto, cometeu o arguido, em autoria 
material, um crime de dano qualificado p. e p. 
pelo artigo 213°, n.° 1, al. c), do Código 
Penal”. 
 
Não conformado, o arguido interpõe o 
presente recurso e extrai da motivação as 
seguintes conclusões: 
1. O presente Recurso tem como objecto toda 
a Matéria de Direito da Decisão Instrutória 
proferida nos presentes Autos. 
2. A referida Decisão Instrutória pronunciou o 
arguido porquanto: “No dia 9/02/2007, pelas 
17:45 horas, o arguido C………….. encontrava-
se no túnel de acesso entre as estações de 
Sete Bicas e da Senhora da Hora, do Metro do 
Porto, a efectuar pinturas, vulgo graffiti, na 
parede do referido túnel”. “O arguido foi 
detido em flagrante delito, quando tinha 
acabado de pintar uma extensão de parede 
com cerca de 1 m2, na posse de 18 latas de 
spray e 10 difusores, que lhe foram 
apreendidos”. 
3. O Tribunal “a quo” subsumiu os factos no 
crime de dano qualificado nos termos do 
artigo 213° n.° 1, alínea c), do Código Penal, 
tendo, portanto, pronunciado o arguido. 
4. Salvo o devido respeito por melhor opinião, 
discorda-se, em absoluto, da Decisão 
Instrutória. 
5. Não se verificam os elementos típicos do 
ilícito criminal uma vez que os factos 
praticados pelo arguido não se subsumem nos 
conceitos de “destruição”, “danificação”, ou 
“desfiguração” ou “tornar não utilizável” da 
previsão do crime de que vem pronunciado. 
6. Por outro lado, a conduta do arguido não 
atingiu as características funcionais da coisa. 
7. É que, no crime de dano qualificado o facto 
só é típico quando atinge a função da coisa 
danificada, não o sendo se a lesão for 
indiferente ao fim específico que a coisa 
serve. 
8. Por virtude do comportamento do arguido 
nunca deixou o assistente de utilizar as suas 
instalações do túnel de acesso entre a estação 
de Sete Bicas e da Senhora da Hora. 
9. Por estas razões tem sido entendido que o 
preceito qualificativo do dano (artigo 213° do 
Código Penal) só deve aplicar-se quando o 
facto atinge a função da coisa. 
10. Contrariamente ao que alega, nunca o 
assistente Metro do Porto deixou de ser 
utilizado ou funcionar por causa do 

comportamento do arguido - o objecto não foi 
atingido no fim específico a que se destina. 
11. O artigo 213° n.° 1 do Código Penal prevê 
quatro modalidades de acção típica: destruir, 
danificar, desfigurar e tornar não utilizável. 
12. Definindo a primeira modalidade de acção 
típica, “a destruição é a forma mais intensiva 
e drástica de cometimento da infracção. 
Determina a perda total da utilidade da coisa 
e implica, normalmente, o sacrifício da sua 
substância”. 
13. No nosso caso, destruir seria o arguido 
derrubar o muro ou parede do túnel de acesso 
entre as estações de Sete Bicas e Senhora da 
Hora, o que não aconteceu. 
14. A segunda modalidade de acção típica do 
crime de dano, a “Danificação abrange os 
atentados à substância ou à integridade física 
da coisa que não atinjam o limiar da 
destruição”. 
15. In casu, se a conduta do arguido 
preenchesse o conceito “danificar” teria que 
derrubar pedras da parede do túnel de acesso 
entre as estações de Sete Bicas e da Senhora 
da Hora, o que também não se verificou. 
16. A terceira modalidade de acção típica, “o 
desfigurar - Compreendem-se aqui os 
atentados à integridade física que alteram a 
imagem exterior da coisa, querida pelo 
respectivo proprietário”. 
17. Ora, no caso do Graffiti e como tão bem 
se refere no Acórdão do Tribunal da Relação 
de Lisboa, referindo-se ao crime de dano, 
como se poderá ver mais detalhadamente in 
www.pgdlisboa.pt: “...a «desfiguração» 
importa um juízo estético, uma avaliação 
subjectiva, porquanto, se para uns o graffiti, 
enquanto exteriorização individual, motiva 
sentimentos de repulsa, para outros é aceite 
como manifestação artística. Colhe-se o 
entendimento de que os grafittis impressos 
nas carruagens do Metro não afectou o seu 
uso, nem tão pouco se traduziram numa 
«desfiguração» do bem, para efeitos de 
enquadramento da acção no tipo legal de 
crime em análise. Outra solução seria 
susceptível de violar os valores protegidos da 
norma, caso o preenchimento do tipo 
dependesse do conceito de arte de cada um, 
o que colide com a indispensável segurança 
do sistema jurídico, maxime na tipificação 
penal do comportamento, como tal 
compreendido e aceite pela generalidade das 
pessoas, independentemente dos seus gostos 
ou convicções pessoais”. 
 
18. A quarta modalidade de acção típica, 
“Tornar não utilizável: Esta modalidade de 
conduta abrange as acções que reduzem a 
utilidade da coisa segundo a sua função”. 
19. No caso vertente, a conduta do arguido 
fazer com que o assistente deixasse de passar 
no referido túnel de acesso entre a estação de 
Sete Bicas e da Senhora da Hora, o que não 
sucedeu. 
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20. Conclui-se que os factos praticados pelo 
arguido não se subsumem em nenhum dos 
elementos típicos do crime de dano. 
21. Além do mais, o crime de dano só é 
punível sob a forma de dolo, sendo bastante o 
dolo eventual. 
22. “Não age com dolo o agente que 
desconhece o efeito lesivo da sua conduta, 
isto é, que não sabe que a sua acção destrói, 
danifica, desfigura ou torna não utilizável a 
coisa”. 
23. “Em sede de avaliação do elemento 
subjectivo - na estreita máxima “nullum 
crimen/poena sine culpa” - que a actuação 
do/s autor/es dos grafittis, inserida nos 
tempos e modas da juventude hodiernos, é 
concretizada no convencimento de se estar a 
desenvolver forma de arte e de expressão, 
sem consciência ou intenção de causar dano 
ou de desfigurar - o que afasta, 
irremediavelmente, o dolo, pressuposto 
essencial ao tipo (crime doloso)” - Acórdão do 
Tribunal da Relação de Lisboa, in 
www.pgdlisboa.pt. 
24. Conforme declarações prestadas pelo 
arguido na fase de instrução, o mesmo “Não 
considera o graffiti como criminoso ou que 
degrade as paredes sendo uma boa maneira 
de dar um novo olhar às paredes dos espaços 
urbanos”. 
25. Pelo que, o arguido na prática dos factos 
não teve consciência de causar qualquer dano 
ao assistente. 
26. Pelo exposto, o Tribunal de que se recorre 
andou mal ao subsumir os factos praticados 
pelo arguido no crime de dano qualificado, 
previsto e punido pelo artigo 213° n.° 1 c) do 
Código Penal. 
27. Salvo o devido respeito por melhor 
opinião, não tendo os factos praticados pelo 
arguido consubstanciado a prática do crime 
de que vem pronunciado, a ter existido dano, 
o que não se concebe nem concede e que só 
se admite por mero efeito de raciocínio, a 
eventual reparação dos prejuízos patrimoniais 
causados terá de ser encontrada no foro civil. 
 
Respondeu o M.º P.º defendendo o julgado, 
embora entenda que o arguido apenas 
cometeu um crime de dano simples (o que 
não é objecto do recurso). 
 
Respondeu também a assistente: 
a) Nenhuma razão assiste ao Recorrente, uma 
vez que o Tribunal de Instrução Criminal 
apreciou com toda a acuidade e perspicácia a 
matéria de direito em discussão nos presentes 
autos. 
b) A Decisão Instrutória pronunciou o Arguido 
C…………. porquanto no dia 09 de Fevereiro de 
2007, pelas 14h45m, este se encontrava no 
túnel de acesso entre as estações de Sete 
Bicas e a Senhora da Hora, do B…………, a 
efectuar pinturas, vulgo graffiti, na parede do 
referido túnel. 

c) O Tribunal a quo subsumiu, e bem, a 
factualidade supra descrita do tipo legal de 
crime de dano qualificado, nos termos e para 
os efeitos do disposto na alínea c) do artigo 
213° do Código Penal. 
d) Nenhum reparo há a apontar à Decisão 
Instrutória, uma vez que, in casu, se 
verificam todos os elementos típicos do ilícito 
criminal, pelo qual o Arguido foi pronunciado. 
e) Em bom rigor, o comportamento do 
arguido enquadra-se no conceito de 
“desfiguração”, aventado pelo legislador 
penal, como uma das modalidades tipificadas 
de dano, nos termos no disposto no aludido 
preceito normativo. 
f) Da referida conduta, resultaram prejuízos 
para a proprietária do bem desfigurado – 
B……………, S.A. 
g) A conduta do Arguido, só de per si, teve 
um efeito lesivo, já que acrescentou algo à 
substância original da parede, cuja 
propriedade não é, nem nunca foi, sua. 
h) Não têm qualquer relevância, para o caso 
em apreço, as convicções pessoais do 
Arguido, relativamente ao que reputa de 
“maneira de dar um novo olhar às paredes 
dos espaços urbanos”. 
i) O Arguido, em momento nenhum, 
desconheceu o carácter ilícito da sua conduta, 
bem sabendo que a pintura, vulgo graffiti, 
que levava a cabo, alterava a substância 
original da parede em causa nestes autos. 
j) O Arguido atentou contra propriedade 
alheia, a qual se destinava a um fim público, 
desfigurando-a, deliberada e 
conscientemente, pelo que, nos termos do 
disposto na alínea c) do artigo 213.° do C.P., 
praticou um crime de dano. 
k) Dos autos resulta prova indiciária mais do 
que bastante para a pronúncia do Arguido, 
em ordem a submeter o agente e os factos a 
julgamento, nos termos do disposto na 
primeira parte do n.° 1 do artigo 318.° do 
C.P.P. 
l) Não se vislumbra, assim, com o devido 
respeito, que outra interpretação seria 
possível adoptar, se não aquela que o 
Tribunal de Instrução Criminal adoptou. 
m) Bem assim, e por força do princípio da 
adesão, consagrado nos termos do artigo 71° 
do Código Penal, é nesta sede criminal que 
deve correr termos o pedido de indemnização 
civil, relativo ao ressarcimento dos danos 
patrimoniais causados à B…………., S.A., pela 
prática do crime em questão. 
 
Nesta Relação, o Ex.mo PGA limitou-se a apor 
o seu visto 
 
Colhidos os vistos dos Ex.mos Adjuntos, 
cumpre apreciar e decidir. 
 
As conclusões da motivação balizam o objecto 
do recurso. Por isso, está este limitado a 
apurar se os factos praticados pelo arguido 
são subsumíveis ao crime de dano já que, 
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defende o Recorrente, da matéria de facto 
indiciada, não resultam nem os elementos 
objectivos do tipo e nem o elemento 
subjectivo. 
 
Vejamos. 
Porque o Recorrente ancora a tese recursória 
em doutrina que entende ser a defendida por 
Costa Andrade, demonstraremos, com base 
no Comentário deste Ilustre Mestre que o 
arguido não podia deixar de ser pronunciado 
pela prática dos factos que lhe são imputados. 
 
Sem qualquer dúvida, o arguido, no dia 
9/02/2007, pelas 17:45 horas efectuou 
pinturas, vulgo graffiti, na parede do túnel de 
acesso entre as estações do Metro de Sete 
Bicas e da Senhora da Hora. 
O túnel em questão é de propriedade da 
assistente. 
Com a pintura, o arguido alterou a textura da 
parede do túnel, o que obriga à sua limpeza 
para devolver a parede ao seu estado original. 
 
Pois bem. 
Comete o crime de dano “Quem destruir, no 
todo ou em parte, danificar, desfigurar ou 
tornar não utilizável coisa alheia, é punido 
com pena de prisão até 3 anos ou com pena 
de multa” – art.º 212º, n.º 1 do C. Penal. 
A propósito do tipo, expende Costa 
Andrade[1]: 
“A perspectiva comparatística parece 
oferecer, pelo menos numa primeira 
aproximação, uma grande dispersão de 
modelos de construção da infracção. E assim, 
sobretudo, no que respeita às (e ao número 
das) modalidades de conduta punível. 
Resumidamente, a lei penal portuguesa 
incrimina e pune quatro modalidades de acção 
típica: «destruir, danificar, desfigurar ou 
tornar não utilizável. (...) 
Subjacente a esta dispersão de soluções está 
o peso, mais ou menos explícito, das velhas 
controvérsias entre a teoria da substância e a 
teoria da função, a que posteriormente 
acresceria a teoria do estado. Controvérsias 
que entretanto perderam importância à vista 
da tendência hoje dominante para a adopção 
de uma compreensão assente na combinação 
de todas elas. Como a mais elementar 
perspectiva histórica permitirá concluir, a 
história do Dano é a história da expansão da 
respectiva factualidade típica a partir da 
teoria de substância na direcção da teoria da 
função e, por último, da teoria do estado. (...)  
O bem jurídico protegido é a propriedade, em 
relação à qual a infracção configura, na 
expressão de Arzt / Weber, «o atentado mais 
intensivo» (cit. 6). A incriminação do Dano 
protege a propriedade (alheia) contra 
agressões que atingem directamente a 
existência ou a integridade do estado da coisa 
(Wolff, LK § 303 1). Deve, contudo, precisar-
se que - salvo nos casos extremados de 
destruição da coisa - o direito de propriedade 

qua tale não é atingido. O que é atingida é 
apenas uma dimensão ou direito decorrente 
daquele: o domínio exclusivo sobre a coisa 
(...), isto é, o direito reconhecido ao 
proprietário de fazer da coisa (e de lidar com 
ela como) o que quiser, retirando dela, no 
todo ou em parte, as gratificações ou 
utilidades que ela pode oferecer (Haas, JuS 
1978 14). 
A incriminação não protege directa e 
tipicamente o património, podendo, por isso, 
sustentar-se que o Dano não configura um 
crime contra o património. Embora o prejuízo 
patrimonial configure uma consequência ou 
efeito normal do Dano, tal não é inevitável 
nem necessário. Pode consumar-se o crime 
de Dano sem que tenha como reflexo um 
prejuízo patrimonial. Nem está excluída a 
possibilidade de o crime resultar em ganho ou 
vantagem patrimonial para o proprietário 
ofendido. Acolhendo-nos a um marcante e 
recorrentemente citado pronunciamento do 
Reichsgericht (1900): «a lesão da coisa é 
diferente do prejuízo patrimonial, uma vez 
que aquela não implica necessariamente este 
último, não estando sequer excluído que ela 
tenha como consequência um ganho 
patrimonial» (RG 33 180). Para o efeito, 
podem citar-se constelações fácticas como: a 
destruição de um velho móvel, facilitando a 
sua utilização como combustível; o abate de 
um animal grave e incuravelmente doente ou 
a demolição de uma casa velha, que já só 
davam despesas de conservação ou 
manutenção. 
As especificidades típicas do Dano são em 
qualquer caso bastantes para singularizar a 
infracção face aos demais crimes contra a 
propriedade, nomeadamente o Furto. De que 
se distingue tanto no plano fenomenológico-
criminológico como no plano mais 
estritamente dogmático. Quem destrói ou 
danifica coisa alheia não a integra na sua 
esfera de domínio exclusivo nem se apropria 
do seu valor, exigências nucleares da 
danosidade social e do ilícito típico do Furto. 
Ao contrário do que acontece no Furto, o 
Dano configura uma desapropriação que não 
tem como reverso uma apropriação. Uma 
asserção que não pode em qualquer caso 
confundir-se com a representação (infundada) 
do Dano como um tipo de intercepção capaz 
de abarcar ou captar todas as manifestações 
de desapropriação desacompanhadas de 
(intenção de) apropriação. Isto porquanto a 
incriminação do Dano só protege a 
propriedade face a estas manifestações - 
desapropriação sem apropriação - quando 
elas põem em causa a integridade da coisa. 
(...) 
A incriminação prevê, já o vimos, quatro 
modalidades de acção típica: destruir, 
danificar, desfigurar e tornar não utilizável. 
Este espectro obedece ao propósito de 
assegurar uma tutela alargada sem as 
dificuldades - e sobretudo: sem os perigos de 
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violação do princípio de legalidade - com que 
se vêem confrontados o intérprete e o 
aplicador de direitos com um elenco mais 
reduzido das condutas. Como acontece, v. g., 
na Alemanha, onde os autores e os tribunais 
vêm adscrevendo à expressão danificar (...) 
uma compreensão normativamente 
densificada por forma a abranger condutas 
recondutíveis a desfigurar e tornar não 
utilizável. 
Nem sempre é fácil determinar com rigor e 
segurança as fronteiras entre as quatro 
modalidades de conduta típica. Pese embora a 
sua aparente índole descritiva, a verdade é 
que se trata de conceitos com um irredutível 
coeficiente normativo, denotando, por isso, 
uma maior ou menor plasticidade semântica. 
É o que a experiência histórica não deixa de 
confirmar, certo como é que expressões como 
destruir, danificar, etc., significaram coisas 
diferentes em épocas diferentes. E isto sem 
prejuízo de se apelar sempre e 
invariavelmente para o entendimento da 
«linguagem corrente». Até mesmo as 
formulações aparentemente mais definidas e 
consistentes como lesão da substância, se 
têm revelado polissémicas. Neste sentido, 
pôde v. g. Maurach sustentar que não atinge 
a substância de um relógio quem o desmonta 
em peças mesmo que não possa ser, de novo, 
posto a funcionar. E isto porquanto a 
substância metálica persiste inalterada (...). 
Na mesma linha tem-se já entendido que a 
colagem de cartazes na fachada de uma 
escola ou numa estação ferroviária atinge a 
sua função (infra § 35). Resumidamente, a 
classificação de um facto concreto como 
destruir, danificar, desfigurar ou tornar não 
utilizável deixa sempre sobrar margens de 
insegurança. Por exemplo: sujar uma peça de 
vestuário é danificar ou tornar não utilizável? 
E partir uma peça de loiça: (quando) é 
destruir, danificar, desfigurar ou tornar não 
utilizável? 
Com a menção expressa e autonomizada das 
quatro modalidades de conduta típica 
pretendeu o legislador português dar 
expressão positivada a uma compreensão do 
Dano que hoje tende a suscitar o consenso 
dos autores e dos tribunais. Uma 
compreensão que tem atrás de si as 
controvérsias entre as teorias da substância, 
da função e do estado e a sua superação pela 
via da integração dialéctica com as exigências 
de cada uma a intervirem de forma 
cumulativa e reciprocamente limitadora (...). 
É o que bem ilustra a secular experiência 
alemã de interpretação e aplicação do § 303 
do StGB, que só dá guarida positivada às 
acções de destruição e danificação. Apesar de 
todas as vicissitudes, a evolução doutrinal e 
jurisprudencial - liderada primeiro pelo RG e 
depois pelo BGH - tem um sentido claro e 
seguro: de uma compreensão 
extremadamente naturalística para uma 
concepção que passa a integrar referências e 

momentos de índole normativa e pessoal. E, 
por vias disso, a ver a sua área de tutela 
progressivamente alargada. (...) 
Por vias disso, hoje ninguém pretenderá 
retomar a fórmula que o Reichsgericht 
começou por adoptar e que identificava o 
Dano com a lesão da substância. Como não 
faria igualmente sentido sustentar uma teoria 
da função extremada como a defendida nos 
anos cinquenta por Maurach, cit. 151, 
segundo a qual: «Decisiva é sempre e apenas 
a alteração ou frustração da função reservada 
à coisa por quem de direito». Em vez disso, o 
consenso tende a privilegiar formulações 
como as adoptadas pelo mesmo RG num dos 
seus mais marcantes e mais recorrentemente 
citados pronunciamentos (RGSt 43 204 ss.). 
Segundo o qual será dano «toda a 
intervenção corpórea não inteiramente 
irrelevante (...) que altera a composição 
material da coisa ou atinge a sua integridade 
em termos tais que resulta diminuída a sua 
utilizabilidade (...) para a função que lhe foi 
dada». Nos termos do citado aresto seria 
ainda dano a «alteração com relevo (...) da 
forma e aparência exterior» da coisa. Uma 
compreensão que permitiria ao RG qualificar 
como dano o acto de pintar uma estátua de 
mármore, e mais tarde, sujar uma parede e 
colar cartazes sem autorização. Um conjunto 
de soluções, em geral - e com restrições mais 
ou menos significativas - hoje aceites pelos 
autores e tribunais alemães. Para tanto 
aceitou-se um alargamento do próprio 
conceito de lesão da substância que passa a 
abranger casos em que se acrescenta algo à 
substância original (pintar, sujar, colar). 
Como se ampliou o conceito de função. A 
ponto de se sustentar que a colagem não 
autorizada de cartazes numa escola ou num 
hospital prejudica a respectiva função, apesar 
de poderem continuar a funcionar como 
escola ou hospital (cf. Haas, cit. 17). Isto na 
esteira de Engisch: «à utilização de uma coisa 
pertence também o gosto pela sua aparência 
sem nódoas» (...). O que será talvez ir já 
longe de mais no contexto de uma lei penal 
que não reconhece relevo autónomo à 
conduta típica desfigurar (...). 
No novo paradigma do Dano persiste, todavia, 
a referência necessária à «corporeidade»: não 
há Dano se não se atingir de algum modo a 
integridade física da coisa, mesmo que seja 
apenas na sua forma exterior. O que pode 
concretizar-se retirando uma peça, desligando 
um fio (no motor de um automóvel ou no 
mecanismo de um aparelho de televisão) ou 
acrescentando coisas (sujar roupa, turvar 
água juntando-lhe lodo ou produtos químicos, 
pintar grafitti[2], etc). Não será, por isso, 
Dano qualquer tratamento arbitrário de uma 
coisa (...) que não contenda com a sua 
identidade física. De todo o modo, cabe 
precisar que, se não constitui Dano a 
frustração da função que não atinja a 
integridade física, também a inversa é 
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verdadeira: não realiza o crime de Dano a 
lesão da integridade física que não atinge a 
função cometida à coisa pelo proprietário. 
(...)”. 
Que pode também passar pela estética, tal 
como a quis e concretizou. 
Sem deixar margem para dúvidas, Costa 
Andrade, ao contrário do que defende o 
Recorrente, citando a sua doutrina de forma 
truncada, considera que pode estar-se 
perante um crime de dano, verificados os 
restantes elementos constitutivos do ilícito, 
quando se atinge a coisa apenas na sua forma 
exterior. O que acontece quando se faz 
pintura de grafitti. E isto porque a pintura de 
grafitti configura uma “intervenção corpórea 
não inteiramente irrelevante”; configura uma 
intervenção que “altera a composição material 
da coisa”, da sua parte visível. 
Ainda segundo o aludido Mestre[3], o conceito 
de desfigurar compreende “os atentados à 
integridade física que alteram a imagem 
exterior da coisa, querida pelo respectivo 
proprietário”. Independentemente do que 
pensa ou crê aquele que efectua a pintura. Ou 
seja, independentemente deste entender que 
a imagem da coisa fica melhorada.  
A imagem da coisa a salvaguardar é àquela 
que é escolhida pelo proprietário da coisa, 
segundo o seu conceito de estética.  
E apenas esta. 
Do que vem de ser dito se conclui que a 
conduta do arguido contém o elemento 
objectivo do crime de dano: o arguido 
desfigurou coisa alheia. 
 
Mas está também verificado o elemento 
subjectivo. 
Como é sabido o dano só é punível se for 
cometido sob a forma dolosa.  
Mas basta o dolo eventual. 
Ao efectuar pinturas, vulgo graffiti, na parede 
do túnel de acesso entre as estações do Metro 
de Sete Bicas e da Senhora da Hora, o 
arguido bem sabia que estava a alterar a 
imagem da coisa. O que, na realidade, queria.  
Agiu, pois, com dolo de tipo. Na verdade, é o 
próprio arguido quem afirma[4] que “tinha 
começado a pintar uma dessas paredes (do 
túnel) (...) sendo uma boa maneira de dar um 
novo olhar às paredes dos espaços urbanos. 
Naquela parede pretendia pintar uma 
paisagem, como um quadro, não tendo 
elaborado nenhum esboço para o efeito 
porque tudo lhe sai no momento para pintar. 
(...) Cabe a cada espectador apreciar a 
pintura e dizer se gosta ou não”. 
Das declarações transcritas se extrai, sem 
qualquer dificuldade, que o arguido quis 
efectuar pinturas, vulgo graffiti, em coisa 
alheia, bem sabendo que estava a alterar a 
imagem da coisa. Isto é, pintou para alterar a 
imagem do túnel, cabendo a cada espectador 
apreciar a pintura e dizer se gosta ou não. 
Mas agiu igualmente com dolo de culpa pois 
que actuou contra o dever ser quando podia 

ter actuado em conformidade com o mesmo; 
actuou em “contrariedade perante o dever-ser 
jurídico-penal”[5]. É o próprio quem 
confessa[6] que “normalmente procura 
paredes mais degradadas para evitar 
problemas, isto porque sabe que os grafittis 
são ilegais”. 
Destarte, agiu dolosamente. 
E, face à sua confissão, nem sequer pode 
alegar erro. 
 
Porque nos autos se indicia factualidade da 
qual ressaltam os elementos objectivo e 
subjectivo do crime de dano, não podia o 
arguido deixar de ser pronunciado. 
Como foi. 
 
Improcedem, pois, todas as conclusões da 
motivação. 
 
DECISÃO: 
Termos em que, na improcedência do recurso, 
se mantém e confirma o douto despacho 
recorrido. 
Fixa-se em 5 Ucs a tributação. 
 
Porto, 04.11.2009 
Francisco Marcolino de Jesus 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
___________ 
[1] Comentário Conimbricense do Código 
Penal, Tomo II, pp 202 ss 
[2] Realce nosso 
[3] Ob e loc citados 
[4] Cfr. fls. 85 dos autos 
[5] FIGUEIREDO DIAS, Jorge, Fundamentos 
do Direito Penal”, p. 235 
[6] Fls. 85 dos autos 
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Sumário nº 7051 
 
 
 
Proc. nº 294/09.6 PBMAI.P1 
Tribunal da Relação do Porto 
(2ª Secção Criminal – 4ª Secção Judicial) 
Origem: 2º Juízo Criminal do Tribunal 
Judicial da Maia. 
Espécie: recurso penal. 
 
 
Acordam, em conferência, na 2ª Secção 

Criminal do Tribunal da Relação do Porto: 
 
I – Relatório: 
 
No processo supra identificado, por sentença 
datada de 23/03/09, o tribunal «a quo» 
decidiu pela improcedência da acusação e, em 
consequência, absolveu o arguido B…………….. 
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do imputado crime de condução em estado de 
embriaguez, p. e p. pelo artigo 292º, nº 1, do 
Código Penal. 
A par, determinou a extracção de certidão do 
processado e ulterior remessa ao IMTT, para 
processamento de contra-ordenação. 
 
Inconformado com a sobredita decisão, veio o 
Ministério Público interpor recurso de tal 
sentença, nos termos constantes de fls. 35 a 
57 dos autos, aqui tidos como especificados.  
 
Na motivação apresentada formulou as 
seguintes conclusões: 
 
1ª – o Tribunal a quo, ao não realizar as 
diligências necessárias à verificação dos 
pressupostos enunciados no artigo 281.º do 
Código de Processo Penal, com fundamento 
de que não competia ao juiz do julgamento 
colher a concordância do arguido à 
suspensão, pois seria ao Ministério Público 
que incumbia realizar tais diligências, apenas 
cabendo ao juiz do julgamento proferir o 
despacho de concordância ou discordância, 
violou do disposto no artigo 281.º, aplicável 
por força do artigo 384.º, do mesmo código, 
assim como as demais normas que regulam o 
processo sumário; 
 
2ª – tal fundamento assenta num 
entendimento desacertado sobre a 
conjugação do instituto da suspensão 
provisória com o processo sumário, já que, 
inexistindo fase de inquérito no processo 
especial sumário, o Ministério Público carece 
de poderes para ordenar diligências e decidir 
a suspensão do processo, antes cabendo tais 
poderes ao juiz do julgamento que é quem 
tem os poderes de direcção do processo 
(artigos 322.º e 323.º, aplicáveis por força do 
artigo 386.º, todos do CPP); 
 
3ª – o poder de determinar a suspensão 
provisória do processo num processo sumário 
não é uma excepção aos poderes de direcção 
do juiz. É também a ele que cabe proferir 
essa decisão: o juiz do julgamento em 
processo sumário não profere despacho de 
concordância ou de discordância com a 
aplicação do instituto da suspensão 
provisória, o juiz do julgamento determina a 
suspensão, verificados que estejam os seus 
pressupostos, como sejam a concordância do 
Ministério Público e do arguido; 
 
4ª – é este entendimento que impõe a 
remissão que o artigo 384.º do Código de 
Processo Penal faz para o artigo 281.º do 
mesmo código, que tem de ser interpretada 
“com as devidas correspondências”, ou seja, 
todos os poderes e deveres que aquela norma 
impõe ao titular da fase de inquérito, 
correspondem aos poderes e deveres que, em 
processo sumário, se impõem ao seu único 
titular: o juiz do julgamento; 

 
5ª – acresce que a alteração introduzida pela 
Lei n.º48/2007, que acentuou a natureza de 
poder-dever conferido pela norma do n.º1 do 
artigo 281.º ao titular da respectiva fase 
processual, ao substituir a expressão «pode 
[…] decidir-se […] pela suspensão do 
processo» por esta outra, claramente 
impositiva: «oficiosamente ou a requerimento 
do arguido ou do assistente, determina […] a 
suspensão do processo», nem sequer tem o 
juiz do julgamento em processo sumário de 
esperar que lhe seja requerida a suspensão 
do processo, antes tem o dever de a 
determinar, verificados que estejam os seus 
pressupostos;  
 
6ª – dever que mais se acentua com a 
circunstância de, hodiernamente, a suspensão 
provisória do processo se configurar também 
como um direito do arguido, o que decorre 
quer do acrescentamento, no mesmo n.º 1 do 
art. 281.º do CPP, da expressão 
«oficiosamente ou a requerimento do arguido 
ou do assistente» que atribui direitos 
acrescidos a estes sujeitos processuais, quer 
da constatação de que, beneficiando da 
suspensão, o arguido evita a sujeição a 
julgamento com os inerentes malefícios que 
lhe são comummente apontados; 
 
7ª – em desfavor deste entendimento não 
colhe o argumento de que a remessa do 
expediente para processo sumário com o 
requerimento de que o arguido seja sujeito a 
julgamento é incompatível com a aplicação da 
suspensão provisória do processo, pois a 
eventual suspensão provisória não configura 
senão uma questão prévia cuja tramitação e 
conhecimento pelo tribunal deve obedecer ao 
disposto no artigo 338.º do Código de 
Processo Penal (aplicável ao processo sumário 
por força do artigo 386.º do mesmo código); 
 
8ª – ou seja, aberta a audiência, mas antes 
de iniciada a produção do prova, o juiz 
determina a realização das diligências que 
repute necessárias à averiguação dos 
pressupostos do artigo 281.º, nomeadamente 
a junção do CRC, e a obtenção da 
concordância do arguido e do Ministério 
Público, quando não tenham sido estes a 
requerer a suspensão e, recolhidos os 
elementos necessários, decide pela sua 
aplicação ou não aplicação; 
 
9ª – do exposto conclui-se que o tribunal a 
quo, ao não realizar as diligências necessárias 
à verificação dos pressupostos do artigo 
281.º, nomeadamente colher a concordância 
do arguido, violou o disposto no mesmo artigo 
281.º, aplicável ao processo sumário por força 
do artigo 382.º, ambos do Código de Processo 
Penal, assim como as demais regras que 
regulam esta forma especial de processo, por 
erro de interpretação e aplicação; 
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10ª – assim, sendo, devem a decisão que 
incidiu sobre a questão da suspensão 
provisória do processo e a sentença que se 
lhe seguiu ser revogadas e substituídas por 
despacho a determinar a audição do arguido 
para efeitos de aplicação do referido instituto, 
seguindo-se-lhe, na hipótese de oposição do 
mesmo, ou na eventualidade da Juíza 
entender não estarem reunidos os 
pressupostos da suspensão, o julgamento em 
processo sumário, se a audiência puder 
continuar nos 30 dias posteriores à detenção, 
ou a remessa do processo para inquérito, no 
caso de esse prazo já não poder ser 
respeitado; 
 
11ª – mas ainda que assim não se entenda, 
sempre se considerará que a sentença 
condenatória, ao não considerar para efeito 
de pena a aplicar a TAS de 1, 21 g/l e 
considerar, ao invés, a TAS 1,12 g/l, a M Juíza 
a quo violou os artigos 40.º, n.º 1 e n.º 2, 
71.º, n.º1 e 2, 77.º, n.º 1 e 2, 292.º, n.º 1 e 
294.º, n.º1, do Código Penal, artigo 410.º, 
n.º 2, al. c) do C.P.P., artigos 153.º, n.º 1 e 
158.º, n.º 1, al) e b) e 170.º n.º 3 e 4 do 
Código da Estrada e Decreto Regulamentar 
n.º24/98, de 30 de Outubro, o Decreto 
Regulamentar n.º24/98, de 30 de Outubro, a 
Portaria n.º1006/98, de 30 de Novembro, e, 
presentemente, a Lei n.º18/2007, de 17 de 
Maio e a Portaria n.º902-B/2007, de 13 de 
Agosto e Portaria n.º1556/07, de 10 de 
Dezembro e o princípio do in dubio pro reo; 
 
12ª – consta dos autos que efectuado ao 
arguido teste quantitativo de pesquisa de 
álcool no sangue, através de ar expirado, no 
aparelho Drager Alcotest 7110MKIII P, acusou 
uma taxa de 1,21 g/l; 
 
13ª – a M ª Juíza a quo efectuou desconto 
naquela taxa com base em “margem de erro 
admissível nos alcoolímetros”; 
 
14ª – in casu, não se pode fazer correcção na 
TAS por aplicação das margens de erro; 
 
15ª – o exame de pesquisa de álcool no ar 
expirado é realizado por autoridade ou agente 
de autoridade mediante a utilização de 
aparelho aprovado para o efeito; 
 
16ª – em face do constante quer do regime 
do Decreto Regulamentar n.º24/98, de 30 de 
Outubro, da Portaria n.º748/94, de 13 de 
Agosto, da Lei n.º18/2007, de 17 de Maio e 
da Portaria n.º1556/2007, de 10 de 
Dezembro, a solução para o caso concreto, na 
nossa modesta opinião é a mesma, ou seja, 
não podia no caso concreto ser efectuado tal 
desconto; 
 
17ª – de facto, os erros a que se alude no 
artigo 6.º da Portaria n.º748/94 e no artigo 

8.º da Portaria n.º1556/2007, de 10 de 
Dezembro, são considerados nas operações 
de aprovação e de verificação dos aparelhos 
em apreço, efectuados pelo Instituto 
Português da Qualidade, sendo de ter em 
conta o referido no artigo 10.º desta última 
Portaria quanto à validade dos aparelhos que 
tenham sido autorizados ao abrigo de 
legislação anterior à entrada em vigor da 
mesma; 
 
18ª – ao valor que consta dos talões emitidos 
por aquele alcoolímetro, não têm de se fazer 
desconto, uma vez que os níveis máximos de 
erro já foram tidos em consideração, na 
aprovação, verificações e ensaios a que 
aquele é sujeito; 
 
19ª – ao fazê-lo a douta decisão padece do 
vício de erro notório na apreciação da prova, 
cfr. artigo 410.º, n.º2, al. c), do C.P.P; 
 
20ª – assim atento o resultante do auto de 
notícia e elementos de prova, que foram 
vertidos na acusação e em função da prova 
produzida em audiência de discussão e 
julgamento, dentre a qual o documento de fls. 
5, a confissão do arguido e a não pretensão 
de realização de contra-prova, o Tribunal não 
podia deixar de decidir de acordo com aquela, 
e dever considerar a taxa de 1,21 g/l, ou 
seja, o facto dado como provado está em 
desconformidade com o que realmente se 
provou; 
 
21ª – não se reportando, em termos de facto 
provado ao valor que resulta do exame, 
decidiu contra Direito; 
 
22ª – da sentença recorrida não se verificam 
os pressupostos de aplicação do principio in 
dubio pro reo, dado que da prova produzida 
não resultou qualquer elemento que pudesse 
causar a dúvida razoável sobre a taxa 
detectada e colocasse em causa o valor 
registado no talão de fls. 5. Da 
fundamentação de facto não consta que 
algum elemento de prova tenha infirmando ou 
suscitado alguma dúvida em relação ao valor 
registado; 
 
23ª – deve a al. b) dos factos provados ter a 
seguinte redacção b) - Na ocasião acima 
referida era portador de uma taxa de álcool 
no sangue de 1,21 g/l.”; 
 
24ª – em face a TAS de 1, 21 g/l, e em face 
do tipo legal previsto no artigo 292.º, n.º 1, 
do Código Penal, impõe-se a condenação do 
arguido e não a sua absolvição; 
 
25ª – não será de aplicar ao arguido uma 
pena privativa da liberdade, mas sim uma 
pena de multa por se considerar que a sua 
aplicação acautela de forma adequada e 
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suficiente a protecção dos bens jurídicos e a 
reintegração do agente na sociedade; 
 
26ª – tendo em atenção o dolo com que o 
agente agiu, a ilicitude dos factos muito 
embora não se apresente elevada atento grau 
de alcoolémia em causa, as necessidades de 
prevenção geral serem elevadas dadas as 
consequências que o exercício da condução 
sob o efeito do álcool pode acarretar e ainda o 
facto do arguido não apresentar antecedentes 
criminais apresentar-se adequada e justa a 
aplicação ao arguido duma pena de multa não 
inferior a 50 dias; 
 
27ª – uma vez que o arguido aufere 
mensalmente € 450, é casado, tem dois filhos 
maiores a seu cargo, auferindo a sua mulher 
também 450,00€, a taxa diária deve ser 
fixada no valor € 5.00; 
 
28ª – em face do artigo 69.º, n.º 1, alínea a) 
do Código Penal, e levando em consideração 
as circunstâncias tidos em conta para a 
determinação da medida concreta da pena 
deve aquele ser ainda condenado em três 
meses de proibição de conduzir veículos com 
motor; 
 
29ª – ao não considerar para efeito de pena a 
aplicar a TAS de 1,21 g/l, que consta dos 
factos provados, e considerar, ao invés a TAS 
1,12 g/l, a M Juiz a quo violou o artigo 40.º, 
n.º 1 e n.º 2, artigo 69.º, n.º 1, alínea a), 
artigo 71.º, n.º 1 e 2, artigo 292.º, n.º 1, do 
Código Penal, artigo 410.º, n.º 2, alínea c), 
do Código de Processo Penal e artigo 153.º, 
n.º 1 e 158.º, n.º 1, alínea b) do Código da 
Estrada. 
 
Concluiu, preconizando que deverá revogar-se 
a sentença em crise, dando-se como provado 
que o arguido era portador de uma taxa de 
álcool no sangue de 1,12 g/l (leia-se, 1,21g/l) 
e, consequentemente, condená-lo numa pena 
de multa não inferior a 50 dias, à taxa diária 
de 5,00€, o que perfaz um total de 250,00€, 
por crime de condução de veículo em estado 
de embriaguez e em três meses de proibição 
de conduzir veículos com motor. 
 
O arguido/recorrido não respondeu. 
 
O recurso da sentença foi admitido (cfr. fls. 
59 dos autos), embora sem os defeitos 
devidos, conforme decorre do despacho de 
fls. 70 dos autos. 
 
Nesta instância, o Ex.mo Procurador-Geral 
Adjunto emitiu parecer através do qual 
preconizou a procedência parcial do recurso, 
em termos que explicita e aqui se têm como 
renovados (cfr. 66 e 67 dos autos). 
 
Cumprido o artigo 417º, nº 2, do Código de 
Processo Penal, nada mais foi aduzido.  

 
Após exame preliminar, colhidos os vistos e 
realizada a conferência, cumpre decidir, nada 
obstando a tal. 
 
II – Fundamentação: 
 
Convém anotar que o processo sumário 
apenas admite recurso da sentença ou do 
despacho que puser termo ao processo, 
conforme decorre do estatuído no artigo 391º, 
do Código de Processo Penal.  
Por força de tal, o recorrente, apesar de ter 
recorrido apenas da sentença, conforme 
podia, pôs em causa o despacho de fls. 22 e 
23 dos autos, que a precedeu, e que indeferiu 
a requerida suspensão provisória do processo.  
Neste contexto, será igualmente apreciado o 
recurso que, versando embora sobre a 
sentença, põe igualmente em crise um tal 
prévio despacho. 
 
a) o despacho «recorrido»:  
 
O despacho em causa é do teor seguinte 
(transcrição): 
 
«No despacho de fls. 13 e segs dos autos, o 
Ministério Público requereu o julgamento, 
imediato, em processo especial sumário, do 
arguido. Concomitantemente, e ainda no 
mesmo despacho, promoveu que “havendo a 
necessária concordância do arguido (que 
ainda não foi ouvido) seja suspenso 
provisoriamente o processo”, por um período 
e mediante as injunções que enumera. 
Extrai-se do aludido despacho/promoção, até 
pela sua sequência, que o Ministério Público 
pretende que, em julgamento, se proceda à 
suspensão provisória do processo e que seja 
nesta fase processual que se diligencie 
designadamente pela obtenção da 
concordância do arguido, pressuposto para a 
aplicação de tal medida. 
Crê-se, no entanto, que tal não é 
processualmente possível, até porque com o 
instituto da suspensão provisória do processo 
o que se pretende é justamente evitar o 
julgamento, não sendo as duas figuras 
processuais compatíveis entre si ou 
susceptíveis de ocorrer em simultâneo. 
Por outro lado, da análise conjugada dos art.º 
384, 281 e 282 do Código de Processo Penal 
resulta, em nosso entendimento, que o que se 
pretendeu foi não inviabilizar que arguidos 
detidos em situações que seja possível a 
remessa do processo para sumário ficassem 
privados do benefício do instituto da 
suspensão. A especialidade do art.º 384 
relativamente ao regime geral do artigo 281.º 
é apenas a de que o despacho de 
concordância ou discordância é proferido pelo 
juiz competente para o julgamento e não pelo 
juiz de instrução criminal. Nada mais. 
Continua a competir apenas e só ao Ministério 
Público o impulso de tal medida, sendo certo 
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que é ao Ministério Público que compete a 
realização das diligências necessárias à 
verificação dos pressupostos enunciados no 
art.º 281, sendo ainda certo que a 
ponderação da aplicação do instituto em 
causa e a realização das ditas diligências terá 
de ser equacionado no momento que 
antecede a remessa dos autos a juízo, como 
sucede nas situações normais de inquérito e 
como decorre do regime do art.º 281, para o 
qual o art.º 384 remete. Na verdade, e pese 
embora nos processos sumários não exista 
fase de inquérito há sempre a fase que 
antecede o hipotético julgamento, e na qual o 
Ministério Público pode fazer as diligências 
que entenda pertinentes, o que pode incluir o 
interrogatório dos arguidos (art.º 383 n.º 2 
do Código de Processo Penal), decidindo o 
subsequente destino dos autos. 
Remetidos a juízo, terá de vir definida e 
instruída a opção do Ministério Público. 
Caso sejam remetidos para a aplicação do 
instituto da suspensão provisória do processo 
cabe ao juiz, apenas, proferir o despacho a 
que alude o art.º 281 do Código de Processo 
Penal, ou seja, de concordância com a medida 
proposta, ou de discordância dela, (hipótese 
em que, aliás, fica impedido de presidir a um 
subsequente julgamento em processo 
sumário (art.º 40 e) do Código de Processo 
Penal), não lhe competindo a realização de 
qualquer diligência essencial, designadamente 
diligenciar pela obtenção da concordância do 
arguido. 
Caso sejam remetidos para julgamento, como 
no caso presente, será essa a fase que se 
seguirá, verificados os pressupostos, 
mostrando-se então precludida a possibilidade 
de aplicação do instituto da suspensão 
provisória do processo. 
Por tudo o exposto, considera-se que o 
requerimento consta de fls. __ dos autos não 
reúne os requisitos legais para que sobre ele 
possa ser proferido o respectivo despacho de 
concordância, visto que é omisso quanto à 
concordância do arguido, pelo que se indefere 
o ali promovido (neste sentido, embora 
apreciando questão diversa, se pronunciaram 
designadamente Ac. TRL de 07.05.2007, proc. 
2784; Ac. TRL de 30.05.2007, proc. 
2313/2007-3, Ac. TRL de 19.06.2007, proc. 
2312/2007-5, Ac. TRL de 18.12.2008, proc. 
9726/2008-9; e Ac. TRG de 29.09.2008, proc. 
1188/08.2)». 
 
b) – a sentença recorrida: 
 
No que ora importa destacar, a sentença 
recorrida é do teor seguinte (transcrição): 
 
II – Fundamentação  
 
2.1. – Motivação de facto  
 
2.1.1. – Factos Provados  
 

Discutida a causa, provou-se que:  
 
a) No dia 22-03-2009, pelas 20h 59m o 
arguido conduziu o veículo ligeiro de 
passageiros, marca "Citroen", modelo 
"Xantia", de matrícula ..-..-DR, naTravessa da 
Nova Giesta, Pedrouços, Maia.  
 
b) Na ocasião acima referida era portador de 
uma taxa de álcool no sangue de pelo menos 
1,12 g/l.  
 
c) Actuou de forma livre, deliberada e 
consciente, bem sabendo que conduzia 
veículo por via de circulação terrestre, afecta 
ao trânsito público, tendo ingerido bebidas 
alcoólicas, e querendo fazê-lo.  
 
d) O arguido empregado de mesa, auferindo 
450 € mensais.  
 
e) É casado, a sua mulher é cozinheira 
auferindo mensalmente 450 € e o casal tem 2 
filhos de 23 e 19 anos de idade 
(desempregado) e que estão a seu cargo.  
 
f) Pagam pelo empréstimo da casa onde 
habitam a quantia mensal de 250 €  
 
g) O arguido confessou os factos descritos no 
auto de notícia e declarou-se arrependido.  
 
h) O arguido não tem antecedentes criminais.  
 
2.1.2 - Factos não provados:  
 
Com pertinência ao objecto de processo não 
se provaram quaisquer outros factos para 
além ou em contrário dos constantes no 
ponto anterior, designadamente que o arguido 
fosse portador de uma taxa de 1,21 g/l de 
álcool no sangue.  
 
2.1.3 – A convicção do Tribunal  
 
O tribunal fundou a sua convicção nas 
declarações do arguido, que admitiu ter 
conduzido a viatura depois de ter ingerido 
bebidas alcoólicas, ter efectuado o teste de 
pesquisa de álcool no sangue e ter o aparelho 
acusado taxa de 1,21 g/l., o que resulta 
igualmente da análise do talão junto a fls. 4-A 
dos autos. 
Todavia, o tribunal considera que a medição 
efectuada no aparelho Drager 7110MKIII P 
está sujeita a uma margem de erro, conforme 
a menção constante a fls. 18 do “manual de 
operações” do Drager 7110, divulgado pela 
sociedade “Tecniquitel” que introduziu tal 
aparelho em Portugal.  
O uso do dito aparelho no território nacional, 
com a característica descrita, foi validado 
através de “despacho de aprovação de 
modelo”, publicado a 25.09.1996 e em 
05.03.1998 (referente a alterações) e emitido 
pelo Instituto Português da Qualidade, 
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entidade com competência para o efeito, nos 
termos do estatuído pelo Regulamento de 
Controlo Metrológico dos Alcoolímetros, 
aprovado pela Portaria 748/94, publicada no 
DR de 13.08.1994, na qual se definiam os 
requisitos a que tinham que obedecer os 
aparelhos destinados a efectuar as medições 
de álcool (sendo certo que tal Portaria se 
manteve em vigor até 11.12.2007, já que a 
ela aludia o Decreto Regulamentar 24/98, de 
30.10 e aludia a actual Lei 18/2007, de 
17.05, no seu art.º 14 n.º 2).  
Em tal Portaria aludia-se, de forma clara, ás 
margens de erros admissíveis nos 
alcoolímetros, que eram os definidos pela 
norma NF X-20-701, da Organização 
Internacional de Metrologia Legal.  
A Portaria 748/94 foi expressamente 
revogada pela Portaria 1556/2007, de 
10.12.2007, que aprovou o novo 
Regulamento do Controlo Metrológico dos 
Alcoolímetros, e na qual se continua a referir 
o Instituto Português da Qualidade como 
entidade competente para efectuar o controlo 
metrológico dos alcoolímetros.  
Nesta nova Portaria continua a aludir-se, de 
forma expressa no seu art.º 8.º, ás margens 
de erros admissíveis nos alcoolímetros, que 
são os definidos no anexo da própria Portaria.  
Assim sendo, não resta senão concluir, que o 
aparelho usado para medir o nível de álcool 
no sangue ao arguido nestes autos fornece 
um valor não totalmente rigoroso, porque 
sujeito a erro, que todavia se encontra 
compreendido dentro dos valores máximos 
legalmente admissíveis (motivo pelo qual o 
dito aparelho foi aprovado em Portugal e o 
seu uso continua a ser legal – cfr. art.º 10 da 
Portaria 1556/2007).  
A aplicação das apontadas margens de erro 
ao valor encontrado produz um intervalo de 
valores dentro do qual se há-de encontrar o 
valor de álcool no sangue de que o arguido 
era realmente portador (neste sentido, entre 
outros, Ac. TRP de 19.12.2007, relatado pelo 
Sr. Desembargador Pinto Monteiro, Ac. TRP 
de 02.04.2008, relatado pelo Sr. 
Desembargador José Carreto, e Ac. TRP de 
07.05.2008, relatado pelo Sr. Desembargador 
Luís Teixeira, todos em www.dgsi.pt) .  
A DGV divulgou mesmo uma tabela (que foi 
remetida aos tribunais através da Circular 
101/2006 do Conselho Superior da 
Magistratura) na qual se faz aplicação prática 
do acima referido, encontrando-se previsto 
para cada valor de álcool no sangue, obtido 
através do aparelho Drager 7110, o valor 
mínimo a que tal há-de corresponder, ou seja, 
o valor de álcool no sangue de que, pelo 
menos, o sujeito ao teste há-de ser portador, 
deduzida a margem de erro máximo aplicável.  
De acordo com tal tabela, que se tem como 
boa, a uma taxa de álcool no sangue de 1.21 
g/l corresponde, pelo menos o valor de 1.12 
g/l, que é o valor que se considera nestes 
autos, atento até o princípio in dubio por reo, 

sendo certo que em audiência não se 
vislumbrou a possibilidade de produzir 
qualquer meio de prova adicional com vista a 
sanar esta questão e se entende, na esteira 
nomeadamente do Ac. TRP de 10.09.2008 
(recurso 3109/08-4) e de 21.05.2008 
(recurso1716/08) que a confissão produzida 
em audiência se reporta tão só à condução, 
realização do teste e valor que este indicou e 
não à taxa de álcool no sangue de que o 
arguido era concreta e efectivamente 
portador, facto que não está abrangido pelo 
seu conhecimento pessoal, antes pressupõe 
um juízo técnico.  
No que se reporta às condições de vida e 
antecedentes criminais, o tribunal valorou as 
declarações do arguido e o teor do CRC junto 
aos autos. 
Os descritos meios de prova, analisados à luz 
das regras de experiência, serviram para 
formar a convicção supra expressa.  
 
2.2 – Motivação de Direito  
 
2.2.1 A questão da culpabilidade  
 
O arguido vem acusado da prática de um 
crime de condução de veículo em estado de 
embriaguez, previsto e punido no art.º 292 
(n.º 1) do Código Penal, que dispõe o 
seguinte:  
"1. Quem, pelo menos por negligência, 
conduzir veículo, com ou sem motor, em via 
pública ou equiparada, com uma taxa de 
álcool no sangue igual ou superior a 1.2.g/l é 
punido com prisão até 1 ano ou com multa 
até 120 dias..."  
Por sua vez o art.º 69 n.º 1 a) do Código 
Penal dispõe que será condenado na sanção 
acessória de proibição de conduzir veículos 
com motor por um período fixado entre 3 mês 
e 3 anos todo aquele que for condenados 
pelos crimes previstos nos art.º 291 ou 292 
do Código Penal.  
Da análise da matéria de facto provada, 
decorre que no dia 22-03-2009 o arguido 
conduziu na via pública veículo automóvel, 
com uma taxa de álcool no sangue de 1.12 
g/l.  
Tal valor está excluído da previsão objectiva 
do tipo legal de crime enunciado pelo art.º 
292 do Código Penal, o que leva à inevitável 
conclusão de que a responsabilidade em que 
o arguido incorreu não é criminal.  
 
III – Dispositivo  
 
Por todo o exposto, julgo:  
Não provada e improcedente a acusação 
deduzida contra o arguido B………….. pela 
prática de um crime de condução em estado 
de embriaguez, previsto e punido pelo art.º 
292 n.º 1 do Código Penal, pelo que o 
absolvo.  
Sem custas  
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Após trânsito em julgado:  
 
Extraia certidão do processado e remeta ao 
IMTT, para processamento da contra-
ordenação.  
 
c) – apreciação do mérito: 
 
Antes de mais, convirá recordar que, 
conforme jurisprudência pacífica, de resto, na 
melhor interpretação do artigo 412º, nº 1, do 
Código de Processo Penal, o objecto do 
recurso deve ater-se às conclusões 
apresentadas pelo recorrente. 
Assim sendo, e em face das salientadas 
conclusões aqui trazidas, importa saber: 
 
1 – se, ao não diligenciar pelas diligências 
necessárias à verificação dos pressupostos do 
artigo 281º, do Código de Processo Penal, o 
despacho que indeferiu a requerida suspensão 
provisória do processo violou um tal 
normativo, impondo-se a sua revogação, bem 
como, e por inerência, a da subsequente 
sentença; 
 
2 – se a efectuada operação de subtracção 
dos valores dos denominados erros máximos 
admissíveis do alcoolímetro, visível nos 
correspondentes factos, provados e não 
provados, é inválida (questão enquadrada 
pelo recorrente como erro notório na 
apreciação da prova, previsto no artigo 410º, 
nº 2, alínea c), do Código de Processo Penal); 
 
3 – no caso afirmativo, se é legítimo aplicar 
ao arguido as preconizadas pena e sanção 
acessória. 
 
A – da suspensão provisória do processo: 
 
O despacho ora em apreço concluiu que o 
requerimento do Ministério Público, com vista 
à suspensão provisória do processo, não 
reunia as condições para que sobre ele 
pudesse ser proferido o respectivo despacho 
de concordância, visto que era omisso quanto 
à concordância do arguido, pelo que indeferiu 
o promovido. 
No entanto, e sendo este o ali registado 
fundamento para o alcançado indeferimento, 
resulta da argumentação que o sustenta que 
caso os autos sejam remetidos para 
julgamento, tal como sucedeu «in casu», será 
essa a fase que se seguirá, verificados os 
respectivos pressupostos, mostrando-se então 
precludida a possibilidade de aplicação do 
instituto da suspensão provisória do processo. 
O que nos reconduz a uma outra e prévia 
questão. 
De facto, e como é sobejamente sabido, a 
suspensão provisória do processo constituiu 
uma medida de consenso e diversão na 
solução do conflito penal, especialmente 
vocacionada para casos de pequena e média 
criminalidade, e que encerra, no fundo, um 

princípio de oportunidade para o Ministério 
Público, ainda que não discricionário, mas 
vinculante, pois que, e tal como resulta do 
consignado no artigo 281º, nº 1, do Código 
de Processo Penal, desde que estejam 
verificados os demais pressupostos ali 
referidos, bem como nas subsequentes 
alíneas, o Ministério Público determina a 
suspensão do processo. 
Da economia da lei adjectiva em apreço, e até 
pela inserção sistemática do normativo em 
apreço, no capítulo dedicado ao 
«encerramento do inquérito», conclui-se que 
o legislador pretendeu que nesses casos, e à 
partida[1], não tivesse lugar o julgamento, o 
que se compreende, atenta a própria «ratio» 
enformadora de um tal instituto centrada, 
conforme se sustenta no Acórdão do Tribunal 
Constitucional nº 67/2006, datado de 
24/01/06, quer em «razões de funcionalidade 
do sistema de justiça penal (desobstrução da 
máquina judicial e promoção da economia e 
celeridade processuais, com isso se 
fortalecendo globalmente a crença na 
efectividade dos mecanismos de reacção 
penal, com o que simultaneamente se realiza 
o objectivo de prevenção), como de 
prossecução imediata de objectivos do 
programa político-criminal substantivo (evitar 
a estigmatização e o efeito dissocializador, 
ligados à submissão formal a julgamento, 
relativamente a delinquentes ocasionais com 
prognóstico favorável, o que se insere no 
princípio de redução da aplicação das sanções 
criminais ao mínimo indispensável)[2]. 
De resto, retomando a natureza do instituto 
em questão, e continuando a citar o 
mencionado Acórdão nº 67/2006 do Tribunal 
Constitucional «Estamos perante um instituto 
introduzido no ordenamento jurídico 
português pelo Código de Processo Penal de 
1987, constituindo uma limitação ao dever de 
o Ministério Público deduzir acusação sempre 
que tenha indícios suficientes de que certa 
pessoa foi o autor de um crime (artigo 283.º, 
n.º 1, do Código de Processo Penal), deixando 
o princípio da legalidade na promoção do 
processo penal de ser comandado por uma 
ideia de igualdade formal, para ser norteado 
pelas intenções político-criminais básicas do 
sistema penal, assentes na ideia de que, 
visando toda a intervenção penal a protecção 
de bens jurídicos e, sempre que possível, a 
ressocialização do delinquente, é adequado 
que a intervenção formal de controlo tenda 
para observar as máximas da mais lata 
diversão e da menor intervenção socialmente 
suportáveis. 
Neste contexto, como modestamente nos 
parece, é incoerente deduzir acusação em 
processo sumário e, depois disso, ainda que 
no mesmo despacho, promover a suspensão 
provisória do processo, tal como sucedeu no 
caso vertente e, como vimos, foi igualmente 
focado na argumentação do despacho ora em 
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apreço (embora aqui sem expressos reflexos 
na parte decisória). 
Ou seja: ou se acusa, e tudo o mais fica 
precludido, ou não se acusa e opta-se (vimos 
até que é um poder/dever) pela suspensão 
provisória do processo, constituindo ambas 
formas diferenciadas de encerrar o inquérito e 
que, por isso, não podem coabitar, leia-se, 
existir em simultâneo. 
É claro que em processo sumário não existe 
verdadeiramente inquérito, ao menos com o 
«perfil» processual normal. No entanto, tal 
não retira ao Ministério Público, detentor da 
acção penal, a possibilidade (diríamos, a 
obrigação) de proceder às diligências que 
tiver por necessárias antes de apresentar os 
autos a juízo, nestas se incluindo, 
logicamente, as atinentes à recolha dos 
elementos imprescindíveis à sustentação da 
«determinada» suspensão provisória do 
processo, se esta for a pensada opção 
(dever), ilação que se colhe, desde logo, do 
estatuído no artigo 382º, nº 2, do Código de 
Processo Penal. 
Ora, considerando o constatado antagonismo, 
resta saber se uma promoção com vista à 
suspensão provisória do processo precedida 
de uma acusação em processo sumário 
poderá, ainda assim, ser «atendida» pelo juiz 
competente, «in casu», e atenta a forma de 
processo em causa, o juiz que seria o 
competente para o julgamento, conforme 
resulta da interpretação do estipulado no 
artigo 384º, do Código de Processo Penal 
(aqui não vem questionada a competência, 
mas não é líquido, nos casos normais, ou 
seja, em que apenas se pretende a apreciação 
do requerimento tendente à suspensão 
provisória do processo, se tal incumbe ao juiz 
do julgamento ou ao JIC territorialmente 
competente).  
 
Cremos que não. 
 
Na verdade, da análise do regime processual 
atinente à suspensão provisória do processo 
resulta, como traço marcante, a suspensão do 
processo antes de ser deduzida acusação e, 
logicamente, em vez desta, ilação que não é 
minimamente comprometida pela necessária 
«adaptação» ao específico formalismo do 
processo sumário. Neste caso, posto que não 
há inquérito, e seguindo o disposto no artigo 
382º, nº 2, do Código de Processo Penal, o 
Ministério Público, recolhidos os necessários 
elementos, apresenta o arguido ao tribunal 
que seria o competente para o julgamento 
com a proposta de suspensão provisória, tal 
como decorre do artigo 281º, nº 1, do Código 
de Processo Penal, incumbindo ao juiz desse 
tribunal, dentro dos limites legais, ou seja, 
sem invadir o espaço de competência própria 
do Ministério Público, apreciar um tal 
requerimento, dando ou não o seu 
aval/concordância[3]. 

Assim sendo, ao deduzir previamente a 
acusação em causa, estava vedada ao 
Ministério Público a possibilidade de promover 
a suspensão provisória do processo, tanto 
mais que com a dedução da acusação se tinha 
esgotado o poder de prosseguir com os autos 
(situação similar aos casos em que se esgota 
o poder jurisdicional).  
Acresce que resulta pacífico do processado 
que o requerimento do Ministério Público não 
tinha consistência, pois que dos autos não 
consta, como devia, a prévia anuência do 
arguido, um dos imprescindíveis pressupostos 
legais, tarefa que, conforme decorre do antes 
exposto, não cabe seguramente ao juiz, mas, 
isso sim, ao Ministério Público. 
Decorre do exposto que não temos como 
sólidos os argumentos trazidos pelo 
recorrente, que, por isso, e apesar de 
ponderados, não seguimos, pelo que, e 
embora com fundamentação também algo 
diversa, entendemos ser de manter o 
despacho em causa.  
 
B – da sentença: 
 
Antes de apreciarmos o alegado vício da 
sentença, importa situar a questão de fundo 
subjacente ao recurso, nessa parte, 
interposto. 
Ora, como é sabido, quanto à questão de 
saber qual o valor correcto a atender existem 
notoriamente duas correntes opostas em tal 
matéria, uma das quais foi seguida na 
sentença recorrida. A discrepância entre 
ambas cinge-se, no essencial, a uma 
diversificada interpretação dos diplomas 
vigentes em tal sede, embora se suscitem 
outro tipo de questões, estas mais centradas 
em aspectos puramente processuais (v.g., 
entre outras, saber se a correcção dos valores 
da TAS deve constar dos factos ou apenas do 
direito, neste último caso, se existe eventual 
contradição na fundamentação e se o tribunal 
pode ou não alterar a factualidade nos casos 
em que exista confissão integral e sem 
reservas por parte do arguido). 
Na verdade, uma delas sustenta que os erros 
máximos a que se refere a Portaria nº 
1556/07, de 10/12 (outrora também 
previstos, ainda que em moldes diferentes, na 
Portaria nº 748/94, de 03/10, expressamente 
revogada por aquela), constituem apenas 
variáveis a considerar nos procedimentos de 
homologação e ulterior verificação dos 
alcoolímetros, enquanto que a outra (ainda 
que com tónicas de fundamentação nem 
sempre coincidentes) sustenta que a margem 
de erro deve ser descontada ao valor 
resultante do teste concretamente efectuado 
(por via de regra, é proposta a 
correspondente alteração ao nível dos factos, 
como decorrência da aplicação do princípio 
«in dubio pro reo»).  
Posto que se trata de duas correntes já por 
demais plasmadas em inúmera e publicitada 
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jurisprudência, temos como dispensável 
efectuar uma concreta análise da 
argumentação vertida em cada uma delas. 
Limitamo-nos, por isso, e a título meramente 
exemplificativo, a remeter para a leitura de 
alguns arestos, a saber: 
 
a) quanto à primeira posição (contra o 
desconto): vide o Acórdão datado de 
10/09/08, relatado pelo Desembargador 
Ernesto Nascimento e o Acórdão datado de 
02/07/08 relatado pelo Desembargador 
Joaquim Gomes, ambos in 
http://www.dgsi.pt, e ainda os Acórdãos 
relatados nesta Relação pelo Desembargador 
Artur Oliveira no âmbito dos processos nºs. 
487/08.3 GNPRT, datado de 01/04/09, e 
50/09.1 PBMAI, datado de 23/09/09.  
 
b) quanto à segunda posição (a favor do 
desconto): vide os Acórdãos datados de 
12/11/08 e 30/09/09, ambos relatados pelo 
Desembargador Pinto Monteiro, o Acórdão 
datado de 21/01/09, relatado pelo 
desembargador Melo Lima, o Acórdão datado 
de 04/02/09, relatado pela Desembargadora 
Paula Cristina Guerreiro (com um voto de 
vencido) e o Acórdão datado de 15/10/08, 
relatado pelo Desembargador Luís Teixeira 
(neste aresto tem uma súmula de Acórdãos 
em ambos os sentidos), todos in 
http://www.dgsi.pt.  
 
Cientes embora da igual valia das duas 
citadas correntes, a primeira das quais, 
convém dizê-lo, assume actualmente alguma 
vantagem, entendemos, modestamente, que 
a resolução de uma tal questão ultrapassa a 
mera interpretação das normas, regulamentos 
e directivas que legalmente a enquadram. 
Na verdade, e no joeirar dos antagónicos 
argumentos em disputa, estamos cientes de 
que pode afirmar-se que existe uma certeza – 
os aparelhos de medição em apreço não são 
(não é tecnicamente possível) totalmente 
fiáveis, e daí as existentes margens de erro 
(EMA) e preconizado desconto, conforme 
decorre, desde logo, das atrás assinaladas 
Portarias, sem perder de vista, no âmbito da 
Portaria nº 748/94, de 03/10, a norma NF X 
20-701. 
Ora, uma tal certeza, conjugada com a 
(quanto a nós subsistente), incerteza 
relativamente ao grau de fiabilidade de cada 
concreta medição, pois que, dúvidas não 
ocorrem de que a «calibragem» de tais 
aparelhos de medição apenas permite reter 
que só poderão ser utilizados caso se 
enquadrem dentro das estatuídas margens de 
erro, sem que se especifique o concreto 
segmento ou margem de erro, terá que ser 
interpretada à luz dos princípios que 
enformam o processo penal, os quais, e salvo 
melhor entendimento, nos encaminham para 
a opção pela interpretação que não 
prejudique o arguido por via da aplicação do 

princípio «in dubio pro reo», devidamente 
consagrado, desde logo, na Lei Fundamental 
(cfr. artigo 32º, nº 2, da Constituição da 
República Portuguesa). 
Tal como sustentámos já em Acórdãos 
anteriores (designadamente, os proferidos 
nos processos nºs. 556/07.7 GNPRT.P1 e 
56/09.0 GNPRT.P1), aderimos, pois, à 
argumentação (aqui tida como renovada) 
defendida no recente Acórdão desta Relação, 
datado de 21/01/09, relatado pelo 
Desembargador Melo Lima, da qual sobressai, 
em síntese, que «a incerteza irremovível e 
inultrapassável relativamente à existência e 
concreta expressão do desvio entre o valor da 
indicação e o valor padrão, inerente às 
medições ainda que efectuadas por 
alcoolímetros que obedeçam a todas as 
normas regulamentares, constitui fundamento 
para que se proceda – por aplicação dos 
princípios e regras probatórias que regem o 
processo penal – ao desconto do valor do erro 
máximo admissível definido no quadro anexo 
à Portaria nº 1556/2007 ao valor de TAS 
indicado no talão emitido pelo 
alcoolímetro»[4]. 
De resto, uma tal posição foi já igualmente 
assumida em Acórdãos proferidos nesta 
Relação, um datado de 04/02/09, relatado 
pela Desembargadora Paula Cristina 
Guerreiro, e um outro, datado de 15/10/08, 
relatado pela então Desembargadora (ora 
Conselheira do STJ) Isabel Pais Martins, ainda 
que neste último caso com aplicação apenas 
restrita aos casos em que a admissão do erro 
máximo admissível conduza a uma taxa 
inferior a 1,2 g/l, ou seja, em que deixe de se 
verificar o tipo objectivo do crime em apreço, 
com a inerente invasão do domínio contra-
ordenacional[5]. 
Cremos, pois, e muito modestamente, que tal 
tese, extensível a todas as situações, e não 
apenas àquelas em que daí decorra uma 
intromissão no domínio das contra-
ordenações, é a que melhor acolhe os 
princípios processuais, mormente o ali 
assinalado, pelo que, e com a devida 
adaptação ao caso vertente (o que agora vale 
para a Portaria 1556/07, de 10/12, tinha igual 
valor para a então vigente Portaria nº 748/94, 
de 13/08, agora apenas expressamente 
revogada por aquela), temos como certo 
(justo) que deve ser feito o desconto no 
concreto momento da realização do teste.  
 
Aqui chegados, e retomando a sentença em 
análise, verifica-se que o tribunal teve como 
assente que «No dia 22-03-2009, pelas 20h 
59m o arguido conduziu o veículo ligeiro de 
passageiros, marca "Citroen", modelo 
"Xantia", de matrícula ..-..-DR, naTravessa da 
Nova Giesta, Pedrouços, Maia» e que «Na 
ocasião acima referida era portador de uma 
taxa de álcool no sangue de pelo menos 1,12 
g/l».  
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A par, ali se inscreveu que «Com pertinência 
ao objecto de processo não se provaram 
quaisquer outros factos para além ou em 
contrário dos constantes no ponto anterior, 
designadamente que o arguido fosse portador 
de uma taxa de 1,21 g/l de álcool no 
sangue».  
Sempre e apenas naquilo que importa reter 
nesta altura, da sentença consta que «O 
tribunal fundou a sua convicção nas 
declarações do arguido, que admitiu ter 
conduzido a viatura depois de ter ingerido 
bebidas alcoólicas, ter efectuado o teste de 
pesquisa de álcool no sangue e ter o aparelho 
acusado taxa de 1,21 g/l., o que resulta 
igualmente da análise do talão junto a fls. 4-A 
dos autos. 
Todavia, o tribunal considera que a medição 
efectuada no aparelho Drager 7110MKIII P 
está sujeita a uma margem de erro, conforme 
a menção constante a fls. 18 do “manual de 
operações” do Drager 7110, divulgado pela 
sociedade “Tecniquitel” que introduziu tal 
aparelho em Portugal.  
O uso do dito aparelho no território nacional, 
com a característica descrita, foi validado 
através de “despacho de aprovação de 
modelo”, publicado a 25.09.1996 e em 
05.03.1998 (referente a alterações) e emitido 
pelo Instituto Português da Qualidade, 
entidade com competência para o efeito, nos 
termos do estatuído pelo Regulamento de 
Controlo Metrológico dos Alcoolímetros, 
aprovado pela Portaria 748/94, publicada no 
DR de 13.08.1994, na qual se definiam os 
requisitos a que tinham que obedecer os 
aparelhos destinados a efectuar as medições 
de álcool (sendo certo que tal Portaria se 
manteve em vigor até 11.12.2007, já que a 
ela aludia o Decreto Regulamentar 24/98, de 
30.10 e aludia a actual Lei 18/2007, de 
17.05, no seu art.º 14 n.º 2).  
Em tal Portaria aludia-se, de forma clara, ás 
margens de erros admissíveis nos 
alcoolímetros, que eram os definidos pela 
norma NF X-20-701, da Organização 
Internacional de Metrologia Legal.  
A Portaria 748/94 foi expressamente 
revogada pela Portaria 1556/2007, de 
10.12.2007, que aprovou o novo 
Regulamento do Controlo Metrológico dos 
Alcoolímetros, e na qual se continua a referir 
o Instituto Português da Qualidade como 
entidade competente para efectuar o controlo 
metrológico dos alcoolímetros.  
Nesta nova Portaria continua a aludir-se, de 
forma expressa no seu art.º 8.º, ás margens 
de erros admissíveis nos alcoolímetros, que 
são os definidos no anexo da própria Portaria.  
Assim sendo, não resta senão concluir, que o 
aparelho usado para medir o nível de álcool 
no sangue ao arguido nestes autos fornece 
um valor não totalmente rigoroso, porque 
sujeito a erro, que todavia se encontra 
compreendido dentro dos valores máximos 
legalmente admissíveis (motivo pelo qual o 

dito aparelho foi aprovado em Portugal e o 
seu uso continua a ser legal – cfr. art.º 10 da 
Portaria 1556/2007).  
A aplicação das apontadas margens de erro 
ao valor encontrado produz um intervalo de 
valores dentro do qual se há-de encontrar o 
valor de álcool no sangue de que o arguido 
era realmente portador (neste sentido, entre 
outros, Ac. TRP de 19.12.2007, relatado pelo 
Sr. Desembargador Pinto Monteiro, Ac. TRP 
de 02.04.2008, relatado pelo Sr. 
Desembargador José Carreto, e Ac. TRP de 
07.05.2008, relatado pelo Sr. Desembargador 
Luís Teixeira, todos em www.dgsi.pt).  
A DGV divulgou mesmo uma tabela (que foi 
remetida aos tribunais através da Circular 
101/2006 do Conselho Superior da 
Magistratura) na qual se faz aplicação prática 
do acima referido, encontrando-se previsto 
para cada valor de álcool no sangue, obtido 
através do aparelho Drager 7110, o valor 
mínimo a que tal há-de corresponder, ou seja, 
o valor de álcool no sangue de que, pelo 
menos, o sujeito ao teste há-de ser portador, 
deduzida a margem de erro máximo aplicável.  
De acordo com tal tabela, que se tem como 
boa, a uma taxa de álcool no sangue de 1.21 
g/l corresponde, pelo menos o valor de 1.12 
g/l, que é o valor que se considera nestes 
autos, atento até o princípio in dubio por reo, 
sendo certo que em audiência não se 
vislumbrou a possibilidade de produzir 
qualquer meio de prova adicional com vista a 
sanar esta questão e se entende, na esteira 
nomeadamente do Ac. TRP de 10.09.2008 
(recurso 3109/08-4) e de 21.05.2008 
(recurso1716/08) que a confissão produzida 
em audiência se reporta tão só à condução, 
realização do teste e valor que este indicou e 
não à taxa de álcool no sangue de que o 
arguido era concreta e efectivamente 
portador, facto que não está abrangido pelo 
seu conhecimento pessoal, antes pressupõe 
um juízo técnico».  
 
Ora bem. 
 
Pretendia o recorrente que se considerasse a 
taxa de 1,21 g/l, a registada pelo aparelho, 
pois que, os erros a que aludem as Portarias 
748/94 e 1556/07 são considerados apenas 
nas operações de aprovação e verificação dos 
aparelhos em apreço, em termos que 
explicita, daí fazendo sobressair o invocado 
erro notório na apreciação da prova. 
Cremos, porém, que não lhe assiste razão 
alguma. 
Na verdade, a sentença em apreço considerou 
como provado que nas aludidas circunstâncias 
o arguido conduzia o referenciado veículo com 
uma taxa registada de 1,12 g/l, tendo 
considerado não provado que o arguido fosse 
portador de uma taxa de 1,21 g/l. Logo a 
seguir, explicou, clara e exaustivamente, as 
razões por que foram fixados tais factos (além 
dos demais, obviamente), conforme decorre 
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da analisada «convicção do tribunal» ali 
inserta. E, finalmente, daí fez derivar a lógica 
e coerente decisão que um tal quadro fáctico, 
no cotejo com o tipo em apreço, impunha. 
Ou seja, os salientados factos, provados e não 
provado, constituem a face visível da 
aplicação do princípio «in dubio pro reo», ali 
seguido e devidamente explicitado, tudo 
adentro de um processo decisório lógico, 
racional e coerente, facilmente apreensível, 
não se descortinando, pois, onde poderá 
radicar o invocado vício de erro notório na 
apreciação da prova, tal como pretende o 
recorrente. 
Na verdade, sustentando nós que é na 
aplicação do princípio da presunção de 
inocência que radica a apreensão do valor a 
atender, ou seja, o assinalado desconto, este 
terá que ter uma expressa repercussão ao 
nível dos correspondentes factos, pois que se 
trata da aplicação de um princípio de prova 
directamente vinculante, daí resultando que a 
fixação da culpa depende da prévia e 
inequívoca verificação dos correspondentes 
factos que permitam uma tal imputação. O 
que vale por dizer que a dúvida irreversível 
em sede probatória há-de reverter-se em 
favor do arguido, princípio que implica 
também que ao arguido não possa ser 
imposto um qualquer ónus probatório, 
designadamente, e tal como alega o 
recorrente, a ausência de pretensão do 
arguido quanto à realização de contra-
prova[6]. 
Ou seja, tratando-se de um princípio de 
prova, o correspondente facto fixado tem que 
ser explicado/fundamentado. E tal sucedeu no 
caso vertente. 
Assim sendo, e tal como resultava já do 
antecedente enquadramento e da nossa 
perfilhada tese ali bem expressa, limitar-nos-
emos a aderir integralmente aos fundamentos 
da sentença recorrida, por simplicidade, aqui 
tidos como renovados (o que corresponde, 
como óbvio reverso, à não concordância com 
os igualmente ponderados argumentos aqui 
trazidos pelo recorrente), salientando-se 
apenas expressamente que concordámos 
igualmente que a existente confissão não 
impossibilita o raciocínio mantido na sentença 
em apreço no tocante à TAS atendida, pois 
que aderimos à posição que encara a 
confissão apenas dentro do âmbito daquilo 
que é possível conhecer ou, se quisermos, 
directamente apreender. 
Na verdade, a confissão, desde que não haja 
suspeita de estar inquinada, vale apenas na 
estrita medida daquilo que é possível ao autor 
da mesma conhecer, isto é, os factos em que 
directamente participou ou a que assistiu. Ou 
seja, no caso do exame para pesquisa de 
álcool, e tal como sustentado no Acórdão 
desta Relação, datado de 15/10/08, relatado 
pelo Desembargador Luís Teixeira, «o que o 
arguido, no fundo, confessa, é que naquele 
dia e hora e demais circunstâncias de 

ocorrência dos factos, tendo-lhe sido feito o 
teste de alcoolemia, aceita como sendo o 
resultado o então obtido pelo aparelho»[7]. 
Pelo que, e também por este prisma, a 
sentença recorrida não merece reparo algum. 
 
Em suma: 
 
Neste contexto, e conforme decorre do 
anteriormente exposto, não se encontra no 
texto da sentença recorrida, por si ou 
conjugado com as regras da experiência 
comum, qualquer dos vícios previstos no 
artigo 410º, nº 2, do Código de Processo 
Penal, de que, e para além do invocado, 
oficiosamente poderia conhecer-se[8], além 
de que, e pelas apontadas razões, não se vê 
razão para alterar os factos provados, tal 
como sustentava o recorrente.  
Face ao que vai dito, fica prejudicado o 
conhecimento da terceira e subsequente 
questão enunciada (a da preconizada 
condenação do arguido). 
 
III – Dispositivo: 
 
Pelo exposto, os juízes acordam em negar 
provimento ao recurso interposto pelo 
Ministério Público. 
 
Sem custas (face à legal isenção do 
recorrente). 
 
Notifique. 
 
Porto, 04/11/2009[9]. 
António José Moreira Ramos 
David Pinto Monteiro 
________________ 
[1] Dizemos à partida, pois que em caso de 
ulterior incumprimento da fixada suspensão 
provisória, o processo deverá prosseguir, 
conforme decorre do estipulado no artigo 
282º, nº 4, do Código de Processo Penal. 
[2] Vide Ac. citado, in http://www.tribunal 
constitucional.pt. 
[3] Neste sentido, vide o Ac. da Relação de 
Lisboa datado de 21/12/05, citado in Vinício 
Ribeiro, Código de Processo Penal, Notas e 
Comentários, Coimbra editora, 2008, pág. 
817.  
[4] Vide, http://www.dgsi.pt. 
[5] Vide ambos os citados Acórdãos in 
http://www.dgsi.pt. 
[6] Vide, quanto a este aspecto, o aresto para 
que remete a nota 4, relatado pelo 
Desembargador Melo Lima, aqui seguido, 
anotando-se que uma tal interpretação 
decorre de doutrina sustentada pelo Prof. 
Germano Marques da Silva, no Curso de 
Processo Penal ali anotado.  
[7] Acórdão que pode ser consultado in 
http://www.dgsi.pt. 
[8] Conforme decorre do Acórdão nº 7/95 do 
STJ, publicado no DR I-A, de 28/12/95, que 
fixa jurisprudência obrigatória.  
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[9] Composto e revisto pelo relator - versos 
em branco (artigo 94º, nº2, do Código de 
Processo Penal). 
 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7059 
 
 
 
1ª secção criminal 
Proc. nº 535/04.6GBVLG 
_____________________ 
 
Acordam em conferência no Tribunal da 

Relação do Porto: 
 
 
I – RELATÓRIO: 
 
No processo comum (tribunal singular) 
n.º535/04.6GBVLG, do .º juízo do Tribunal 
Judicial da Comarca de Valongo em que é 
assistente e demandante B………., por 
sentença proferida e depositada no dia 6-3-06 
da qual não foi interposto recurso, foi o 
arguido C………. condenado, pela prática de 
um crime de maus tratos a cônjuge, p.p. pelo 
artº 152º nº2 do CP, na pena de 2 (dois) 
anos de prisão, suspensa na sua execução 
pelo período de 5 anos a contar da data do 
trânsito em julgado da decisão, sujeita a 
regime de prova, com a condição de o 
arguido, no prazo de quatro meses, a contar 
da data do trânsito em julgado da presente 
sentença, comprovar nos autos o pagamento 
à assistente, B………., da indemnização 
10.000€, e ainda na pena acessória de 
proibição de contactar a assistente, e da 
obrigação de se afastar da residência desta 
pelo período de dois anos a contar do trânsito 
em julgado. 
Na sequência de o arguido ter requerido a 
reabertura da audiência nos termos do artº 
371º- A do CPP, para aplicação da Lei mais 
favorável atenta a nova redacção do nº5 do 
artº 50º do CP, foi proferida sentença 
constando do respectivo dispositivo o 
seguinte: 
(Pelo exposto considerando o regime 
sancionatório resultante da entrada em vigor 
da Lei nº 59/2007, de 4 de Setembro, decido 
não alterar a sentença de fls.507 ss … 
Custas pelo condenado, fixando-se a taxa de 
justiça em 1 UC, ao abrigo do artº 84º do 
CCJ..) 

* 
Inconformado, o arguido A. interpôs recurso, 
retirando da respectiva motivação as 
seguintes conclusões:  

(1. O recorrente, foi condenado por crime p.p. 
pelo artº 152º nº2 do C.P., em vigor com a 
redacção que lhe foi dada pela Lei nº7/2000 
de 27 de Maio. 
(2. A pena aplicada de 2 anos de prisão, 
suspensa por 5 anos, estava contida dentro 
de um mínimo e de um máximo de um a 5 
anos. 
(3. Constitui portanto já caso julgado. 
(4. As alterações ao C.P.P. determinam no 
seu artº 50º, nº5 que a suspensão da pena 
não pode ser superior a esta. 
(5. O que claramente, é mais favorável ao 
recorrente.Pelo que, 
(6. tal regime lhe deve ser aplicado por 
imposição do nº4, do artº 2º nº2 do C.P. 
conjugado com o nº5, do artº 50º do C.P.P. 
(7. Ao não considerar tais disposições, violou-
as o Meritíssimo “Juiz a quo! …) 
 
E conclui nos seguintes termos: 
 
(Termos em que e no mais de direito …deverá 
ser revogada a sentença proferida, reduzindo-
se a suspensão da pena, e declarando-se a 
mesma extinta..) 
 
O Magistrado do Ministério Público respondeu, 
pugnando pela improcedência do recurso. 
Nesta instância, o Exmº Procurador-Geral 
Adjunto emitiu parecer no sentido de ser 
negado provimento ao recurso. 
Cumprido o artº 417º nº2 do CPP, respondeu 
o recorrente pugnando pela procedência do 
recurso. 
 
Foram colhidos os vistos legais e realizou-se a 
conferência. 
 
A sentença recorrida deu como provados os 
seguintes factos: 
(Proceder-se-á à ponderação do novo regime 
sancionatório consagrado na nova redacção 
dada ao Código Penal pela Lei n.º 59/2007, 
de 04-09, cuja entrada em vigor ocorreu no 
dia 15-09-2007 (cfr. art. 13° do aludido 
diploma), quanto aos factos ponderados na 
sentença de fls. 507 e ss ..  
Para tanto, cumpre atentar na seguinte 
factualidade aí dada como provada:  
1.O arguido casou com a assistente, B………., 
no dia 15-08-1976, tendo o casal duas filhas, 
maiores, chamadas D………. e E……….;  
2. Logo após o casamento, arguido e 
assistente emigraram para França, onde 
viveram alguns anos;  
3. Após, arguido e assistente regressaram a 
Portugal, onde viveram durante cerca de um 
ano;  
4. De seguida, arguido e assistente voltaram 
a emigrar para França, onde viveram alguns 
anos, até a assistente regressar, com as duas 
filhas do casal, a Portugal, ficando o arguido a 
trabalhar em França e a visitar a família entre 
quatro a seis vezes por ano, designadamente, 
na altura das férias do Verão, Natal, Páscoa;  
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5. Há cerca de quatro anos, o arguido 
regressou definitivamente a Portugal, 
passando a viver com a mulher e filhas na 
residência situada na Rua ………., n.º .., em 
………., Valongo;  
6. Desde o casamento o arguido tem sido 
agressivo para com a assistente;  
7. Logo cerca de 15 dias após o casamento, o 
arguido bateu na assistente, desferindo uma 
bofetada na cara desta;  
8. Desde o casamento e, com mais 
frequência, desde que regressou a Portugal 
definitivamente, o arguido, sempre na 
residência do casal, passou a discutir com a 
assistente, chamando-a de puta, burra, que 
não vale para nada, não presta para nada, 
ameaçando-a que lhe bate e, por vezes, 
desferindo-lhe bofetadas na cara e outras 
zonas da cabeça, empurrando-a contra a 
parede;  
9. Durante as discussões referidas em 8, tem 
sido frequente o arguido partir os objectos 
que encontre à mão e mobiliário existente na 
residência;  
10. O referido em 8 e 9 ocorreu mesmo 
quando a assistente se encontrava grávida e, 
após, diante das duas filhas do casal;  
11. Desde que casaram, o arguido proibiu a 
assistente de trabalhar;  
12. Há cerca de 6 ou 7 anos, por a assistente 
ter dito à sua sogra - mãe do arguido-, que 
este lhe dava maus tratos, o arguido puxou 
os cabelos da assistente, arrastou a até ao 
telefone, apontou-lhe uma faca de cozinha e 
disse-lhe para telefonar à sogra desta e dizer-
lhe que lhe dava maus tratos e que lhe 
cortava a língua (à assistente);  
13. Há cerca de 3 ou 4 anos, na noite de 
Natal, o arguido, depois de uma discussão 
que encetou com a assistente motivada pela 
data do início da consoada, colocou uma 
cómoda atrás da porta do quarto do casal e 
proibiu a assistente de nele entrar e dormir;  
 
14. Por isso, nessa noite, a assistente não 
conseguiu entrar no quarto do casal e dormiu 
noutra assoalhada da residência;  
15. Quase diariamente, em especial quando 
está zangado, o arguido liga televisões e rádio 
existentes na residência do casal com o 
volume elevado, quase no nível máximo dos 
aparelhos, para perturbar o descanso e 
tranquilidade da assistente e provocar-lhe 
irritação;  
16. Em meados de 2004, a assistente tentou 
dar início ao processo de divórcio, o que 
contou ao arguido;  
17. Então, o arguido disse à assistente que a 
matava caso não desistisse do divórcio;  
18. Com medo de que algum mal provocado 
pelo arguido lhe acontecesse, 
designadamente, a sua morte, a assistente 
desistiu de se divorciar do mesmo. 
19. No dia 21-12-2004, cerca das 21H00, o 
arguido chegou a casa e ligou televisões e 
rádio ao mesmo tempo;  

20. Após, o arguido dirigiu-se à assistente e 
perguntou-lhe pelas chaves do veículo do 
casal;  
21. Em seguida, como a assistente lhe disse 
que as chaves se encontravam na sua 
carteira, o arguido pegou nesta e atirou-a 
contra a face da assistente, atingindo-a no 
nariz;  
22. Em consequência directa e necessária de 
tal actuação, a assistente sofreu edema no 
nariz, com dor à mobilização, que lhe 
provocou imediato sangramento;  
23. Então, o arguido disse à assistente para 
chamar a GNR, chamou-a de puta e dirigiu-se 
para outra divisão da residência, sem lhe 
prestar qualquer assistência;  
24. Após, a assistente telefonou à filha 
D………., a quem pediu auxílio para a levar ao 
hospital, a fim de receber tratamento aos 
ferimentos acima mencionados;  
25. De imediato, a D………. e marido desta 
acorreram à residência do casal, onde aquela 
confrontou o arguido, seu pai, com a situação 
apresentada pela assistente;  
26. Em resposta, o arguido disse à filha para 
se meter na sua vida e para ir para sua casa;  
27. Regressados assistente, D………. e marido 
desta do hospital, o arguido disse ao genro 
para ir chular os seus pais, que não voltava a 
entrar na sua casa;  
28. As lesões referidas em 22 levaram 8 dias 
para a sua cura, sem afectação da capacidade 
de trabalho;  
29. No dia 22-12-2004, cerca das 22H00, o 
arguido começou a ameaçar a assistente e a 
filha E………. de que iria partir tudo;  
30. Na mesma ocasião, o arguido chamou a 
assistente de puta e de vaca e disse-lhe que 
andava a "dar a cana" e que a matava; 
31. Após, o arguido entrou no quarto onde a 
assistente dormia e tinha as suas coisas e 
rasgou-lhe várias peças de roupa e partiu 
diversos objectos aí existentes;  
32. Alguns dias mais tarde, o arguido 
telefonou ao genro e propôs-lhe um encontro 
em local não concretamente apurado, para 
acertarem contas, com intenção de desafiar 
este para o confronto físico;  
33.O genro do arguido não aceitou a proposta 
deste;  
34. Em data não concretamente apurada, mas 
posterior ao regresso definitivo do arguido a 
Portugal, num Domingo, durante um almoço 
realizado no quintal da residência do casal, 
com a D………. e marido presentes, o arguido 
discutiu com a assistente;  
35. Como a D………. assumiu a defesa da mãe, 
o arguido disse-lhe: "o que queres minha 
puta, és igual à tua mãe, mete-te na tua 
vida";  
36.De seguida, o arguido partiu um televisor 
que se encontrava perto;  
37.No dia 16-01-2005, pelas 10RDD, o 
arguido colocou umas louças e o papel escrito 
constante de fls. 38 dos autos em cima de 
uma mesa;  
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38. O escrito constante de fls. 38 tem o 
seguinte teor: "podes também levar isto para 
onde levastes as outras coisas, mas vais 
precisar de chamar a G.NR. e vais ter razões 
para o fazer desta vez";  
39.Com receio de que o arguido lhe fizesse 
algum mal, a assistente chamou a GNR;  
40.Por volta da hora do almoço, o arguido 
colocou móveis junto da porta de entrada da 
residência do casal, impedindo a assistente e 
a filha mais nova de entrarem;  
41. Na mesma ocasião, o arguido retirou 
todas as louças e objectos de decoração que 
havia na sala e, no seu lugar, colocou 
garrafas, latas de óleo e peças de 
automóveis, dizendo à ofendida "que no 
futuro era assim que ia viver";  
42. Com receio de que algum mal lhes fosse 
feito pelo arguido, a assistente e a filha mais 
nova chamaram a GNR e saíram de casa; 
43. Devido à actuação do arguido, a 
assistente apresenta humor deprimido, 
ansiedade e sofre de transtorno de adaptação 
na forma de reacção depressiva prolongava;  
44. Devido ao estado que apresenta, referido 
em 43, a assistente solicitou apoio junto da 
APAV, instituição que lhe tem provido apoio 
psicológico e local para habitar;  
45. O arguido sempre previu e quis actuar da 
forma acima descrita, com intenção de causar 
sofrimento físico e psíquico à assistente, 
designadamente, dores, receio de que algum 
mal lhe acontecesse e ofender a honra e 
consideração da mesma, o que conseguiu, 
sabendo bem que a sua conduta era proibida 
e punida por Lei;  
46. O arguido não tem antecedentes 
criminais;  
47. O arguido é pessoa honesta e 
trabalhadora e preocupada em prover o seu 
agregado familiar, constituído por filhas e 
mulher, de boas condições de conforto e de 
garantir às suas filhas o acesso ao ensino;  
48.O arguido ajuda as filhas com frequência, 
designadamente, efectuando reparações nos 
seus veículos sem qualquer retribuição;  
49.O arguido e assistente são donos de vários 
prédios urbanos e de terrenos, além de dois 
automóveis e de quantias depositadas em 
instituições de crédito não concretamente 
apuradas;  
50. O arguido trabalha actualmente como 
mecânico de automóveis numa oficina que é 
sua, auferindo rendimento mensal não 
concretamente apurado;  
51. O arguido, quando esteve emigrado em 
França sozinho, sempre enviou para a 
assistente o dinheiro necessário para o 
sustento do agregado familiar;  
52. O arguido comprou uma casa para 
albergar os seus sogros, pais da assistente, 
os quais não tinham uma habitação para 
viverem;  
53. O arguido apresenta predisposição 
paranóide, é desconfiado e com controle 
emocional deficitário, com tendência para a 

externalização e predisposição para a 
passagem ao acto, orientado para o trabalho. 
com tendência para ser impaciente e 
autoritário nas relações com os outros.  
54.O arguido actuou sempre com capacidade 
de avaliar a ilicitude da sua conduta e de se 
determinar de acordo com tal avaliação, sem 
qualquer alteração psicopatológica do perfil da 
sua personalidade;  
55. Por despacho de fls. 190 e ss., proferido 
em 19-07-2005, foram aplicadas ao arguido 
as medidas de coacção de afastamento da 
residência do casal, situada na Rua ………., n.º 
.., em ………., Valongo, e de proibição de 
contactar a assistente;  
56. Após tal decisão, de que o arguido ficou 
bem ciente, o mesmo voltou a procurar e a 
contactar a assistente na residência acima 
referida pelo menos por duas vezes, tendo 
numa delas, lhe apertado o pescoço com 
intenção de a magoar e lhe causar medo de 
que algum mal contra a vida ou saúde lhe 
acontecesse. …) 

* 
Constitui jurisprudência corrente dos tribunais 
superiores que o âmbito do recurso se afere e 
se delimita pelas conclusões formuladas na 
respectiva motivação, sem prejuízo da 
matéria de conhecimento oficioso. 
No caso vertente e vistas as conclusões do 
recurso, a questão a decidir é se por força da 
aplicação da Lei mais favorável ao arguido, 
face à alteração introduzida pela lei 
nº59/2007, o período da suspensão da pena 
deve ser automaticamente reduzido, com a 
consequente extinção da mesma. 

* 
II - FUNDAMENTAÇÃO: 
 
Pretende o recorrente que lhe seja aplicado o 
novo regime consagrado no nº5 do artº 50º 
do CP face ao nº4 do artº 2º do CP. 
Para aquilatar da pretensão do recorrente há 
que considerar os seguintes dados: 
O arguido foi condenado nos autos pela 
prática de um crime de maus tratos a cônjuge 
p.p. pelo artº 152º nº2 do CP na pena de 2 
(dois) anos de prisão, suspensa na sua 
execução pelo período de 5 anos a contar da 
data do trânsito em julgado da decisão, 
sujeita a regime de prova, com a condição de 
o arguido, no prazo de quatro meses, a contar 
da data do trânsito em julgado da presente 
sentença, comprovar nos autos o pagamento 
à assistente, B………., da indemnização 
10.000€, e ainda na pena acessória de 
proibição de contactar a assistente, e da 
obrigação de se afastar da residência desta 
pelo período de dois anos a contar do trânsito 
em julgado. 
À data da prática dos factos e daquela 
condenação o ilícito em causa era punido com 
pena de prisão de 1 a 5 anos. (redacção da lei 
nº7/2000). 
Por sua vez à data dos factos e da 
condenação sofrida, dispunha o artº 50º nº5 
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do CP, que o período de suspensão da pena “ 
é fixado entre 1 a 5 anos a contar do trânsito 
em julgado do recurso”.  
Após as alterações introduzidas ao Código 
Penal pela Lei nº59/2007, os factos dados 
como provados, integram actualmente a 
prática pelo arguido do crime p.p. pelo artº 
152º nº1, aº a) e 2 do CP, como bem fez o 
Tribunal recorrido, e que o arguido também 
não questionou em sede de recurso. 
Sendo que, por força daquelas alterações, 
actualmente o período de suspensão da pena 
tem igual duração à da pena determinada na 
sentença, mas nunca inferior a 1 ano, a 
contar do trânsito da decisão. Cfr. artº 50º 
nº5 do CP.  
Há ainda que ter em consideração o disposto 
no artº 2º do CP, que dispõe sobre a 
aplicação da lei no tempo. E no que à questão 
a decidir interessa, dispõe o nº4 de tal 
preceito que “ Quando as disposições penais 
vigentes no momento da prática do facto 
punível forem diferentes das estabelecidas em 
leis posteriores, é sempre aplicado o regime 
que concretamente se mostrar mais favorável 
ao agente;” (redacção idêntica à anterior às 
alterações introduzidas) passando agora a 
constar da parte final que “se tiver havido 
condenação, ainda que transitada em julgado, 
cessam a execução e os seus efeitos penais 
logo que a parte da pena que se encontrar 
cumprida atinja o limite máximo da pena 
prevista na lei posterior.” [1]  
Face a esta alteração, desapareceu pois o 
limite do trânsito em julgado da sentença 
condenatória, imposto pela anterior redacção 
do nº4 do artº 2 do CP. 
Com a introdução do artº 371-A do CPP, 
permitiu-se, a nível processual, a aplicação do 
regime penal em concreto mais favorável ao 
arguido, naqueles casos em que a condenação 
já transitou, mas em que ainda não cessou a 
execução da pena.  
Tem vindo a jurisprudência, designadamente 
desta relação, [2] a decidir de forma 
maioritária, que face ao último segmento do 
nº4 do artº 2º do CP, quando o período de 
suspensão da pena tiver já decorrido face à 
lei nova, esta cessará imediatamente, de 
forma oficiosa, e sem necessidade de 
proceder sequer à reabertura da audiência 
nos termos do artº 371º A do CPP, por não 
estar em causa a determinabilidade da pena 
concreta, designadamente no que concerne 
ao período de suspensão, agora 
automaticamente definido pela pena concreta 
aplicada.  
Conquanto tal posição actualmente, tal 
posição nos mereça algumas reservas, - nos 
casos em que se aplica aquele segmento do 
artº 2º nº4, ao período de suspensão da pena 
-, a verdade é que, sempre a aplicabilidade 
imediata do último segmento do artº 2º nº4, 
pressupõe que simultaneamente à alteração 
do nº5 do artº 50º do CP não tenha também 
sido alterada a moldura abstracta do crime 

em causa. É que neste caso, só através de 
uma apreciação global, -ou em bloco- do 
regime concretamente mais favorável, se 
pode concluir em concreto por qual dos 
regimes é mais favorável. [3] 
A não ser assim, da aplicabilidade imediata do 
último segmento do nº4 do artº 2º, do CP, 
resultariam na prática desigualdades em 
casos como o dos autos em que a moldura da 
pena abstracta foi aumentada, conforme o 
agente já estivesse a cumprir pena à data da 
entrada em vigor da Lei 59/2007, ou se pelo 
contrário, só após a entrada em vigor da 
referida lei fosse julgado. O que seria afinal 
obter precisamente um resultado oposto 
àquele que se perseguiu com a limitação à 
tutela do caso julgado penal, estatuída no artº 
29º nº5 da CRP.  
Daí que nos casos em que simultaneamente 
tenha havido alteração da moldura penal 
abstracta do crime, e em que como tal, o 
período máximo da suspensão que o 
legislador passou a considerar, seja o da 
própria duração da pena de prisão que aquela 
pena suspensa tem como pressuposto formal 
de aplicação, só através da reabertura de 
audiência nos termos do artº 371-º A do CPP, 
com vista a determinar qual o regime mais 
favorável ao arguido, se possa então aferir se 
a pena ainda que seja uma pena de 
substituição, e como tal uma pena autónoma, 
[4] como é o caso da pena de suspensão da 
pena de prisão, se encontra ou não já 
cumprida, por ter sido atingido o período 
máximo de suspensão previsto [5], perante o 
regime aplicável. 
Ora o Tribunal recorrido, após proceder à 
comparação em bloco do actual e do anterior 
regime, tendo presente além da moldura 
abstracta da pena, os critérios ponderados na 
sentença proferida anterior que considerou 
pertinentes à luz do novo regime, concluiu 
pela aplicação face ao actual regime, da pena 
de prisão de três anos suspensa – 
necessariamente face ao disposto no nº5 do 
artº 50º - pelo período de três anos. 
Considerados os factos provados e a actual 
moldura penal prevista actualmente para o 
ilícito praticado pelo arguido, p.p. pelo artº 
152º nº1, aº a) e 2 do CP, o qual é 
actualmente punido com pena de prisão de 2 
a 5 anos, a pena encontrada de 3 anos, de 
prisão, também suspensa na sua execução 
por três anos sujeita ao regime de prova, com 
a condição nela imposta, ao abrigo dos artº 
50º, nº1,2,3,4 e 5 e 53º do CP, mostra-se 
adequada face aos critérios resultantes do 
artº 71º do CP, não tendo sido questionado 
sequer pelo recorrente os critérios em 
questão. Igualmente se mostrando adequada 
face à actual redacção do artº 152º nº4 do 
CP, e aos supra referidos critérios a aplicação 
ao arguido da pena acessória aplicada, o que 
de resto também não é questionado  
O que o recorrente questiona na sua 
motivação, é o facto de o Tribunal ter face à 
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nova lei, concluído pela aplicação de uma 
pena de prisão de três anos, “esquecendo-se 
que ninguém pode ser julgado duas vezes 
pelo mesmo crime”. Como já referido, a tutela 
do caso julgado penal, foi limitada pelo artº 
2º nº4 do CP, ao eliminar a ressalva de caso 
julgado como limite à aplicação da lei mais 
favorável. E por outro lado, se à partida está 
vedado por força do princípio de aplicação ao 
arguido da lei mais favorável, consagrado no 
artº 2ºdo CP – enquanto reflexo da 
consagração de tal princípio no artº 29º nº4 
da CRP, a aplicação de pena mais gravosa ao 
arguido, a verdade é que o Tribunal 
Constitucional, já se pronunciou no sentido de 
“ Não julgar inconstitucional a norma 
constante do artº 371º -A do Código de 
Processo Penal, na redacção aditada pela 
Leinº48/2007, de 29 de Agosto, quando 
interpretada no sentido de permitir a 
reabertura da audiência para aplicação de 
nova lei penal que aumenta o limite máximo 
das penas concretas a considerar, para efeitos 
de suspensão de execução de pena privativa 
da liberdade”.[6] 
Ou seja, quando está em causa a aplicação ao 
arguido do regime mais favorável, o caso 
julgado penal, sofre limitações –as 
estritamente necessárias – para o alcance 
daquele desígnio. 
E foi o que o tribunal recorrido fez no caso 
dos autos, com vista à determinação do 
regime mais favorável ao arguido, para 
efeitos de poder decidir ou não se a pena 
podia ser ou não declarada extinta, tendo sido 
o recorrente quem na sua motivação 
“misturou” os dois regimes penais e não o 
tribunal recorrido, que como se impunha fez a 
aplicação em bloco de cada um dos regimes 
penais aplicáveis.  
E nesta comparação de regimes concluiu o 
Tribunal, ser mais favorável o regime em 
vigor à data dos factos, por considerar que a 
aplicação de uma pena de prisão superior, 
ainda que com um período de suspensão 
inferior, resultaria sempre num agravamento 
da situação do arguido. 
E tal opção também não nos merece censura, 
já que se por um lado o período de suspensão 
é reduzido, a pena de prisão é porém 
aumentada, o que em concreto se mostra 
sempre mais desfavorável ao arguido. È que 
como referem o Conselheiro Jubilado Victor 
Sá Pereira e o advogado Alexandre Lafayette, 
“A lei mais benigna é a que, à aplicação 
produz, no caso concreto, o resultado mais 
favorável para o agente. Pode todavia, 
acontecer que determinada lei seja em parte, 
mais benévola e, em parte, mais severa do 
que outra.” [7]  
Assim terá o recurso de improceder, quer 
quanto à pretendida redução automática do 
período de suspensão, quer quanto à 
pretensão de ver declarado extinto o período 
de suspensão da pena. 

* 

* 
III – DISPOSITIVO: 
 
Pelo exposto, acordam os juízes desta 
Relação em: 
Em negar provimento ao recurso, 
confirmando a sentença recorrida. 
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de 
justiça em 4UC. 
Elaborado e revisto pela relatora 

* 
* 

Porto, 11/11/2009 
Lígia Ferreira Sarmento Figueiredo 
José Manuel da Silva Castela Rio 
__________________________ 
[1] Sublinhado nosso.  
[2] Cfr. Ac.RP 20/4/2009, proferido no proc. 
30/06.9PEVNG e Ac. RP de, proferido no proc. 
nº674/04.3GBVNG.P1 
[3] Cfr.Paulo Pinto de Albuquerque, 
comentário do Código Penal 2ª edição, UCP, 
Lisboa, Dez 2008, pág 51 
[4] Cfr. Jorge de Figueiredo Dias, As 
Consequências jurídicas do Crime Aequitas, 
Editorial Notícias, 1993, p.327 e 337. 
[5] Aliás o já citado acórdão proferido no 
proc. nº 674/04.3GBVNG.P1 desta Relação, 
ao afirmar que o teor do actual artº 50º nº5 
do CP não permite em comparação de 
regimes, para escolha do mais favorável ao 
arguido nos termos do artº 2º nº4 do CP, 
agravar a pena de prisão aplicada, 
expressamente enquadra tal afirmação – “em 
casos que não tenha havido alteração da 
respectiva moldura abstracta do crime em 
questão-”. 
[6] Ac.TC 164/2008, DR, II série, de 10 de 
Abril de 2008. 
[7] Cfr. Código Penal anotado e Comentário, 
Quid Júris, 2008, pág .60. 
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Sumário nº 7062 
 
 
 
Recurso 96/08.7SFPRT.P1 

* 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
Nos autos de processo comum colectivo 
96/08.7SFPRT da .ª Vara Criminal do Círculo 
do Porto, mediante acusação do M.º P.º foram 
submetidos a julgamento os arguidos: 
1. B………., solteiro, empregado de balcão, 
nascido a 15/01/1987, na freguesia de ………., 
Porto, filho de C………., residente na Rua 
………., n.º .., ……, Porto;  
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2. D………., solteira, doméstica, nascida a 
09/09/1957, em ………., Porto, filha de E………. 
e de F………., residente no ………., Bloco .., 
entrada …, casa .., Porto; 
3. G………., solteiro, empregado hoteleiro, 
nascido a 10/05/1986, em ………., Porto, filho 
de H………. e de I………., residente no ………., 
Bloco .., entrada …, casa .., Porto; 
4. J………., solteiro, taqueiro (desempregado), 
nascido a 09/05/1978, em ………., Porto, filho 
de K………. e de L………., residente na ………., 
entrada .., casa ., Porto; 
5. M………., solteiro, estudante, nascido a 
03/03/1992, em ………., Porto, filho de N………. 
e de O………., residente no ………., Bloco .., 
entrada …, casa .., Porto; 
6. P………., solteiro, desempregado, nascido a 
06/03/1985, no ………., Porto, filho de Q………. 
e de S………., residente no ………., Bloco .., 
entrada …, casa .., Porto; e 
7. T………., servente (desempregado), nascido 
a 20/12/1980, em ………., Porto, filho de 
U………. e de V………., residente no ………., Bloco 
.., entrada …, casa .., Porto 
Era-lhe imputada, em co-autoria material, a 
prática de um crime de tráfico de 
estupefacientes, p. e p. pelos artigos 21º, n.º 
1 do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22/1, com 
referência às Tabelas I-A, I-B e I-C deste 
diploma legal.  
 
Efectuado o julgamento foi proferido acórdão, 
que assim decidiu: 
a) Condenou o arguido B………., como autor 
material de um crime de tráfico de 
estupefacientes, p. e p. pelo artigo 21º, n.º 1 
do DL 15/93, de 22/1, na pena de quatro 
anos e seis meses de prisão; 
b) Condenou a arguida D………., como 
cúmplice de um crime de tráfico de 
estupefacientes, p. e p. pelos artigos 27º do 
Código Penal e 21º, n.º 1 do DL 15/93, de 
22/1, na pena de dois anos e nove meses de 
prisão, que declarou suspensa na sua 
execução pelo mesmo período, sujeita a 
regime de prova assente num plano individual 
de readaptação com incidência na procura de 
inserção laboral a tempo inteiro e 
comparência às consultas no CAT; 
c) Condenou o arguido G………., como autor 
material de um crime de tráfico de 
estupefacientes, p. e p. pelo artigo 21º, n.º 1 
do DL 15/93, de 22/1, na pena de quatro 
anos e três meses de prisão, que declarou 
suspensa na sua execução pelo mesmo 
período; 
d) Condenou o arguido J………., como autor 
material de um crime de tráfico de menor 
gravidade, p. e p. pelo artigo 25º, al. a) do DL 
15/93, de 22/1, na pena de dois anos de 
prisão, que declarou suspensa na sua 
execução pelo mesmo período, sujeita a 
regime de prova, assente num plano 
individual de readaptação com incidência na 
procura de inserção laboral a tempo inteiro e 
comparência às consultas no CAT; 

e) Condenou o arguido M………., como autor 
material de um crime de tráfico de 
estupefacientes, p. e p. pelos artigos 4º do DL 
401/82, de 23 de Setembro, 23º do Código 
Penal e 21º, n.º 1 do DL 15/93, de 22/1, na 
pena de três anos de prisão, que declarou 
suspensa na sua execução pelo mesmo 
período, sujeita a regime de prova, assente 
num plano individual de readaptação com 
incidência na procura de inserção laboral a 
tempo inteiro e comparência às consultas no 
CAT; 
f) Condenou o arguido T………., como autor 
material de um crime de tráfico de menor 
gravidade, p. e p. pelo artigo 25º, al. a) do DL 
15/93, de 22/1, na pena de dois anos de 
prisão, que declarou suspensa na sua 
execução pelo mesmo período, sujeita a 
regime de prova, assente num plano 
individual de readaptação com incidência na 
procura de inserção laboral a tempo inteiro e 
comparência às consultas no CAT; 
g) Absolveu o arguido P………. do crime que 
lhe era imputado; 
h) Absolveu os arguidos D………., J………. e 
T………. na parte restante que a cada um era 
imputada. 
i) Declarou perdidos a favor do Estado os 
estupefacientes, substâncias, telemóveis e 
dinheiro apreendidos. 
 
Inconformado, o arguido B………. interpôs 
recurso, tendo extraído da sua motivação as 
seguintes conclusões: 
1. Foi aplicada ao arguido B………., como autor 
de um crime de tráfico, p. e p. pelo art.° 21°, 
n.° l do DL 15/93 de 22 de Janeiro, a pena de 
4 anos e 6 meses de prisão. 
2. O Douto Acórdão recorrido enferma de 
Insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada. 
3. «Estamos em presença de Insuficiência de 
matéria de facto para a decisão de direito 
quando os factos colhidos após o julgamento 
não consentem, quer na sua objectividade, 
quer na sua subjectividade, o ilícito dado 
como provado.» 
4. A insuficiência para a decisão da matéria 
de facto provada, ocorrerá quando da 
factualidade vertida na decisão concernente, 
se colhe faltarem elementos que podendo e 
devendo ser indagados são necessários para 
se formar um juízo seguro de condenação ou 
de absolvição.» 
5. Foi dada como provada, foi dada como 
provada, quanto ao recorrente, o que consta 
do Douto Acórdão, ou seja pontos 1 a 36. 
6. Nomeadamente que o arguido B………. 
exercia esta actividade, de comum acordo e 
em conjugação de esforços com os arguidos 
G………., J………., M………. e T………. com 
cabendo a cada um deles uma determinada 
função – G………. e M………. vendendo aos 
consumidores, J………. e T………. encaminhando 
os consumidores para o local de venda, 
W………., assumindo ele um papel principal, 
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pois era quem fornecia os produtos 
estupefacientes a vender e a arguida D………. 
cedendo a Casa .. para refúgio dos 
vendedores de estupefacientes quando 
aparecia a policia. Com efeito, o arguido 
B………. deslocava-se diariamente, no veículo 
automóvel, matrícula ..-..-VE, entre as 10H00 
e as 11H00, até ao referido ………. . De 
seguida nesse mesmo dia 11 de Setembro, 
munidos dos respectivos mandados, os 
elementos policiais, efectuaram as seguintes 
buscas domiciliárias, com os resultados que a 
seguir se descrevem: 1-Rua ………., n.° ..-……, 
Porto, onde residia o arguido B………. e onde 
nada de relevo foi encontrado... 
7. Todavia, de acordo com a prova produzida 
em Julgamento, e gravada em DVD, não se 
pode chegar a tais conclusões. 
8. Se analisarmos o depoimento das 
testemunhas, e, até mesmo das declarações 
dos arguidos, nomeadamente o P………., 
proferidas em 03.06.2009 e gravadas nos CD 
desde o n.° 00:01 ao n.° 08:48, nada resulta 
quanto a esta situação. Com efeito, o arguido 
P………., referiu que ..«A namorada do B………. 
é vizinha do lado da D………. ...», o que 
permite explicar a presença do B………. 
naquele local. Por outro lado tal arguido 
referiu também que o B………. consome 
Haxixe. 
9. A testemunha X………., cujo depoimento 
ficou gravado nos CD desde 0 a 11:57 e 0 a 
05:56, referiu que no dia 01.07.2008 fez a 
vigilância e detenção do B………., mais 
referindo apenas ter visto uma venda, mas 
não interceptou o suposto comprador. Da 
mesma forma, na vigilância do dia 
08.08.2008, refere que ...«presenciei várias 
vendas...», todavia esta situação não 
transparece dos fotogramas juntos aos autos 
e que foram tirados na altura. De facto dos 
fotogramas resulta a presença do B………. 
naquele local, o que é perfeitamente normal 
tendo em conta que ali, naquele mesmo 
patamar, morava e mora a namorada, tal 
como foi dito por um vizinho. Não obstante a 
testemunha referir ter visto várias vendas, 
também não procedeu à intercepção de 
qualquer pessoa, nomeadamente suposto 
comprador. 
10. Já quanto à testemunha, Y………., cujo 
depoimento ficou gravado nos CD desde 0 a 
04:27, referiu que o B………. já havia sido 
abordado mas nada foi encontrado. Referiu 
ainda «Abordamos o indivíduo e fomos ao 
local indicado pelo X………. como o local onde 
estaria o estupefaciente... «Não vi venda 
nenhuma». 
11. Por sua vez a testemunha Z………., cujo 
depoimento ficou gravado nos CD desde 0 a 
14:24, referiu ter participado apenas na 
vigilância do dia 11.09.2008. 
12. A matéria de facto dada como provada 
deve ser julgada não provada, por falta do 
respectivo suporte probatório, 

designadamente por falta de confirmação nos 
depoimentos das testemunhas. 
13. Com efeito não se vê como pode ter 
ficado provado, do depoimento das 
testemunhas, que o B………. se deslocava 
diariamente, no veículo automóvel, matrícula 
..-..-VE, entre as 10H00 e as 11H00, até ao 
referido ………., ou que o B………. exercia esta 
actividade, de comum acordo e em 
conjugação de esforços com os arguidos 
G………., J………., M………. e T………. . 
14. Conforme se pode concluir, a matéria de 
facto provada é insuficiente para se poder 
formar um juízo seguro de condenação, 
enfermando o Douto Acórdão do vício de 
Insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada. 
15. «...Erro notório é aquele que não escapa 
ao homem comum e consubstancia-se 
quando, no texto factual dado como provado 
e não provado existem factos que, cotejados 
entre si, notoriamente se excluem, não 
podendo de qualquer forma harmonizar-se.» 
16. «O erro notório na apreciação da prova, 
enquanto vício intrínseco da decisão recorrida 
e referido na alínea c) do n.° 2 do art.° 410° 
do C.P.P., é um dos vícios da decisão que 
ampliam o poder de cognição do Tribunal 
superior que, em princípio, se restringe ao 
reexame da matéria de direito e traduz-se 
numa defeituosa ponderação e avaliação dos 
factos dados como assentes na decisão 
recorrida, de tal sorte patente que da análise 
do próprio texto da sentença, por si só ou 
conjugada com as regras da experiência 
comum, mas sem possibilidade de recurso a 
elementos estranhos a ela, ainda que 
constantes do processo não escape a 
observação de um homem deformação 
média.» 
17. Dão-se como provados factos que face ás 
regras da experiência comum e à lógica de 
um homem médio, não se poderiam ter 
verificado. 
18. Finalmente, por tudo o que ficou dito se 
pode concluir que até o principio in dubio pro 
reo foi violado, uma vez que, em caso de 
dúvida, o colectivo optou por condenar o 
arguido B………. . 
19. Com efeito, da prova produzida, não 
podiam os factos ser dados como provados, 
pois, no mínimo, subsistiam dúvidas razoáveis 
quanto à sua verificação. 
20. Impunha-se ao tribunal «a quo», quer 
quanto à decisão sobre a matéria de facto, 
quer quanto ao direito a aplicar, socorrer-se 
do «princípio in dubio pro reo». 
21. «...Nesta perspectiva, a violação do 
princípio in dubio pro reo pode e deve ser 
tratado como um erro notório na apreciação 
da prova, quando do texto recorrido, decorra, 
por forma mais que evidente, que o colectivo, 
na dúvida, optou por decidir contra o 
arguido.» - Ac. STJ de 15.04.1998, in BMJ, 
476, 82. 
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22. Verifica-se assim, nas situações expostas, 
a nulidade consagrada nos art.ºs 379° e 374° 
n.º 2 do C.P.P. 
23. Não se assistiu a uma correcta 
qualificação jurídica do crime. 
24. Estamos perante uma situação ocasional. 
25. O que, salvo melhor opinião configura a 
prática de um crime de tráfico, não do art.° 
21°, mas do art.° 25° da lei 15/93 - TRÁFICO 
DE MENOR GRAVIDADE. 
26. «Para que se verifique o crime de tráfico 
de estupefacientes de menor gravidade, 
previsto e punido no artigo 25° do DL n° 
15/93, de 22 de Janeiro, é de exigir que a 
ilicitude do facto, relativamente à pressuposta 
no artigo 21° daquele diploma legal, se 
mostra consideravelmente diminuída, nos 
termos apontados no referido artigo 25°. E, 
assim, a conclusão sobre o elemento típico da 
considerável diminuição de ilicitude do facto 
terá de resultar de uma valoração global 
desta, tendo em atenção não só as que 
aquele artigo enumera de forma não taxativa 
mas ainda outras, que, atendíveis na referida 
globalidade, apontam para aquela 
considerável diminuição. E esse elemento da 
considerável diminuição da ilicitude do facto 
tem de ser aferido face à ilicitude que é típica 
do artigo 21 ° expressa, além do mais, na 
moldura penal abstracta que lhe corresponde, 
bem reveladora de que pressupõe uma 
acentuada ilicitude. 
27. A tipificação do artigo 25° parece 
significar o objectivo de permitir ao julgador 
que, sem prejuízo do natural rigor na 
concretização da intervenção penal 
relativamente a crimes desta natureza, 
encontra a medida justa de punição em casos 
que, embora porventura de gravidade ainda 
significativa, ficam aquém da gravidade do 
ilícito justificativa da tipificação do artigo 21° 
e encontram resposta adequada dentro das 
molduras penais previstas no artigo 25°. 
Resposta que nem sempre seria viável e 
ajustada através dos mecanismos gerais de 
atenuação especial da pena (artigos 72° e 73° 
do Código Penal), cuja possibilidade de 
aplicação não podia ter deixado de estar 
presente no espírito do legislador ao decidir-
se pelo tipo privilegiado do artigo 25°. 
28. «In casu», e face à factualidade provada, 
interpretada à luz do espírito do sistema 
global, tendo-se presentes as implicações do 
princípio da proporcionalidade, tem de se 
concluir que se está perante uma actividade 
de pequeno tráfico de menor gravidade 
relativamente à ilicitude típica do artigo 25° 
do Decreto-Lei n° 15/93, de 22 de Janeiro. 
29. Para efeito do disposto no artigo 25° do 
DL 15/93, de 22 de Janeiro, não releva de 
forma preponderante a quantidade de droga 
apreendida, mas a apreciação e consideração 
conjuntas das circunstâncias, factores ou 
parâmetros aí mencionados, designadamente 
o período de tempo de actividade, o número 
de adquirentes, a repetição de vendas ou 

cedências, os montantes envolvidos no 
negócio e a natureza dos produtos.» - Ac STJ 
de 20.11.97, in BMJ 471,163. 
30. A pena aplicada ao arguido é excessiva. 
31. Atendendo ao apurado, 
32. Atendendo à gravidade da situação, à 
idade do arguido, condições pessoais, ao facto 
de estar a trabalhar, com emprego certo, e ao 
desejo de ressocialização, 
33. Tendo em conta a natureza da medida 
concreta da pena que é determinada, nos 
termos do n.° 1 do art.° 71° do CP, em 
função da culpa, e as exigências de prevenção 
de futuros crimes e as demais do n.° 2 
daquele preceito que deponham a favor ou 
contra o arguido, 
34. Bem como a conclusão apresentada pela 
Técnica da Reinserção Social, Dra. AB………. 
refere expressamente... «a observar-se uma 
sanção penal, ser-lhe-ia favorável, uma 
medida de execução na comunidade, com 
regras de conduta dirigidas à interiorização de 
propósitos de vida construtivos enquadrados 
em práticas pró-sociais, como sejam o 
exercício laboral e uma conduta conforme o 
juridicamente instituído.» 
35. Deveria ser aplicada ao arguido uma pena 
de prisão mais leve, uma vez que seria 
manifestamente suficiente para satisfazer as 
necessidades de reprovação e prevenção. 
36. Neste sentido, a pena de prisão aplicada 
ao arguido deve ser reduzida para mais 
próximo do mínimo legal aplicável ao crime 
praticado, sendo suspensa na sua execução. 
37. Em consequência, o Douto Acórdão 
recorrido violou por errada interpretação o 
disposto nos art.ºs 374°, 379°, 410°, 70º e 
71° do C.P.P, 25° da Lei 15/93, e art.° 32° da 
CRP. 
 
Respondeu o M.º P.º defendendo a decisão 
recorrida. 
 
Nesta Relação, o Ex.mo PGA emite douto 
parecer no sentido de que o recurso não 
merece provimento. 
 
Colhidos os vistos dos Ex.mos Adjuntos, 
cumpre apreciar e decidir. 
 
O Tribunal Colectivo considerou provada a 
seguinte factualidade: 
1. Na sequência de várias informações 
recolhidas que davam conta de que, junto do 
Bloco .., do ………., nesta cidade e comarca, 
concretamente, junto a uma Capela, um 
indivíduo conhecido por “AC……….” vendia 
diariamente produtos estupefacientes, que 
escondia no solo, no dia 1 de Julho de 2008, a 
P.S.P. fez uma vigilância ao local, tendo visto 
o arguido B………., que tem aquela alcunha, 
em plena actividade de venda de tais 
produtos. 
2. Nessa ocasião, o arguido B………. foi 
abordado por um indivíduo que lhe entregou € 
5,00. 
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3. De seguida, o arguido B………. dirigiu-se a 
um pequeno jardim e retirou uma embalagem 
debaixo de uma pedra que entregou ao tal 
indivíduo. 
4. Assim, pelas 16h05 do referido dia, o 
arguido foi interceptado pelos elementos 
policiais que recolheram por debaixo da pedra 
dois cantos em plástico contendo: 
● 50 embalagens de heroína, com o peso 
líquido de 10,040g, substância abrangida pela 
Tabela I-A, anexa ao D.L. 15/93, de 22/01 – 
cfr. auto de exame do L.P.C. de fls. 498/9; e 
● 78 embalagens de cocaína, com o peso 
líquido de 7,774g, substância abrangida pela 
Tabela I-B, anexa ao D.L. 15/93, de 22/01, – 
cfr. auto de exame do L.P.C. de fls. 498/9. 
5. Em revista, foram-lhe, ainda, apreendidos 
€ 79,67 (setenta e nove euros e sessenta e 
sete cêntimos), em numerário e canabis 
(resina), com o peso líquido de 1,280g 
substância abrangida pela Tabela I-C, anexa 
ao D.L. 15/93, de 22/01, – cfr. auto de 
exame do L.P.C. de fls. 498/9. 
6. Não obstante ter sido detido e, após 
primeiro interrogatório judicial, lhe terem sido 
aplicadas as medidas de coacção de 
apresentações periódicas e de proibição de 
contactar com pessoas e locais relacionados 
com o consumo e tráfico de estupefacientes, 
designadamente, o ………., o arguido B………. 
continuou com aquela actividade de tráfico de 
estupefacientes que vinha desenvolvendo, 
passando a exercê-la no mesmo ………., Bloco 
.., entrada …, casa .. . 
7. O arguido B………. exercia esta actividade, 
de comum acordo e em conjugação de 
esforços com os arguidos G………., J………., 
M………. e T………. com cabendo a cada um 
deles uma determinada função – G………. e 
M………. vendendo aos consumidores, J………. e 
T………. encaminhado os consumidores para o 
local de venda Nuno, assumindo ele um papel 
principal, pois era quem fornecia os produtos 
estupefacientes a vender e a arguida D………. 
cedendo a casa .. para refúgio dos 
vendedores de estupefacientes quando 
aparecia a polícia. 
8. Com efeito, o arguido B………. deslocava-se, 
diariamente, no veículo automóvel, matrícula 
..-..-VE, entre as 10h00 e as 11h00, até ao 
referido ………. . 
9. Em tal residência .. vivia AD………., idosa de 
82 anos, sendo que era a arguida D………. 
quem tomava conta dela. 
10. Tendo, pois, acesso sem restrições à casa, 
esta arguida cedia-a, sem o consentimento e 
autorização da idosa, ao arguido B………. para 
que ele e/ou outros indivíduos, a mando dele, 
ali se refugiassem quando aparecesse a 
polícia. 
11. Aos arguidos T………. e J………. cabiam as 
funções de vigiar e detectar a eventual 
aproximação policial e de encaminhar os 
toxicodependentes ao local de venda, 
colocando-se, para tanto, em locais 
estratégicos. 

12. Por seu turno, os arguidos M………. e 
G……….. também procediam à venda directa 
aos consumidores que se deslocavam ali para 
adquirir tais substâncias. 
13. Face ao exposto, no dia 11 de Setembro 
de 2008, a P.S.P. efectuou uma vigilância ao 
………., Bloco .., casa .., Porto, tendo visto os 
arguidos M………., G………. e J………. em plena 
actividade de venda de estupefacientes, 
sendo que, o arguido J………. se encontrava no 
exterior e encaminhava os compradores para 
os outros dois arguidos, que se encontravam 
no patamar, tendo o arguido M………. o saco 
donde retirava os estupefacientes para venda. 
14. Entre as 14h13 e as 14h25 desse dia, 
aqueles três arguidos venderam 
estupefacientes a 6 indivíduos. 
15. Cerca das 14h26, chegou àquele local o 
arguido B………., o qual depois de 
cumprimentar o J………., se dirigiu junto dos 
outros dois, entregando ao G………. um canto 
de plástico com várias embalagens de 
produtos estupefacientes.  
16. De seguida, nesse mesmo dia 11 de 
Setembro, munidos dos respectivos 
mandados, os elementos policiais, efectuaram 
as seguintes buscas domiciliárias, com os 
resultados que a seguir se descrevem: 
● Rua ………., n.º .., ………., Porto, onde residia 
o arguido B………. e onde nada de relevo foi 
encontrado – cfr. auto de busca de fls. 146/7; 
● ………., bloco .., entrada …, casa .., Porto – 
cfr. auto de busca e apreensão de fls. 95-97 – 
onde foram apreendidos (1) Vários pedaços 
de canabis (resina), com o peso líquido de 
1,640g – cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7 – 
que se encontravam no interior de uma caixa 
de cigarrilhas, examinada a fls. 355/6; (2) 4 
Telemóveis Nokia, descritos e examinados no 
auto de exame de fls. 355/6, nos valores de € 
20,00, € 10,00, € 15,00 e € 10,00; (3) € 
224,59 (duzentos e vinte e quatro euros e 
cinquenta e nove cêntimos), sendo que, € 
89,59 se encontravam no interior de um 
cofre, examinado a fls. 355/6; (4) 3 Cantos 
em plástico transparente, normalmente 
utilizados no acondicionamento de produtos 
estupefacientes; e (5) 3 Munições para arma 
de fogo (cartuchos de caçadeira), examinados 
a fls. 389. 
17. No interior desta casa, encontravam-se, 
para além da arguida D………., os arguidos 
M………. e G………. que para aí fugiram quando 
se encontravam no patamar do bloco e se 
aperceberam da presença policial. 
18. Ao arguido G………., em revista, foram 
apreendidos – cfr. auto de revista e 
apreensão 120/1: 
● Um canto em plástico com 140 embalagens 
de heroína, com o peso líquido de 14,493g – 
cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7; 
● Um canto em plástico com 40 embalagens 
de heroína, com o peso líquido de 4,310g – 
cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7; 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 218 

● Um canto em plástico com 126 embalagens 
de cocaína, com o peso líquido de 12,080g – 
cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7; 
● Um maço de tabaco com vários pedaços de 
canabis (resina), com o peso líquido de 
4,260g – cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7; e 
● € 417,45 (quatrocentos e dezassete euros e 
quarenta e cinco cêntimos), em numerário. 
19. Também o G………. foi sujeito a revista, 
tendo-lhe sido encontrada e apreendida a 
quantia de € 190,00 (cento e noventa euros), 
em numerário – cfr. auto de apreensão de fls. 
105. 
20. No ………., bloco .., casa .. (casa do 
arguido P……….) foi efectuada a busca de fls. 
151-153 onde foram apreendidos os 
seguintes artigos: (1) Um moinho “Moulinex”, 
examinado a fls. 506/7; (2) Um cinzeiro, 
examinado a fls. 506/7; e (3) Um pedaço de 
canabis (resina), com o peso líquido de 
0,970g – cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7. 
21. Também ao J………., que se encontrava no 
exterior, foi apreendido no interior de um 
maço de tabaco uma embalagem de cocaína, 
com o peso líquido de 0,080g – cfr. auto de 
exame do L.P.C. de fls. 506/7.  
22. Finalmente, em revista, foram 
apreendidos – cfr. auto de apreensão de fls. 
145 – ao arguido B……….: (1) € 79,35 
(setenta e nove euros e trinta e cinco 
cêntimos), em numerário; e (2) Um papel, 
junto a fls. 150, com indicação de números, 
montantes pecuniários e data, ou seja, 
“contabilidade” da actividade desenvolvida. 
23. Também no dia 21 de Outubro de 2008, 
na sequência de uma busca – devidamente 
autorizada – à residência do arguido B………., 
na morada já indicada, foi apreendido um 
envelope com canabis (resina), com o peso 
líquido de 44,141g – cfr. exame do L.P.C. de 
fls. 501.  
24. Os arguidos B………., G………., J………., 
M………. e T………., destinavam à venda os 
produtos estupefacientes que lhes foram 
apreendidos. 
25. O arguido P………. destinava ao seu 
consumo pessoal o estupefaciente que lhe foi 
apreendido. 
26. Os objectos (com excepção do moinho e 
do cinzeiro (fls. 506/507) e dinheiro foram 
apreendidos por serem provenientes da 
actividade de tráfico que os respectivos 
arguidos levavam a cabo ou obtidos como 
meio de pagamento dos estupefacientes 
vendidos, ou ainda, utilizados nessa 
actividade. 
27. Todos os arguidos sabiam que a posse, 
venda, guarda, cedência, entrega e detenção 
daqueles produtos, sem para tal se estar 
devidamente autorizado, não é permitida por 
lei e conheciam as características 
estupefacientes dos mesmos. 
28. Agiram nos termos acima descritos de 
forma livre e consciente, de comum acordo e 
em conjugação de esforços, sabendo que as 
suas condutas não eram permitidas por lei. 

29. O arguido B………. tem 22 anos de idade e 
é solteiro. O arguido, o mais novo de cinco 
irmãos, tem origem num agregado 
monoparental, constituído pela progenitora, 
mãe solteira, e pelos avós maternos, 
residentes no ………., no Porto. Integrado na 
família de origem, sem figura parental 
masculina, seria o avô materno (falecido há 
cerca de quinze anos) a assumir esse papel, 
sendo que arguido e irmãs o referenciam 
como suporte afectivo e material 
preponderante, colmatando eficazmente as 
ausências maternas, alegadamente por 
motivos profissionais. A mãe era empregada 
de limpeza pelo que estava condicionada na 
sua disponibilidade. Na situação de mais novo 
da fratria, o arguido, terá beneficiado de 
protecção e até de alguns privilégios em 
relação ao resto dos irmãos. O arguido 
frequentou o primeiro ciclo na escola local em 
idade regulamentar, e posteriormente a 
escola ………. do Porto, onde concluiu o 8° 
ano, após ter repetido o 6° ano. Pelo meio, 
integrou a escola ………. em Vila Nova de Gaia, 
durante dois anos, altura em que integrou o 
agregado da irmã mais velha. De acordo com 
as irmãs, o arguido, não apresentou qualquer 
problemática em contexto escolar, pelo 
contrário, assumiria mesmo comportamentos 
de alguma passividade face a investidas do 
grupo de pares. O consumo de haxixe, que 
perdura, aparece, conforme declarações do 
arguido, integrado em grupo de colegas de 
escola, por volta dos 15/16 anos. Abandonado 
o sistema de ensino em favor de uma 
actividade profissional, o arguido iniciou-se no 
mercado de trabalho, como empregado de um 
talho. Entretanto mudou para o ramo da 
restauração, onde se tem mantido, em 
situação precária. À data dos factos, o arguido 
residia com a mãe na morada dos autos e 
encontrava-se desempregado. Colaborava na 
compra e venda de automóveis para um 
stand de uns amigos, recebendo em forma de 
comissão. Manteve-se nessa situação 5/6 
meses. No entretanto tem colaborado em 
estabelecimentos de restauração onde a irmã 
mais velha é sócia, com contratos a termo ou 
sem vínculos laborais definidos. Retomou esta 
actividade em situação de OPHVE, agora na 
AE………., no Porto, onde labora 4 horas 
diárias. Também a irmã com quem coabita é 
aqui funcionária. O arguido integrou o 
agregado desta irmã, em Vila Nova de Gaia 
há pouco tempo. O mesmo é constituído pela 
irmã de 27 anos e pela filha desta de 4 anos. 
Esta família reside em casa arrendada desde 
Dezembro de 2008 (anteriormente a irmã 
vivia em Moreira da Maia com o pai da filha), 
de construção tipo ilha. De dimensões exíguas 
reúne condições mínimas de habitabilidade. 
As despesas do agregado são asseguradas 
pelo salário da irmã, no valor de 450€ líquidos 
e pelas prestações familiares e pensão de 
alimentos no valor total aproximado de 184€. 
O arguido comparticipa nas despesas 
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(aparecendo como a mais significativa a 
renda de casa, no montante de 210€ 
mensais) sendo que recebe um salário de 
250€. A dinâmica relacional da família 
apresenta-se coesa e equilibrada, num registo 
quotidiano de solidariedade e reciprocidade. O 
arguido mantém uma relação de namoro com 
uma jovem oriunda do Porto que o visita 
regularmente (estava presente aquando da 
nossa deslocação ao domicílio) e que lhe 
presta apoio, nomeadamente em situação de 
OPHVE. Em liberdade, o arguido refere ocupar 
os tempos livres no convívio com o grupo de 
amigos no café local (Porto) e na prática do 
futebol, desporto que terá integrado como 
jogador federado até aos 19/20 anos, em 
clubes regionais/distritais. Relativamente ao 
consumo regular de haxixe, o arguido não o 
avalia como problemático, considerando-o 
uma opção pessoal. Do CRC do arguido 
B………. constam duas condenações em pena 
de multa pelo cometimento do crime de 
condução sem habilitação legal, proferidas 
respectivamente em 10.05.2004 e 
29.09.2006. 
30. A arguida D………. tem 51 anos de idade e 
é solteira. O processo de 
crescimento/desenvolvimento da arguida e 
dos 5 irmãos, decorreu no seio da uma família 
de modesta condição socio-económica, sendo 
o progenitor, operário da construção civil – 
estucador – e a progenitora, doméstica, a 
qual cuidava de uma tia da arguida e assumia 
pelas lides da casa e os cuidados a prestar 
aos filhos. A relação familiar foi caracterizada 
como muito conflituosa e marcada por 
dificuldades nas interacções familiares, 
segundo a arguida, pelo facto do marido da 
mãe não ser o pai biológico, embora 
perfilhada por ele, e por a mãe manter com 
ela algum conflito. Paralelamente ambos os 
progenitores foram mantendo relações 
extraconjugais, o que originava conflitos 
permanentes. Iniciou a frequência do ensino 
aos 6/7anos, até aos 14 anos, tendo 
concluído apenas o 3º ano de escolaridade, 
em consequência do absentismo escolar, uma 
vez que desde muito cedo ajudava a mãe nos 
cuidados a prestar aos irmãos, sendo 
responsável por estes quando aquela se 
ausentava. Aos 14 anos encetou uma fuga de 
casa, com um indivíduo mais velho, que 
conheceu quase na mesma altura, 
permanecendo com este uma semana em 
Lisboa, até que as autoridades policiais a 
localizaram e a entregaram à família. Esta 
fuga, segundo a arguida, foi encetada com 
vista a pôr ter aos maus-tratos infligidos pela 
mãe. Com o regresso a casa e por influência 
da progenitora, começou, ainda adolescente, 
a dedicar-se à prática da prostituição, sendo o 
valor que recebia com esta prática entregue à 
mãe. Aos 18 anos, abandonou, de novo, o 
agregado familiar, para iniciar uma relação 
marital com um companheiro, com quem 
viveu cerca de 16 anos. Este relacionamento 

ficou marcado pela violência doméstica por 
aquele exercida, que era alcoólico, não 
trabalhava e exigia constantemente dinheiro. 
Durante esta vivência marital, verificaram-se 
várias fugas e retorno ao agregado entretanto 
constituído. Estabeleceu posteriormente mais 
duas relações maritais, também marcadas 
pelos mesmos comportamentos violentes dos 
companheiros, a última das quais durou cerca 
de 12/14 anos. Ao longo dos anos manteve à 
prática da prostituição, a qual lhe permitia 
assegurar a subsistência dos companheiros. 
Durante este último relacionamento, a 
arguida experimentou o consumo de 
substâncias estupefacientes, tendo-se iniciado 
no consumo de heroína, administrada pelo 
companheiro. Tornou-se então dependente 
desta substância envolvendo-se assim, em 
comportamentos delituosos, que a 
conduziram a contactos com o sistema de 
justiça e ao cumprimento de uma pena de 
prisão de 9 de Março de 92 a 12 de Agosto de 
1995. Uma vez em liberdade, a arguida foi 
residir para Gondomar e pese embora tenha 
tentado trabalhar como empregada de 
limpeza, consegui-o apenas por curtos 
espaços de tempo, recorrendo de novo à 
prática da prostituição para sobreviver. 
Retomou os consumos de estupefaciente até 
que, por sua iniciativa, ingressou no AF………. . 
Manteve ainda, durante algum tempo, os 
consumos, até que em 1996 integrou o 
programa de substituição com cloridrato de 
metadona, estando segundo os terapeutas 
que a acompanham, abstinente nos últimos 
10 anos. Para se manter afastada dos 
consumos de drogas, a arguida deixou de 
viver em Gondomar e passou viver na zona 
do «……….», em ………., até ao momento em 
que lhe surgiu a oportunidade de cuidar de 
uma senhora idosa, com quem vive, desde 
então, na morada constante nos autos. 
Sobrevivem da reforma daquela senhora, no 
valor de €421 e do apoio complementar a 
terceira pessoa, no valor €300. Tem 
actualmente várias dívidas de energia 
eléctrica, água e renda. Mantêm 
acompanhamento na AF………., onde se 
desloca para consultas e recolha de 
metadona, a qual lhe é confiada, de 15 em 15 
dias. Tem naquele espaço uma postura 
adequada com técnicos e utentes. Do CRC da 
arguida D………. constam três condenações em 
pena de prisão pelo cometimento do crime de 
roubo, proferidas respectivamente em 
31.03.92, 2.7.92 e 12.05.94. 
31. O arguido G………. tem 23 anos de idade e 
é solteiro. O processo de 
crescimento/desenvolvimento do arguido e do 
irmão mais velho foi da responsabilidade dos 
avós maternos com quem sempre viveu. Pese 
embora os progenitores integrassem numa 
primeira fase o agregado, demitiram-se 
sempre do processo educativo dos 
descendentes. Quando contava cerca de 6/7 
anos os pais separaram-se, desconhecendo o 
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arguido o motivo, tendo ambos abandonado a 
casa dos avós. Os progenitores iniciaram 
novos relacionamentos, tendo tido uma irmã 
do segundo casamento da mãe, com quem 
refere ter mantido uma relação de maior 
proximidade, Em termos financeiros a 
situação familiar foi caracterizada como 
precária, uma vez que os pais não 
contribuíam para as despesas. Iniciou a 
frequência escolar em idade regulamentar, 
tendo abandonado, aos 16 anos, com o 5º 
ano de escolaridade concluído. Este percurso 
ficou marcado por várias retenções, por 
desinteresse pelas matérias ministradas e 
para poder estar com os amigos. Mais tarde, 
durante cerca de um ano e meio, frequentou 
e concluiu o 6º ano de escolaridade, em 
regime nocturno, através do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional. Iniciou 
actividade profissional aos 18 anos, numa 
empresa de acessórios de hotelaria, da qual 
foi despedido ao fim de cerca de 8 meses. 
Laborou ainda num fábrica de cadeiras de 
rodas, sendo também despedido ao fim de 6 
meses. O arguido reside só com avó, desde a 
morte do avô, ocorrida em 2008, uma vez 
que o irmão já constituiu agregado familiar 
autónomo. Manteve-se inactivo ao longo dos 
anos, tendo começado a trabalhar há um 
mês, como motorista, numa empresa de 
distribuição de tintas. O agregado habita um 
apartamento T3, inserido em bairro social, 
subsistindo com as reformas da avó. É com o 
apoio desta e com algum dinheiro que os pais 
lhe dão, nomeadamente o progenitor, faz face 
às suas despesas pessoais. Em termos de 
saúde, foi sujeito, há um ano a uma cirurgia, 
na sequência de um aneurisma cerebral, 
sendo acompanhado no Hospital ………. em 
consultas regulares. Entre os 8 e os 17 anos 
ocupava os seus tempos livres na prática de 
futebol, modalidade que abandonou após a 
morte do tio que o levava aos jogos. 
Actualmente não tem qualquer ocupação 
estruturada dos seus tempos livres. 
Desconhecem-se antecedentes criminais. 
32. O arguido J………. tem 31 anos de idade e 
é solteiro. O desenvolvimento psicossocial de 
J………. decorreu junto da família de origem, 
de modesta condição económica e social, 
inserido nas proximidades do meio social do 
………., espaço socialmente conotado com a 
desviância comportamental, que foi alvo de 
demolição na sequência da política urbanística 
do Câmara Municipal ………. . Efectuou um 
percurso escolar regular, que interrompeu por 
volta dos catorze anos, habilitado com o 6° 
ano de escolaridade, contrariamente às 
expectativas dos pais. Posteriormente, não 
investiu nem na área escolar nem na de 
qualificação profissional, apresentando, a este 
nível, experiências pouco consistentes. Na 
fase da adolescência, iniciou-se no consumo 
de estupefacientes, em contexto grupal, 
comportamento que evoluiu para uma 
situação de dependência, com repercussões 

em termos de funcionamento pessoal, familiar 
e social. Efectuou duas tentativas de 
tratamento em estruturas especializadas para 
o efeito, porém sem êxito, dado o abandono 
dos mesmos e recidivas nos consumos. A 
desestruturação decorrente dos hábitos 
aditivos e repercussões na dinâmica intra-
familiar conduziram à sua expulsão de casa, 
por determinação paterna, permanecendo na 
situação de sem abrigo há cerca de dois anos. 
Desde a fase a que se reportam os factos que 
motivaram o presente processo judicial até 
actualidade, não ocorreram alterações 
substanciais nas condições de vida de J………. . 
Encontra-se sem abrigo, pernoitando nas 
instalações de uma fábrica inactiva, na 
freguesia de ………. . Partilha este espaço com 
outro indivíduo toxicodependente. O seu 
quotidiano é gerido em função da satisfação 
dos hábitos aditivos, dedicando-se à 
actividade de arrumação de carros, nas 
proximidades do Centro Comercial “……….” e 
frequentando espaços do ………. do Porto, 
onde se relaciona com outros indivíduos 
associados aos hábitos aditivos. Possui uma 
condição económica carenciada, provindo os 
seus recursos da prestação relativa ao 
rendimento social de inserção e do montante 
variável que consegue através da 
anteriormente referida actividade, 
negligenciando a satisfação das necessidades 
básicas. Mantém contactos com a mãe, com 
certa regularidade, através das visitas que 
realiza à sua habitação. Neste meio 
residencial, embora seja conotado com 
práticas desviantes, não são expressos 
quaisquer sentimentos de rejeição à sua 
presença. Verbaliza reconhecer a necessidade 
de uma intervenção especializada na área dos 
comportamentos aditivos, tendo, em tempos, 
abordado a Equipa Técnica do Projecto 
“AG……….”, da AH………., no sentido de 
integrar o programa de substituição opiácea 
com administração de cloriderato de 
metadona. Do CRC do arguido J………. consta 
uma condenação em pena de prisão suspensa 
pelo cometimento do crime de roubo, 
proferida em 19.03.2004. 
33. O arguido M………. tem 17 anos de idade e 
é solteiro. M………. é o mais novo de uma 
descendência de três dos progenitores e 
viveu, até aos sete anos, na zona histórica 
………., no Porto, junto da sua família de 
origem, em habitação com fracas condições 
de habitabilidade, pelo que foram alojados, no 
………., onde residem desde então. Os pais 
separaram-se quando tinha 5 anos, tendo a 
mãe nesse período estabelecido novo 
relacionamento afectivo, com vivência 
marital, durante cerca de 4 anos e do qual 
nasceu a irmã mais nova. Esta união veio a 
terminar com a morte do companheiro da 
mãe, tendo, nesta altura, o progenitor 
retomado a coabitação, sem contudo 
restabelecer a relação conjugal, apesar de se 
manterem casados. Assim, o seu crescimento 
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e desenvolvimento processou-se na ausência 
de um modelo típico de organização familiar, 
vivenciada pelo arguido como constrangedor, 
cuja disfuncionalidade é acentuada pela 
toxicodependência do pai. Sem um contexto 
familiar securizante, dadas as fragilidades do 
processo educativo, que decorreu sob ténues 
regras e orientações, por parte dos 
ascendentes, sobressai como positivo a 
relação privilegiada com a irmã mais velha, 
que durante parte da sua vida terá 
desempenhado a principal figura de referência 
em termos afectivos e educativos. Iniciou 
percurso escolar, em idade regulamentar, 
tendo registado duas retenções, no 6° ano. 
No decurso do ano lectivo 2007/08, durante a 
frequência do 9° anos acentuaram-se os 
problemas disciplinares e absentismo, 
situação que a par de outros sinais, terão sido 
interpretados pela escola como indiciadores 
de eventual envolvimento com 
estupefacientes, e que por essa razão foi 
sinalizado aos serviços de psicologia e 
orientação. Apesar do apoio que mereceu, e 
do plano de recuperação, M………. foi incapaz 
de resistir aos apelos meio, vindo a 
abandonar a escola durante o segundo 
período escolar, tinha então 15 anos. Iniciou 
consumo de haxixe, aos 12 anos, 
comportamento que mantém com 
regularidade, desde então. Desde que 
abandonou a escola, M………. encontrava-se 
afastado de qualquer ocupação estruturada, e 
o seu quotidiano decorria, tal como na 
actualidade, inserido em grupo de pares do 
meio de residência, cujos comportamentos 
são referenciadas como desviantes. Mantém 
no presente, idêntico enquadramento familiar, 
coabitando junto dos progenitores e uma irmã 
de 14 anos. Nenhum dos elementos exerce 
qualquer actividade laboral, sendo a 
subsistência assegurada com prestação de 
RSI, no valor aproximado de €550 mês. A 
habitação tipo 2, integrada em bairro social, 
condiciona a organização espacial dos 
coabitantes, pelo que o arguido partilha o 
quarto com o pai, com quem em tempos 
estabelecia uma relação positiva, mas 
actualmente não fala. Relativamente à figura 
paterna, demonstra sentimentos de 
incompreensão e dê revolta face à 
incapacidade de aquele alterar a situação de 
toxicodependência. O processo educativo de 
M………. é formalmente assumido pela mãe, de 
modo permissivo e desculpabilizante, que, na 
prática, se traduz na ausência de orientações 
e de regras» e no desconhecimento do seu 
quotidiano. Esta ausência parental é extensiva 
à irmã, cuja situação foi denunciada por 
vizinhos à CPCJ. Perante as carências de 
condições familiares de protecção e de 
identidade, encontrou resposta na integração 
no grupo de pares e nos estímulos dos 
contextos de sociabilidade do bairro. A irmã 
mais velha, residente em Vila Nova de Gaia, 
acolhe uma irmã, e em tempos acolheu 

também o arguido. No entanto, nessa fase o 
arguido manifestava atitudes de revolta, que 
aquela receou serem perturbadores do seu 
equilíbrio familiar e do desenvolvimento do 
seu próprio filho, tendo então este regressado 
ao sem agregado de origem. Não obstante 
continua a apoiar o arguido e disponível para 
o acolher, caso fosse sua vontade. No 
entanto, tal parece não corresponder às suas 
motivações. No início do corrente ano lectivo, 
coincidente com o período a que se reportam 
os factos, o arguido procurava retomar a 
frequência escolar, que não se concretizou 
dado o seu alegado envolvimento em 
distúrbios na escola. Os projectos 
apresentados para o futuro consistem na 
conclusão do 9° ano de escolaridade, tendo 
expectativas de integrar curso de educação e 
formação, no agrupamento de escolas ………. 
do Porto, o que se afigura de difícil 
concretização dada a situação referida. Em 
contacto com a psicóloga da escola, esta 
manifestou disponibilidade para o apoiar com 
vista à integração em curso de formação, 
naquela ou noutra qualquer instituição. 
Desconhecem-se antecedentes criminais. 
34. O arguido P………. tem 24 anos de idade e 
é solteiro. O processo de socialização de 
P………. decorreu num contexto sócio-familiar 
carenciado e humilde, marcado pelo 
alcoolismo paterno, figura parental que, por 
vezes, protagonizava episódios de violência 
doméstica, sobretudo, dirigida à progenitora 
do arguido. Neste contexto vivencial. Do qual 
fazia parte, para além dos dois progenitores e 
4 irmãs mais velhas, um tio materno, 
elemento familiar que assumiu um papel 
preponderante no acompanhamento 
educativo do arguido. P………. beneficiou das 
estimulações sócio-educativas, 
proporcionadas pela frequência do infantário 
local, entre os 3 e os 6 anos de idade. Iniciou 
o percurso escolar em idade própria, o qual 
foi pautado ao nível do 1° e 2° ciclo do ensino 
básico pelo fraco empenho e interesse pelas 
actividades académicas. Tal postura 
acentuou-se ao nível da frequência do 2° 
ciclo, tendo abandonado o processo de 
escolarização quando frequentava o 6* ano 
de escolaridade. Aparentemente este 
abandono escolar foi aceite pêlos progenitores 
que não conseguiram inverter a conduta do 
alho, que evidenciava dificuldades em cumprir 
normas de funcionamento pessoal e social 
fixadas pêlos progenitores. Ao nível das 
práticas sócio-educativas as mesmas 
evidenciam ter sido caracterizadas pela 
permissividade e parco controlo parental, as 
quais terão favorecido a gestão do quotidiano, 
de forma autónoma, por parte de P………. a 
partir dos 12 anos de idade. Retroage a este 
período vivência. O início dos consumos de 
substâncias aditivas (haxixe), em contexto 
grupal passando a apresentar dificuldades em 
se desvincular dos mesmos. Aos 13 anos de 
idade regista a primeira experiência 
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profissional, nomeadamente, através da 
entrega, porta a porta, de publicidade. Por 
volta dos 15 anos passa a desempenhar 
funções de operário da construção civil, tendo 
permanecido nesta actividade cerca de um 
ano. Possui ainda experiências laborais 
consistentes como operário especializado na 
construção de produtos ortopédicos, assim 
como na área da instalação de ar 
condicionado, Há cerca de 2 anos ficou 
desempregado, experienciando desde então, 
dificuldades em obter uma colocação 
profissional regular. Nesta fase da sua vida» 
os progenitores deixam de integrar o seu 
núcleo familiar, devidos à incompatibilidade 
de relacionamento com o tio materno e à 
incapacidade de controle dos comportamentos 
deste filho, ficando o arguido a viver com 
aquele tio materno, elemento familiar com 
quem mantinha uma relação sócio-afectiva, 
privilegiada, tendo o mesmo falecido há cerca 
de um ano, representando tal perda alguma 
instabilidade pessoal. À data dos factos o 
arguido vivia sozinho, mantendo as mesmas 
condições de vida que actualmente. Reside na 
morada supra-identificada, trata-se duma 
habitação social de tipologia T3, dotada das 
infra-estruturas básicas e adequadas 
condições de habitabilidade, embora, 
evidencie um parco investimento em termos 
de equipamentos e mobiliário e higiene. O 
imóvel encontra-se inserido num contexto 
social ao qual são atribuídos alguns 
fenómenos de marginalidade e exclusão 
social. Em termos socio-económicos, não 
possui recursos próprios, sendo que as irmãs 
mais velhas, sobretudo duas, colaboram na 
satisfação das suas necessidades, bem como 
lhe asseguram algum apoio afectivo Os pais 
mantêm-se afastados do seu quotidiano. 
Nestas circunstâncias de vida, passa grande 
parte do seu tempo livre em espaços públicos 
como seja; a rua e cafés localizados nas 
proximidades do seu local de residência, na 
companhia de um grupo de pares seus 
vizinhos, conotados socialmente com práticas 
desviantes, parecendo por vezes permeável à 
sua influência, sendo que alguns elementos 
são seus amigos de infância, com quem, 
efectua consumos de haxixe. Relativamente a 
esta prática aditiva afirma que tem controlo 
sobre os consumos, razão pela qual, não 
pretende ser direccionado para um apoio 
terapêutico especializado. Desta forma, a 
ausência dum quotidiano estruturado, a 
inexistência de recursos económicos próprios, 
assim como a permeabilidade à influência dos 
outros apresentam-se como factores de risco 
social, funcionando o parco apoio familiar 
como um elemento de protecção. Ao nível de 
projectos a concretizar a curto/médio prazo, 
manifestou dificuldades em definir os 
mesmos, apresentando, todavia, a sua 
inserção profissional como prioridade futura. 
Nesta conformidade, já diligenciou junto do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

tendo efectuado inscrição pata ofertas de 
formação/emprego, encontrando-se a 
aguardar convocatória para entrevista 
avaliativa. Do CRC do arguido P………. constam 
três condenações, duas em pena de multa e 
uma em pena de prisão suspensa, pelo 
cometimento dos crimes de condução sem 
habilitação legal, detenção de arma proibida e 
tráfico de estupefacientes de menor 
gravidade, proferidas respectivamente em 
24.01.2008, 22.10.2008 e 3.11.2008. 
35. O arguido T………. tem 28 anos de idade e 
é solteiro. É o único filho nascido de uma 
relação afectiva que os pais mantiveram, cuja 
dissolução ocorreu quando era bebé, 
constituindo-se o pai como uma figura 
ausente no seu desenvolvimento, em termos 
afectivos e materiais. Assim, o seu 
acompanhamento sócio educativo foi 
assumido pela mãe e avó materna, que, 
embora se deparassem com uma situação 
económica deficitária, lhe proporcionaram um 
enquadramento relacional tido como 
funcional. Entretanto, a mãe constituiu novo 
agregado familiar, nascendo os três irmãos 
mais jovens do arguido, sendo de salientar a 
existência de um irmão mais velho, nascido 
doutra relação afectiva, que assumiu os 
cuidados de T………. cerca dos catorze anos, 
após o falecimento da mãe. Mais tarde, 
integrou o agregado de uma tia materna, 
junto da qual permaneceu até encetar uma 
união de facto, já na idade adulta. Na fase em 
que ocorreu a perda da mãe, iniciou-se no 
consumo de “haxixe”, comportamento que 
manteve nos dez anos subsequentes e que 
considera não ter assumido contornos de 
dependência. Entretanto, há 
aproximadamente cinco anos, envolveu-se no 
consumo de produtos com maior poder 
aditivo, desenvolvendo um percurso de 
toxicodependência, que persiste até à 
actualidade. Relativamente à sua vida escolar, 
o arguido refere não recordar como decorreu, 
acrescentando possuir o 6° ano de 
escolaridade e que, após a desvinculação do 
sistema de ensino, não voltou a frequentar 
qualquer acção de qualificação académica ou 
profissional, não possuindo nenhuma 
experiência consistente a este nível. Encetou 
uma relação afectiva por volta dos dezassete 
anos, com vivência em união de facto dois 
anos decorridos, após o nascimento da filha 
do casal. Assim, manteve a coabitação com a 
filha, companheira e família de origem desta 
até há três anos, desvinculando-se do 
agregado após a ruptura conjugal, motivada 
pela sua toxicodependência, inactividade 
laboral e comportamentos desajustados na 
família. As condições de vida de T………. não 
registaram alterações significativas desde a 
fase a que se reportam os factos até à 
actualidade, Encontra-se sem abrigo, 
pernoitando, usualmente, na via pública. 
Usufrui do apoio da família da ex-
companheira, que permite que utilize a 
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respectiva habitação tara cuidados de higiene 
pessoal, apoiando-o, ainda, era termos 
alimentares, suporte também disponibilizado 
por vizinhos. O seu dia-a-dia é gerido em 
função das necessidades aditivas, alternando 
a actividade de arrumação de carros, nas 
proximidades do centro comercial “……….”, 
com o consumo de estupefacientes, no ………. 
do Porto, espaço que frequenta diariamente, 
onde se relaciona com outros indivíduos 
associados à mesma problemática. Não possui 
quaisquer recursos económicos, explicando o 
facto de não ter requerido o rendimento social 
de inserção por não possuir documentação 
pessoal. Face ao enraizamento do modo de 
vida que mantém, não formula, no momento, 
projectos de vida futura. Do CRC do arguido 
T………. constam três condenações, duas em 
pena de multa e uma em pena de prisão 
suspensa, pelo cometimento dos crimes de 
condução sem habilitação legal (dois) e tráfico 
de estupefacientes dos artigos 21º e 22º do 
DL 15/93, proferidas, respectivamente, em 
06.11.2000, 10.10.2001 e 14.05.2004. 
 
E considerou que não se provaram outros 
factos com interesse para a decisão da causa, 
designadamente: 
● Que o arguido B……… se dirigia ao Bloco .., 
casa .., onde também guardava os produtos 
estupefacientes, residência do arguido P………. 
e, de seguida, deslocava-se para a residência 
32. 
● Que a arguida D………. cedia a casa 32 ao 
arguido B………. para que ele e/ou outros 
indivíduos, a mando dele, vendessem aí os 
estupefacientes. 
● Que o arguido P………, conhecido por 
“P1……….”, além de também vender os 
aludidos produtos, cedia também a sua casa, 
sita no mesmo ………., Bloco e entrada, casa 
.., para os guardar. 
● Outros factos que se encontrem na 
acusação e não se encontrem entre os 
provados, constituam mera repetição ou 
matéria conclusiva. 
 
O Tribunal fundamentou assim a sua decisão 
quanto à matéria de facto: 
“O Tribunal formou a sua convicção na análise 
crítica do conjunto da prova produzida, a qual 
segundo as regras da experiência e do normal 
suceder das coisas, foi suficiente para, para 
além da dúvida razoável, dar por assentes os 
factos que resultaram provados, 
nomeadamente quanto à matéria imputada 
aos arguidos. 
Quanto aos factos não provados, a prova 
produzida não se mostrou suficiente para 
além daquela dúvida o tribunal os pudesse 
dar por provados.  
Assim, cabe referir que em relação à 
actividade de detenção e venda de 
estupefacientes, conjugando os depoimentos 
das testemunhas, os relatórios de vigilância, a 
droga, dinheiro e documentos apreendidos 

(espécie de contabilidade das actividade de 
venda de estupefacientes), tudo analisado de 
acordo com as regras do normal suceder das 
coisas, concluiu o tribunal que a actividade 
descrita nos factos provados era levada a 
cabo pelos os arguidos aí referidos. 
Descendo aos concretos meios de prova, 
verificamos o que se segue. 
O arguido M………. apresentou a sua versão 
dos factos, em parte não convincente, 
nomeadamente referindo que estava a vender 
cocaína e heroína por conta dum cigano que 
lhe pagava 100 € por semana. Referiu ainda 
que se refugiou dos agentes da PSP dentro da 
casa onde estava a D………. . 
O arguido G………. negou que estivesse a 
vender estupefacientes, no que não 
convenceu face à demais prova produzida, e 
que estava apenas à espera da namorada 
junto com o G………. . 
O arguido J………. negou, mas sem convencer 
o tribunal que estivesse a encaminhar os 
toxicodependentes para o local de venda. 
Referiu ainda que é consumidor de cocaína. 
O arguido P………. referiu que nada tinha a ver 
com a venda de estupefacientes e que a 
canabis que lhe foi apreendida era para 
consumo. 
A testemunha X………., agente da P.S.P., 
depôs de modo sincero e convincente, 
relatando as diligências em que interveio, 
nomeadamente a vigilância e detenção do 
arguido B………. no dia 1.07.2008, a venda 
que este fez e o local onde este guardava o 
estupefaciente. Referiu-se também à 
vigilância do dia 8 de Agosto de 2008 e o que 
observou, nomeadamente o papel dos vários 
intervenientes. Mais referiu os factos que 
observou no dia 11.9.2008, dia em que 
procederam às buscas em que foi à casa .., 
bem como o modo como se desenvolvia a 
actividade de venda de estupefacientes e o 
papel dos vários arguidos. 
A testemunha Y………., agente da P.S.P., de 
modo sincero e convincente, relatou a 
intercepção do arguido B………. no dia 
1.07.2008 e o estupefaciente apreendido. 
A testemunha Z………., agente da P.S.P depôs 
de modo sincero e convincente, relatando a 
vigilância a que procedeu no dia 11.09.2008 e 
actividade de venda de estupefacientes que 
era levada a cabo. 
A testemunha AI………., subchefe da P.S.P., 
depôs de modo sincero e convincente, tendo 
coordenado as buscas do dia 11.09.2008 e 
relatado o resultado das mesmas. 
A testemunha AJ………., agente da P.S.P depôs 
de modo sincero e convincente, tendo 
participado nas buscas do dia 11.09.2008, 
onde se encontravam os arguidos, tendo 
relatado o resultado das mesmas. 
A testemunha AK………., inspector da P.J. de 
Braga, depôs de modo sincero e convincente, 
tendo participado nas buscas a casa do 
arguido B………., tendo relatado o resultado 
das mesmas. 
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Importantes também foram os autos de 
vigilância de fls. fls. 11, 52-62, 92-94; os 
autos e resultados das buscas, revistas e 
apreensões de fls. 95-97, 146/7, 151-153 e 
290; os documentos de fls. 18, 19, 64, 132-
144, 150, 155-158, 212-214, 222, 246, 
254/5, 268-270 e 289. e os relatórios 
periciais de fls. 355/6, 389, 498/9, 501 e 
506/7. 
Quanto às condições pessoais, modo de vida 
e antecedentes criminais dos arguidos teve o 
tribunal ainda em conta os relatórios do IRS e 
os CRCs juntos”.  
 
Consabidamente, as conclusões da motivação 
balizam o objecto do recurso. 
Defende o Recorrente: 
- O Acórdão recorrido é nulo porque enferma 
do vício da insuficiência para a decisão da 
matéria de facto provada já que os elementos 
de prova, consistentes nos depoimentos das 
testemunhas P………., X………., Y………. e Z………. 
não permitem concluir que o arguido B………. 
traficava estupefacientes. 
- O acórdão recorrido é igualmente nulo 
porque enferma do vício de erro notório na 
apreciação da prova, já que se consideraram 
provados que, face às regras da experiência 
comum e à lógica de um homem médio, não 
se poderiam ter verificado. 
- Foi violado o princípio in dubio pro reo e, por 
isso, o acórdão enferma da nulidade 
consagrada nos art.ºs 379° e 374° n.º 2 do 
C.P.P. 
- Os factos provados apenas permitem 
concluir que o arguido cometeu um crime de 
tráfico de menor gravidade p. e p. pelo art.º 
25º da Lei 15/93 e não já o tipo comum 
previsto no art.º 21º do mesmo Diploma 
Legal pois que estamos perante uma situação 
ocasional. 
- Porque assim, atendendo ao apurado, à 
gravidade da situação, à idade do arguido, 
condições pessoais, ao facto de estar a 
trabalhar, com emprego certo, e ao desejo de 
ressocialização, bem como ao relatório da 
Técnica de Reinserção Social, deveria ser 
aplicada ao arguido uma pena próxima do 
mínimo legal aplicável ao crime praticado. 
- E sempre suspensa na sua execução. 
 
Pois bem 
O Recorrente caracteriza correctamente o 
vício da insuficiência para a decisão da 
matéria de facto provada pois que o mesmo 
se verifica quando os factos colhidos após o 
julgamento não consentem, quer na sua 
objectividade, quer na sua subjectividade, o 
ilícito dado como provado, ou quando existam 
factos que ainda podem e devem ser 
investigados. 
Só que, depois, conclui contraditoriamente: o 
Acórdão recorrido enferma do vício porque os 
depoimentos das testemunhas P………., 
X………., Y………. e Z………. não permitem 

concluir que o arguido B………. traficava 
estupefacientes. 
Não se vê como possa tal materialidade ser 
subsumida ao invocado vício. 
Poderá, antes, subsumir-se ao vício de erro 
notório na apreciação da prova que mais não 
é do que “o erro ostensivo, de tal modo 
evidente que não possa passar despercebido 
ao comum dos observadores, ou seja, quando 
o homem de formação média facilmente dele 
se dá conta”[1]. 
“Verifica-se erro notório quando se retira de 
um facto dado como provado uma conclusão 
logicamente inaceitável, quando se dá como 
provado algo que notoriamente está errado, 
que não podia ter acontecido, ou quando, 
usando um processo racional ou lógico, se 
retira de um facto dado como provado uma 
conclusão ilógica, arbitrária e contraditória, ou 
notoriamente violadora das regras de 
experiência comum, ou ainda quando 
determinado facto provado é incompatível ou 
irremediavelmente contraditório com outro 
dado de facto (positivo ou negativo) contido 
no texto da decisão recorrida. 
Mas existe igualmente erro notório na 
apreciação da prova quando se violam as 
regras sobre o valor da prova vinculada, as 
regras da experiência ou as legis artis”[2]. 
Erro notório na apreciação da prova “não 
pode ser outro que aquele que decorre da 
valoração das provas que o tribunal 
expressamente indicou”[3]. 
Porque assim é, e porque o Recorrente não 
impugnou de forma ampla a matéria de facto 
já que não cumpriu os ónus impostos pelo 
art.º 412º do CPP, apuremos se o tribunal 
valorou incorrectamente as provas que o 
próprio expressamente indicou. Ou seja, se 
incorreu no vício de erro notório na 
apreciação da prova. 
O Tribunal Colectivo, no que ao Recorrente diz 
respeito, considerou provado: 
● Na sequência de várias informações 
recolhidas que davam conta de que, junto do 
Bloco .., do ………., nesta cidade e comarca, 
concretamente, junto a uma Capela, um 
indivíduo conhecido por “AC……….” vendia 
diariamente produtos estupefacientes, que 
escondia no solo, no dia 1 de Julho de 2008, a 
P.S.P. fez uma vigilância ao local, tendo visto 
o arguido B………., que tem aquela alcunha, 
em plena actividade de venda de tais 
produtos. 
● Nessa ocasião, o arguido B………. foi 
abordado por um indivíduo que lhe entregou € 
5,00. 
● De seguida, o arguido B………. dirigiu-se a 
um pequeno jardim e retirou uma embalagem 
debaixo de uma pedra que entregou ao tal 
indivíduo. 
●Assim, pelas 16h05 do referido dia, o 
arguido foi interceptado pelos elementos 
policiais que recolheram por debaixo da pedra 
dois cantos em plástico contendo: 
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- 50 embalagens de heroína, com o peso 
líquido de 10,040g, substância abrangida pela 
Tabela I-A, anexa ao D.L. 15/93, de 22/01 – 
cfr. auto de exame do L.P.C. de fls. 498/9; e 
- 78 embalagens de cocaína, com o peso 
líquido de 7,774g, substância abrangida pela 
Tabela I-B, anexa ao D.L. 15/93, de 22/01, – 
cfr. auto de exame do L.P.C. de fls. 498/9. 
● Em revista, foram-lhe, ainda, apreendidos € 
79,67 (setenta e nove euros e sessenta e sete 
cêntimos), em numerário e canabis (resina), 
com o peso líquido de 1,280g substância 
abrangida pela Tabela I-C, anexa ao D.L. 
15/93, de 22/01, – cfr. auto de exame do 
L.P.C. de fls. 498/9. 
● Não obstante ter sido detido e, após 
primeiro interrogatório judicial, lhe terem sido 
aplicadas as medidas de coacção de 
apresentações periódicas e de proibição de 
contactar com pessoas e locais relacionados 
com o consumo e tráfico de estupefacientes, 
designadamente, o ………., o arguido B………. 
continuou com aquela actividade de tráfico de 
estupefacientes que vinha desenvolvendo, 
passando a exercê-la no mesmo Bairro, Bloco 
.., entrada …, casa .. . 
● O arguido B………. exercia esta actividade, 
de comum acordo e em conjugação de 
esforços com os arguidos G………., J………., 
M………. e T………. com cabendo a cada um 
deles uma determinada função – G………. e 
M………. vendendo aos consumidores, J………. e 
T………. encaminhado os consumidores para o 
local de venda W………., assumindo ele um 
papel principal, pois era quem fornecia os 
produtos estupefacientes a vender e a arguida 
D………. cedendo a casa .. para refúgio dos 
vendedores de estupefacientes quando 
aparecia a polícia. 
● Com efeito, o arguido B………. deslocava-se, 
diariamente, no veículo automóvel, matrícula 
..-..-VE, entre as 10h00 e as 11h00, até ao 
referido Bairro. 
● Em tal residência .. vivia AD………., idosa de 
82 anos, sendo que era a arguida D………. 
quem tomava conta dela. 
● Tendo, pois, acesso sem restrições à casa, 
esta arguida cedia-a, sem o consentimento e 
autorização da idosa, ao arguido B………. para 
que ele e/ou outros indivíduos, a mando dele, 
ali se refugiassem quando aparecesse a 
polícia. 
● Cerca das 14h26 (do dia 11 de Setembro de 
2008), chegou àquele local o arguido B………., 
o qual depois de cumprimentar o J………., se 
dirigiu junto dos outros dois, entregando ao 
G………. um canto de plástico com várias 
embalagens de produtos estupefacientes.  
Conquanto o arguido não tenha colaborado na 
descoberta da verdade, o certo é que a 
matéria de facto transcrita assentou em 
depoimentos de testemunhas que o tribunal 
considerou sinceros e verdadeiros. E 
nenhuma razão há para assim os não 
considerar atendendo a que os mesmos foram 
prestados por agentes da PSP no exercício 

das suas funções. Para além de que não 
foram postos em crise por quaisquer outros 
depoimentos ou meios de prova. 
Em concreto: 
- Os relatórios de vigilância efectuados ao 
arguido indiciam actividade de tráfico de 
droga. 
- A testemunha X………. descreveu 
minuciosamente as diligências em que 
interveio, designadamente a de vigilância que 
esteve na origem da detenção do arguido 
B………. no dia 1.07.2008. Pôde constatar que 
o arguido recebeu € 5,00 após ter entregue 
um pacote contendo produto, que se 
presumia ser droga. 
- Acompanhava esta testemunha o Y………., 
que corroborou o depoimento da anterior 
testemunha. 
- Na sequência da venda, puderam os agentes 
dirigir-se ao local onde o Recorrente fora 
buscar o produto (estava escondido debaixo 
de uma pedra no jardim, o que coincidia com 
as informações que antes haviam recolhido). 
- Por debaixo da pedra encontraram dois 
cantos em plástico contendo: 
● 50 embalagens de heroína, com o peso 
líquido de 10,040g, substância abrangida pela 
Tabela I-A, anexa ao D.L. 15/93, de 22/01 
(auto de exame do L.P.C. de fls. 498/9); e 
● 78 embalagens de cocaína, com o peso 
líquido de 7,774g, substância abrangida pela 
Tabela I-B, anexa ao D.L. 15/93, de 22/01 
(auto de exame do L.P.C. de fls. 498/9). 
- Em revista, foram-lhe, ainda, apreendidos € 
79,67 (setenta e nove euros e sessenta e sete 
cêntimos), em numerário e canabis (resina), 
com o peso líquido de 1,280g substância 
abrangida pela Tabela I-C, anexa ao D.L. 
15/93, de 22/01 (auto de exame do L.P.C. de 
fls. 498/9). 
Após a ocorrência destes factos, e apesar da 
medida de coacção imposta, o Recorrente 
continuou na senda do tráfico. Por isso, a PSP 
montou operação de vigilância, com posterior 
busca, nas quais colaboraram os agentes 
Z………., AI………. e AJ………. . 
Puderam os agentes constatar que o arguido 
B………. se deslocava, diariamente, no veículo 
automóvel, matrícula ..-..-VE, entre as 10h00 
e as 11h00, até ao ………., em cuja residência 
.. vivia AD………., idosa de 82 anos, de cuja 
guarda se encarregava a arguida D………. 
quem tomava conta dela. A essa residência se 
deslocava, com regularidade, sem o 
consentimento e autorização da idosa, o 
arguido B………., designadamente quando 
pressentia a aproximação da PSP, onde se 
escondia. 
Os agentes descreveram com minúcia as 
tarefas de todos os arguidos, com base na 
observação que fizeram, as quais se 
conformam com as regras da experiência e 
não foram postas em crise. 
Os referidos agentes da PSP, de forma 
directa, na sequência de vigilância, 
constataram ainda que: 
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- No dia 11 de Setembro de 2008 os arguidos 
M………., G………. e J………. procediam à venda 
de estupefacientes. 
- O arguido J………. encaminhava os 
compradores para os outros dois arguidos, 
que se encontravam no patamar do prédio, 
tendo o arguido M………. o saco donde retirava 
os estupefacientes para venda. 
- Viram que entre as 14h13 e as 14h25 desse 
dia, aqueles três arguidos venderam 
estupefacientes a 6 indivíduos. 
- E que cerca das 14h26, chegou àquele local 
o arguido B………., o qual depois de 
cumprimentar o J………., se dirigiu junto dos 
outros dois, entregando ao G………. um canto 
de plástico com várias embalagens de 
produtos estupefacientes.  
- Nesse mesmo dia 11 de Setembro, munidos 
dos respectivos mandados, os elementos 
policiais, efectuaram as buscas domiciliárias 
na Rua ………., n.º .., ……, Porto, onde residia 
o arguido B………. e onde nada de relevo foi 
encontrado; e no ………., bloco .., entrada …, 
casa .., Porto, onde foram apreendidos (1) 
Vários pedaços de canabis (resina), com o 
peso líquido de 1,640g, que se encontravam 
no interior de uma caixa de cigarrilhas, 
examinada a fls. 355/6; (2) 4 Telemóveis 
Nokia, descritos e examinados no auto de 
exame de fls. 355/6, nos valores de € 20,00, 
€ 10,00, € 15,00 e € 10,00; (3) € 224,59 
(duzentos e vinte e quatro euros e cinquenta 
e nove cêntimos), sendo que, € 89,59 se 
encontravam no interior de um cofre, 
examinado a fls. 355/6; (4) 3 Cantos em 
plástico transparente, normalmente utilizados 
no acondicionamento de produtos 
estupefacientes; e (5) 3 Munições para arma 
de fogo (cartuchos de caçadeira), examinados 
a fls. 389. 
- No interior desta casa, encontravam-se, 
para além da arguida D………., os arguidos 
M………. e G………. que para aí fugiram quando 
se encontravam no patamar do bloco e se 
aperceberam da presença policial. 
- Levaram a cabo revista ao Recorrente e, 
conforme consta do auto de apreensão de fls. 
145, tinha este na sua posse € 79,35 (setenta 
e nove euros e trinta e cinco cêntimos), em 
numerário; e um papel (junto a fls. 150 dos 
autos), com indicação de números, montantes 
pecuniários e data, que, de acordo com as 
regras da experiência, se refere à 
“contabilidade” da actividade desenvolvida. 
- No dia 21 de Outubro de 2008, foi efectuada 
busca, devidamente autorizada, à residência 
do arguido B………., e foi-lhe apreendido um 
envelope com canabis (resina), com o peso 
líquido de 44,141g (exame do L.P.C. de fls. 
501).  
Conjugados os depoimentos das testemunhas, 
que depuseram pela forma que se descreveu, 
com os autos de vigilância referidos e ainda 
com os autos de busca e apreensão e com o 
exame efectuado no laboratório da Polícia 
Científica, apenas se pode concluir como 

conclui o Tribunal Colectivo: o arguido 
dedicava-se, com regularidade, ao tráfico de 
estupefacientes em conjunto e de comum 
acordo com os outros arguidos condenados. 
De resto, a apreensão do estupefaciente quer 
debaixo da pedra do jardim, quer na 
residência do Recorrente nem deixa qualquer 
margem para decisão diferente. 
Ademais não foi carreado aos autos qualquer 
elemento de prova que pudesse por em crise 
os enumerados. Por isso, não faz sentido 
falar-se em violação do princípio do in dubio 
pro reo já que nenhuma dúvida teve o 
Tribunal Colectivo em decidir da matéria de 
facto, como decidiu, como nem sequer a 
poderia ter atendendo a que todos os meios 
de prova produzidos conduzem - com 
absoluta segurança - à convicção de que o 
Recorrente traficava estupefacientes. 
Porque assim, considera-se definitivamente 
fixada a matéria de facto. 
 
O Recorrente alega, sem demonstrar, que o 
acórdão enferma da nulidade consagrada nos 
art.ºs 379° e 374° n.º 2 do C.P.P. 
Todavia, o acórdão contém tudo o que é 
exigido por Lei, seja em termos de 
enumeração da matéria de facto, com análise 
crítica da prova, seja em termos de 
tratamento jurídico. Para além disso, não 
deixou de tratar qualquer questão que lhe 
tenha sido submetida. 
Não se enxerga, pois, onde o Recorrente 
possa vislumbrar a arguida nulidade que, 
repete-se, não está concretizada. 
 
Diz ainda o Recorrente que os factos provados 
apenas permitem concluir que o arguido 
cometeu um crime de tráfico de menor 
gravidade p. e p. pelo art.º 25º da Lei 15/93 
e não já o tipo comum previsto no art.º 21º 
do mesmo Diploma Legal pois que estamos 
perante uma situação ocasional. 
Passemos novamente em revista a matéria de 
facto provada: 
- No dia 1 de Julho de 2008, a P.S.P. viu o 
arguido vender estupefaciente a um indivíduo 
que lhe entregou € 5,00, o qual ia buscar a 
um pequeno jardim, debaixo de uma pedra. 
- Debaixo da pedra recolheram os agentes da 
PSP debaixo da pedra dois cantos em plástico 
contendo 50 embalagens de heroína, com o 
peso líquido de 10,040g, substância 
abrangida pela Tabela I-A, anexa ao D.L. 
15/93, de 22/01; e 78 embalagens de cocaína 
com o peso líquido de 7,774g, substância 
essa que está abrangida pela Tabela I-B, 
anexa ao D.L. 15/93, de 22/01. 
- Em revista, foram-lhe, ainda, apreendidos € 
79,67 (setenta e nove euros e sessenta e sete 
cêntimos), em numerário e canabis (resina), 
com o peso líquido de 1,280g substância 
abrangida pela Tabela I-C, anexa ao D.L. 
15/93, de 22/01. 
- Não obstante ter sido detido e, após 
primeiro interrogatório judicial, lhe terem sido 
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aplicadas as medidas de coacção de 
apresentações periódicas e de proibição de 
contactar com pessoas e locais relacionados 
com o consumo e tráfico de estupefacientes, 
designadamente, o ………., o arguido B………. 
continuou com aquela actividade de tráfico de 
estupefacientes que vinha desenvolvendo, 
passando a exercê-la no mesmo ………., Bloco 
.., entrada …, casa .. . 
- O arguido B………. exercia esta actividade, de 
comum acordo e em conjugação de esforços 
com os arguidos G………., J………., M………. e 
T……… com cabendo a cada um deles uma 
determinada função – G………. e M………. 
vendendo aos consumidores, J………. e T………. 
encaminhado os consumidores para o local de 
venda W………., assumindo ele um papel 
principal, pois era quem fornecia os produtos 
estupefacientes a vender e a arguida D………. 
cedendo a casa .. para refúgio dos 
vendedores de estupefacientes quando 
aparecia a polícia. 
- Com efeito, o arguido B……… deslocava-se, 
diariamente, no veículo automóvel, matrícula 
..-..-VE, entre as 10h00 e as 11h00, até ao 
referido Bairro.  
- Em tal residência 32 vivia AD………., idosa de 
82 anos, sendo que era a arguida D………. 
quem tomava conta dela. 
- Tendo, pois, acesso sem restrições à casa, 
esta arguida cedia-a, sem o consentimento e 
autorização da idosa, ao arguido B………. para 
que ele e/ou outros indivíduos, a mando dele, 
ali se refugiassem quando aparecesse a 
polícia. 
- Aos arguidos T………. e J………. cabiam as 
funções de vigiar e detectar a eventual 
aproximação policial e de encaminhar os 
toxicodependentes ao local de venda, 
colocando-se, para tanto, em locais 
estratégicos. 
- Por seu turno, os arguidos M………. e G………. 
também procediam à venda directa aos 
consumidores que se deslocavam ali para 
adquirir tais substâncias. 
- Face ao exposto, no dia 11 de Setembro de 
2008, a P.S.P. efectuou uma vigilância ao 
………., Bloco .., casa .., Porto, tendo visto os 
arguidos M………., G………. e J………. em plena 
actividade de venda de estupefacientes, 
sendo que, o arguido J………. se encontrava no 
exterior e encaminhava os compradores para 
os outros dois arguidos, que se encontravam 
no patamar, tendo o arguido M………. o saco 
donde retirava os estupefacientes para venda. 
- Entre as 14h13 e as 14h25 desse dia, 
aqueles três arguidos venderam 
estupefacientes a 6 indivíduos. 
- Cerca das 14h26, chegou àquele local o 
arguido B………., o qual depois de 
cumprimentar o J………., se dirigiu junto dos 
outros dois, entregando ao G………. um canto 
de plástico com várias embalagens de 
produtos estupefacientes.  
- De seguida, nesse mesmo dia 11 de 
Setembro, munidos dos respectivos 

mandados, os elementos policiais, efectuaram 
as seguintes buscas domiciliárias, com os 
resultados que a seguir se descrevem: 
● Rua ………., n.º .., ……, Porto, onde residia o 
arguido B………. e onde nada de relevo foi 
encontrado – cfr. auto de busca de fls. 146/7; 
● ………., bloco .., entrada …, casa .., Porto – 
cfr. auto de busca e apreensão de fls. 95-97 – 
onde foram apreendidos (1) Vários pedaços 
de canabis (resina), com o peso líquido de 
1,640g – cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7 – 
que se encontravam no interior de uma caixa 
de cigarrilhas, examinada a fls. 355/6; (2) 4 
Telemóveis Nokia, descritos e examinados no 
auto de exame de fls. 355/6, nos valores de € 
20,00, € 10,00, € 15,00 e € 10,00; (3) € 
224,59 (duzentos e vinte e quatro euros e 
cinquenta e nove cêntimos), sendo que, € 
89,59 se encontravam no interior de um 
cofre, examinado a fls. 355/6; (4) 3 Cantos 
em plástico transparente, normalmente 
utilizados no acondicionamento de produtos 
estupefacientes; e (5) 3 Munições para arma 
de fogo (cartuchos de caçadeira), examinados 
a fls. 389. 
- No interior desta casa, encontravam-se, 
para além da arguida D………., os arguidos 
M………. e G………. que para aí fugiram quando 
se encontravam no patamar do bloco e se 
aperceberam da presença policial. 
- Ao arguido G………., em revista, foram 
apreendidos – cfr. auto de revista e 
apreensão 120/1: 
● Um canto em plástico com 140 embalagens 
de heroína, com o peso líquido de 14,493g – 
cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7; 
● Um canto em plástico com 40 embalagens 
de heroína, com o peso líquido de 4,310g – 
cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7; 
● Um canto em plástico com 126 embalagens 
de cocaína, com o peso líquido de 12,080g – 
cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7; 
● Um maço de tabaco com vários pedaços de 
canabis (resina), com o peso líquido de 
4,260g – cfr. exame do L.P.C. de fls. 506/7; e 
● € 417,45 (quatrocentos e dezassete euros e 
quarenta e cinco cêntimos), em numerário. 
- Também o G………. foi sujeito a revista, 
tendo-lhe sido encontrada e apreendida a 
quantia de € 190,00 (cento e noventa euros), 
em numerário – cfr. auto de apreensão de fls. 
105. 
- No ………., bloco .., casa .. (casa do arguido 
P……….) foi efectuada a busca de fls. 151-153 
onde foram apreendidos os seguintes artigos: 
(1) Um moinho “Moulinex”, examinado a fls. 
506/7; (2) Um cinzeiro, examinado a fls. 
506/7; e (3) Um pedaço de canabis (resina), 
com o peso líquido de 0,970g – cfr. exame do 
L.P.C. de fls. 506/7. 
- Também ao J………., que se encontrava no 
exterior, foi apreendido no interior de um 
maço de tabaco uma embalagem de cocaína, 
com o peso líquido de 0,080g – cfr. auto de 
exame do L.P.C. de fls. 506/7.  
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- Finalmente, em revista, foram apreendidos 
– cfr. auto de apreensão de fls. 145 – ao 
arguido B……….: (1) € 79,35 (setenta e nove 
euros e trinta e cinco cêntimos), em 
numerário; e (2) Um papel, junto a fls. 150, 
com indicação de números, montantes 
pecuniários e data, ou seja, “contabilidade” da 
actividade desenvolvida. 
- Também no dia 21 de Outubro de 2008, na 
sequência de uma busca – devidamente 
autorizada – à residência do arguido B………., 
na morada já indicada, foi apreendido um 
envelope com canabis (resina), com o peso 
líquido de 44,141g – cfr. exame do L.P.C. de 
fls. 501.  
- Os arguidos B………., G………., J………., M………. 
e T………., destinavam à venda os produtos 
estupefacientes que lhes foram apreendidos. 
- Os objectos (com excepção do moinho e do 
cinzeiro (fls.506/507) e dinheiro foram 
apreendidos por serem provenientes da 
actividade de tráfico que os respectivos 
arguidos levavam a cabo ou obtidos como 
meio de pagamento dos estupefacientes 
vendidos, ou ainda, utilizados nessa 
actividade. 
- Todos os arguidos sabiam que a posse, 
venda, guarda, cedência, entrega e detenção 
daqueles produtos, sem para tal se estar 
devidamente autorizado, não é permitida por 
lei e conheciam as características 
estupefacientes dos mesmos. 
- Agiram nos termos acima descritos de forma 
livre e consciente, de comum acordo e em 
conjugação de esforços, sabendo que as suas 
condutas não eram permitidas por lei. 
Da matéria de facto transcrita se conclui, com 
grande facilidade, que o arguido detinha e 
vendia plantas, substâncias ou preparações 
compreendidas nas tabelas I a III anexa ao 
DL 15/93, de 22/01. 
Sabia que a detenção e venda é proibida e 
punida por lei. 
Apesar disso, vendeu e quis vender as 
referidas substâncias, sabendo que o fazia em 
desconformidade com o ordenamento jurídico, 
que proíbe tal actividade. 
Porque assim, cometeu o crime p. e p. pelo 
art.º 21º do citado DL 15/93. 
Poder-se-á dizer que a conduta do arguido é 
apenas subsumível ao tipo privilegiado 
consagrado no art.º 25º do DL 15/93, como 
este alega? 
A resposta é categoricamente negativa, como 
demonstraremos. 
Dispõe o referido art.º 25º, sob a epígrafe 
“Tráfico de menor gravidade”: 
Se, nos casos dos artigos 21.° e 22.°, a 
ilicitude do facto se mostrar 
consideravelmente diminuída, tendo em conta 
nomeadamente os meios utilizados, a 
modalidade ou as circunstâncias da acção, a 
qualidade ou a quantidade das plantas, 
substâncias ou preparações, a pena é de: 

a) Prisão de 1 a 5 anos, se se tratar de 
plantas, substâncias ou preparações 
compreendidas nas tabelas I a III, V e VI; 
b) Prisão até 2 anos ou multa até 240 dias, no 
caso de substâncias ou preparações 
compreendidas na tabela IV. 
A doutrina e a jurisprudência, em inúmeras 
ocasiões, pronunciaram-se sobre o tipo legal 
e, unanimemente concluíram: 
Para que se possa concluir pela verificação do 
tipo privilegiado é preciso fazer uma 
valorização global dos factos[4], jamais 
podendo o aplicador cingir-se a uma parte dos 
mesmos. 
É sabido que o bem jurídico protegido é a 
saúde, tanto a física como a mental, como a 
social. Por isso, os interesses tutelados são 
públicos. Mas protegem-se igualmente bens 
jurídicos individuais como a vida, a 
integridade física, a liberdade, o património, a 
segurança, “que se escondem por detrás 
dessa ambígua e grandiloquente referência à 
saúde pública[5].”. 
Trata-se de um crime de perigo, presumindo-
se o risco de propagação de doença pela 
difusão das substâncias tóxicas. 
Apesar de tratar de crime de perigo abstracto, 
o legislador deixa ao juiz a possibilidade de, 
em certas circunstâncias, punir menos 
gravemente aquele que trafica 
estupefacientes. Trata-se das conhecidas 
válvulas de segurança do sistema que 
permitem a condenação se e quando 
valorização global dos factos permitirem 
concluir que, e designadamente, em concreto, 
o citado perigo não é muito elevado. 
A valorização há-de fazer-se tendo em conta 
os meios utilizados, maxime a organização e a 
logística que acompanham a actuação do 
agente e que permitem determinar a 
dimensão do tráfico; a modalidade e as 
circunstâncias da acção; a qualidade aferida 
em função da maior ou menor perigosidade 
das plantas e a quantidade das plantas, 
substâncias ou preparações; o alarme social 
que o comportamento do agente suscitou. Se 
dessa valorização global se puder concluir que 
a ilicitude do facto se mostra 
“consideravelmente diminuída”, deverá a 
conduta ser subsumida ao tipo privilegiado. 
Não se podendo extrair tal conclusão, a 
conduta deve ser punida pelo tipo comum. 
In casu, o arguido dedicava-se com 
regularidade ao tráfico de estupefacientes. 
Conforme se vê dos itens 7 e 10 da matéria 
de facto provada, a venda era feita por 
organização liderada pelo Recorrente. Na 
verdade, o arguido B………. exercia a 
actividade, de comum acordo e em 
conjugação de esforços com os arguidos 
G………., J………., M………. e T………. cabendo a 
cada um deles uma determinada função – 
G………. e M………. vendendo aos 
consumidores, J………. e T………. encaminhado 
os consumidores para o local de venda Nuno, 
assumindo ele, arguido ora Recorrente, um 
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papel principal, pois era quem fornecia os 
produtos estupefacientes a vender; como era 
ele quem mandava que os co-autores se 
refugiassem na casa onde trabalhava a 
arguida D………. . De resto, ao arguido foi 
apreendido o papel junto a fls. 150, com 
indicação de números, montantes pecuniários 
e data. O que indicia organização: no dizer do 
Colectivo “contabilidade” da actividade 
desenvolvida. 
Apesar de a venda ocorrer na rua, o certo é 
que a mesma se prolongou no tempo, 
desrespeitando o arguido as obrigações 
decorrentes da medida de coacção que lhe foi 
fixada, que lhe não permitia contactar com o 
sub-mundo da droga. 
Este tipo de actividade, por definição, causa 
alarme social e sentimentos de grande 
insegurança, a que é preciso por cobro. 
O arguido traficava também drogas “duras”: 
heroína e cocaína. As quais têm os efeitos 
mais perniciosos. 
As quantidades que lhe foram apreendidas 
(não esquecendo que outras foram 
apreendidas aos co-arguidos, por ele 
liderados), já são significativas: 
● 50 embalagens de heroína, com o peso 
líquido de 10,040g; 
● 78 embalagens de cocaína, com o peso 
líquido de 7,774g; 
● 1,280g de canabis; 
● 44,141g de canabis 
Tudo ponderado, é evidente que a ilicitude do 
facto não se mostra diminuída, quanto mais 
“consideravelmente diminuída”. 
Não pode, por isso, o arguido ser condenado 
pelo tipo privilegiado. 
 
Conquanto o arguido tenha pugnado pela 
diminuição da pena, ao que parece, na 
perspectiva da alteração da incriminação, ao 
mesmo tempo que defende a suspensão da 
execução, também na mesma perspectiva, e 
não tendo logrado vencimento a sua tese, 
importa analisar ambas as questões suscitas. 
Considerando – e bem – o Tribunal Colectivo 
que o arguido cometeu, em autoria material, 
um crime previsto pelo 21º, n.º 1 do DL 
15/93, punido com pena de prisão de 4 a 14 
anos, expendeu a respeito da medida 
concreta da pena: 
“Para fixação da medida concreta da pena, 
partindo das molduras abstractas acima 
descritas e tendo em conta o disposto nos 
artigos 40º e 71º do Código Penal, são de 
ponderar, entre outras, as seguintes 
circunstâncias: 
1- A ilicitude dos factos, dentro do tipo legal 
de crime de tráfico do artigo 21º é mediana 
vistas as quantidades apreendidas e a 
qualidade dos estupefacientes, e mediana 
também em relação ao crime de tráfico de 
menor gravidade, pelo que as exigências de 
prevenção geral já se fazem sentir com 
alguma intensidade. 

2- A culpa dos arguidos é algo elevada, atento 
o dolo intenso. 
3- A prevenção especial faz-se sentir com 
elevada intensidade em relação ao arguido 
B………., dado o facto de a primeira detenção 
não lhe ter servido de advertência, tendo 
voltado a praticar actos de tráfico de 
estupefacientes. Tem condenações no seu 
CRC, embora pouco relevantes. (...)  
Tudo ponderado, afigura-se adequado fixar as 
seguintes penas: 
- Arguido B………., 4 anos e 6 meses de 
prisão” 
Decidiu bem o Tribunal Colectivo. 
Nos termos do art.º 40º, n.º 1, do C. P., a 
aplicação de penas e de medidas de 
segurança visa a protecção de bens jurídicos 
e a reintegração do agente na sociedade. São, 
pois, necessidades preventivas, que não 
retributivas, que estão na base da aplicação 
das penas, consideradas estas como “amarga 
realidade”. De resto, num Estado de Direito, 
Democrático e Social, só a necessidade de 
manutenção da ordem social (função 
utilitária) justifica a aplicação de penas. Por 
isso, o direito penal só intervém quando haja 
necessidade de protecção de bens jurídicos 
essenciais, tendo presentes os princípios da 
mínima intervenção, da fragmentariedade e 
da subsidiariedade. 
A prevenção especial há-de também ser 
sopesada na aplicação da pena concreta. 
O bem jurídico protegido pela norma violada, 
a necessidade de resposta contrafáctica a 
essa violação e a personalidade do 
Recorrente, manifestada no facto, hão-de 
influir – e decisivamente – na medida 
concreta da pena. 
Acrescenta o art. 71º do mesmo diploma legal 
que a determinação da medida da pena, 
dentro dos limites definidos na lei, é feita em 
função da culpa do agente e das exigências 
de prevenção, devendo o tribunal atender a 
todas as circunstâncias que, não fazendo 
parte do tipo de crime, depuserem a favor ou 
contra aquele, enumerando-se nesse preceito 
exemplificativamente alguns desses factores.  
A pena não pode, em caso algum, ultrapassar 
a medida da culpa sob pena de se violar o 
princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana, subjacente a um Estado de 
direito democrático e social, como é o nosso – 
art.º 40º, n.º 2, do mesmo Código. 
Afirma Figueiredo Dias[6] que o modelo de 
determinação da medida da pena que melhor 
combina os critérios da culpa e da prevenção 
é aquele que comete à culpa a função (única, 
mas nem por isso menos decisiva) de 
determinar o limite máximo e inultrapassável 
da pena; à prevenção geral (de integração), 
entendida esta como a protecção de bens 
jurídicos alcançada mediante a estabilização 
das expectativas comunitárias na validade da 
norma jurídica violada[7], a função de 
fornecer uma «moldura de prevenção», cujo 
limite máximo é dado pela medida óptima de 
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tutela dos bens jurídicos dentro do que é 
consentido pela culpa, e cujo limite mínimo é 
fornecido pelas exigências irrenunciáveis de 
defesa do ordenamento jurídico (o revelar 
perante a comunidade a solidez do sistema 
jurídico-penal, traduzido na “necessidade de 
tutela da confiança ... e das expectativas da 
comunidade na manutenção da vigência da 
norma violada ... no restabelecimento da paz 
jurídica comunitária abalada pelo crime”[8]); 
e à prevenção especial a função de encontrar 
o quantum exacto de pena, dentro da referida 
«moldura de prevenção», que melhor sirva as 
exigências de socialização (ou, em casos 
particulares, de advertência ou de segurança) 
do delinquente”. 
“Se, por um lado, a prevenção geral positiva é 
a finalidade primordial da pena e se, por 
outro, esta nunca pode ultrapassar a medida 
da culpa, então parece evidente que, dentro 
da moldura legal, a moldura da pena aplicável 
ao caso concreto (moldura de prevenção) há-
de definir-se entre o mínimo imprescindível à 
estabilização das expectativas comunitárias e 
o máximo que a culpa consente; entre tais 
limites, encontra-se o espaço possível de 
resposta às necessidades da reintegração 
social”[9]. 
Assim é, na verdade. 
O arguido agiu com dolo directo, a 
modalidade mais grave de culpa. 
A sua conduta é altamente censurável por 
tudo quanto antes se disse. 
A culpa permite, pois, aplicação de pena 
próxima do limite máximo abstracto. 
A comunidade exige dos operadores 
judiciários alguma intransigência e firmeza no 
que diz respeito ao tratamento dos casos de 
crimes de tráfico de estupefacientes seja pelo 
valor do bem jurídico tutelado, seja pelo 
sentimento de insegurança que provocam, 
seja pelos delitos que em paralelo se lhe 
associam. 
Por isso, o mínimo imprescindível à 
estabilização das expectativas comunitárias só 
em casos excepcionais deve coincidir com o 
mínimo da moldura penal abstracta. 
O que não é o caso dos autos. 
Como a moldura mínima abstracta do tipo é 
de 4 anos de prisão; porque a moldura 
mínima do caso concreto não deve coincidir 
com a moldura mínima abstracta do tipo, 
antes deve ser mais elevada pelas razões 
apontadas; porque o arguido apenas foi 
condenado em 4 anos e 6 meses de prisão 
quando a sua inserção social, antecedentes e 
comportamento processual deixam muito a 
desejar, com meridiana facilidade se conclui 
que jamais a pena concreta pode descer da 
pena aplicada. 
Importa, por isso, mantê-la. 
 
Finalmente, quanto à suspensão da execução 
da pena. 
O Tribunal Colectivo entendeu não dever 
suspender a execução da pena ao Recorrente. 

Este, ancorado no relatório social junto aos 
autos, defende que a pena de prisão deve ser 
suspensa na sua execução. 
Quid júris? 
Dispõe o n.º 1 do art.º 50º do C. Penal: 
“O tribunal suspende a execução da pena de 
prisão aplicada em medida não superior a 
cinco anos se, atendendo à personalidade do 
agente, às suas condições de vida, à sua 
conduta anterior e posterior ao crime, às 
circunstâncias deste, concluir que a simples 
censura do facto e a ameaça da prisão 
realizam de forma adequada e suficiente as 
finalidades da punição. 
Para aplicação da pena de substituição é, 
pois, necessário que se possa concluir que o 
arguido presumivelmente não voltará a 
cometer novo crime. Trata-se, no dizer de 
Anabela Rodrigues[10], de alcançar a 
socialização, prevenindo a reincidência. 
Tal conclusão tem de se extrair de um juízo 
de prognose antecipado, que seja favorável 
ao arguido, o qual assenta essencialmente na 
prevenção especial sobre a possibilidade de 
ressocialização do arguido, tendo-se ainda em 
conta as necessidades de prevenção geral, 
não tanto na dependência do seu efeito 
negativo, de pura intimidação, mas mais no 
seu efeito positivo, de integração, de reforço 
da norma e da orientação sócio-cultural que 
nela se contém. 
Ou seja, em relação ao próprio condenado 
tem de se fazer o juízo de prognose positiva 
da sua “auto-adesão (…) à indispensabilidade 
social dos valores essenciais (bens jurídico-
penais) para a possibilitação da realização 
pessoal de todos e de cada um dos membros 
da sociedade”[11]. E ainda de que, com 
elevado grau de probabilidade não voltará a 
reincidir. 
No que à prevenção geral diz respeito, 
importa afirmar que ela desdobra-se e 
desenvolve-se “num duplo sentido: prevenção 
geral positiva ou de integração e prevenção 
geral negativa ou de dissuasão. 
Prevenção geral positiva ou de integração 
significa que a pena é um meio de interpelar a 
sociedade e cada um dos seus membros, para 
a relevância social e individual do respectivo 
bem jurídico tutelado penalmente; por outras 
palavras, a pena serve a função positiva de 
interiorização ou aprofundamento dessa 
interiorização dos bens jurídico-penais. Ora, 
esta função da pena começa por se realizar 
com a criação da lei criminal-penal 
(interpelação legal) e consuma-se com a 
aplicação judicial da pena e sua execução 
(interpelação judicial e fáctica). Naturalmente 
que quanto mais importante for o bem 
jurídico, mais intensa deve ser a interpelação. 
E, por isto, necessariamente que quanto mais 
grave for o crime (mais valioso o bem jurídico 
a proteger) mais grave terá de ser a pena 
legal, e, no geral, também maior a pena 
judicial. (…) 
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Mas a prevenção geral positiva tem, ainda, a 
dimensão ou objectivo da pacificação social 
ou, por outras palavras, do restabelecimento 
ou revigoramento da confiança da 
comunidade na efectiva tutela penal estatal 
dos bens jurídicos fundamentais à vida 
colectiva e individual. Esta mensagem de 
confiança e de pacificação social é dada, 
espe-cialmente, através da condenação penal, 
enquanto reafirmação efectiva da importância 
do bem jurídico lesado”[12]. 
Importa considerar como intervêm e como se 
relacionam a prevenção especial (positiva e 
negativa) e a prevenção geral (positiva e 
negativa) na determinação, legal e judicial, da 
pena, e na escolha da espécie de pena. 
Afirma Taipa de Carvalho que “a resposta a 
esta questão parece-me dever ser a seguinte: 
o objectivo da pena, enquanto meio de 
protecção dos bens jurídicos, é a prevenção 
especial, positiva e negativa (isto é, de 
recuperação social e/ou de dissuasão). É este 
o critério orientador, quer do legislador quer 
do tribunal. E, assim, quanto ao legislador, 
ele deve apresentar e, efectivamente, 
apresenta quer molduras penais 
suficientemente amplas, quer uma 
relativamente ampla gama de espécies de 
penas. E, quanto ao juiz, deve este seguir o 
critério estabelecido no art. 40° - l, 2ª parte, 
e nos outros artigos acima já referidos. Por 
conseguinte, a determinação da medida da 
pena e a escolha da espécie de pena, quando 
legalmente permitida, reger-se-á pelo 
objectivo e critério da prevenção especial: 
recuperação social do infractor (prevenção 
especial positiva), desde que tal objectivo não 
seja incompatível com a necessidade mínima 
de dissuasão individual. Ou seja: o «fim» é a 
reintegração social do infractor, fim este que 
tem, como limite mínimo, a eventual 
necessidade de dissuasão do infractor da 
prática de futuros crimes. 
Porém, este critério da prevenção especial 
não é absoluto, mas antes duplamente 
condicionado e limitado: pela culpa e pela 
prevenção geral. 
Condicionado pela culpa, no sentido de que 
nunca o limite máximo da pena pode ser 
superior à «medida» da culpa, por maiores 
que sejam as exigências preventivo-especiais. 
Isto é: mesmo que a perigosidade criminal do 
delinquente exigisse uma pena maior do que 
a gravidade da culpa, em ordem a uma 
adequada recuperação social do delinquente 
e/ou a uma socialmente necessária dissuasão 
do mesmo delinquente, nunca a pena pode 
ser superior à culpa. Numa palavra, a culpa 
constitui o limite máximo da pena 
determinada pelo critério da prevenção 
especial. 
Condicionado pela prevenção geral, no 
sentido de que nunca o limite mínimo da pena 
(ou a escolha de uma pena não detentiva) 
pode ser inferior à medida da pena tida por 
indispensável para garantir a manutenção da 

confiança da comunidade na ordem dos 
valores jurídico-penais violados e a 
correspondente paz jurídico-social, bem como 
para produzir nos potenciais infractores uma 
dissuasão mínima. Em síntese: a prevenção 
geral constitui o limite mínimo da pena 
determinada pelo critério da prevenção 
especial. (…)[13] (realce nosso).  
Como diz Figueiredo Dias: “a pena alternativa 
só não será aplicada se a pena de prisão se 
mostrar indispensável para que não sejam 
postas irremediavelmente em causa a 
necessária tutela dos bens jurídicos e a 
estabilização contrafáctica das expectativas 
comunitárias”[14]. 
Assim, face à factualidade assente, o juízo de 
prognose há-de ditar que, com toda a 
probabilidade, o arguido não voltará a 
cometer novo crime; e ainda que as 
expectativas da comunidade na manutenção 
da vigência da norma violada, no 
restabelecimento da paz jurídica comunitária 
abalada pelo crime, não saem defraudadas. 
Extraindo-se esta conclusão, deve decretar-se 
a suspensão da execução da pena. 
Concluindo-se em sentido contrário, deve 
negar-se a suspensão. 
É esta também a posição do Supremo 
Tribunal de Justiça. 
O nosso mais alto Tribunal, porém, nos casos 
de tráfico de estupefacientes, acentua as 
necessidades de prevenção geral. Entende 
que, nos crime de tráfico de estupefacientes, 
a suspensão da execução da pena apenas 
pode ter lugar em casos ou situações 
especiais, em que a ilicitude do facto se 
mostre diminuída e o sentimento de 
reprovação social se mostre esbatido.  
A título meramente exemplificativo, citando 
os mais recentes arestos: 
“Importa, para começar, afirmar com clareza 
que não é de afastar «liminarmente» a 
suspensão da execução da pena de prisão nos 
crimes de tráfico de estupefacientes, embora 
seja incontestável que se trata de uma 
infracção em que os interesses da prevenção 
geral se fazem especialmente sentir. 
Por isso, a par do juízo de prognose favorável 
sobre o comportamento do agente, cumpre 
indagar se a suspensão satisfaz «de forma 
adequada e suficiente as finalidades da 
punição» (art. 50º, nº 1 do CP), ou seja, a 
finalidade da prevenção geral. (…) 
Por isso, só havendo um quadro circunstancial 
particularmente favorável ao agente, 
fundamentando uma prognose especialmente 
consistente, se justificará a suspensão da 
pena, pois só então é exigível impor a esses 
interesses uma compressão proporcional à 
salvaguarda de outras finalidades das penas, 
como a prevenção especial, na vertente 
ressocializadora”[15] (sublinhado nosso). 
“Sempre que aplique uma pena de prisão não 
superior a 5 anos, o tribunal deve suspender 
a execução da pena, se «atendendo à 
personalidade do agente, às condições da sua 
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vida, à sua conduta anterior e posterior ao 
crime e às circunstâncias deste, concluir que 
a simples censura do facto e a ameaça da 
prisão realizam de forma adequada e 
suficiente as finalidades da punição». A 
suspensão da execução da pena constitui, 
portanto, um poder vinculado do julgador, 
que a deverá decretar sempre que se 
encontrem reunidos os pressupostos para 
aplicação da medida.  
Conforme este Supremo Tribunal decidiu, 
«não são considerações de culpa que 
interferem na decisão sobre a execução da 
pena, mas apenas razões ligadas às 
finalidades preventivas da punição, sejam as 
de prevenção geral positiva ou de integração, 
sejam as de prevenção especial de 
socialização, estas acentuadamente tidas em 
conta no instituto da suspensão, desde que 
satisfeitas as exigências de prevenção geral, 
ligadas à necessidade de correspondência às 
expectativas da comunidade na manutenção 
da validade das normas violadas». (acórdão 
de 10-11-1999 – Proc. 823/99, relatado pelo 
Cons. Armando Leandro). 
Nos crimes de tráfico de estupefacientes as 
razões de prevenção geral só 
excepcionalmente se satisfazem com uma 
pena de substituição. Os efeitos nocivos para 
a saúde resultantes do tráfico, especialmente 
quando se trata de drogas duras, e as 
situações em que os actos de venda se 
prolongam no tempo e/ou atingem um 
elevado número de pessoas despertam «um 
sentimento de reprovação social do crime», 
para usar as palavras do Prof. Beleza dos 
Santos, que impedem a aplicação da 
suspensão da execução da pena, sob pena de 
«ser posta em causa a crença da comunidade 
na validade de uma norma e, por essa via, os 
sentimentos de confiança e de segurança dos 
cidadãos nas instituições jurídico-penais» 
(Figueiredo Dias, op. cit., pág. 243). Por isso, 
razões de prevenção geral afastam a 
aplicabilidade deste instituto, por mais 
favorável que pudesse ser o juízo de prognose 
a formular acerca do arguido” (realce 
nosso)[16]. 
“O instituto de suspensão da pena de prisão 
assenta na confiabilidade em como o 
delinquente enquanto cidadão, face à 
dimensão do delito cometido satisfará o 
projecto da sua ressocialização. Este projecto 
é realizável em termos abstractos, mas o 
agente de um crime enquanto tal, não é uma 
abstracção, nem pode ser tido como cobaia 
para ver como é que as coisas poderão correr. 
Neste projecto o juiz tem de considerar 
forçosamente os índices de que dispõe e 
particularmente com a seriedade e vontade 
do arguido no sentido da sua reintegração e 
reencontro com os valores da sociedade com 
que esbarrou. 
É de se realçar o papel da prevenção geral na 
repressão ao crime de tráfico de 
estupefacientes tendo em vista a tutela dos 

bens jurídicos com referência à vida de jovens 
e estabilidade familiar e a saúde e segurança 
da comunidade, como expressivamente 
decorre do objectivo nacional estratégico 
referido na Resolução de Conselho de 
Ministros 46/99, de 26-05”[17]. 
“Esta medida, dada a nova redacção do n.º 1 
do art. 50.º do C. Penal, introduzida pela Lei 
n.º 48/2007, impõe que se considere a 
possibilidade de suspensão da execução da 
pena. 
Face àquele texto deve entender-se, e tem-se 
entendido, que a suspensão da execução da 
pena se insere num conjunto de medidas não 
institucionais que, não determinando a perda 
da liberdade física, importam sempre uma 
intromissão mais ou menos profunda na 
condução da vida dos delinquentes, pelo que, 
embora funcionem como medidas de 
substituição, não podem ser vistas como 
formas de clemência legislativa, pois 
constituem autênticas medidas de tratamento 
bem definido, com uma variedade de regimes 
aptos a dar adequada resposta a problemas 
específicos (cfr. preâmbulo do Código Penal 
de 1982). 
Mas esta medida de conteúdo pedagógico e 
reeducativo só deve ser decretada quando o 
tribunal concluir, em face da personalidade do 
agente, das condições da sua vida e outras 
circunstâncias indicadas nos textos 
transcritos, ser essa medida adequada a 
afastar o delinquente da criminalidade e à 
devida protecção aos bens jurídicos postos 
em causa. 
A suspensão da execução da pena que, 
embora efectivamente pronunciada pelo 
tribunal, não chega a ser cumprida, por se 
entender que a simples censura do facto e a 
ameaça da pena bastarão para realizar as 
finalidades da punição, deverá ter na sua 
base uma prognose social favorável ao réu, a 
esperança de que o réu sentirá a sua 
condenação como uma advertência e que não 
cometerá no futuro nenhum crime. «O 
tribunal deverá correr um risco prudente, uma 
vez que esperança não é seguramente 
certeza, mas se tem sérias dúvidas sobre a 
capacidade do réu para compreender a 
oportunidade de ressocialização que lhe é 
oferecida, a prognose deve ser negativa» 
(Leal-Henriques e Simas Santos, Código 
Penal, em anotação ao art. 50.º).  
Os n.ºs 1 e 2 do art. 50.º indicam-nos os 
elementos a atender nesse juízo de prognose: 
(i) - a personalidade do réu; (ii) - as suas 
condições de vida; (iii) - a conduta anterior e 
posterior ao facto punível; e (iv) - as 
circunstâncias do facto punível.  
Isto é, todas as circunstâncias que tornam 
possível uma conclusão sobre a conduta 
futura do réu, atendendo somente às razões 
da prevenção especial.  
E sendo essa conclusão favorável, o tribunal 
decidirá se a simples censura do facto e a 
ameaça da pena bastarão para satisfazer as 
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finalidades da punição, caso em que fixará o 
período de suspensão.  
Neste sentido tem entendido este Supremo 
Tribunal: «o tribunal afirma a prognose social 
favorável em que assenta o instituto da 
suspensão da execução da pena, se conclui 
que a simples censura do facto e a ameaça da 
prisão realizam de forma adequada e 
suficiente as finalidades da punição, devendo, 
para tal, atender à personalidade do agente; 
às condições da sua vida, à sua conduta 
anterior e posterior ao crime e às 
circunstâncias deste. Só deve decretar a 
suspensão da execução quando concluir, face 
a esses elementos que essa é a medida 
adequada a afastar o delinquente da 
criminalidade» (Ac. de 11-01-2001, proc. n.º 
3095/00-5). (…) 
Por outro lado, são fortes as razões de 
prevenção geral de integração e de 
intimidação. Sempre que o Estado enfraquece 
a sua reacção contra as condutas de tráfico, 
não diminui e recrudesce a respectiva prática.  
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 
46/99, de 26 de Maio, que aprovou a 
estratégia nacional de luta contra a droga, 
fixou como um dos objectivos primordiais o 
reforço do combate ao tráfico, aliás, como 
opção estratégica fundamental para Portugal. 
E acrescentou que «as dramáticas 
consequências do tenebroso negócio do 
tráfico ilícito de drogas, empreendido tantas 
vezes por verdadeiras organizações 
criminosas, e que atinge não apenas a vida 
dos jovens mas também a vida das famílias e 
a saúde e segurança da comunidade, são de 
tal modo chocantes que se torna um 
imperativo mobilizar todos os esforços para 
combater o tráfico com redobrada 
determinação...No caso de Portugal, esse 
combate é particularmente difícil em razão da 
nossa extensa costa marítima, a que se junta 
a eliminação de controlos fronteiriços internos 
no quadro do processo de integração 
europeia».  
Assim, a suspensão da execução da pena nos 
casos de tráfico comum e de tráfico agravado 
de estupefacientes, em que não se verifiquem 
razões muito ponderosas, que no caso se não 
postulam, seria atentatória da necessidade 
estratégica nacional e internacional de 
combate a esse tipo de crime, faria 
desacreditar as expectativas comunitárias na 
validade da norma jurídica violada e não 
serviria os imperativos de prevenção geral” 
(realce nossos)[18]. 
“Os tráficos de estupefacientes são 
comunitariamente sentidos como actividades 
de largo espectro de afectação de valores 
sociais fundamentais, e de intensos riscos 
para bens jurídicos estruturantes, e cuja 
desconsideração perturba o própria coesão 
social, desde o enorme perigo e dano para a 
saúde dos consumidores de produtos 
estupefacientes, como por todo o cortejo de 
fracturas sociais que andas associadas, quer 

nas famílias, quer por infracções 
concomitantes, ou pela corrosão das 
economias legais com os ganhos ilícitos 
resultantes das actividades de tráfico. 
A dimensão dos riscos e das consequências 
faz surgir, neste domínio, uma particular 
saliência das finalidades de prevenção geral – 
prevenção de integração para recomposição 
dos valores afectados e para a afirmação 
comunitária da validade das normas que, 
punindo as actividades de tráfico, protegem 
tais valores. 
Mas também, por isso mesmo, a dimensão da 
ilicitude que impõe o primado das finalidades 
de prevenção geral tem de estar conformada 
pela situação concreta e pelas variadas 
formulações, objectivas e subjectivas, da 
actividade que esteja em causa” (realce 
nossos)[19]. 
“A aplicação da pena de suspensão de 
execução da pena de prisão só pode e deve 
ser aplicada se, atendendo à personalidade do 
agente, às condições da sua vida, à sua 
conduta anterior e posterior ao crime e às 
circunstâncias deste, o tribunal concluir que a 
simples censura do facto e a ameaça da 
prisão realizem de forma adequada e 
suficiente as finalidades da punição – artigo 
50º, n.º 1, do Código Penal. 
Consabido que as finalidades da punição se 
circunscrevem à protecção dos bens jurídicos 
e à reintegração do agente na sociedade – 
artigo 40º, n.º 1, do Código Penal –, é em 
função de considerações exclusivamente 
preventivas, prevenção geral e especial, que o 
julgador tem de se orientar na opção pela 
pena de suspensão de execução da prisão. 
Assim, para aplicação daquela pena de 
substituição é necessário, em primeiro lugar, 
que a pena de suspensão da execução da 
prisão não coloque irremediavelmente em 
causa a necessária tutela dos bens jurídicos e 
a estabilização contrafáctica das expectativas 
comunitárias, ou seja, o sentimento de 
reprovação social do crime ou sentimento 
jurídico da comunidade. Em segundo lugar, é 
necessário que o tribunal se convença, face à 
personalidade do arguido, comportamento 
global, natureza do crime e sua adequação a 
essa personalidade, que o facto cometido não 
está de acordo com essa personalidade e foi 
simples acidente de percurso, esporádico, e 
que a ameaça da pena, como medida de 
reflexos sobre o seu comportamento futuro 
evitará a repetição de comportamentos 
delituosos. 
Por outro lado, o juízo de prognose sobre o 
comportamento futuro do condenado deve ter 
em consideração, como a letra da lei impõe, a 
personalidade do agente, as suas condições 
de vida, a sua conduta anterior e posterior ao 
crime e as circunstâncias deste. (…) 
Como vem sendo enfaticamente salientado 
por este Supremo Tribunal, na concretização 
da pena nos crimes de tráfico de 
estupefacientes deve-se atender a fortes 
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razões de prevenção geral impostas pela 
frequência desse fenómeno e das suas 
nefastas consequências para a comunidade. 
Com efeito, só no ano de 2005 foram 
distribuídos no Supremo Tribunal de Justiça 
40 processos relativos a correios de droga 
provenientes do estrangeiro, quando no ano 
de 2004 deram entrada cerca de 20 
processos, no ano de 2003 cerca de 15 
processos e no ano de 2002 cerca de 10 
processos. 
Por outro lado, parte significativa da 
população prisional portuguesa cumpre pena, 
directa ou indirectamente, relacionada com o 
tráfico e o consumo de estupefacientes. No 
ano de 2005 o tráfico de estupefacientes era 
a principal causa de condenação em pena 
detentiva, com 2592 condenações. 
As necessidades de prevenção geral impõem, 
pois, uma resposta punitiva firme, única 
forma de combater eficazmente o tráfico. 
Neste contexto, só em casos ou situações 
especiais, em que a ilicitude do facto se 
mostre diminuída e o sentimento de 
reprovação social se mostre esbatido, será 
admissível o uso do instituto da suspensão da 
execução da pena de prisão. 
Como recentemente se decidiu neste 
Supremo Tribunal, a suspensão da execução 
da pena nos casos de tráfico comum e de 
tráfico agravado de estupefacientes em que 
não se verifiquem razões ponderosas, seria 
atentória da necessidade estratégica nacional 
e internacional de combate a esse tipo de 
crime, faria desacreditar as expectativas 
comunitárias na validade da norma jurídica 
violada e não serviria os imperativos de 
prevenção geral. 
Aliás, o crime matriz de tráfico foi balizado em 
matéria de punibilidade pelo legislador de 
1993 de modo a impedir a aplicação de pena 
de suspensão da execução da prisão, o que 
foi alcançado mediante a fixação do limite 
mínimo da pena aplicável em 4 anos de 
prisão, sendo certo que as circunstâncias que 
conduziram o legislador penal àquela solução, 
decorrentes das necessidades de prevenção 
geral, se mantêm integralmente, quando não 
acentuado” (realce nosso)[20]. 
“A suspensão da execução da pena nos casos 
de tráfico comum e de tráfico agravado de 
estupefacientes, em que não se verifiquem 
razões ponderosas para uma atenuação 
extraordinária da pena, seria atentatória da 
necessidade estratégica nacional e 
internacional de combate a esse tipo de 
crime, faria desacreditar as expectativas 
comunitárias na validade da norma jurídica 
violada e não serviria os imperativos de 
prevenção geral”[21]. 
Muitos outros acórdãos poderiam ser citados, 
todos no mesmo sentido, cuja doutrina não 
nos oferece qualquer reserva. 
Temos, por isso, como bom o entendimento 
de que, nos crimes de tráfico de 
estupefacientes, comuns ou agravados, só 

perante um quadro circunstancial 
particularmente favorável ao agente, 
fundamentando uma prognose especialmente 
consistente, se justificará a suspensão da 
pena, pois só então é exigível impor uma 
compressão proporcional à salvaguarda de 
outras finalidades das penas, como a 
prevenção especial, na vertente 
ressocializadora. 
O que não se verifica in casu, como 
sobejamente se demonstrou antes. 
Ao invés, o Recorrente dirigia uma mini-
associação, que tinha por finalidade vender 
estupefacientes. Prolongou a sua actividade 
no tempo. 
Como bem realça o Ex.mo PGA no seu douto 
parecer, apesar da intervenção da autoridade 
judiciária a proibi-lo de contactar com os 
meandros da droga, ignorou tal proibição e 
continuou na senda do crime (cfr. item 7 da 
matéria de facto provada). 
Carece, destarte, de auxílio para se 
ressocializar. 
Por outro lado, não só não estão reunidas as 
condições especiais a que faz referência o STJ 
como, antes, os autos evidenciam 
circunstâncias que demonstram que a 
prevenção geral não ficaria satisfeita com a 
pena de substituição. 
Do que vem de ser dito se conclui que, 
mesmo para a hipótese de se considerar que 
a prevenção especial não impediria a 
suspensão da execução da pena, o que não é 
exacto, a prevenção geral, na fórmula de 
confiança na comunidade na efectiva tutela 
estatal do bem jurídico saúde pública, opõe-
se tenazmente à suspensão da execução da 
pena. Em verdade, todos os indivíduos que 
foram fornecidos pelo arguido, e aqueles que 
sabem do fornecimento, e não serão tão 
poucos como isso, atento o elevado número 
de compradores, desdenhariam da decisão, 
ficando seriamente abalada a paz social. 
Diremos mais: a decretar a suspensão da 
execução da pena, neste circunstancialismo, 
sem nada de especial a favor do arguido, 
estaríamos a contribuir para o aparecimento 
de correios de droga. 
Solução com que não se pactua. 
 
Improcedem, pois, todas as conclusões da 
motivação. 
 
DECISÃO: 
Termos em que, na improcedência do recurso, 
se mantém e confirma o douto acórdão 
recorrido. 
Fixa-se em 5 Ucs a tributação, sem prejuízo 
do decidido quanto ao apoio judiciário. 
 
Porto, 18.11.2009 
Francisco Marcolino de Jesus 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
_________________________ 
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Processo 736/03.4TOPRT-SJ.P1 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da 

Relação do Porto: 
O arguido B………., requereu a emissão de 8 
certidões com o teor da decisão final 
proferida, por forma a apresenta-las nas 
entidades bancárias, para lhe permitir 
proceder ao levantamento do arresto, entre a 
diferença do valor arrestado (€ 606.355,42 – 
seiscentos e seis mil, trezentos e cinquenta e 
cinco euros e quarenta e dois cêntimos) e o 
valor da liquidação que, a final, no caso deste 
arguido, foi efectuada (€ 228.082,60 – 
duzentos e vinte e oito mil e oitenta e dois 
euros e sessenta cêntimos). 
Com esse requerimento pretendia o arguido a 
redução/limitação do arresto ao valor da 
liquidação efectuada pelo Ministério Público. 
Na sequência do requerimento apresentado 
em Juízo, a Mma. Presidente do Colectivo 
proferiu a seguinte decisão: 
“(…) Os arguidos B………. e C………. vêm 
requerer o levantamento da apreensão dos 
seus saldos bancários, decretada nestes autos 
na fase de Inquérito. 
O acórdão proferido nestes autos em 12 de 
Janeiro de 2009 foi objecto de recurso 
interposto pelo Ministério Publico, pelo que, 
pode ser alterado o teor da decisão final pelos 
tribunais superiores a matéria decidida 
relativamente às apreensões. 
Nesta conformidade, indefere-se o requerido.” 
Inconformado o arguido B………., interpôs o 
presente recurso concluindo: 
1. Por Requerimento enviado para o processo 
supra identificado, o Recorrente requereu à 
Exma. Sra. Juiz Presidente que determinasse 
a emissão de 8 certidões (tantas quantas os 
bancos nos quais o recorrente tem dinheiro 
arrestado) por forma a permitir-lhe proceder 
ao levantamento do arresto entre a diferença 
do valor arrestado (€ 606.355,42 – seiscentos 
e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco euros 
e quarenta e dois cêntimos) e o valor da 
liquidação que, a final, no caso deste arguido, 
foi efectuada (€ 228.082,60 - duzentos e 
vinte e oito mil e oitenta e dois euros e 
sessenta cêntimos). 
2. Ou seja, veio Requerer que fosse 
determinada a redução do arresto das 
quantias que infra se descrevem em 
conformidade com o valor da liquidação 
efectuada. 
3. Na sequência do Requerimento 
apresentado em Juízo, a Mma. Presidente do 
Colectivo proferiu a seguinte decisão: “(…) Os 
arguidos B………. e C………. vêm requerer o 
levantamento da apreensão dos seus saldos 
bancários, decretada nestes autos na fase de 
Inquérito. 
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O acórdão proferido nestes autos em 12 de 
Janeiro de 2009 foi objecto de recurso 
interposto pelo Ministério Publico, pelo que, 
pode ser alterado o teor da decisão final pelos 
tribunais superiores a matéria decidida 
relativamente às apreensões. 
Nesta conformidade, indefere-se o requerido.” 
4. Salvo o devido respeito por melhor opinião, 
não pode o Recorrente conformar-se com a 
decisão, interpondo o presente Recurso da 
mesma pelos seguintes fundamentos: 
5. Em primeiro lugar, a fundamentação da 
decisão padece de um grave vicio de 
fundamentação porquanto o ora Recorrente 
não veio requerer o levantamento dos saldos 
apreendidos mas, outrossim, a redução do 
arresto ao valor da liquidação efectuada, 
mediante a emissão de tantas certidões 
quantas as necessárias a informar os Bancos 
do efeito. 
6. Em segundo lugar, porque a decisão se 
baseia na (salvo o devido respeito) errada 
fundamentação que o teor da decisão final 
respeitante às apreensões pode vir a ser 
alterado pelos Tribunais superiores por força 
do teor do Recurso interposto pelo Ministério 
Público. 
7. A tal conclusão chegou o Recorrente quer 
por força do Regime aplicável à Perda dos 
Bens e Vantagens auferidas pela prática do 
facto ilícito no que respeita ao arresto dos 
bens necessários a garantir o pagamento das 
mesmas, quer sob um ponto de vista 
material, subsumindo a liquidação que no 
caso do Arguido foi efectuada à matéria 
constante no Recurso da Exma. Sra. 
Procuradora. 
Ora, 
8. Em Novembro de 2002, mediante despacho 
do Exmo. Sr. Juiz de Instrução, foram 
apreendidos ao Dr. B………., os saldos credores 
das contas bancárias de que era titular, no 
valor total de € 606.355,42, mais 
concretamente as constantes no seguinte 
quadro: 
 

Entidade Tipo Valor 

M………. Dep. Ordem - …….. 22.853,10 € 

M………. Aplic. Financeiras - 
…….. 

2.557,80 € 

M………. Carteira Títulos - …….. 163.784,60 € 

M………. Dep. Ordem - ……… 18.559,42 € 

N………. Dep. Ordem – ………. 1.157,99 € 

N………. Dep. Poupança – 
………. 

14.112,73 € 

O………. Dep. Ordem – 
…………. 

304,73 € 

P………. Conta de Aforro - 
…….. 

383.025,05 € 

  TOTAL 606.355,42 € 

 
 

9. Esta apreensão teve na sua base a 
liquidação efectuada pela Sra. Procuradora, 
mediante adesão ao Primeiro relatório 
elaborado pela Policia Judiciária (confrontar 
despacho de pronuncia a fls. 15.891), nos 
termos do disposto nos artigos 109.º a 112.º 
do Código Penal. 
10. Ao presente caso é aplicável o artigo 
111.º do CP, o qual visa prevenir a prática, 
em abstracto, da perigosidade ao sancionar 
as vantagens retiradas do ilícito cometido ou 
obtidas pela prática criminosa mediante o 
desapossamento das vantagens auferidas 
pelos agentes do mesmo. 
11. Actualmente, para se aferir das vantagens 
(económicas) auferidas pela prática de um 
ilícito típico, no caso de se tratar de um caso 
de criminalidade económico-financeira – como 
é o caso dos presentes autos – e da sua perda 
a favor do Estado, dever-se-á lançar mão da 
Lei 5/2002, de 11 de Janeiro. 
12. Desde logo, cumpre tomar posição quanto 
à aplicação desta lei ao caso do Dr. B………. na 
medida em que os factos por este 
alegadamente praticados são anteriores à sua 
entrada em vigor mas julgados após a 
mesma. 
13. Na medida em que este regime integra 
regras substantivas mas também adjectivas, 
é aplicável o regime que, em concreto, se 
manifestar mais favorável ao Arguido (arts. 
2.º CP e 5.º do CPP). 
Posto isto, 
14. O arresto visa garantir a conservação dos 
bens necessários á perda a favor do Estado 
das Vantagens auferidas pela prática do facto 
ilícito razão pela qual este há-de ter por 
limites o valor liquidado àquele título. 
15. Tal conclusão extrai-se, desde logo, do 
facto da Lei 5/2002, de 11 de Janeiro, prever, 
nomeadamente o n.º 2 do art. 11.º, o dever 
do Ministério Público, em qualquer fase do 
processo, requerer a redução ou ampliação do 
arresto caso, em concreto, apure que o valor 
susceptível de perda é menor ou maior do 
que o inicialmente apurado. 
16. Nos termos expostos, não só a redução do 
Arresto deveria já ter sido requerida pelo 
Ministério Público como assiste ao ora 
Recorrente o direito de ver satisfeita a 
pretensão que procurou fazer valer. 
17. Mesmo que restasse algumas dúvidas 
quanto à aplicabilidade deste regime (nesta 
matéria) ao caso do Dr. B………., a 
possibilidade de reduzir o arresto ao valor da 
liquidação não gera qualquer duvida 
porquanto, mesmo que não estivesse prevista 
no regime anterior, sempre seria aplicável por 
ser o regime mais favorável ao arguido. 
18. Para além disso, o facto da decisão não 
ter transitado em julgado não pode ser 
impeditiva do efeito pretendido porquanto 
esta apenas releva para o efeito de converter 
o arresto em perda definitiva dos bens a favor 
do Estado, não quanto à sua redução (ou 
ampliação), que, nos termos do n.º 2 do art. 
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11.º da Lei 5/2002, pode ser efectuada em 
qualquer fase processual. 
Acresce que, 
19. A decisão da qual pelo presente meio se 
recorre, padece de um grave vicio - 
Inconstitucionalidade – porquanto 
consubstancia uma violação ao direito de 
propriedade sem qualquer respeito pelos 
necessários limites à salvaguarda de outros 
direitos ou interesses constitucionalmente 
protegidos (arts. 62.º e 18.º da CRP 
conjugados com os artigos 111.º do CP e 7.º, 
n.º 1 da lei 5/2002, de 11 de Janeiro). 
20. Para além disso, ainda sob o ponto de 
vista material – ou seja, aferindo da 
possibilidade do recurso interposto pelo 
Ministério Público poder afectar a decisão final 
quanto a esta matéria – a decisão recorrida 
teria sido mal proferida: 
1. Com susceptibilidade para afectar o ora 
Recorrente no Recurso da Digníssima 
Procuradora, aplicam-se apenas os capítulos 
relativos à absolvição quanto ao crime de 
Participação em Negócio, as considerações 
tecidas em matéria da convolação do crime de 
Peculato em Peculato de uso e ainda os 
argumentos deduzidos com vista a pugnar 
pelo aumento da pena unitária aplicada ao Dr. 
B………. bem assim como à revogação da 
suspensão da pena aplicada. 
2. Facilmente se conclui, portanto que, pelo 
menos no que concerne a estes temas do 
Recurso, a decisão a proferir nunca se poderá 
vir a reflectir no valor arrestado. 
3. No que concerne à Inconstitucionalidade da 
Lei 5/2002, a própria fundamentação da 
Digníssima Magistrada do Ministério Público 
afasta a aplicação dessa matéria ao caso do 
Dr. B………., razão pela qual a liquidação (em 
momento algum posta em crise) não poderá 
ser objecto de alteração pelos Tribunais 
Superiores: 
4. “Aqui chegados e na sequência da decisão 
do tribunal da relação do Porto que 
determinou a aplicação da Lei 5/2002 aos 
arguidos que praticaram factos após a 
entrada em vigor da mencionada lei, conclui-
se que a presunção em causa é aplicável aos 
arguidos: D………. (caso proceda a segunda 
parte deste recurso), E………., F………., G………., 
H………., I………., J………., K……… e L……… .” 
5. Pelo que, a contrario, é inaplicável ao ora 
Recorrente, não o podendo afectar a nível da 
decisão proferida pelo Tribunal “ad quem”. 
6. Impõe-se, todavia e por uma questão de 
cautela de patrocínio, tomar posição 
relativamente à restante matéria objecto do 
recurso do Ministério Público: 
7. Por uma questão de senso comum, as 
alegações expendidas a título da medida 
concreta da pena aplicável não pode 
prejudicar a decisão relativamente ao valor da 
liquidação efectuada no caso do ora 
Recorrente uma vez que não é, de forma 
alguma, compaginável com o valor auferido 
pela alegada prática do facto ilícito. 

8. Relativamente à eventual convolação do 
crime de Peculato de Uso em Peculato pelo 
Tribunal “ad quem” impõe-se extrair a 
conclusão que tal matéria apenas incide sobre 
a qualificação jurídica dos factos.  
9. O dinheiro alegadamente “utilizado” foi 
reposto à massa falida pelo que não é 
possível ser quantificado em termos de 
vantagem auferida pela prática do facto ilícito, 
razão pela qual, nesta matéria, a decisão a 
proferir nunca poderá vir a computar esta 
quantia, aumentando-a, na medida em que o 
alegado rendimento – juros – já foi 
computado e quantificado para efeitos de 
liquidação. 
10. Mais delicada é a possibilidade do arguido, 
Dr. B………., vir a ser condenado pelo crime de 
Participação Económica em Negócio por, 
materialmente, não existir concurso aparente 
entre este crime e o de corrupção para acto 
ilícito. 
11. Sem prescindir da fundamentação aduzida 
na resposta apresentada ao Recurso da 
Digníssima Sra. Procuradora, na qual o ora 
Recorrente defende que existe uma relação 
de exclusão entre ambas as normas, sempre 
estaríamos, neste caso, a tratar meramente 
de uma questão jurídica - principio jurídico-
constitucional da esgotante apreciação de 
toda a matéria tipicamente ilícita – a qual 
determinaria que os mesmos factos, com 
meras diferenças a nível de execução 
(determinantes da aplicabilidade das distintas 
normas), possam ou não vir a ser 
autonomamente punidos. 
12. Nesta medida, mesmo que o Tribunal “ad 
quem” venha a condenar pela prática deste 
crime, não é possível concluir pela existência 
de “vantagens extra” susceptíveis de ser 
computadas pelo Tribunal Superior na decisão 
que este vier a proferir no que respeita à 
quantificação das vantagens auferidas pelo 
arguido pela pratica dos crimes em que foi 
condenado. 
13. Se o fizesse, tratar-se-ia claramente de 
uma dupla valoração quantitativa quando, in 
casu, se está a proceder a análises diferentes, 
a primeira (objecto do recurso interposto pelo 
Ministério Público) é de ordem qualitativa 
para saber se a lei penal é ou não aplicável 
em concurso e a segunda (objecto do 
presente recurso) é de ordem quantitativa, 
para apurar a sua ordem de grandeza no 
quadro já definido – do apuramento das 
vantagens auferidas pela pratica do ilícito 
típico. 
14. Nesta medida e por tudo quanto foi 
exposto, deverão V. Exas. conceder 
provimento ao presente Recurso e determinar 
a revogação do despacho proferido bem como 
a sua substituição por outro que aceda ao 
requerido pelo Arguido, determinando a 
redução do Arresto sobre as quantias que 
excedem a liquidação efectuada. 
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O Ministério Público pronunciou-se pela 
improcedência do recurso. Nesta instância o 
Ex.mo Procurador Geral Adjunto entendeu 
que o despacho recorrido é nulo, ou pelo 
menos irregular, devendo ordenar-se a 
remessa dos autos à 1ª instância para uma 
efectiva apreciação da pretensão do 
recorrente. 
Colhidos os vistos nada obsta a que se decida. 
 
O Direito: 
Requereu o arguido a redução/limitação do 
arresto ao valor da liquidação efectuada pelo 
Ministério Público. Tal pretensão foi indeferida 
a pretexto de o acórdão ter sido objecto de 
recurso interposto pelo Ministério Publico, 
pelo que, pode ser alterado o teor da decisão 
final pelos tribunais superiores na matéria 
relativa às apreensões. 
 
A fundamentação é conatural aos actos 
decisórios, despachos e sentenças. As 
decisões finais, ou despachos que não sejam 
de mero expediente mas com repercussão em 
direitos dos destinatários, só se legitimam 
com a respectiva fundamentação. Por isso se 
diz que o dever de fundamentação é uma 
garantia integrante do próprio conceito de 
Estado de Direito democrático. Acresce que só 
a fundamentação possibilita o exercício de um 
efectivo direito de recurso. 
A imposição do dever de fundamentação tem 
assento constitucional, art.º 205º n.º 1 da 
Constituição devendo ser levado a cabo «na 
forma prevista na lei», dizendo o art.º 97 n.º 
5 do Código de Processo Penal, que os actos 
decisórios são sempre fundamentados, 
devendo ser especificados os motivos de facto 
e de direito da decisão. 
Segundo o recorrente há um grave vício de 
fundamentação. Lidos, o requerimento do 
arguido e o despacho que sobre o mesmo 
recaiu é patente a falta de fundamentação do 
despacho judicial agora recorrido. 
A falta de fundamentação da sentença 
configura nulidade, art.º 374 n.º 2 e 379º 
n.º1 al. a) do Código de Processo Penal, já a 
omissão de fundamentação de despacho 
decisório que não seja de mero expediente 
constitui mera irregularidade. A cominação de 
nulidade quanto à omissão de fundamentação 
dos despachos decisórios que não sejam de 
mero expediente é de afastar, porque não 
está expressamente prevista em qualquer 
disposição processual penal, art.º 118 do 
Código de Processo Penal. O princípio da 
legalidade e da tipicidade, art.º 118º do 
Código de Processo Penal, não consente o 
recurso à analogia, previsto no art.º 4º do 
Código de Processo Penal, sendo a lei 
expressa a cominar o acto ilegal como 
irregular, nos casos em que a lei não cominar 
a nulidade, art.º 118º n.º2 do Código de 
Processo Penal, onde se consagra a categoria 
atípica e genérica das irregularidades do 
processo. Reitera-se, assim, que a falta de 

fundamentação de despacho decisório, que 
não seja de mero expediente, configura 
irregularidade por omissão. 
A precedente irregularidade afecta o valor do 
acto praticado: o acto decisório é apenas uma 
declaração de indeferimento que não aprecia 
os fundamentos indicados pelo arguido no seu 
requerimento. No caso, e em consequência 
dessa omissão, é a própria ideia e eficácia do 
recurso que está em causa. Essa omissão tem 
por isso influência no exame e na decisão da 
causa. Qualquer decisão deste tribunal seria a 
primeira apreciação do requerido pelo 
recorrente pois na primeira instância não foi 
apreciada a sua pretensão. Essa não é 
consabidamente a finalidade dos recursos. 
Não podendo ser considerada suprida ou 
ultrapassada essa irregularidade, consistente 
em omissão de fundamentação, sendo a 
mesma de conhecimento oficioso, mesmo 
pelo tribunal de recurso, art.º 123º n.º2 do 
Código de Processo Penal, impõe-se ordenar a 
reparação da irregularidade, já que a mesma 
afecta não só o despacho onde foi praticada 
que padece de omissão de fundamentação, 
como inviabiliza um efectivo recurso que tem 
como pressuposto uma decisão, que nos 
termos da Constituição e da lei, deve ser 
fundamentada. 
 
No caso a falta de fundamentação não se 
limita ao despacho recorrido mas é reiterada 
no despacho que recebe o recurso. 
O recurso em apreciação não foi interposto da 
decisão final que conheceu do objecto do 
processo. Neste caso, nos termos do art.º 
414º n.º4 do Código Processo Penal, o juiz, 
antes de ordenar a remessa do processo ao 
tribunal superior, pode sustentar ou reparar 
aquela decisão. 
A melhor interpretação do preceito obriga a 
prolação de novo despacho sobre a matéria 
do recurso (a reparar ou a sustentar o 
decidido), sempre que a motivação do recurso 
coloque novas questões ou constitua enfoque 
diverso da problemática apreciada. Nestes 
casos o despacho de sustentação ou 
reparação não é uma mera faculdade, antes 
um poder-dever, por força da imposição 
constitucional e legal do dever de 
fundamentação das decisões judiciais[1]. 
Ora no caso dos autos o recurso coloca, com 
profundidade e pertinência, conforme resulta 
das conclusões da alegação de recurso, 
questões que não foram expressamente 
ponderadas no despacho tabelar de 
indeferimento da pretensão do arguido 
B………. . 
O despacho de admissão, limita-se a admitir o 
recurso, não expendendo uma palavra sequer 
a sustentar o decidido. 
A omissão de despacho legalmente imposto, 
configurando inobservância das disposições 
da lei do processo penal, não determina 
nulidade, art.º 118º n.º1 do Código de 
Processo Penal, porque tal não é 
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expressamente cominado na lei, mas constitui 
irregularidade, art.º 118º n.º2 do Código de 
Processo Penal. Essa irregularidade afecta o 
valor do acto praticado, pois em violação da 
lei e da Constituição não é fundamentado, 
sacrificando valores de celeridade e de 
diminuição de custos na administração da 
justiça. A subida do recurso pode ser um acto 
inútil, o que é proibido. O art.º 137º do 
Código de Processo Civil, aplicável ex vi art.º 
4º do Código Processo Penal, é taxativo: 
«Não é lícito realizar no processo actos 
inúteis, incorrendo em responsabilidade 
disciplinar os funcionários que os pratiquem». 
Assim, ao abrigo do disposto no art.º 123º 
n.º2 do Código de Processo Penal também 
esta seria razão bastante para os autos serem 
remetidos à 1ª instância: observar o disposto 
no art.º 414ºn.º4 do Código de Processo 
Penal. 
Acontece que relevando a irregularidade 
inicialmente referenciada, relativa à falta de 
fundamentação do despacho recorrido, fica 
prejudicado o conhecimento e declaração da 
irregularidade subsequente. Assim, declara-se 
irregular, por falta de fundamentação, o 
despacho que apreciou o requerimento 
apresentado pelo arguido ordenando-se ao 
tribunal que o proferiu que repare a apontada 
omissão, devendo nessa tarefa não 
desconsiderar os contributos entretanto 
aportados aos autos, quer pelo arguido na sua 
alegação de recurso, quer pelo Ministério 
Público nesta instância. 
Decisão: 
Declara-se irregular, por omissão de 
fundamentação, o despacho recorrido 
ordenando-se a remessa dos autos à 1ª 
instância para ser devidamente observado o 
disposto nos artºs art.º 205º n.º 1 da 
Constituição e 97 n.º 5 do Código de Processo 
Penal. 
Sem tributação. 
 
Porto 18 de Novembro de 2009. 
António Gama Ferreira Ramos 
Manuel Ricardo Pinto da Costa e Silva 
___________________________ 
[1] Neste sentido o Acórdão Tribunal da 
Relação do Porto de 8.6.2005, CJ XXX, T. III, 
p. 211. 
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Processo nº 1952/08.8TAVNG 
Tribunal de Instrução Criminal do Porto 
Relatora: Olga Maurício 
Adjunto: Artur Oliveira 
 
 

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

do Porto: 
 
RELATÓRIO 
1. 
B……………….. foi condenado na pena de 100 
dias de multa, à taxa diária de € 4, pela 
prática de um crime de desobediência, do art. 
348º, nº 1, al. b), do Código Penal. 
 
2.  
Inconformado com o decidido o arguido 
recorreu, retirando da motivação as seguintes 
conclusões: 
«1. O presente recurso vem interposto da 
sentença proferida em 25-05-2009, por via da 
qual o tribunal a quo se decidiu pela 
condenação do ora recorrente como autor 
material de um crime de desobediência, 
previsto e punido pelo artigo 348º, nº 1, al. 
b) do Código Penal, pelo facto de não tal 
procedido no prazo de 10 dias após o trânsito 
em julgado da sentença proferida no processo 
nº …./06.1GDVNG do …º juízo criminal do 
tribunal judicial de Vila Nova de Gaia, à 
entrega da sua carta de condução na 
secretaria do tribunal ou em qualquer posto 
policial, para cumprimento da pena acessória 
neste processo. 
2. Para a execução da pena acessória de 
proibição de conduzir o legislador prevê que a 
não entrega voluntária da carta de condução - 
entrega que decorre dos termos da lei e não 
pressupõe qualquer ordem especifica para 
esse efeito - tem como consequência a 
determinação da sua apreensão, pelo que a 
cominação da prática de um crime de 
desobediência para a conduta da sua não 
entrega contraria o sentido da norma 
estatuída no artigo 348º, nº 1, al. b) do 
Código Penal. 
3. A notificação que é feita ao arguido para, 
no prazo de dez (10) dias a contar do trânsito 
em julgado da sentença, entregar o título de 
condução, tem apenas um carácter 
informativo, ou se se quiser, não integra uma 
ordem, já que da sua não entrega decorre 
apenas a apreensão da mesma por parte das 
autoridades policiais. 
4. Uma vez que a incriminação prevista na 
alínea b) do nº1 do artigo 348º do Código 
Penal tem apenas um carácter subsidiário, a 
autoridade ou o funcionário só podem fazer a 
cominação aí prevista quando o legislador não 
tenha estabelecido expressamente que o 
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comportamento deve ser mencionado 
diversamente, seja por uma outra 
incriminação, seja como um ilícito de 
diferente natureza. 
5. O preceito que regula a execução da 
proibição de conduzir em caso como o dos 
autos, não sanciona com o crime de 
desobediência a falta de entrega da carta de 
condução: estabelecendo-se no artigo 500º 
do Código de Processo Penal, em consonância 
com o estatuído no artigo 69º do Código 
Penal que no prazo de dez dias a contar do 
trânsito em julgado da sentença, o condenado 
entrega na secretaria do tribunal, ou em 
qualquer posto policial, que a remete àquela, 
a licença de condução, se a mesma não se 
encontrar já apreendida no processo (artigo 
500º nº 2 do C.P.P.), no seu nº 3 o que se 
determina é que se o condenado na proibição 
de conduzir veículos motorizados não 
proceder de acordo com o disposto no número 
anterior, o tribunal ordena a apreensão da 
licença de condução. 
6. Pode-se apreender o título (a licença de 
condução) e até mesmo cominar a 
desobediência. O que não se pode e inverter 
as coisas: primeiro cominar a desobediência e 
só depois ordenar a apreensão. 
7. O Mmo juiz do tribunal a quo não se 
pronunciou sobre questão contestada e 
alegada (a notificação para o arguido entregar 
a carta de condução tem apenas carácter 
informativo e da sua não observância decorre 
apenas a sua apreensão, e não integra uma 
ordem), incorrendo, assim, em erro de 
julgamento, sendo nula a sentença, nos 
termos do nº 2 do artigo 379º do Código de 
Processo Penal. 
8. O Mmo juiz do tribunal a quo ao referir na 
sentença recorrida que “o bem jurídico 
tutelado pelo crime de desobediência reside 
na autonomia intencional de estádio, 
procurando-se que não sejam colocados 
entraves à actividade administrativa por parte 
dos destinatários dos seus actos não 
apreendeu nem aplicou correctamente o 
artigo 348º, nº 1, al. b) do Código Penal. 
9. Ao decidir como decidiu o tribunal a quo 
violou o artigo 348º, nº 1 al. b) do Código 
Penal e o artigo 379º, nº 1, al. c) do Código 
de Processo Penal, devendo, ao invés e 
sumariamente ter interpretado estas normas 
no sentido de que o mencionado prazo de dez 
dias tem apenas um carácter informativo e da 
sua violação decorre a apreensão da licença 
de condução. Neste sentido já se pronunciou 
a jurisprudência nomeadamente Acórdão do 
Tribunal da relação de Lisboa de 5-12-2007, 
Processo nº 9085/07; Acórdão do Tribunal da 
relação de Lisboa de 18-12-2008, Processo nº 
1932/08; Acórdão do Tribunal da relação de 
Coimbra de 22-10-2008, Processo nº 43/08; 
Acórdão do Tribunal da relação de Coimbra de 
22-04-2009, Processo nº 329/07/07, todos in 
www.dgsi.pt.  

10. Ao assim não entender o tribunal a quo 
violou os normativos legais acima referidos, 
os quais interpretados da forma descrita 
deveriam ter levado à absolvição do arguido». 
 
3. 
O recurso foi admitido. 
 
4. 
O Ministério Público junto do tribunal 
recorrido respondeu dizendo que a sentença 
recorrida é insusceptível de censura, que está 
bem fundamentada e que fez correcta 
aplicação do direito. 
 
O Exmº P.G.A. junto desta relação 
pronunciou-se no mesmo sentido, desde logo 
porque aquando da leitura da decisão que 
condenou o arguido na sanção acessória de 
proibição de conduzir lhe foi imposto o dever 
de entregar a carta de condução, sob pena de 
cometer um crime de desobediência.  
 
5. 
Proferido despacho preliminar foram colhidos 
os vistos legais. 
Teve lugar a conferência, cumprindo decidir. 

* 
FACTOS PROVADOS 
 
6. 
Na decisão recorrida julgaram-se provados os 
seguintes factos: 
«Por decisão datada de 21 de Dezembro de 
2006, proferida no Processo Sumário n.º 
…../06.1GBVNG, do ….º juízo criminal do 
Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia, foi o 
arguido condenado na pena de 90 (noventa) 
dias de multa à taxa diária de € 5 (cinco 
euros) e na pena acessória de proibição de 
conduzir veículos a motor pelo período de 5 
(cinco) meses, pela prática em 21 de 
Dezembro de 2006 de um crime de condução 
de veículo em estado de embriaguez, p. e p. 
pelo art. 292º, nº 1, do C.P., tendo sido então 
notificado para entregar a sua carta de 
condução no tribunal ou em qualquer posto 
policial, no prazo de dez dias após o trânsito 
em julgado daquela, sob pena de não o 
fazendo cometer um crime de desobediência. 
O trânsito em julgado da dita sentença 
ocorreu em 18 de Janeiro de 2007. 
Apesar disso, o arguido não entregou 
voluntariamente a sua carta de condução, 
como era sua obrigação. 
Por efeito disso foi ordenada a apreensão da 
carta de condução do arguido, o que veio a 
ocorrer por acção da PSP após mandado 
judicial. 
O arguido agiu sabendo e querendo incumprir 
a ordem recebida para entregar, no referido 
prazo, a carta de condução de que era titular, 
tendo perfeito conhecimento de que se 
tratava de uma ordem legítima da autoridade 
judicial, com competência para tal, da qual foi 
informada na forma legal, bem sabendo que 
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lhe devia obediência, o que não impediu que a 
deixasse de cumprir, como fez e pretendia. 
Agiu sempre de forma livre e consciente, bem 
sabendo que a sua conduta era proibida e 
punida por lei criminal. 
O arguido possui a 4.ª classe de escolaridade 
e é canalizador, estando actualmente 
desempregado. 
É casado, sendo que a sua mulher é 
empregada doméstica, auferindo rendimento 
mensal não concretamente apurado mas não 
inferior a € 450 (quatrocentos e cinquenta 
euros)». 
 
7. 
E foram julgados não provados os seguintes 
factos: 
«- que a sentença proferida no âmbito do 
Processo Sumário nº …../06.1GBVNG, do …º 
juízo criminal do Tribunal Judicial de Vila Nova 
de Gaia tenha sido lida muito rapidamente, 
não tendo o arguido percebido quando, de 
facto, teria de entregar a sua carta de 
condução;  
- que só quando recebeu a notificação do 
despacho a ordenar a apreensão da sua carta 
de condução é que se apercebeu que tinha de 
entregar a carta de condução; que não 
compreendeu o sentido da dita sentença». 
 
8. 
O tribunal recorrido motivou a sua decisão 
sobre os factos provados e não provados nos 
seguintes termos: 
«O tribunal formou a sua convicção sobre a 
factualidade provada e não provada com base 
na análise crítica e ponderada de toda a prova 
produzida, nomeadamente, nos documentos 
juntos aos autos, nas declarações do arguido 
e no C.R.C. do arguido. 
Relativamente ao teor da decisão proferida no 
âmbito do Processo Sumário nº 
…../06.1GBVNG, do …º juízo criminal do 
Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia, aos 
termos da ordem proferida, respectiva 
advertência e notificação, foi relevante o teor 
da certidão junta aos autos, de onde 
igualmente resulta que o arguido não 
procedeu voluntariamente à entrega do título 
que o habilitava a conduzir veículos com 
motor na via pública e que a mesma teve que 
ser apreendida em execução de mandado 
judicial, sendo que o próprio arguido admitiu 
que não entregou tal título que teve que ser 
apreendido. 
O arguido, que admitiu não ter procedido à 
entrega voluntária da sua carta de condução, 
procurou justificar-se com o facto de a 
sentença ter sido lida muito depressa, não ter 
percebido o teor da mesma a nível das penas, 
principal e acessória, que lhe teriam sido 
aplicadas, nem sequer após ter falado com o 
defensor que então lhe tinha sido nomeado, o 
que, contudo, foi infirmado pelo teor das suas 
próprias declarações. Na verdade, o mesmo 
declarou que nem sequer percebeu se lhe 

tinha sido aplicada uma pena de prisão ou 
uma pena de multa, nem sequer após ter 
falado com o defensor, o que não se mostra 
coerente com as mais elementares regras da 
lógica e da normalidade do acontecer, dado 
que, não obstante, segundo também afirmou, 
ter procedido ao pagamento da multa em 
prestações, nunca mais teria falado sobre o 
assunto com quem quer que fosse. Por outro 
lado, admitiu que ao ser julgado pela prática 
do crime de condução de veículo em estado 
de embriaguez lhe seria aplicada uma pena de 
proibição de conduzir, sendo pois normal e 
coerente que tivesse atentado na sua 
duração. Por outro lado, mesmo que a 
sentença tivesse sido lida muito rápida, o 
certo é que o arguido nunca afirmou que não 
tenha sido então dada a dita ordem e a 
referida cominação, facto que consta 
expressamente na acta. Por outro lado, não 
obstante a fraca instrução, o arguido 
demonstrou possuir uma normal capacidade 
de percepção que fariam com que, na 
situação em que estava a ser julgado pela 
primeira vez, estivesse atento porque 
interessado com o que lhe iria acontecer.  
No que concerne às condições sócio-
económicas foram relevantes as declarações 
do arguido. 
Relativamente ao comportamento do arguido 
relevou o C.R.C. 
Os demais factos dados como provados 
ficaram a dever-se a insuficiência de prova 
nesse sentido». 

* 
* 

DECISÃO 
Como sabemos, o objecto do recurso é 
delimitado pelas conclusões formuladas pelo 
recorrente (art. 412º, nº 1, in fine, do C.P.P., 
Germano Marques da Silva, Curso de 
Processo Penal, 2ª ed., III, 335 e 
jurisprudência uniforme do S.T.J. - cfr. 
acórdão do S.T.J. de 28.04.99, CJ/STJ, ano de 
1999, pág. 196 e jurisprudência ali citada e 
Simas Santos / Leal Henriques, Recursos em 
Processo Penal, 5ª ed., pág. 74 e decisões ali 
referenciadas), sem prejuízo do conhecimento 
oficioso dos vícios enumerados no art. 410º, 
nº 2, do mesmo Código. 
 
Por via dessa delimitação resulta que o que 
há que apurar por este tribunal é se o não 
acatamento da ordem judicial de entrega da 
carta de condução, por parte de condenado 
em inibição de conduzir, integra, ou não, o 
crime de desobediência, do art. 348º, nº 1, 
al. b), do Código Penal. 

* 
* 

Esta questão, como tantas outras, suscita 
divergência jurisprudencial: enquanto que 
uma corrente, onde a decisão recorrida se 
integra, entende que a desobediência à 
ordem, dada pelo juiz, de entrega da carta de 
condução consubstancia o ilícito do nº 1 do 
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art. 348º do Código Penal, a outra, defendida 
pelo arguido, entende que assim não é. 
 
Dispõe este artigo, cuja epígrafe é 
“desobediência”: 
«1 - Quem faltar à obediência devida a ordem 
ou a mandado legítimos, regularmente 
comunicados e emanados de autoridade ou 
funcionário competente, é punido com pena 
de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 
120 dias se:  
a) Uma disposição legal cominar, no caso, a 
punição da desobediência simples; ou  
b) Na ausência de disposição legal, a 
autoridade ou o funcionário fizerem a 
correspondente cominação». 
Como sabemos, e as decisões amiúde o 
expõem, são os seguintes os requisitos do 
crime de desobediência: 
1º - a imposição de uma acção ou omissão 
dirigida a alguém; 
2º - a legalidade substancial dessa imposição, 
isto é, o dever de obediência terá que radicar 
numa norma que comine como crime de 
desobediência a sua violação ou terá que 
derivar dos poderes da autoridade ou do 
funcionário emitente; 
3º - a legalidade formal da ordem dada, ou 
seja, a ordem terá que ser proferida de 
acordo com as formalidades legais; 
4º - a competência, in concreto, da 
autoridade ou funcionário donde a ordem 
proveio; 
5º - a regularidade da sua transmissão ao 
destinatário, de molde a que este tenha ficado 
inteirado da ordem transmitida; 
6º - a vontade do destinatário de não acatar a 
ordem dada[1].  
No caso o que se pretende saber é se a 
ordem de entrega da carta de condução, dada 
ao arguido aquando da leitura da decisão 
proferida no processo …../06.1GDVNG - «… 
fixo em 10 dias, após o trânsito em julgado 
desta sentença, o prazo para entrega da carta 
de condução … sob pena de desobediência …» 
- é substancialmente válida.  
 
Sobre o conteúdo do nº 1 do art. 348º do 
Código Penal diz Cristina Líbano Monteiro [2] 
que enquanto que a alínea a) é uma norma 
auxiliar de outras normas de direito penal 
extravagante, que incriminam determinado 
comportamento como crime de desobediência 
sem, no entanto, estabelecerem moldura 
penal própria, já a al. b) dirige-se aos casos 
em que nenhuma norma jurídica prevê como 
crime de desobediência o concreto 
incumprimento. É esta interpretação 
“assimétrica”, diz, que leva a que na al. a) 
norma legal signifique norma penal e na al. b) 
signifique, já, “qualquer disposição legal”, 
criminal ou não.  
 
Para a tese defendida pelo arguido o 
incumprimento da ordem dada é insusceptível 
de integrar um qualquer ilícito. Por um lado o 

dever de entrega decorre da lei e não de 
qualquer ordem nesse sentido; por outro, a 
lei prevê a não entrega voluntária e 
estabelece o procedimento a seguir em tais 
casos. 
O arguido socorre-se, na sua argumentação, 
do disposto no art. 500º do C.P.P.  
Estabelece esta norma, que versa sobre a 
proibição de condução:  
«1 - A decisão que decretar a proibição de 
conduzir veículos motorizados é comunicada à 
Direcção-Geral de Viação.  
2 - No prazo de 10 dias a contar do trânsito 
em julgado da sentença, o condenado entrega 
na secretaria do tribunal, ou em qualquer 
posto policial, que a remete àquela, a licença 
de condução, se a mesma não se encontrar já 
apreendida no processo.  
3 - Se o condenado na proibição de conduzir 
veículos motorizados não proceder de acordo 
com o disposto no número anterior, o tribunal 
ordena a apreensão da licença de condução 
…». 
Temos, portanto, que a lei impõe ao 
condenado o dever de entregar a licença de 
condução e determina qual o procedimento a 
seguir quando este dever não seja cumprido. 
 
Parece-nos, no entanto, que nem uma 
previsão, nem a outra, determinam o 
entendimento defendido pelo arguido. 
Sob pena de violação frontal da lei, a al. b) do 
nº 1 do art. 348º do Código Penal tem que ter 
um conteúdo e esse conteúdo é, na tese da 
autora citada, cobrir “um vazio de 
punibilidade”. 
E ao invés da norma do art. 500º do C.P.P. 
deslegitimar a interpretação da decisão 
recorrida, que entende como crime o 
desrespeito da ordem para entrega da carta 
de condução, entendemos que ela confere 
substância àquela interpretação, ao 
determinar a obrigação de entrega da carta. 
O facto de a norma avançar com uma solução 
para o caso de o condenado não proceder à 
entrega, significa, apenas, que o sistema 
previu essa possibilidade e acautelou-a, 
estabelecendo como saída para o 
incumprimento a apreensão do título por 
parte das autoridades. Isto não retira nem 
acrescenta argumentos. É que se a lei não 
desse solução ao caso, então a recusa do 
arguido em entregar a carta de condução 
seria, eventualmente, inultrapassável. 
 
Apesar de sabermos as críticas que são 
dirigidas ao argumento que se socorre do 
disposto no art. 167º do Código da Estrada, a 
verdade é que entendemos que é um 
elemento valioso no sentido da criminalização 
da conduta tomada pelo arguido. 
Diz esta norma: 
«1 - As cartas ou licenças de condução devem 
ser apreendidas para cumprimento da 
cassação da carta ou licença, proibição ou 
inibição de conduzir. 
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… 
3 - Nos casos previstos nos números 
anteriores, o condutor é notificado para, no 
prazo de 20 dias, entregar a carta ou licença 
de condução à entidade competente, sob 
pena de desobediência. 
4 - Sem prejuízo da punição por 
desobediência, se o condutor não proceder à 
entrega da carta ou licença de condução nos 
termos do número anterior, pode a entidade 
competente determinar a sua apreensão, 
através da autoridade de fiscalização do 
trânsito e seus agentes». 
Como sabemos, «as contra-ordenações 
graves e muito graves são sancionáveis com 
coima e com sanção acessória», diz o nº 1 do 
art. 138 do Código da Estrada. 
Por seu turno, o nº 1 do art. 147º do mesmo 
diploma diz que «a sanção acessória aplicável 
aos condutores pela prática de contra-
ordenações graves ou muito graves previstas 
no Código da Estrada e legislação 
complementar consiste na inibição de 
conduzir». 
Já quanto à proibição de conduzir, trata-se de 
uma pena e decorre, necessariamente, da 
prática de um crime, tal como refere o art. 
69º do Código Penal. 
Como se vê, o incumprimento da ordem para 
entrega da carta ou licença de condução 
determina a possibilidade da prática de um 
crime de desobediência, quer se trate de 
impossibilidade de conduzir decorrente da 
prática de um crime, quer da prática de uma 
contraordenação. 
Ora, o Código da Estrada, ao integrar no 
crime de desobediência o incumprimento da 
determinação de entrega da carta ou licença 
de condução, na sequência da aplicação da 
inibição ou proibição de conduzir, configura, 
precisamente e no nosso entender, o caso 
previsto na al. b), do nº 1 do art. 348º do 
Código Penal. 
Mas mesmo que assim não seja, sempre a 
sua prática resultará do relevo dado pelo juiz 
ao cominar como desobediente o 
incumprimento de uma determinada ordem: 
em tal caso a «cominação da conduta 
omissiva como integrativa do crime de 
desobediência … corresponde a uma 
ressonância normativa do apelo ao 
cumprimento das normas que regulam a 
vivência em sociedade» [3]. 
Esta é aliás, em nosso entender, a única 
interpretação que confere lógica ao sistema. 
Se o desrespeito da ordem dada pela 
autoridade administrativa configura um ilícito 
penal, então a violação de uma ordem de 
conteúdo igual dada pelo juiz terá que 
integrar também um ilícito penal, pelo menos 
por igualdade de razão. 
E não se diga que é por via da interpretação 
que se cria um tipo legal de crime pois, que 
como se viu, é a al. b) do nº 1 do art. 348º 
do Código Penal que estabelece o tipo de 
crime em questão. 

 
Por todo o exposto entendemos que a 
conduta omissiva do arguido tem a necessária 
relevância normativa que impõe a sua 
subsunção ao crime de desobediência, da al. 
b), do nº 1 do art. 348º do Código Penal [4]. 
«… conforme resulta hoje claramente do 
confronto da pré-vigente e da actual redacção 
do crime de desobediência, art.ºs 388.º do 
Código Penal de 1982 e 348.º do Código 
Penal de 1995 – a desobediência atípica ou 
inominada – art.º 348.º, n.º 1, al. b) do 
actual Código Penal – exige e pressupõe que 
a autoridade ou o funcionário fizeram a 
correspondente cominação. Ora a 
correspondente cominação funcional, no 
mínimo … só pode ser: faz isto ou não faças 
aquilo, sob pena de incorreres em crime de 
desobediência …» [5]. 

* 
DISPOSITIVO 
Pelos fundamentos expostos acordam os 
juízes desta relação em negar provimento ao 
recurso, confirmando a decisão recorrida. 
 
Vai o arguido condenado no mínimo da taxa 
de justiça. 
 
Elaborado em computador e revisto pela 
relatora, 1ª signatária – art. 94º, nº 2, do 
C.P.P.. 
 
Porto, 2009-11-18 
Olga Maria dos Santos Maurício 
Artur Manuel da Silva Oliveira 
_______________ 
[1] Cristina Líbano Monteiro, in Comentário 
Conimbricense do Código Penal, tomo III, 
2001, pág. 351 e segs., acórdão da Relação 
do Porto de 24-11-2004, processo 0444024, e 
acórdão da Relação de Coimbra de 25-2-
1999, processo 1082/98. 
[2] Obra citada. 
[3] Acórdão da Relação de Coimbra de 29-1-
2003, processo 764/2003. 
[4] Neste sentido acórdão da Relação de 
Coimbra de 29-1-2003, processo 4022/02. 
[5] Acórdão da Relação de Coimbra de 11-3-
2009, processo nº 199/98.8TAMMV. 
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Sumário nº 7065 
 
 
 
Processo nº 219/09.9 PAMAI.P1 
Relator: - Adelina Barradas de Oliveira  
Vindos de: - Maia .º Juízo 
Recorrentes: - MP 
 

Acordam na 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto 

 
1 – Nos presentes autos em que é arguido 
B………., veio o MP, interpor recurso da 
decisão que condenou aquele como autor 
material de um crime de condução com 
álcool. 
 
Apresentou para tanto as seguintes: 
CONCLUSÕES:  
A)  
1. O Tribunal a quo, ao não realizar as 
diligências necessárias à verificação dos 
pressupostos enunciados no artigo 281.° do 
Código de Processo Penal, com fundamento 
de que não competia ao juiz do julgamento 
colher a concordância do arguido à 
suspensão, pois seria ao Ministério Público 
que incumbia realizar tais diligências, apenas 
cabendo ao juiz do julgamento proferir o 
despacho de concordância ou discordância, 
violou do disposto no artigo 281.°, aplicável 
por força do artigo 384.°, do mesmo código, 
assim como as demais normas que regulam o 
processo sumário.  
2. Tal fundamento assenta num entendimento 
desacertado sobre a conjugação do instituto 
da suspensão provisória com o processo 
sumário, já que, inexistindo fase de inquérito 
no processo especial sumário, o Ministério 
Público carece de poderes para ordenar 
diligências e decidir a suspensão do processo, 
antes cabendo tais poderes ao juiz do 
julgamento que é quem tem os poderes de 
direcção do processo (artigos 322.° e 323.°, 
aplicáveis por força do artigo 386.°, todos do 
CPP).  
3. O poder de determinar a suspensão 
provisória do processo num processo sumário 
não é uma excepção aos poderes de direcção 
do juiz. É também a ele que cabe proferir 
essa decisão: o juiz do julgamento em 
processo sumário não profere despacho de 
concordância ou de discordância com a 
aplicação do instituto da suspensão 
provisória, o juiz do julgamento determina a 
suspensão, verificados que estejam os seus 
pressupostos, como sejam a concordância do 
Ministério Público e do arguido.  
4. É este entendimento que impõe a remissão 
que o artigo 384.° do Código de Processo 
Penal faz para o artigo 281.° do mesmo 
código, que tem de ser interpretada "com as 
devidas correspondências", ou seja, todos os 
poderes e deveres que aquela norma impõe 
ao titular da fase de inquérito, correspondem 

aos poderes e deveres que, em processo 
sumário, se impõem ao seu único titular: o 
juiz do julgamento.  
5. Acresce que a alteração introduzida pela 
Lei nº 48/2007, que acentuou a natureza de 
poder-dever conferido pela norma do nº1 do 
artigo 281.° ao titular da respectiva fase 
processual, ao substituir a expressão «pode 
[...] decidir-se [...] pela suspensão do 
processo» por esta outra, claramente 
impositiva: «oficiosamente ou a requerimento 
do arguido ou do assistente, determina [...] a 
suspensão do processo», nem sequer tem o 
juiz do julgamento em processo sumário de 
esperar que lhe seja requerida a suspensão 
do processo, antes tem o dever de a 
determinar, verificados que estejam os seus 
pressupostos.  
6. Dever que mais se acentua com a 
circunstância de, hodiernamente, a suspensão 
provisória do processo se configurar também 
como um direito do arguido, o que decorre 
quer do acrescentamento, no mesmo nº 1 do 
art. 281.° do CPP, da expressão 
«oficiosamente ou a requerimento do arguido 
ou do assistente» que atribui direitos 
acrescidos a estes sujeitos processuais, quer 
da constatação de que, beneficiando da 
suspensão, o arguido evita a sujeição a 
julgamento com os inerentes malefícios que 
lhe são comummente apontados.  
7. Em desfavor deste entendimento não colhe 
o argumento de que a remessa do expediente 
para processo sumário com o requerimento 
de que o arguido seja sujeito a julgamento é 
incompatível com a aplicação da suspensão 
provisória do processo, pois a eventual 
suspensão provisória não configura senão 
uma questão prévia cuja tramitação e 
conhecimento pelo tribunal deve obedecer ao 
disposto no artigo 338.° do Código de 
Processo Penal (aplicável ao processo sumário 
por força do artigo 386.° do mesmo código).  
8. Ou seja, aberta a audiência, mas antes de 
iniciada a produção do prova, o juiz determina 
a realização das diligências que repute 
necessárias à averiguação dos pressupostos 
do artigo 281.°, nomeadamente a junção do 
CRC, e a obtenção da concordância do 
arguido e do Ministério Público, quando não 
tenham sido estes a requerer a suspensão e, 
recolhidos os elementos necessários, decide 
pela sua aplicação ou não aplicação.  
9. Do exposto conclui-se que o tribunal a quo, 
ao não realizar as diligências necessárias à 
verificação dos pressupostos do artigo 281.°, 
nomeadamente colher a concordância do 
arguida, violou o disposto no mesmo artigo 
281.°, aplicável ao processo sumário por força 
do artigo 382.°, ambos do Código de Processo 
Penal, assim como as demais regras que 
regulam esta forma especial de processo, por 
erro de interpretação e aplicação.  
10. Assim, sendo, devem a decisão que 
incidiu sobre a questão da suspensão 
provisória do processo e a sentença que se 
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lhe seguiu ser revogadas e substituídas por 
despacho a determinar a audição do arguido 
para efeitos de aplicação do referido instituto, 
seguindo-se-lhe, na hipótese de oposição do 
mesmo, ou na eventualidade da JUÍZA 
entender não estarem reunidos os 
pressupostos da suspensão, o julgamento em 
processo sumário, se a audiência puder 
continuar nos 30 dias posteriores à detenção, 
ou a remessa do processo para inquérito, no 
caso de esse prazo já não poder ser 
respeitado.  
B)  
11. Mas ainda que assim não se entenda, 
sempre se considerará que a sentença 
condenatória, ao não considerar para efeito 
de pena a aplicar a TAS de 1,93 g/I e 
considerar, ao invés, a TAS 1,79 g/I, a M 
Juíza a quo violou os artigos 40.°, n.º 1 e n.º 
2, 71.°, n.º1 e 2, 77.°, n.º 1 e 2, 292.°, n.º 1 
e 294.°, n.º1, do Código Penal, artigo 410.°, 
n.º 2, al. c) do c.P.P., artigos 153.°, 0.° 1 e 
158.°, n.º 1, ai) e b) e 170.° n.º 3 e 4 do 
Código da Estrada e Decreto Regulamentar 
n.024/98, de 30 de Outubro, o Decreto 
Regulamentar n.024/98, de 30 de Outubro, a 
Portaria n.01006/98, de 30 de Novembro, e, 
presentemente, a Lei n.01812007, de 17 de 
Maio e a Portaria n.0902-B/2007, de 13 de 
Agosto e Portaria n.01556/07, de 10 de 
Dezembro e o princípio do in dubio pro reo.  
12. Consta dos autos que efectuado ao 
arguido teste quantitativo de pesquisa de 
álcool no sangue, através de ar expirado, no 
aparelho Drager Alcotest 7110MKIII P, acusou 
uma taxa de 1,93 g/1.  
13. A M a Juíza a quo efectuou desconto 
naquela taxa com base em "margem de erro 
admissível nos alcoolímetros".  
14.in casu, não se pode fazer correcção na 
TAS por aplicação das margens de erro.  
15. O exame de pesquisa de álcool no ar 
expirado é realizado por autoridade ou agente 
de autoridade mediante a utilização de 
aparelho aprovado para o efeito.  
16. Em face do constante quer do regime do 
Decreto Regulamentar n.024/98, de 30 de 
Outubro, da Portaria n.0748/94, de 13 de 
Agosto, da Lei n.018/2007, de 17 de Maio e 
da Portaria n.0155612007, de 10 de 
Dezembro, a solução para o caso concreto, na 
nossa modesta opinião é a mesma, ou seja, 
não podia no caso concreto ser efectuado tal 
desconto. 
17. De facto, os erros a que se alude no 
artigo 6.° da Portaria n.0748/94 e no artigo 
8.° da Portaria n.01556/2007, de 10 de 
Dezembro, são considerados nas operações 
de aprovação e de verificação dos aparelhos 
em apreço, efectuados pelo Instituto 
Português da Qualidade, sendo de ter em 
conta o referido no artigo 10.° desta última 
Portaria quanto à validade dos aparelhos que 
tenham sido autorizados ao abrigo de 
legislação anterior à entrada em vigor da 
mesma.  

18. Ao valor que consta dos talões emitidos 
por aquele alcoolímetro, não têm de se fazer 
desconto, uma vez que os níveis de erro já 
foram tidos em consideração, na aprovação, 
verificações e ensaios a que aquele é sujeito.  
19. Ao fazê-lo a douta decisão padece do vício 
de erro notório na apreciação da prova, cfr. 
artigo 410.°, n.º 2, c), do c.P.P.  
20. Assim atento o resultante do auto de 
notícia c elementos de prova, que foram 
vertidos na acusação e em função da prova 
produzida em audiência de discussão e 
julgamento, dentre a qual o documento de fls. 
6, a confissão do arguido e a não pretensão 
de realização de contra-prova, o Tribunal não 
podia deixar de decidir de acordo com aquela, 
e dever considerar a taxa de 1,93 g/l, ou 
seja, o facto dado como provado está em 
desconformidade com o que realmente se 
provou.  
21. Não se reportando, em termos de facto 
provado ao valor que resulta do exame, 
decidiu contra Direito.  
22. Da sentença recorrida não se verificam os 
pressupostos de aplicação do principio in 
dúbio pro reo, dado que da prova produzida 
não resultou qualquer elemento que pudesse 
causar a dúvida razoável sobre a taxa 
detectada e colocasse em causa o valor 
registado no talão de fls. 6. Da 
fundamentação de facto não consta que 
algum elemento de prova tenha infirmando ou 
suscitado alguma dúvida em relação ao valor 
registado.  
23. Deve a segunda alínea dos factos 
provados ter a seguinte redacção Na ocasião 
acima referida era portador de uma taxa de 
álcool no sangue de 1,93 g/l".  
24. Em face a TAS de 1,93 g/l, consideramos 
ser como justa nos termos conjugados dos 
artigos 40.° e 71.° do Código Penal uma pena 
multa não inferior a 65 dias, à taxa de i' ria 
de 6,00€, determinada na sentença em crise, 
o que perfaz o total de 390,00€, mantendo-se 
quanto a nós adequada a proibição de 
conduzir quaisquer veículos com motor por 3 
meses.  
25. Ao não considerar para efeito de pena a 
aplicar a TAS de 1, 93 g/l e considerar, ao 
invés, a TAS 1,79 g/l, a M Juíza a quo violou 
os artigos 40.°, n.º 1 e n.º 2, 71.°, n.º1 e 2, 
77.°, n.º 1 e 2, 292.°, n.º 1 e 294.°, n.ºl, do 
Código Penal, artigo 410.°, n.º 2, aI. c), do 
c.P.P., artigos 153.°, n.º 1 e 158.°, n.º 1, ai) 
e b) e 170.° n.º 3 e 4, do Código da Estrada e 
Decreto Regulamentar n.024/98, de 30 de 
Outubro, o Decreto Regulamentar n.024/98 
de 30, de Outubro, a Portaria n.01006/98, de 
30 de Novembro, e, presentemente, a Lei 
n.018/2007, de 17 de Maio e a Portaria 
n.0902-B/2007, de 13 de Agosto e Portaria 
n.01556/07, de 10 de Dezembro e o princípio 
do in dubio pro reo.  
26. Nestes termos deverá revogar-se 
parcialmente a sentença em crise, dando-se 
como provado que o arguido era portador de 
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uma taxa de álcool no sangue de 1,93 g/1. e 
consequentemente condená-lo numa pena de 
multa não inferior a 65 dias, à taxa diária de 
6,00€, o que perfaz o total de 390,00€, por 
crime de condução de veículo em estado de 
embriaguez.  

* 
Respondeu o arguido nos seguintes termos e 
em conclusão: 
III. CONCLUSÕES:  
A. No que se refere à fundamentação do 
recurso interposto pela Exma.  
Senhora Procuradora-Adjunta, o arguido 
subscreve ipsis verbis o alegado.  
B. O arguido foi detido e apresentado para 
julgamento em processo sumário, acusado da 
prática de um crime de condução sob o efeito 
do álcool, previsto e punido pelo artigo 292.0 
do Código de Processo Penal, com referência 
do artigo 69.0 do mesmo diploma legal.  
C. No seguimento disto, o Ministério Público 
requereu o julgamento do arguido em 
processo sumário com a promoção de que, 
obtida a concordância deste último, o 
processo fosse suspenso provisoriamente, 
pelo período de 5 meses, sujeito à condição 
daquele prestar não menos de 30 horas de 
trabalho a favor da comunidade ou, em 
alternativa, de entregar numa IPSS uma 
quantia não inferior a 200,00 €, e a obrigação 
de não conduzir veículos motorizados por 
período não inferior a 5 meses, mediante a 
entrega da carta no Tribunal de Comarca da 
Maia, considerando como suficiente o prazo 
de 5 meses de suspensão.  
D. Isto em consonância com o artigo 381.0 do 
Código de Processo Penal.  
E. O arguido não possuía qualquer 
antecedente criminal, nunca havia sido 
condenado por crime da mesma natureza, 
nunca lhe havia sido aplicada qualquer 
suspensão provisória do processo por crime 
da mesma natureza ou de natureza diversa.  
F. Verificava-se igualmente todos os outros 
pressupostos que a Lei exige que se 
verifiquem para que a suspensão provisória 
do processo possa ser proposta e sujeita à 
concordância do juiz de instrução, com a 
excepção da concordância do arguido que não 
existia pela simples circunstância de aquele 
ainda não ter sido ouvido por nenhuma 
autoridade judiciária para esse mesmo efeito.  
G. O Ministério Público propôs as injunções 
supra referidas.  
H. A esta promoção o Exmo. Senhor Doutor 
Juiz veio despachar dizendo que com o 
instituto da suspensão provisória do processo 
o que s pretende é justamente evitar o 
julgamento, não sendo as duas figuras 
processuais compatíveis entre si ou 
susceptíveis de ocorrer em simultâneo.  
I. Concorda o Exmo. Senhor Doutor Juiz que o 
impulso de tal medida competia apenas e só 
ao Ministério Público, tal como era da 
competência deste último a realização das 

diligências necessárias à verificação dos 
pressupostos enunciados pelo artigo 281.°,  
J. O processo sumário é caracterizado por 
inexistir a fase de inquérito, pelo que, salvo 
melhor opinião em sentido diverso, não se 
mostra de todo processualmente incompatível 
a proposta de suspensão provisória do 
processo com marcação de audiência de 
julgamento.  
K. Acresce que o único pressuposto exigido 
por lei que carecia a referida suspensão era a 
da concordância do arguido para a mesma, 
não se mostra de todo razoável, salvo o 
devido respeito pela opinião do Exmo. Senhor 
Doutor Juiz, que não tenha este, por remissão 
do artigo 386.° para o artigo 338.° do Código 
de Processo Penal, colmatado tal omissão e 
instado o arguido a pronunciar-se sobre a 
pedida suspensão provisória do processo, com 
vista a obter a sua concordância ou 
discordância.  
L. Nestes termos se conclui que, o tribunal ao 
quo, ao não realizar as diligências necessárias 
à verificação dos pressupostos do artigo 
281.°, mais concretamente a obtenção da 
concordância do arguido para a aplicação da 
suspensão provisória do processo, violou o 
disposto no referido preceito e 
concomitantemente as regras que regulam a 
forma de processo sumário, por erro de 
interpretação e aplicação do Direito.  
M. Nestes termos deverá revogar-se 
parcialmente a sentença em crise, deve a 
decisão que incidiu sobre a questão da 
suspensão provisória do processo e a 
sentença que se lhe seguiu ser revogadas e 
substituídas por despacho a determinar a 
audição do arguido para efeitos de aplicação 
do referido instituto, com as demais 
consequências legais.  
N. No que concerne à fundamentação do 
recurso relativamente à aplicação da margem 
de erro admissível nos alcoolímetros, o 
arguido não se conforma de todo com o 
alegado pela Exma. Procuradora-Adjunta.  
O. Na verdade, o tribunal fundou a sua 
convicção nas declarações do arguido, que 
confessou ter conduzido a viatura depois de 
ter ingerido bebidas alcoólicas, ter efectuado 
o teste de pesquisa de álcool no sangue e ter 
o aparelho Drager 7110 MKIIl P acusado taxa 
de 1,93 g/1.  
P. Considerou o tribunal, e bem, que a 
medição efectuada no referido equipamento 
Drager 7110 MKIlI P está sujeita a uma 
margem de erro, "conforme a menção 
constante a fls. 18 do "manual de operações" 
do Drager 7110, divulgado pela sociedade 
"Tecniquite/"que introduziu tal aparelho em 
Portugal. "  
Q. A Portaria 748/94, publicada no DR de 
13.08.1994, definia os requisitos a que 
tinham que obedecer os aparelhos destinados 
a efectuar as medições de álcool aludia-se, de 
forma clara, ás margens de erros admissíveis 
nos alcoolímetros, que eram os definidos pela 
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norma NF X-20-701, da Organização 
Internacional de Metrologia Legal.  
R. A Portaria 748/94 foi expressamente 
revogada pela Portaria 1556/2007, de 
10.12.2007, que aprovou o novo 
Regulamento do Controlo Metrológico dos 
Alcoolímetros, e na qual se refere de forma 
expressa no seu art.o 8.0, ás margens de 
erros admissíveis nos alcoolímetros, que são 
os definidos no anexo da própria Portaria.  
S. Acresce que, contrariamente ao que foi 
referido pelo Exma. Senhora Procuradora-
Adjunta foi referido em sede de alegações do 
arguido que efectivamente o valor 
apresentado estava sujeito a uma margem de 
erro para a qual se reportava.  
T. Termos em que se justifica que da 
sentença conste que "Assim sendo, não resta 
senão concluir, como defendeu o arguido, que 
o aparelho usado para medir o nível de álcool 
no sangue ao arguido nestes autos fornece 
um valor não totalmente rigoroso, porque 
sujeito a erro, que todavia se encontra 
compreendido dentro dos valores máximos 
legalmente admissíveis".  
U. A própria DGV reconhece a possibilidade da 
existência de margem de erro máximas nos 
alcoolímetros, não obstante a sua aprovação 
e verificação periódica e quantificam essas 
margens de erro máximas numa tabela, 
podendo assim concluir-se que o condutor era 
portador de, pelo menos, a T. A. S. que 
resulta da subtracção desses valores, tal 
como o Exmo. Senhor Doutor Juiz a quo 
conclui.  
V. Inclusivamente estudos científicos admitem 
a existência de um erro máximo em relação 
ao valor registado no aparelho e desse erro 
máximo admissível sempre terá que 
beneficiar o arguido por aplicação do princípio 
constitucional in dúbio pro reo.  
W. Margem de erro inclusivamente prevista 
na Portaria n.o 1556/2007, de 10 de 
Dezembro e que a "DGV divulgou mesmo uma 
tabela (que foi remetida aos tribunais através 
da Circular 101/2006 do Conselho Superior da 
Magistratura) na qual se faz aplicação prática 
do acima referido, encontrando-se previsto 
para cada valor de álcool no sangue, obtido 
através do aparelho Drager 7110, o valor 
mínimo a que tal há-de corresponder, ou seja, 
o valor de álcool no sangue de que, pelo 
menos, o sujeito ao teste há-de ser portador, 
deduzida a margem de erro máximo aplicável.  
X. De acordo com tal tabela, que se tem como 
boa, a uma taxa de álcool no sangue de 1,93 
g/I corresponde, pelo menos o valor de 1,79 
g/I, que é o valor que se considera nestes 
autos, atento até o princípio in dubio por reo, 
sendo certo que em audiência não se 
vislumbrou a possibilidade de produzir 
qualquer meio de prova adicional com vista a 
sanar esta questão e se entende, na esteira 
nomeadamente do Ac, TRP de 10.09,2008 
(recurso 3109/08-4) e de 21.05.2008 
(recurso1716/08) que a confissão produzida 

em audiência se reporta tão só à condução, 
realização do teste e valor que este indicou e 
não à taxa de álcool no sangue de que o 
arguido era concreta e efectivamente 
portador, facto que não está abrangido pelo 
seu conhecimento pessoal, antes pressupõe 
um juízo técnico, "  
Y. Nestes termos deve manter-se 
parcialmente a matéria dada como provada 
em sede de sentença do Tribunal a quo, de 
ser a taxa de álcool no sangue efectivamente 
de 1,79 9/1 e não de 1,93 g/I, mantendo-se 
concomitantemente a pena aplicada de 60 
dias de multa à taxa de 6 €, num total de 
360€. 

**** 
Neste Tribunal, a Exmª Procuradora Geral -
Adjunta emitiu douto parecer concordando 
com as conclusões do recorrente concluindo 
pelo provimento do recurso. 

* 
Resulta da decisão recorrida o seguinte: 
I - Relatório 
1.1. Para julgamento em processo sumário o 
Ministério Público acusou o arguido B………., 
supra melhor identificado, da prática de factos 
susceptíveis de integrarem a comissão de um 
crime de condução em estado de embriaguez, 
previsto e punido pelo art.º 292 e 69 do 
Código Penal, nos termos constantes da 
acusação de fls. 19 que se dá aqui por 
reproduzida. 
1.2. O arguido não apresentou contestação. 
1.3. A instância permanece válida e regular. 

* * * 
II – Fundamentação 
2.1. – Motivação de facto 
2.1.1. – Factos Provados 
Discutida a causa, provou-se que: 
a) No dia 04.03.2009, pelas 16h 30m, o 
arguido conduziu o automóvel ligeiro de 
passageiros de matrícula ..-..-MU pela Rua 
………., ………., Maia.  
a) Na ocasião acima referida o arguido era 
portador de uma taxa de álcool no sangue de 
pelo menos 1,79 g/l. 
a) O arguido ingerira bebidas alcoólicas 
durante o almoço. 
a) Actuou de forma livre, deliberada e 
consciente, bem sabendo que conduzia 
veículo por via de circulação terrestre, afecta 
ao trânsito público, depois de ter ingerido 
bebidas alcoólicas, e querendo fazê-lo. 
a) O arguido foi interpelado pela Polícia 
quando ia buscar um seu vizinho à Escola. 
a) É o proprietário do veículo que conduzia. 
a) O arguido está desempregado, auferindo 
407 € de subsídio de desemprego 
a) A sua esposa aufere 400 € mensais como 
ajudante de cozinha 
a) O casal tem 2 filhos, de 24 anos, 
desempregado e 11 anos, estudante, vivendo 
ambos com os pais. 
a) Pagam 70 € mensais de renda de casa 
a) Confessou os factos e declarou-se 
arrependido. 
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a) O arguido não tem antecedentes criminais. 
2.1.2 - Factos não provados: 
Com pertinência ao objecto de processo não 
se provaram quaisquer outros factos para 
além ou em contrário dos constantes no 
ponto anterior, designadamente que o arguido 
fosse portador de uma taxa de álcool no 
sangue de 1,93g/l . 
2.1.3 – A convicção do Tribunal  
O tribunal fundou a sua convicção nas 
declarações do arguido, que admitiu ter 
conduzido a viatura depois de ter ingerido 
bebidas alcoólicas, ter efectuado o teste de 
pesquisa de álcool no sangue e ter o aparelho 
Drager 7110 MKIII P acusado taxa de 1,93g/l, 
que resulta também da análise do talão de fls. 
6  
Todavia, o tribunal considera que a medição 
efectuada no Drager 7110 MKIII P está 
sujeita a uma margem de erro, conforme a 
menção constante a fls. 18 do “manual de 
operações” do Drager 7110, divulgado pela 
sociedade “Tecniquitel”que introduziu tal 
aparelho em Portugal.  
O uso do dito aparelho no território nacional, 
com a característica descrita, foi validado 
através de “despacho de aprovação de 
modelo”, publicado a 25.09.1996 e em 
05.03.1998 (referente a alterações) e emitido 
pelo Instituto Português da Qualidade, 
entidade com competência para o efeito, nos 
termos do estatuído pelo Regulamento de 
Controlo Metrológico dos Alcoolímetros, 
aprovado pela Portaria 748/94, publicada no 
DR de 13.08.1994, na qual se definiam os 
requisitos a que tinham que obedecer os 
aparelhos destinados a efectuar as medições 
de álcool (sendo certo que tal Portaria se 
manteve em vigor até 11.12.2007, já que a 
ela aludia o Decreto Regulamentar 24/98, de 
30.10 e aludia a 
actual Lei 18/2007, de 17.05, no seu art.º 14 
n.º 2).  
Em tal Portaria aludia-se, de forma clara, ás 
margens de erros admissíveis nos 
alcoolímetros, que eram os definidos pela 
norma NF X-20-701, da Organização 
Internacional de Metrologia Legal.  
A Portaria 748/94 foi expressamente 
revogada pela Portaria 1556/2007, de 
10.12.2007, que aprovou o novo 
Regulamento do Controlo Metrológico dos 
Alcoolímetros, e na qual se continua a referir 
o Instituto Português da Qualidade como 
entidade competente para efectuar o controlo 
metrológico dos alcoolímetros. 
Nesta nova Portaria continua a aludir-se, de 
forma expressa no seu art.º 8.º, ás margens 
de erros admissíveis nos alcoolímetros, que 
são os definidos no anexo da própria Portaria. 
Assim sendo, não resta senão concluir, como 
defendeu o arguido, que o aparelho usado 
para medir o nível de álcool no sangue ao 
arguido nestes autos fornece um valor não 
totalmente rigoroso, porque sujeito a erro, 
que todavia se encontra compreendido dentro 

dos valores máximos legalmente admissíveis 
(motivo pelo qual o dito aparelho foi aprovado 
em Portugal e o seu uso continua a ser legal – 
cfr. art.º 10 da Portaria 1556/2007). 
A aplicação das apontadas margens de erro 
ao valor encontrado produz um intervalo de 
valores dentro do qual se há-de encontrar o 
valor de álcool no sangue de que o arguido 
era realmente portador (neste sentido, entre 
outros, Ac. TRP de 19.12.2007, relatado pelo 
Sr. Desembargador Pinto Monteiro, Ac. TRP 
de 02.04.2008 e Ac. proferido no recurso n.º 
2584/08.1 da 1.ª Secção Criminal do TRP, 
ambos relatados pelo Sr. Desembargador José 
Carreto, Ac. TRP de 07.05.2008, relatado pelo 
Sr. Desembargador Luís Teixeira, e Ac. TRP 
de 04.02.2009, relatado pelo Srª. 
Desembargadora Paula Guerreiro, todos em 
www.dgsi.pt) A DGV divulgou mesmo uma 
tabela (que foi remetida aos tribunais através 
da Circular 101/2006 do Conselho Superior da 
Magistratura) na qual se faz aplicação prática 
do acima referido, encontrando-se previsto 
para cada valor de álcool no sangue, obtido 
através do aparelho Drager 7110, o valor 
mínimo a que tal há-de corresponder, ou seja, 
o valor de álcool no sangue de que, pelo 
menos, o sujeito ao teste há-de ser portador, 
deduzida a margem de erro máximo aplicável. 
De acordo com tal tabela, que se tem como 
boa, a uma taxa de álcool no sangue de 1,93 
g/l corresponde, pelo menos o valor de 1,79 
g/l, que é o valor que se considera nestes 
autos, atento até o princípio in dubio por reo, 
sendo certo que em audiência não se 
vislumbrou a possibilidade de produzir 
qualquer meio de prova adicional com vista a 
sanar esta questão e se entende, na esteira 
nomeadamente do Ac. TRP de 10.09.2008 
(recurso 3109/08-4) e de 21.05.2008 
(recurso1716/08) que a confissão produzida 
em audiência se reporta tão só à condução, 
realização do teste e valor que este indicou e 
não à taxa de álcool no sangue de que o 
arguido era concreta e efectivamente 
portador, facto que não está abrangido pelo 
seu conhecimento pessoal, antes pressupõe 
um juízo técnico. 
No que se reporta às condições de vida e 
antecedentes criminais, o tribunal valorou as 
declarações do arguido e o teor do CRC junto 
aos autos Os descritos meios de prova, 
analisados à luz das regras de experiência, 
serviram para formar a convicção supra 
expressa. 
2.2 – Motivação de Direito 
2.2.1 A questão da culpabilidade 
O arguido vem acusado da prática de um 
crime de condução de veículo em estado de 
embriaguez, previsto e punido no art.º 292 
(n.º 1) do Código Penal, que dispõe o 
seguinte: 
"1. Quem, pelo menos por negligência, 
conduzir veículo, com ou sem motor, em via 
pública ou equiparada, com uma taxa de 
álcool no sangue igual ou superior a 1.2.g/l é 
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punido com prisão até 1 ano ou com multa 
até 120 dias..."  
Por sua vez o art.º 69 n.º 1 a) do Código 
Penal dispõe que será condenado na sanção 
acessória de proibição de conduzir veículos 
com motor por um período fixado entre 3 mês 
e 3 anos todo aquele que for condenados 
pelos crimes previstos nos art.º 291 ou 292 
do Código Penal. 
Da análise da matéria de facto provada, 
decorre que no dia 04.03.2009 o arguido 
conduziu na via pública veículo automóvel, 
com uma taxa de álcool no sangue de 1,79/l. 
Tal valor enquadra-se na previsão legal do 
art.º 292 do Código Penal Para além do 
descrito, provou-se ainda que o arguido quis 
conduzir a viatura, nas condições descritas, 
apesar de saber que não o poderia fazer, 
agindo de forma voluntária, livre e consciente. 
Pode, pois, e sem necessidade de mais 
considerações, concluir-se pela verificação 
dos elementos objectivos e subjectivos de que 
depende o preenchimento do crime de que 
vinha acusado. 
2.2.2. A determinação da sanção 
O crime de condução em estado de 
embriaguez é punido com pena de prisão até 
1 ano ou multa até 120 dias. 
A fim de determinar a medida concreta da 
pena a aplicar, há que ponderar os elementos 
e circunstâncias constantes no 71 do C.P. e 
ter presente que "os critérios legais de fixação 
da medida da pena a aplicar a cada caso, 
submetido a julgamento, são a culpa (num 
primeiro momento) e a prevenção (na fase 
subsequente, mas ao mesmo nível, consabido 
que em caso algum a pena pode ultrapassar a 
medida da culpa)" - Ac. RC de 17.1.96, in CJ, 
I, 40. 
Assim, e com relevância, pode-se considerar 
que: 
O arguido agiu com culpa, já que tendo 
perfeita consciência da ilicitude e 
reprobabilidade da sua conduta, não se 
absteve de a adoptar, actuando com dolo 
directo já que representou claramente o facto 
criminoso e actuou com intenção de o 
realizar. 
O grau de ilicitude da sua conduta, indiciado 
na taxa de álcool de 1.79 g/l, é mediano. 
O arguido não tem antecedentes criminais. 
Confessou os factos susceptíveis de confissão 
e mostrou-se arrependido 
Tem hábitos de trabalho e família constituída. 
Ponderando todos os elementos enunciados e 
ainda que as necessidades de prevenção geral 
são intensas, pela necessidade de evitar que 
viaturas automóveis sejam conduzidas por 
aqueles que não se encontram em condições 
de o fazer, e que tantas desgraças podem 
causar, mas que as necessidades de 
prevenção especial não são relevantes, 
afigura-se-nos que a medida não detentiva 
satisfaz ainda de forma adequada as 
finalidades da punição, pelo que se opta pela 

pena de multa, que se gradua em 60 dias, à 
taxa diária de 6 €. 
No que se refere à pena acessória prevista no 
art.º 69 n.º 1 a) do Código Penal, considera-
se adequada fixa-la no mínimo legal de 3 
meses, ponderadas todas as circunstâncias 
referidas a propósito da escolha e graduação 
da pena principal. 
III – Dispositivo 
Por todo o exposto, julgo: 
Provada e procedente a acusação deduzida 
contra o arguido B………. pela prática de um 
crime de condução em estado de embriaguez, 
previsto e punido pelo art.º 292 n.º 1 do 
Código Penal, condenando o mesmo, em 
consequência, na pena de 60 dias de multa, à 
taxa diária de 6 €, num total de 360 €. 
Condeno ainda o arguido na pena acessória 
de proibição de conduzir quaisquer veículos 
com motor pelo período de 3 meses, nos 
termos do disposto no art.º 69 n.º 1 a) do 
Código Penal 
Mais condeno o arguido nas custas do 
processo, fixando em 1 UC a taxa de justiça, 
bem como no pagamento de quantia 
equivalente a 1% (um por cento) da taxa de 
justiça, nos termos do disposto no art.º 13, 
n.º 3 do Decreto-Lei n.º 423/91, de 30.10 

* * * 
O âmbito do recurso é delimitado pelas 
conclusões do recorrente (cfr., entre outros, 
os Acs. do STJ de 16.11.95, de 31.01.96 e de 
24.03.99, respectivamente, nos BMJ 451° - 
279 e 453° - 338, e na Col (Acs. do STJ), Ano 
VII, Tomo 1, pág. 247, e cfr. ainda, arts. 403° 
e 412°, n° 1, do CPP). 

**** 
Cumpre decidir: 
A questão em causa nos presentes autos, 
implica analisar as seguintes pretensões do 
recorrente: 
Devem a decisão que incidiu sobre a questão 
da suspensão provisória do processo e a 
sentença que se lhe seguiu ser revogadas e 
substituídas por despacho a determinar a 
audição do arguido para efeitos de aplicação 
do referido instituto, seguindo-se-lhe, na 
hipótese de oposição do mesmo, ou na 
eventualidade da JUÍZA entender não estarem 
reunidos os pressupostos da suspensão, o 
julgamento em processo sumário, se a 
audiência puder continuar nos 30 dias 
posteriores à detenção, ou a remessa do 
processo para inquérito, no caso de esse 
prazo já não poder ser respeitado.  
B)  
11. Mas ainda que assim não se entenda, 
sempre se considerará que a sentença 
condenatória, ao não considerar para efeito 
de pena a aplicar a TAS de 1,93 g/I e 
considerar, ao invés, a TAS 1,79 g/I, a M 
Juíza a quo violou os artigos 40.°, n.º 1 e n.º 
2, 71.°, n.º1 e 2, 77.°, n.º 1 e 2, 292.°, n.o 1 
e 294.°, n.º1, do Código Penal, artigo 410.°, 
n.º 2, al. c) do c.P.P., artigos 153.°, 0.° 1 e 
158.°, n.º 1, ai) e b) e 170.° n.º 3 e 4 do 
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Código da Estrada e Decreto Regulamentar 
n.024/98, de 30 de Outubro, o Decreto 
Regulamentar n.024/98, de 30 de Outubro, a 
Portaria n.01006/98, de 30 de Novembro, e, 
presentemente, a Lei n.01812007, de 17 de 
Maio e a Portaria n.0902-B/2007, de 13 de 
Agosto e Portaria n.01556/07, de 10 de 
Dezembro e o princípio do in dubio pro reo.  
Vejamos: 
Analisemos antes de mais a questão da 
suspensão colocada pelo MP. 
Prevê o artº 381º do CPP que são julgados 
em processo sumário os detidos em flagrante 
delito – artº 255º e 256º do CPP por crime 
punível com pena não superior a 5 anos de 
prisão. 
A pena em abstracto no caso dos autos é de 1 
ano de prisão ou 120 dias de multa. Proibição 
de conduzir por 3 meses. 
O nº 1 do art. 281º do CPP dispõe que se o 
crime for punível com pena de prisão não 
superior a cinco anos ou com sanção diferente 
da prisão, o Ministério Público, oficiosamente 
ou a requerimento do arguido ou do 
assistente, determina, com a concordância do 
juiz de instrução, a suspensão do processo, 
mediante a imposição ao arguido de injunções 
e regras de conduta, sempre que se 
verificarem os seguintes pressupostos:  
a) Concordância do arguido e do assistente;  
b) Ausência de condenação anterior por crime 
da mesma natureza;  
c) Ausência de aplicação anterior de 
suspensão provisória de processo por crime 
da mesma natureza;  
d) Não haver lugar a medida de segurança de 
internamento;  
e) Ausência de um grau de culpa elevado; e  
f) Ser de prever que o cumprimento das 
injunções e regras de conduta responda 
suficientemente às exigências de prevenção 
que no caso se façam sentir.  
Assim, partindo como partiu a iniciativa de 
requerer a suspensão do processo, do MP, 
deverá o Mmª Juiz pronunciar-se pela sua 
concordância ou não com aquele instituto. 
O Mmº Juiz pronunciou-se no sentido de que 
não são as duas figuras – julgamento em 
processo sumário suspensão do processo, 
compatíveis entre si ou susceptíveis de 
concorrer em simultâneo. 
Não resulta dos autos a concordância do 
arguido, ou melhor, não resulta sequer dos 
autos a interpelação do arguido nos termos 
do artº 281º nº 1 a) 
Consequentemente, se o juiz de instrução 
porventura não concordar com a decisão de 
suspensão provisória, impedindo assim que 
esta seja decretada, terá que fundamentar a 
sua discordância com base na falta de 
verificação de um ou vários dos aludidos 
pressupostos legais. É isto, a nosso ver, o que 
resulta da lei. Mas, falta aqui a verificação de 
um dos pressupostos que é a audição do 
arguido para se pronunciar, acto anterior ao 

despacho do Mmº Juiz no sentido de 
concordar ou não com a requerida suspensão. 
È certo que o juiz não só pode como deve 
discordar da suspensão do processo. 
Mas, para que o faça terá de cumprir as 
formalidades exigidas por lei, para que, 
reunidos, todos os elementos necessários à 
sua decisão. Possa decidir, 
independentemente da concordância do 
arguido e do pedido do MP. 
E isto porque, sendo o processo penal 
balizado pelo princípio do acusatório mas, 
também pelo princípio da legalidade, cuja 
observância vincula o Ministério Público e que 
em última instância impõe a decisão judicial 
há que ter em conta que no caso em análise a 
ultima palavra pertence sim ao Juiz. 
Sobre isto, diz-nos o Prof . Figueiredo Dias 
que "bem se compreende que, relativamente 
a certos casos concretos, a promoção e a 
prossecução obrigatórias do processo penal 
causem à comunidade jurídica maior dano 
que vantagem - maxime, atento o pequeno 
significado da questão para o interesse 
público, ou conexionado este com dificuldades 
de prova, inflação do número de processos, 
pequena probabilidade de executar a 
condenação, etc. (...) - e que, em tais casos, 
se deixe ao M.P. uma certa margem de 
discricionariedade no procedimento. Ponto é 
que não se esqueça que poder discricionário 
não é sinónimo de arbítrio, mas concessão de 
uma faculdade que deve ser utilizada em 
direcção ao fim que a própria lei teve em vista 
ao concedê-la - no caso a preservação, em 
último termo, dos verdadeiros interesses da 
comunidade jurídica e dos valores prevalentes 
nela; (...). Assim, importará sempre acautelar 
a possibilidade de estrito controlo da decisão 
do M.P., quer pela reserva de subordinação 
hierárquica, quer admitindo a intervenção 
autónoma do ofendido ou impondo que, em 
caso de desacordo, a questão seja passível de 
decisão judicial". 
Mas, para que o seja, no caso sob análise, 
falta o cumprimento do já supra referido. 
O Código de Processo Penal consagra duas 
situações de suspensão provisória do 
processo diferenciadas não apenas pela 
entidade a quem compete a iniciativa, mas 
também pela entidade que nela deve anuir: 
Decidida pelo M.P. no decurso do inquérito, 
pressupõe a anuência do juiz; decidida pelo 
juiz no decurso da instrução, pressupõe a 
anuência do M.P.. 
Do Ministério Público, espera-se uma 
utilização criteriosa do instituto da suspensão 
provisória, seguindo as directivas de política 
criminal numa actuação vinculada pelo 
princípio da legalidade. Da judicatura, espera-
se uma actuação que respeite o princípio do 
acusatório, reconhecendo as atribuições 
impostas ao M.P. no domínio da suspensão 
provisória, abstendo-se de ultrapassar o 
âmbito do controlo que lhe é legalmente 
cometido e reservando a discordância para os 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 251

casos de manifesta desconformidade legal da 
decisão de suspensão provisória. 
Precipitou-se o Mmº Juiz a quo ao pronunciar-
se de imediato sem verificação do 
pressuposto em falta. 
Dir-se-á ainda antes de terminar que, a 
suspensão provisória do processo é uma 
modalidade de arquivamento do inquérito. A 
par do arquivamento tout court o Ministério 
Público tem duas outras modalidades de 
arquivamento: o Arquivamento em caso de 
dispensa da pena [artigo 280.º, do Código de 
Processo Penal] e a suspensão provisória do 
processo [artigo 281.º, do Código de Processo 
Penal].  
Esta última traduz-se numa medida de 
consenso e de diversão na solução do conflito 
penal, especialmente vocacionada para 
situações de pequena e média criminalidade. 
Constitui um ténue afloramento do princípio 
da oportunidade. 
O MP, verificados os requisitos estabelecidos 
pela Lei, determina a suspensão provisória do 
processo, por certo prazo, mediante a 
imposição ao arguido de injunções e regras de 
conduta. Se observadas e respeitadas as 
medidas, segue-se o arquivamento do 
processo; se incumpridas ou se o arguido vier 
a cometer, durante o prazo de suspensão, 
crime da mesma natureza pelo qual venha a 
ser condenado, então o processo prosseguirá 
[artigo 282.º, n.º 3 e 4, do Código de 
Processo Penal].  
Ou seja, o MP decide que é de justiça não 
exercer de imediato a acção penal 
renunciando assim á acção punitiva dói 
Estado., São casos em que as exigências de 
prevenção não justificam os custos do 
prosseguimento formal típico do processo - 
reserva de intervenção mínima do direito 
penal, desobstrução da máquina judicial, 
promoção da economia e celeridade 
processuais, prossecução de objectivos do 
programa político-criminal, evita a 
estigmatização e o efeito dissocializador 
relativamente a delinquentes ocasionais com 
prognóstico favorável, etc. [ver Acórdão do 
Tribunal Constitucional n.º 67/2006, de 24 de 
Maio de 2006 (D.R. II série de 9 de Março de 
2006)].  
Ao juiz de instrução neste momento dos autos 
cabe não avaliar os indícios do inquérito com 
vista a determinar que o grau de culpa do 
arguido é elevado ou que as injunções e 
deveres de conduta decididas pelo Ministério 
Público são insuficientes mas sim, verificar se, 
na decisão proposta há questões que 
contendem com direitos fundamentais do 
arguido.  
Deste modo, cabe-lhe:  
● Verificar se os indícios recolhidos apontam 
para a existência de um crime e para a 
identificação do seu autor; e se são 
suficientes para poder levar o caso a 
julgamento;  

● Verificar se a concordância do arguido e do 
assistente são livres e esclarecidas;  
● Confirmar a ausência de condenação 
anterior por crime da mesma natureza e a 
ausência da aplicação anterior de suspensão 
provisória do processo por crime da mesma 
natureza;  
● Certificar-se que não é caso de aplicação de 
medida de segurança de internamento;  
● Verificar se as injunções e regras de 
conduta aplicadas ofendem a dignidade do 
arguido e se são desproporcionadas, 
revelando uma restrição excessiva e 
injustificada [seguindo de perto João Conde 
Correia, in "Concordância judicial à suspensão 
provisória do processo: equívocos que 
persistem", Revista do Ministério Público, Ano 
30º, Jan-Março 2009, n.º 117, pág. 43 a 83].  
Assim, deverão desde logo os autos baixar à 
primeira instancia para que o Mmº Juiz 
verifique a existência ou falta dela, da 
concordância do arguido e, de se esta é 
esclarecida. 
Nestes termos decide-se: 
Acordam os Juízes nesta 1º Secção criminal 
do Tribunal da Relação do Porto em revogar a 
decisão proferida nos autos e, ordenar a baixa 
dos mesmos para que o Mmº juiz oiça o 
arguido para efeitos da aplicação do instituto 
da suspensão provisória dos autos, seguindo-
se os demais termos legalmente impostos, 
conforme o resultado desta diligência 
necessária à verificação do pressuposto em 
causa e em falta. 
Sem custas por a elas não haver lugar. 
Notifique. 
(Acórdão elaborado e revisto pela relatora - 
art° 94°, n° 2 do C.P.Penal) 
 
Porto, 18 de Novembro de 2009 
Adelina da Conceição Cardoso Barradas de 
Oliveira 
Jorge Manuel Ortins de Simões Raposo 
 
[voltar] 
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Processo n.º 12/08.6GDMTS 
Tribunal judicial de Matosinhos 
Relatora: Olga Maurício 
Adjunto: Artur Oliveira 
 

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

do Porto: 
 
RELATÓRIO 
 
1. 
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O arguido B………. foi condenado na pena de 8 
meses de prisão pela prática, em autoria 
material e na forma tentada, de um crime de 
ofensa a integridade física qualificada, dos 
art. 143º, nº 1, 145º, nº 1, al. a) e 2, 132º, 
nº 2, al. 1), 22º e 23º, todos do Código Penal. 
A pena aplicada foi suspensa na sua execução 
pelo período de 1 ano, com a condição de o 
arguido entregar aos Bombeiros Voluntários 
………. a quantia de € 750, no prazo de 6 
meses a partir do trânsito em julgado da 
sentença.  
 
Aquando da leitura da decisão, e dado que o 
arguido não estava presente na sessão, foi 
proferido despacho condenando-o na multa 
de 2 UC’s, caso não justificasse a falta nos 
termos do art. 117º do C.P.P.  
 
2.  
Inconformado o arguido recorreu, retirando 
da motivação as seguintes conclusões: 
1 - «Em 28/01/2008 o arguido prestou termo 
de identidade e residência nos presentes 
autos». 
2 - «Em 08/07/2008 o arguido foi preso 
preventivamente à ordem do Processo nº 
…./08.4TAMTS, que corre os seus termos pela 
.ª vara criminal do tribunal judicial do Porto, e 
detido no Estabelecimento Prisional do Porto 
até 17/06/2009». 
3 - «O Meritíssimo tribunal a quo expediu as 
notificações relativas a todos e cada um dos 
supra aludidos actos processuais através de 
via postal simples, para a morada constante 
do Termo de Identidade e Residência por si 
prestado em 26/01/2008».  
4 - «Sendo que:  
a) em 10-7-2008 foi expedida a notificação da 
acusação e nomeação da respectiva defensora 
oficiosa  
b) em 16/02/2009 foi expedida a notificação 
do despacho que designa data para audiência 
de julgamento  
c) em 30/03/2009 efectuou-se a audiência de 
julgamento;  
d) em 1-4-2009 ocorreu a leitura da 
sentença». 
5 - «Em 17/6/2009 o arguido foi notificado da 
douta sentença ora posta em crise, mediante 
requisição ao director do Estabelecimento 
Prisional do Porto». 
6 - «Não obstante a expedição das referidas 
notificações, o certo é que as mesmas nunca 
chegaram, nem poderiam chegar ao efectivo 
conhecimento do arguido». 
7 - «A sua detenção não constituiu um acto 
voluntário, livre e consciente de alteração de 
domicilio habitual, foi totalmente inesperada, 
o arguido não dispunha, nem dispõe, de quem 
quer que seja que, durante o período da sua 
privação de liberdade, procedesse ao 
levantamento da correspondência remetida 
para a sua residência habitual, e ao 
respectivo reenvio para o Estabelecimento 
Prisional do Porto, onde se encontrava, e 

nunca foi contactado pela a ilustre defensora 
oficiosa nomeada». 
8 - «O arguido ficou, pois, absolutamente 
amputado de qualquer possibilidade de 
efectivo conhecimento de todas e cada uma 
das notificações emitidas e enviadas no 
decurso dos presentes autos, por factos que 
não lhe são imputáveis». 
9 - «E por via disso ficou privado de exercer 
qualquer acto em sua defesa, 
designadamente, requerendo abertura de 
instrução, apresentando contestação, 
requerendo meios de prova, estando presente 
na audiência de julgamento, e nela prestando 
declarações e estando presente na leitura da 
sentença». 
10 - «Nos termos do art. 113º nº 9 do Cod 
Proc Penal as notificações respeitantes à 
acusação, à designação para dia de 
julgamento e à sentença, atento o seu fulcral 
relevo processual, devem ser efectuadas, 
conjuntamente, ao mandatário/defensor e ao 
arguido». 
11 - «O arguido não foi, efectivamente 
notificado da acusação, nem do despacho que 
designa data para audiência de julgamento, 
nem teve qualquer possibilidade de nela estar 
presente, por motivos que não lhe são, 
sequer remotamente, imputáveis, foi 
fatalmente privado de exercer o seu 
constitucionalmente protegido direito de 
defesa». 
12 - «Assim, e salvo o devido respeito por 
diversa opinião nos presentes autos foi 
perpetrada séria violação do dos art. 32º nº 1 
e 5 da CRP e art. 332º nº 1 do Cod Proc 
Penal». 
13 - «O que consubstancia a nulidade 
insanável plasmada no art. 119º al. c) do 
Cód. Proc Penal, atenta a absoluta ausência 
do arguido quando a lei exige a respectiva 
presença». 
14 - «O que se deixa alegado, para todos os 
devidos efeitos legais, designadamente para 
efeitos do disposto no art. 122º do Cód Proc 
Penal». 
15 - «Ainda que assim não seja doutamente 
entendido, o que por mero dever de 
patrocínio se concede, sempre se dirá que a 
referida nulidade insanável prescrita no art. 
119º al. c) do Cód. Proc Penal se verifica, 
atenta a inobservância do disposto nos arts. 
332º e 333º do referido diploma legal». 
16 - «Na audiência de discussão e julgamento 
de cuja data o arguido não foi notificado, e na 
qual não esteve presente, o Meritíssimo 
tribunal a quo determinou que a audiência 
teria lugar na ausência do arguido, nos 
termos e para os efeitos do art. 333º nº 2 do 
Cod Proc. Penal». 
17 - «Na leitura da sentença, de cuja data o 
arguido tão pouco foi notificado e na qual não 
esteve presente, o Meritíssimo tribunal a quo 
declarou que a audiência teve lugar na 
ausência do arguido, nos termos e para os 
efeitos do art. 333º nº 2 do Cod Proc. Penal». 
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18 - «Nos termos do disposto no art. 332º nº 
1 do Cód Proc Penal, e obrigatória a presença 
do arguido na audiência». 
19 - «Sendo que, de acordo com o disposto 
no art. 333º nº 1 do Cód Proc Penal, se o 
arguido regularmente notificado, não estiver 
presente na hora designada para o inicio da 
audiência, o tribunal toma as medidas 
necessárias e legalmente admissíveis para 
obter a sua comparência e a audiência só é 
adiada se o tribunal considerar que é 
absolutamente indispensável para a 
descoberta da verdade material a sua 
presença desde o inicio da audiência». 
20 - «In casu o Meritíssimo tribunal a quo: 
a) não cuidou de, no uso dos seus poderes 
inquisitórios, assegurar se o arguido tinha 
sido, de facto, notificado da data designada 
para a audiência de discussão e julgamento, 
não cuidou de, no uso dos mesmos poderes 
inquisitórios assegurar a presença do arguido 
na audiência de julgamento; 
b) nem fundamentou o juízo de 
dispensabilidade da presença do arguido; 
c) não cuidou de, no uso dos seus poderes 
inquisitórios, assegurar se o arguido tinha 
sido, de facto, notificado da data designada 
para a audiência de discussão e julgamento; 
d) nem tão pouco cuidou de, no uso dos 
mesmos poderes inquisitórios assegurar a 
presença do arguido na leitura da sentença». 
21 - «Acresce que o arguido estava 
(formalmente) representado por ilustre 
defensora oficiosa que não o conhecia, e 
jamais o tinha contactado». 
22 - «Assim sendo, salvo o devido respeito 
por melhor opinião, apesar de não ter sido 
accionado o mecanismo previsto no art. 333º 
nº 3 do Cód Proc Penal, ao tribunal, enquanto 
órgão regulador da justiça, no uso dos seus 
poderes inquisitórios e de investigação, 
impunha-se proporcionar ao arguido uma 
defesa material, diligenciando no sentido de 
averiguar o seu paradeiro». 
23 - «O que de resto, atendendo a que o 
arguido se encontrava preso, não teria sido 
difícil».  
24 - «Neste sentido, apela-se ao 
entendimento pugnado no douto Acórdão da 
Relação do Porto de 25/07/2009, in 
www.dgsi.pt». 
25 - «O Meritíssimo tribunal a quo perpetrou, 
pois, séria violação dos art. 32º nº 1 e 5 da 
CRP, arts. 332º, nº 1, 333º, nº 1 e 2 e 61º, 
nº1 al. a) do Cód Proc Penal, devendo ser 
declarada a nulidade insanável plasmada no 
art. 119º al. c) do Cód. Proc Penal e, em 
consequência, declarar-se nulo todo o 
processado desde o julgamento, nos termos e 
para os efeitos do art. 122º n º 1 do Cód Proc 
Penal». 
26 - «Sem prescindir, nos termos e para os 
efeitos do disposto no art. 370º nº1 do Cód. 
Proc Penal, o tribunal pode, em qualquer 
altura do julgamento, logo que, em função da 
prova para o efeito produzida em audiência, o 

considerar necessário à correcta determinação 
da sanção que eventualmente possa vir a ser 
aplicada, solicitar a elaboração de relatório 
social ou de informação dos serviços de 
reinserção social, ou a respectiva actualização 
quando aqueles já constarem do processo». 
27 - «No caso sub judice, importa referir que: 
a) - o julgamento foi integralmente realizado 
na ausência do arguido:  
b) - dos autos não consta qualquer facto 
relativo a sua condição pessoal e sócio 
económica (para além do CRC requisitado):  
c) - não foi produzida qualquer prova da qual 
se pudesse inferir o que quer que fosse nessa 
matéria». 
28 - «que impunha, sem margem para 
dúvidas, que o Meritíssimo tribunal a quo 
determinasse a elaboração do respectivo 
relatório social, para assegurar uma correcta, 
adequada e justa determinação da sanção». 
29 - «Sendo certo que caso o Meritíssimo 
tribunal a quo tivesse diligenciado nesse 
sentido, ter-lhe-ia sido possível conhecer 
entre outros factos relevantes: 
a) que desde 8-7-2008, o arguido se 
encontrava compulsivamente retido no 
Estabelecimento Prisional do Porto, a ordem 
do processo nº …./08.4TAMTS que corre 
termos pela .ª vara criminal do tribunal 
judicial do Porto; 
b) que o mesmo padece de perturbação de 
personalidade “bonderline”, devidamente 
diagnosticada e comprovada por perícia 
psiquiatrico-forense realizada no âmbito do 
mesmo identificado processo nº 
…./08.4TAMTS, que corre termos pela .ª vara 
criminal do tribunal judicial do Porto». 
30 - «O Meritíssimo tribunal a quo cometeu, 
assim, grave omissão processual, com 
influência directa ao nível da averiguação do 
grau de culpa do arguido, bem como dos 
pressupostos da determinação da medida 
concreta da pena». 
31 - «Incorrendo na nulidade plasmada no 
art. 120º nº 2 al. d) do Cód Proc Penal, por 
omissão de diligencias essenciais para a 
descoberta da verdade material». 
32 - «Ainda sem prescindir e na 
eventualidade de assim não ser doutamente 
entendido, o que por mero dever de 
patrocínio se concebe, sempre se dirá que a 
douta decisão preferida, no que concerne ao 
apuramento da culpa e à sanção aplicada, não 
se mostra minimamente fundada em 
quaisquer factos ou considerações 
decorrentes das regras de experiência». 
33 - «Com efeito, quer do elenco da 
factualidade dada como provada, quer de 
todo o processo, não consta qualquer facto 
atinente à condição pessoal e sócio económica 
do arguido, para além do CRC». 
34 - «O que consubstancia insuficiência para 
a decisão da matéria de facto dada como 
provada para fundamentar a determinação da 
medida concreta da pena». 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 254 

35 - «Tanto mais quando nela se subordina a 
suspensão da execução da pena de prisão 
concretamente aplicada, ao pagamento de 
uma quantia pecuniária a uma instituição de 
solidariedade social, sem qualquer tipo de 
indício atinente às condições sócio 
económicas do arguido». 
36 - «Pelo que, e salvo o devido respeito por 
diversa opinião, deverá ser a douta sentença 
revogada, atenta a verificação do vicio 
constante do art. 410º nº 2 al. d) do Cod.Proc 
Penal». 
37 - «Ainda sem prescindir na eventualidade 
de assim não ser doutamente entendido, e 
salvo o devido respeito por diversa opinião, 
sempre deverá considerar-se a pena 
concretamente aplicada ao arguido totalmente 
desadequada às suas reais condições sócio 
económicas». 
38 - «Com efeito em face dos factos 
considerados provados, o Meritíssimo Tribunal 
a quo entendeu aplicar ao arguido uma pena 
de 8 meses de prisão com execução suspensa 
pelo período de 1 ano subordinada à entrega 
do montante de Euro 750,00 aos Bombeiros 
Voluntários de Leixões, no prazo de 6 meses 
a contar do transito em julgado». 
39 - «Na determinação da medida da pena de 
acordo com o disposto no art. 71º do Cód 
Penal, o tribunal deve atender:  
- à culpa do agente; 
- às exigências de prevenção (geral e 
especial);  
- às condições pessoais do agente;  
- à sua situação económica; 
- a todas as circunstancias que não sendo 
integrantes do elemento do tipo de ilícito, 
concorram a favor ou contra o arguido. 
- a todas as circunstâncias que diminuam, de 
forma acentuada, a licitude do facto, a culpa 
do agente, a necessidade da pena; 
- a finalidade última da intervenção penal – 
ressocialização do agente, que, em última 
ratio, determina a medida da pena e o seu 
modo de execução». 
40 - «A medida da pena há-de obedecer ao 
seguinte paradigma “a moldura penal 
aplicável ao caso concreto há-de definir-se 
entre o mínimo indispensável à estabilização 
das expectativas comunitárias e o máximo 
que a culpa do agente consinta” (cfr acórdão 
S.T.J. de 9/12/1998, in www.dgsi.pt)». 
41 - «Salvo o devido respeito por melhor 
opinião, a imposição da suspensão execução 
da pena à entrega de Euro 750,00 aos 
Bombeiros Voluntários ………. afigura-se 
inaceitável». 
42 - «Com efeito, o arguido esteve preso 
durante cerca de 01 (um) ano, compreendido 
entre 08/07/2008 e 17/06/2009, à ordem do 
Processo nº …./08.4TAMTS, que corre termos 
pela .ª vara criminal do tribunal judicial do 
Porto, e impedido de desempenhar qualquer 
actividade remunerado». 
43 - «Lamentavelmente e atenta a actual 
realidade conjuntural do mercado de trabalho, 

ser-lhe-á praticamente impossível encontrar 
um emprego, num curte intervalo de tempo». 
44 - «Acresce que o arguido não é titular de 
quaisquer bens, vivendo actualmente na casa 
da sua mãe e a expensas exclusivas 
daquela». 
45 - «dever imposto ao arguido como 
condição da suspensão da execução da pena 
de prisão, para além de desprovido de 
fundamento factual, colide frontalmente com 
o disposto nos arts. 51º nº 2 e 50º nº 1 do 
Cód. Penal». 
46 - «Pelo que, igualmente nesta sede, 
deverá a douta sentença recorrida ser 
revogada, não se submetendo a suspensão da 
execução da pena concretamente aplicada ao 
cumprimento de qualquer dever ou regra de 
conduta». 
 
3. 
O recurso foi admitido. 
 
4. 
O Ministério Público junto do tribunal 
recorrido respondeu defendendo a 
manutenção do decidido. 
A propósito da ausência, refere que a partir 
da prestação do termo de identidade e 
residência impende sobre o arguido o ónus de 
comunicar ao tribunal as alterações do seu 
domicílio, seja qual for o motivo, sob pena de, 
não o fazendo, todas as notificações 
continuarem a ser enviadas para a morada 
indicada no termo de identidade e residência 
e de as mesmas se terem por validamente 
efectuadas. 
A notificação dirigida ao arguido comunicando 
a data da realização do julgamento foi 
enviada para a residência que constava do 
TIR, pelo que foi o arguido regularmente 
notificado para o acto. 
Sobre a falta de comparência do arguido na 
audiência e do tribunal não ter diligenciado 
pela sua presença, refere que apesar da lei 
estabelecer a obrigatoriedade da presença, 
ela permite agora ao julgador que afira da 
necessidade desta presença, caso ele não 
esteja presente no início da audiência. E só 
quando entenda que a presença do arguido é 
indispensável é que diligenciará pela sua 
comparência. 
Já quanto à omissão da realização de relatório 
social, entende o Ministério Público que a sua 
realização não é obrigatória, pelo que não foi 
cometida qualquer nulidade que, além disso, 
sempre deveria ter sido arguida perante o 
tribunal do julgamento. 
Finalmente, entende que o arguido tem razão 
quando alega que a matéria de facto dada 
como provada não é suficiente para a 
condenação, nos termos em que a mesma 
ocorreu, porque da decisão não constam 
quaisquer factos referentes às condições 
pessoais de vida do arguido.  
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Nesta Relação, o Exmº P.G.A. emitiu parecer 
de concordância com o proferido na 1ª 
instância.  
 
5. 
Foi cumprido o disposto no nº 2 do art. 417º 
do C.P.P.. 
 
6. 
Proferido despacho preliminar foram colhidos 
os vistos legais. 
Cumpre decidir. 

* 
* 

FACTOS PROVADOS 
 
6. 
Na decisão recorrida julgaram-se provados os 
seguintes factos: 
«Em 26/01/08, cerca das 17,30 horas, o 
arguido entrou no Posto de ………. da GNR, 
seguindo no encalço da sua mãe que ali se 
deslocara para participar ou queixar-se 
daquele; 
O arguido mostrava-se bastante exaltado;  
Por isso, o agente da GNR C………., 
devidamente fardado e identificado e a 
prestar serviço no “atendimento ao publico", 
dirigiu-se ao arguido e pediu-lhe que se 
acalmasse e se sentasse; 
O que o arguido não fez; 
Aliás, acto contínuo, o arguido dirigiu-se ao 
dito agente e empurrou-o, procurando ainda 
desferir-lhe um soco no rosto; 
Porém, não logrou desferir tal soco em 
virtude da intervenção de outros agentes da 
autoridade que se encontravam de serviço no 
Posto e que o agarraram; 
Pouco tempo depois o arguido empurrou 
novamente o referido agente C………, 
procurando ainda desferir-lhe um soco no 
rosto; 
Não logrou desferir tal soco em virtude de 
nova intervenção de outros agentes da 
autoridade que se encontravam de serviço no 
Posto e que o agarraram; 
O arguido tinha perfeito conhecimento que o 
C………. era um agente de autoridade e que se 
encontrava no exercício de funções de polícia; 
Agiu deliberada, livre e conscientemente; 
Com o intuito de ofender o C………. no seu 
corpo e/ ou saúde; 
O que só não conseguiu por acto alheio á sua 
vontade; 
Sabia que a sua conduta era proibida e punida 
por lei; 
O arguido já tem antecedentes criminais». 
 
7. 
Não houve factos dados como não provados. 
 
8. 
O tribunal recorrido motivou a sua decisão 
sobre os factos provados nos seguintes 
termos: 

«O arguido não esteve presente em 
julgamento. As três testemunhas ouvidas, 
entre as quais o ofendido, produziram 
depoimentos em tudo coincidentes entre si, 
com rigor e isenção, denotando conhecimento 
directo dos factos, logrando, assim, o 
convencimento do tribunal quanto aos factos 
afirmados e tendentes a confirmar o vertido 
no libelo acusatório. 
No mais, o tribunal atendeu ao CRC junto aos 
autos». 
 
9. 
Para além dos factos acima relatados resulta, 
ainda do processo que: 
1º - No TIR de fls. 6 do processo, prestado 
pelo arguido em 26-1-2008, consta como 
residência do arguido “………., nº ., ….-… 
………., Matosinhos”. 
2º - Por notificação de 10-7-2008, remetida 
para a residência constante do TIR, foi 
comunicada ao arguido a dedução da 
acusação.  
3º - Por notificação de 18-2-2009, remetida 
para a residência constante do TIR, foi 
comunicada ao arguido as datas designadas 
para realização da audiência.  
4º - Aquando da realização da audiência o 
arguido foi condenado na multa de 2 UCs por 
não ter comunicado a ausência e se não 
justificasse a falta dada. 
5º - O arguido não justificou a falta. 
6º - Em 6-4-2009 o tribunal solicitou ao sr. 
Comandante da PSP de ………. a notificação do 
arguido para os termos do despacho referido 
em 4º e da sentença proferida. 
7º - Em 8-5-2009 o Comando Metropolitano 
do Porto da PSP certificou não ter procedido à 
notificação do arguido por ninguém viver na 
residência indicada. No mesmo documento 
refere, também, que o arguido estava detido 
no Estabelecimento Prisional de Custóias. 

* 
* 

DECISÃO 
 
Como sabemos, o objecto do recurso é 
delimitado pelas conclusões formuladas pelo 
recorrente (art. 412º, nº 1, in fine, do C.P.P., 
Germano Marques da Silva, Curso de 
Processo Penal, 2ª ed., III, 335 e 
jurisprudência uniforme do S.T.J. - cfr. 
acórdão do S.T.J. de 28.04.99, CJ/STJ, ano de 
1999, pág. 196 e jurisprudência ali citada e 
Simas Santos / Leal Henriques, Recursos em 
Processo Penal, 5ª ed., pág. 74 e decisões ali 
referenciadas), sem prejuízo do conhecimento 
oficioso dos vícios enumerados no art. 410º, 
nº 2, do mesmo Código. 
 
Por via dessa delimitação definem-se como 
questões a decidir por este Tribunal da 
Relação do Porto as seguintes: 
I – Nulidade insanável do art. 119º, al. c), do 
Cód. Proc Penal, decorrente da falta de 
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notificação do arguido, nomeadamente para o 
julgamento 
II – Nulidade insanável do art. 119º, al. c), do 
Cód. Proc Penal, derivada da violação dos art. 
32º nº 1 e 5 da CRP, e 332º, nº 1, 333º, nº 1 
e 2 e 61º, nº 1 al. a) do Código de Processo 
Penal, por o juiz a quo não ter providenciado 
pela comparência do arguido ao julgamento, 
quando constatou a sua falta 
III – Nulidade do art. 120º, nº 2, al. d) do 
Código de Processo Penal, por omissão de 
diligencias essenciais para a descoberta da 
verdade material 
IV – Impugnação da pena concreta aplicada 

* 
* 

I – Nulidade insanável do art. 119º, al. c), do 
C.P.P., decorrente da violação dos art. 32º, nº 
1 e 5, da CRP e do art. 332º, nº 1 do C.P.P., 
por o arguido não ter sido notificado do 
arguido dos actos de processo praticados  
 
Vem o arguido arguir a nulidade do art. 119º, 
al. c), do Código de Processo Penal [1] por 
não ter sido notificado nem da acusação, nem 
do despacho que designou o dia para 
julgamento, nem do que marcou a data da 
leitura da sentença. 
Alega que posteriormente à prestação do 
termo de identidade e residência foi detido, 
pelo que não teve conhecimento de nenhuma 
daquelas notificações. Esta detenção foi 
inesperada, contrária à sua vontade, e 
durante esse período não dispôs de ninguém 
que lhe remetesse para o E.P. a 
correspondência recebida em sua casa. 
Assim, diz, ficou «absolutamente amputado 
de qualquer possibilidade de efectivo 
conhecimento de todas e cada uma das 
notificações emitidas e enviadas no decurso 
dos presentes autos … E por via disso ficou 
privado de exercer qualquer acto em sua 
defesa …».  
 
O art. 32º da Constituição da República 
Portuguesa estabelece as garantias do 
processo criminal.  
Entre as garantias do nosso processo criminal, 
constitucionalmente consagradas, contam-se 
o direito de defesa que assiste ao arguido e o 
princípio do contraditório, que tem que ser 
assegurado durante toda a marcha do 
processo, do início ao final – nº 1 e 5. 
Evidentemente que o exercício de tais direitos 
supõe, melhor, impõe que o arguido conheça 
todos os actos processuais praticados ao 
longo do processo e que lhe digam respeito, 
directa ou indirectamente. 
Por isso, mesmo que a lei o não determinasse 
– e determina -, sempre o arguido teria que 
ser notificado da dedução da acusação, bem 
como do despacho de recebimento da 
acusação e da marcação do julgamento [2]. 
Conforme resulta do processo o arguido não 
teve conhecimento destas decisões porque 
aquando da notificação das mesmas 

(notificações estas enviadas para a residência 
que consta do TIR, repete-se) ele estava 
detido. 
A falta de conhecimento de tais actos e a falta 
de comparência a julgamento integram a 
nulidade que o arguido pretende que se 
verifica?  
Dispõe o art. 119º, al. c) (norma que o 
arguido invoca): 
«Constituem nulidades insanáveis, que devem 
ser oficiosamente declaradas em qualquer 
fase do procedimento, além das que como tal 
forem cominadas em outras disposições 
legais:  
… 
c) A ausência do arguido ou do seu defensor, 
nos casos em que a lei exigir a respectiva 
comparência». 
Por outro lado, o art. 332º determina, no seu 
nº 1, que «é obrigatória a presença do 
arguido na audiência, sem prejuízo do 
disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 333º e nos 
nºs 1 e 2 do artigo 334º». 
 
Conforme sabemos o termo de identidade e 
residência, comummente conhecido por TIR, é 
uma medida de coacção. É, aliás, a medida de 
coação mais suave, mais ligeira, menos 
invasiva e menos restritiva que o nosso 
direito conhece: tão suave que muitos 
arguidos se esquecem dela. 
Aparentemente foi o que sucedeu no nosso 
caso. 
Do TIR fala-nos o art. 196º.  
Para além de resultar que todo o indivíduo 
constituído arguido terá que ser sujeito a esta 
medida, da leitura da norma resulta que o 
termo tem um conteúdo mínimo, ali 
explicitado, misto de garantia de direitos e 
estabelecimento de deveres, que a lei 
determina que fiquem documentados. Assim, 
do TIR terão que constar as seguintes 
comunicações ao arguido: 
«a) … obrigação de comparecer perante a 
autoridade competente ou de se manter à 
disposição dela sempre que a lei o obrigar ou 
para tal for devidamente notificado;  
b) … obrigação de não mudar de residência 
nem dela se ausentar por mais de cinco dias 
sem comunicar a nova residência ou o lugar 
onde possa ser encontrado;  
c) 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, através de 
requerimento entregue ou remetido por via 
postal registada à secretaria onde os autos se 
encontrem a correr nesse momento;  
d) De que o incumprimento do disposto nas 
alíneas anteriores legitima a sua 
representação por defensor em todos os actos 
processuais nos quais tenha o direito ou o 
dever de estar presente e bem assim a 
realização da audiência na sua ausência, nos 
termos do artigo 333º» - nº 3. 
E porquê esta preocupação da lei? 
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Pensamos que a primeira das causas foi, 
certamente, a de garantir que o arguido 
tivesse efectivo conhecimento do que 
significa, processualmente, a medida 
aplicada. Depois, das menções referidas 
resulta que os serviços também ficam 
garantidos quanto ao facto de terem 
comunicado ao agente os deveres que para 
ele resulta do facto de ter sido constituído 
arguido (e de, em consequência, ter ficado 
sujeito à medida de coacção de TIR).  
É que não obstante as características pouco 
invasivas do termo de identidade e residência, 
a sua prestação impõe ao arguido, além do 
mais, a «obrigação de não mudar de 
residência nem dela se ausentar por mais de 
cinco dias sem comunicar a nova residência 
ou o lugar onde possa ser encontrado» - art. 
196º, nº 3, al. b). 
É que se o arguido mudar ou se ausentar da 
residência constante do TIR sem comunicar o 
facto já sabe – ficou a sabê-lo aquando da 
sua prestação -, «que as posteriores 
notificações serão feitas por via postal simples 
para a morada indicada …», sendo ele 
representado «por defensor em todos os 
actos processuais nos quais tenha o direito ou 
o dever de estar presente e bem assim a 
realização da audiência na sua ausência …» - 
art. 196º, nº 3, al. c) e d). 
E a ausência de que fala a lei não equivale 
apenas a ausência voluntária. O facto de a 
ausência ser involuntária, como sucedeu com 
o arguido, não o desonera das obrigações 
decorrentes do TIR, por um lado, nem dos 
efeitos da violação dessas obrigações, por 
outro. 
Assim sendo, fácil é concluir que todas as 
notificações efectuadas ao longo do processo 
para a residência indicada no TIR se têm 
como válidas, presumindo-se que o arguido 
conheceu os respectivos conteúdos 
atempadamente. 
Eis o fundamento substancial do TIR. Tendo o 
arguido conhecimento dos deveres que a 
respectiva constituição lhe impõem, então fica 
a saber que a cada alteração de residência 
terá que disse dar conhecimento ao processo, 
sob pena de tudo se passar como se ele 
mantivesse a residência inicialmente indicado 
sem poder, portanto, invocar 
desconhecimento. 
Daí todas as comunicações enviadas para 
esse local se têm como válidas, para todos os 
efeitos legais. 
Isto vale para todas as decisões, 
nomeadamente para o despacho que designa 
dia para julgamento.  

* 
* 

II – Nulidade insanável do art. 119º al. c), do 
Cód. Proc. Penal, derivada da violação dos 
art. 32º nº 1 e 5 da CRP, e 332º, nº 1, 333º, 
nº 1 e 2 e 61º, nº 1 al. a) do C.P.P., por o 
juiz a quo não ter providenciado pela 

comparência do arguido ao julgamento, 
quando constatou a sua falta 
 
Do que dissemos acima resulta, de imediato, 
que é possível realizar julgamento na 
ausência do julgado. 
Mas, diz o arguido, se é certo que a lei 
permite o julgamento na ausência, também é 
verdade que nos termos do nº 1 do art. 332º 
impõe a sua presença em julgamento, por um 
lado, e determina, por outro lado, conforme 
se pode ler no nº 1 do art. 333º, o dever do 
presidente do tribunal de realizar todas as 
diligências necessárias e legalmente 
admissíveis para garantir a presença do 
arguido não presente no início da audiência.  
Como já vimos, o art. 119º, al. c) sanciona 
com nulidade a ausência do arguido ou do seu 
defensor, nos casos em que a lei exigir a 
respectiva comparência. Sendo a presença do 
arguido a julgamento obrigatória, então a 
omissão de diligências tendentes a garantir a 
sua presença provoca a nulidade do 
processado. Esta é, em suma, a tese do 
arguido. 
 
Vejamos então. 
O art. 332º, cuja epígrafe é «presença do 
arguido», diz, no seu nº 1: «é obrigatória a 
presença do arguido na audiência, sem 
prejuízo do disposto nos nos 1 e 2 do artigo 
333º e nos nos 1 e 2 do artigo 334º». 
Por seu turno estabelece o artigo seguinte, 
sobre a «falta e julgamento na ausência do 
arguido notificado para a audiência»: 
«1 - 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 
absolutamente indispensável para a 
descoberta da verdade material a sua 
presença desde o início da audiência». 
E continua o nº 2: «se o tribunal considerar 
que a audiência pode começar sem a 
presença do arguido, ou se a falta de arguido 
tiver como causa os impedimentos 
enunciados nos 2 a 4 do artigo 117º, a 
audiência não é adiada, sendo inquiridas ou 
ouvidas as pessoas presentes pela ordem 
referida nas alíneas b) e c) do artigo 341º, 
sem prejuízo da alteração que seja necessária 
efectuar no rol apresentado, e as suas 
declarações documentadas, aplicando-se 
sempre que necessário o disposto no nº 6 do 
artigo 117º». 
Diz o arguido que nada tendo sido feito para 
conseguir a sua comparência a julgamento, 
também por este motivo se verifica a nulidade 
do processo. 
 
A confusão do arguido, sempre 
salvaguardando o respeito devido pela 
posição que defende, resulta, em nosso 
entender, da circunstância de isolar o nº 1 do 
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art. 333º, quando o que sucede é que ele não 
pode interpretar-se sem se ter presente o nº 
2. 
Efectivamente, e conforme se refere no 
recurso, o nº 1 do art. 333º determina que o 
presidente tome as medidas necessárias e 
legalmente admissíveis para obter a 
comparência do arguido, nos casos em que 
ele, regularmente notificado, não esteja 
presente no início da audiência. Mas logo de 
seguida o nº 2 diz que se o tribunal 
considerar que o julgamento se pode iniciar 
sem a presença do arguido, então a audiência 
não será adiada. 
Temos, pois, que o julgamento na ausência 
do arguido é possível quando se verifiquem, 
cumulativamente, as seguintes condições: 
1º - estar o arguido regularmente notificado 
para o julgamento; 
2º - não se encontrar presente no dia e hora 
marcados para a audiência; 
3º - o tribunal não ter considerado que a 
presença do arguido desde o início do 
julgamento é absolutamente indispensável 
para a descoberta da verdade material. 
Ou seja, «o tribunal só deve tomar as 
medidas necessárias e legalmente admissíveis 
para obter a comparência do arguido, nos 
termos do nº 1 do art. 333º do Código de 
Processo Penal, se considerar que é 
absolutamente indispensável a sua presença 
logo desde o início da audiência». Caso 
contrário a audiência realizar-se-á. Assim 
decidiu o acórdão desta relação, de 30-4-
2008, proferido no processo 0715812 [3]. 
No caso, quando foi constatada a ausência do 
arguido ao julgamento, marcado para 30 de 
Março, o sr, juiz proferiu o seguinte despacho, 
que ficou a constar da acta da diligência: 
«Tendo o arguido B………. prestado novo TIR 
(fls.6) ao abrigo do art. 198º, nº 3 al. d) e 
333º, nº 1 e 2, ambos do C P Penal, estando 
regularmente notificado (fls. 59) e não tendo 
o mesmo comparecido a audiência de 
julgamento … estando regularmente 
notificado … determino que se proceda a 
realização do julgamento na sua ausência nos 
termos do art. 333º do CP Penal, ficando o 
arguido representado para todos os efeitos 
legais na pessoa da sua defensora». 
Assim, dado que se verificavam todos os 
pressupostos para a realização do julgamento 
sem a presença do arguido, a decisão tomada 
foi válida, improcedendo a invocada nulidade 

* 
* 

III – Nulidade do art. 120º, nº 2, al. d) do 
Cód Proc Penal por omissão de diligencias 
essenciais para a descoberta da verdade 
material 
 
O arguido imputa, ainda, à decisão recorrida a 
nulidade do art. 120º, nº 2, al. d) - 
«constituem nulidades dependentes de 
arguição, além das que forem cominadas 
noutras disposições legais: d) A insuficiência 

do inquérito ou da instrução, por não terem 
sido praticados actos legalmente obrigatórios, 
e a omissão posterior de diligências que 
pudessem reputar-se essenciais para a 
descoberta da verdade» - por o tribunal não 
ter diligenciado pela realização de inquérito 
social, a fim de apurar os factos necessários à 
determinação de uma correcta, adequada e 
justa sanção. 
 
No nosso processo penal pontifica o princípio 
da verdade material, que impõe ao juiz o 
conhecimento amplo e alargado dos factos 
que interessam à correcta aplicação do direito 
penal. 
Apesar de no nosso processo penal ser o 
modelo acusatório a dominar (art. 32º, nº 5, 
da Constituição da República Portuguesa), ele 
não vigora em termos absoluto, pois que é 
integrado, nas palavras de Figueiredo Dias 
(Direito Processual Penal, 2004, págs. 71-72), 
pelo princípio «que se poderá denominar 
“investigatório”, da “investigação”, ou 
“instrutório”, através do qual se pretende 
traduzir o poder-dever que ao tribunal 
pertence de esclarecer ou e instruir 
autonomamente – i. e., independentemente 
das contribuições da acusação e da defesa – o 
facto sujeito a julgamento, criando ele próprio 
as bases necessárias à sua decisão», desta 
forma se acentuando «o carácter indisponível 
do objecto e do conteúdo do processo penal, 
a sua intenção dirigida à verdade material …». 
Um dos momentos essenciais de aplicação 
deste princípio da verdade material é, 
precisamente, o do julgamento. Daí o dever 
de o tribunal ordenar, ao abrigo do nº 1 do 
art. 340º do C.P.P., oficiosamente ou a 
requerimento, a produção de todos os meios 
de prova cujo conhecimento seja necessário à 
descoberta da verdade material. 
 
Não se pense que este princípio vale, apenas, 
no âmbito da indagação dos factos 
integradores do tipo legal imputado. 
No âmbito da determinação da pena aplicável 
ao caso submetido a julgamento o juiz 
começa por determinar a moldura penal 
abstracta, feita por referência ao crime: 
determinado o tipo de crime que os factos 
cometidos pelo agente integram, encontrada 
está a pena aplicável.  
De seguida, quer se trate do tipo 
fundamental, ou de um tipo privilegiado ou 
qualificado, caberá escolher a pena a aplicar, 
nomeadamente a prisão ou multa, caso o tipo 
legal preveja a aplicação alternativa destas 
penas. 
Escolhida a pena inicia-se a fase da fixação da 
sua medida concreta. 
Finalmente, escolhida a pena pode, ainda, 
haver lugar à escolha da espécie da pena a 
cumprir pelo arguido [4]. 
Todas estas sucessivas fases de determinação 
da pena a aplicar ao agente são feitas perante 
os factos apurados. 
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Lembremos o que estabelece o art. 71º do 
Código Penal, que fixa os critérios de 
determinação da medida da pena: 
«… 
2. Na determinação concreta da pena o 
tribunal atende a todas as circunstâncias que, 
não fazendo parte do tipo de crime, 
depuserem a favor do agente ou contra ele, 
considerando, nomeadamente: 
a) O grau de ilicitude do facto, o modo de 
execução deste e a gravidade das suas 
consequências, bem como o grau de violação 
dos deveres impostos ao agente; 
b) A intensidade do dolo ou da negligência; 
c) Os sentimentos manifestados no 
cometimento do crime e os fins ou motivos 
que o determinaram; 
d) As condições pessoais do agente e a sua 
situação económica; 
e) A conduta anterior ao facto e a posterior a 
este, especialmente quando esta seja 
destinada a reparar as consequências do 
crime; 
f) A falta de preparação para manter uma 
conduta lícita, manifestada no facto, quando 
essa falta deva ser censurada através da 
aplicação da pena …». 
Portanto, na sentença terão que constar os 
factos que determinaram a decisão, quer no 
que respeita ao juízo de condenação ou 
absolvição, quer no que respeita à escolha e 
fixação da pena, quando a condenação surja. 
E para a escolha e fixação da pena e, depois, 
para a decisão de aplicar penas de 
substituição, são fundamentais, bem 
sabemos, os dados relativos ao agente, quer 
os relativos ao facto ilícito, à conduta anterior 
e posterior ao facto, os factos relativos à sua 
personalidade, os factos relativos às 
condições pessoais e situação económica. É a 
partir de todos estes dados que se apura o 
resultado final – a pena que o agente vai 
cumprir. 
Estes elementos podem obter-se das mais 
variadas formas. Aliás, para alcançar o 
conhecimento deles pode o juiz lançar mão, 
claro está, de todos os meios de prova que 
lhe forem acessíveis. 
Um dos meios de que o juiz se socorre 
amiúde para o apuramento da situação 
pessoal e económica do agente é, como 
sabemos, o relatório social, que pode ser 
solicitado quer durante o processo quer, mais 
tarde, em fase de julgamento. 
Repare-se que o C.P.P. teve mesmo o cuidado 
de estabelecer no nº 1 do seu art. 370º, que 
versa, precisamente, sobre o relatório social, 
que «o tribunal pode em qualquer altura do 
julgamento, logo que, em função da prova 
para o efeito produzida em audiência, o 
considerar necessário à correcta determinação 
da sanção que eventualmente possa vir a ser 
aplicada, solicitar a elaboração de relatório 
social ou de informação dos serviços de 
reinserção social, ou a respectiva actualização 
quando aqueles já constarem do processo».  

Não obstante o disposto no art. 340º, o 
legislador sentiu a necessidade de relembrar o 
julgador do seu dever de averiguação oficiosa 
dos factos necessários à escolha e 
determinação da pena. E este dever existe 
independentemente dos contributos dados 
pelos demais intervenientes no processo.  
Muitas vezes, as mais das vezes, quiçá, os 
dados relativos à situação pessoal e 
económica do agente obtêm-se através do 
próprio agente e/ou das testemunhas 
ouvidas. 
No caso não só o agente não esteve presente 
no julgamento – como já vimos, o arguido 
faltou -, como se indicia que as testemunhas 
ou não foram inquiridas sobre os dados 
relativos à pessoa do arguido ou se o foram 
nada sabiam, pois resulta que nada se provou 
nesta matéria. Concretizando, para além dos 
factos relativos ao ilícito, apenas consta da 
decisão que «o arguido já tem antecedentes 
criminais». 
 
Perante tudo isto temos que concluir, 
conforme o arguido alega, que se verifica a 
omissão de diligências essenciais, pois que o 
tribunal não cuidou de providenciar para obter 
os elementos relativos à situação pessoal e 
económica do arguido. 
Tendo o tribunal que decidir da sanção com 
base nos dados pessoais do agente, tendo o 
tribunal o dever de ordenar a produção dos 
meios de prova necessários à boa decisão da 
causa, quer em fase de instrução do processo, 
quer em fase de julgamento, a circunstância 
de se verificar a omissão de elementos 
essenciais à decisão – pois que os que 
respeitam à determinação da sanção são tão 
essenciais como os outros -, configura o vício 
da insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada, referido no art. 410º, nº 2, al. 
a). 
Na realidade, os factos provados apenas 
permitem apurar a moldura abstracta. A 
partir daqui o tribunal recorrido não dispunha 
de quaisquer elementos que permitissem 
evoluir para a determinação da pena concreta 
a aplicar ao arguido. 
E a falta de elementos estende-se, inclusive, 
ao passado criminal, pois que dizer-se que o 
arguido tem antecedentes criminais é pouco 
mais do que nada: perante esta explicitação 
não sabemos quantas condenações o arguido 
sofreu, que crimes cometeu, com que penas 
foi sancionado, se as cumpriu ou não.  
Enfim, nem neste particular a decisão 
recorrida satisfaz os requisitos enunciados. 
E se neste particular seria possível a este 
tribunal ultrapassar as lacunas da decisão 
recorrida – com recurso aos art. 428º e 431º 
-, quanto ao mais não sucede isso: não pode, 
este tribunal, ultrapassar a omissão existente 
pois que o processo não dispõe dos 
necessários factos respeitantes à situação 
pessoal e económica do arguido que 
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permitam fixar a espécie e medida da pena a 
aplicar.  
 
Dispõe o nº 2, al. d), do art. 120º do C.P.P. 
que constitui nulidade «a insuficiência do 
inquérito ou da instrução, por não terem sido 
praticados actos legalmente obrigatórios, e a 
omissão posterior de diligências que 
pudessem reputar-se essenciais para a 
descoberta da verdade». Portanto, para além 
da omissão de actos de inquérito ou 
instrução, também constitui nulidade a 
omissão, durante a fase de julgamento, de 
diligências essenciais à descoberta da verdade 
material. 
É essencial à boa decisão da causa averiguar 
os factos referentes às «condições pessoais 
do agente e a sua situação económica», 
conforme exige o art. 71º, nº 2, al. d), do 
Código Penal, com vista «à correcta 
determinação da sanção que eventualmente 
possa vir a ser aplicada …» - art. 370º. 
O tribunal recorrido não fez as diligências que 
se lhe impunha fazer e, por isso, os factos 
apurados são insuficientes para proceder à 
determinação sanção, situação que configura 
o vício da insuficiência da matéria de facto 
para a decisão, do art. 410º, nº 2, al. a) [5]. 
 
Assim, tem razão o arguido quanto aos 
pontos III e IV do seu recurso.  

* 
* 

DISPOSITIVO 
 
Pelos fundamentos expostos: 
 
I – Concede-se provimento parcial ao recurso 
e determina-se o reenvio do processo para 
novo julgamento, destinado a apurar as 
condições pessoais do agente e a sua situação 
económica e a determinar, depois, a espécie e 
medida da pena a cumprir pelo arguido em 
resultado do crime cometido. 
 
II – Sem custas. 
 
Elaborado em computador e revisto pela 
relatora, 1ª signatária – art. 94º, nº 2, do 
C.P.P.  
 
Porto, 2009-11-18 
Olga Maria dos Santos Maurício 
Artur Manuel da Silva Oliveira 
______________________ 
[1] Diploma a que pertencerão todas as 
normas referidas sem menção de origem. 
[2] Actos que a lei individualiza quanto à 
necessidade de serem comunicados ao 
arguido, conforme resulta dos art. 283º, nº 6, 
314º, nº 2, e 372º, nº 4, e 373º, nº 3.  
[3] No mesmo sentido vide o acórdão de 27-
5-2008, processo 0818071, desta mesma 
relação. 

[4] Figueiredo Dias, Direito Penal Português-
As consequências jurídicas do crime, 2005, 
pág. 198 e segs. 
[5] Neste sentido, entre outros, vide os 
acórdãos desta relação de 30-4-2008 e 1-10-
2008 proferidos, respectivamente, nos 
processos 0715812 e 0814048. 
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Sumário nº 7067 
 
 
 
Processo n.º 32/07.8TABAO-A.P1 
4ª Secção  
 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da 

Relação do Porto, 
I - RELATÓRIO 
No processo comum, com intervenção de 
Tribunal Singular, n.º 32/07.8TABAO, que 
corre termos no Tribunal Judicial de Baião, 
realizou-se o julgamento do arguido B………. 
pela prática de um crime de injúria agravada, 
p. e p. pelos arts. 181º e 182º, com 
referência ao art. 183º n.º 1 b), do Cód. 
Penal. 
O arguido foi representado por defensor 
oficioso nomeado no início do julgamento, por 
virtude de não se encontrar presente a sua 
mandatária, o mesmo acontecendo aquando 
da leitura da sentença (condenatória). 
O arguido veio, então, suscitar a nulidade 
prevista no art. 119º c), do Cód. Proc. Penal, 
invocando que a sua mandatária estivera 
ausente por não ter sido regularmente 
notificada para comparecer à audiência, 
requerimento que veio a ser indeferido por 
falta de fundamento legal. 
Inconformado o arguido interpôs recurso, 
formulando as seguintes conclusões: 
(transcrição) 
I. A defensora do arguido não foi notificada da 
data de audiência de julgamento; 
II. No dia do julgamento a defensora do 
recorrente encontrava-se em Loulé por 
motivos profissionais; 
III. O recorrente referiu, por diversas vezes 
aos funcionários e à Exma. Sra. Juíza, que 
não prescindia da sua presença e que a 
mesma não fora notificada; 
IV. Mesmo assim, o tribunal nomeou um 
outro defensor, contra a vontade do ora 
recorrente e realizou o referido julgamento;  
V. O recorrente no dia da leitura da sentença 
voltou a referir que não prescindia da 
presença da sua advogada e que já fizera tal 
referência aquando da audiência de 
julgamento; 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 261

VI. A sua defensora nunca manifestou que 
prescindia de ser notificada ou estar presente 
na audiência de julgamento; 
VII. Nunca referiu que conhecia o conteúdo da 
acusação nem a data da audiência, apenas 
que sabia que o arguido fora notificado da 
data para audiência de julgamento; 
VIII. Tendo tal e nada mais, lhe sido 
transmitido pelo ora recorrente; 
IX. Nunca a mandatária do arguido foi 
notificada" por qualquer meio, dessa data ou, 
sequer, do despacho de acusação; 
X. Nunca a mandatária do arguido renunciou 
ao mandato; 
XI. Também nunca poderia informar o 
Tribunal a quo da sua impossibilidade na data 
designada" por dela não conhecer; 
XII. Se o Tribunal a quo esteve à espera da 
defensora do ora Recorrente" devê-la-ia ter 
contactado, como tantas vezes faz quando os 
Sr. Advogados não estão presentes no início 
das respectivas diligências, ou requerido ao 
ora Recorrente que o fizesse, atenta a sua 
postura na sala de audiência; 
XIII. O artigo 113° n.º 9 do C.P.P. exige a 
notificação da data de julgamento ao arguido 
mas também ao seu mandatário; 
XIV. Não tem o arguido legitimidade para 
notificar a sua mandatária; 
XV. Nem ele ou a sua mandatária, no que às 
obrigações processuais diz respeito, têm o 
dever de se substituírem ao Tribunal; 
XVI. Nos termos do art. 61° n.º 1 al. e) e d) 
do C.P.P. o arguido tem o direito de ser 
assistido por defensor em todos os actos 
processuais em que participe e de o escolher - 
o que aconteceu; 
XVII. Nos termos do art. 62º do C.P.P. n.º 2 o 
Tribunal apenas nomeia advogado ao arguido 
no caso deste não ter escolhido um – o que 
não foi o caso; 
XVIII. Nos termos do art. 64° n.º 1 al. b) do 
C.P.P., é obrigatória a assistência do arguido 
por parte de um defensor na audiência e a al. 
g), do mesmo preceito, refere "nos demais 
casos que a lei determinar" remetendo-nos, 
aqui, para a já alegada alínea e) do n.º 1 do 
art. 61°do C.P.P.;  
XIX. O advogado escolhido tem que ser 
regular e atempadamente notificado para o 
acto, neste caso a audiência de discussão e 
julgamento - o que não aconteceu; 
XX. O Tribunal a quo também não notificou a 
defensora escolhida pelo ora Recorrente da 
data designada para leitura da sentença; 
XXI. O Tribunal a quo como refere no 
despacho de que se recorre, não violou 
apenas o direito do arguido ao recurso mas 
também o direito a escolher a sua mandatária 
e ser assistido em todos os actos que a ele 
digam respeito, nomeadamente, em audiência 
de julgamento; 
XXII. Agindo da forma como agiu, o Tribunal 
a quo, atento os arts. 61° n.º 1 al. e) e d), 
62º n.º 2, 64° n.º 1 al. b) e g) e 113° n.º 9 
todos do C.P.P. praticou um acto nulo; 

XXIII. Consubstanciando o mesmo uma 
nulidade insanável nos termos do art. 119° al. 
c), uma vez que a sua mandatária não esteve 
presente em sede de audiência de julgamento 
por dela não ter sido regularmente notificada; 
XXIV. O Tribunal a quo agiu de forma 
inconstitucional, uma vez que fez uma não 
aplicação ou aplicação inconstitucional dos 
preceitos supra referidos, conduzindo à 
violação do art. 32º da Constituição da 
República Portuguesa (C.R.P.), 
nomeadamente do n.º 1 e 3, dado não terem 
sido asseguradas todas as garantias de defesa 
do arguido e violado o seu Direito 
Constitucional de "...escolher defensor e a ser 
por ele assistido em todos os actos do 
processo..."; 
XXV. Nos termos supra expostos e atenta a 
legislação violada, nomeadamente a C.R.P., 
deve a decisão do Tribunal a quo ser 
declarada nula, revogando-se a mesma e, em 
consequência, e nos termos do art. 122° n.º 1 
e 2 do C.P.P., ser declarada a audiência de 
julgamento inválida, determinando-se a 
repetição da mesma. 

* 
O Ministério Público apresentou resposta, 
sufragando a falta de razão do recorrente, 
finalizando com as seguintes conclusões: 
1- Da contestação apresentada subscrita pela 
Mandatária do arguido ao afirmar-se 
«notificado do despacho que designa a data 
para a realização da audiência de 
julgamento», se depreende que tomou 
conhecimento do dia designado. 
2- Tendo junto procuração forense e 
contestação posteriormente ao despacho que 
designou dia para realização da audiência de 
julgamento, não se justificaria que se 
procedesse à notificação do mesmo à 
Mandatária, atendendo a que, até essa data, 
havia defensor nomeado. 
3- Pelo que, não tendo a Mandatária 
comunicado que não iria comparecer na data 
designada para julgamento, foram 
acautelados os direitos de defesa do arguido, 
por lhe ter sido nomeado defensor oficioso, no 
termos do artigo 330.°, n.º 1 do C.P.P.. 

* 
Nesta instância, a Ex.ma Procuradora-Geral 
Adjunta emitiu douto parecer no sentido do 
recurso não merecer provimento. 
Deu-se cumprimento ao disposto no art. 417º 
n.º 2, do Cód. Proc. Penal, não tendo sido 
oferecida resposta. 
Colhidos os vistos legais, vieram os autos à 
conferência, pelo que cumpre conhecer. 

*** 
II – Fundamentação 
Consoante decorre do disposto no art. 412º 
n.º 1, do Código de Processo Penal, e é 
jurisprudência pacífica,[1] as conclusões do 
recurso delimitam o âmbito do seu 
conhecimento, sem prejuízo da apreciação 
das questões de conhecimento oficioso (art. 
410º n.º 2, do mesmo Código). 
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Consequentemente, a questão que se coloca é 
a de saber se a ausência da mandatária do 
arguido, por falta de notificação, na audiência 
de julgamento e leitura de sentença, constitui 
a nulidade prevista no art. 119º c), do Cód. 
Proc. Penal. 

* 
§ 1. Com interesse para a questão 
controvertida importa fazer o cotejo do 
desenvolvimento processual que veio a 
culminar na invocação da nulidade em apreço.  
Assim: 
- Com data de 4/2/2008 foi proferido 
despacho a designar dia para a audiência dos 
presentes autos, nos termos dos arts 311º a 
313º, do Cód. Proc. Penal, sendo fixado para 
o efeito o dias 17 de Outubro de 2008 pelas 
9h15m e, em caso de adiamento, o dia 23 de 
Outubro pelas 13h45m – fls. 3; 
- Tal despacho foi notificado ao arguido por 
via postal simples, com prova de depósito, 
tendo a correspondência sido depositada no 
respectivo receptáculo no dia 2/4/2008 – fls. 
6 a 8; 
- Foi também notificado ao defensor oficioso 
nomeado, Dr. C………., por carta registada, 
datada de 1/4/2008 – fls. 5; 
- No dia 29/4/2008, deu entrada em juízo a 
contestação e rol de testemunhas do arguido, 
subscrita por advogada que protestou juntar 
procuração – fls. 9 e 82;  
- Não tendo junto a procuração em falta, no 
dia 16/7/2008, foi proferido despacho a 
determinar a sua notificação para o fazer e 
ratificar o processado, sob pena de 
desentranhamento da contestação e 
condenação em custas do incidente – fls. 11; 
- A procuração e ratificação do processado 
foram, então, juntas aos autos, datadas de 14 
de Setembro de 2008 – fls. 13/14; 
- Considerando-se suprido o vício, foi 
proferido despacho a exonerar o defensor 
oficioso das suas funções, a 22/9/2008 – fls. 
15; 
- No dia 17/10/2008, data aprazada para a 
audiência de julgamento, constatou-se não se 
encontrar presente a ilustre mandatária do 
arguido, sendo-lhe nomeado defensor oficioso 
o Ex.mo Sr. Dr. D………. – fls. 16 e segs.; 
- Realizado o julgamento foi designada a 2ª 
data agendada para a leitura de sentença – 
fls. 19; 
- A ilustre mandatária do arguido não foi 
notificada desta data e, na sua ausência, foi 
nomeado defensor oficioso – fls. 36. 

* 
§ 2. O teor da decisão recorrida é o seguinte: 
(transcrição) 
«A fls. 147 e 148, veio o arguido B………., 
requerer que se declarasse inválida a 
audiência de julgamento e se repetisse a 
mesma, invocando uma nulidade insanável 
com fundamento no facto da sua mandatária 
não ter estado presente na audiência de 
julgamento, por dela não ter sido 
regularmente notificada. 

Alegou para tanto que, pese embora o 
arguido ter referido que não prescindia da 
presença da sua mandatária e que a mesma 
não tinha sido notificada, o tribunal nomeou 
outro defensor contra a vontade daquele e 
realizou o julgamento. 
Acrescentou que no dia da leitura da 
sentença, o arguido voltou a referir que não 
prescindia da presença da sua mandatária, 
sendo certo que esta nunca manifestou que 
prescindia de ser notificada ou de estar 
presente na audiência de julgamento nem 
nunca renunciou ao mandato, tendo inclusive 
junto procuração em Setembro de 2008. 
Dada vista à digna Magistrada do Ministério 
Público, a mesma promoveu o indeferimento 
do requerido por não se verificar a nulidade 
invocada. 
Cumpre apreciar e decidir. 
Invoca o arguido no seu requerimento a 
existência da nulidade a que alude o art.º 
119°, ai. c) do Código de Processo Penal. 
Dispõe tal normativo que "Constituem 
nulidades insanáveis, que devem ser 
oficiosamente declaradas em qualquer fase do 
procedimento, além das que como tal forem 
cominadas em outras disposições legais: c) A 
ausência do arguido ou do defensor, nos 
casos em que a lei exigir a respectiva 
comparência". 
Ora, no caso vertente, não se vislumbra a 
existência de tal nulidade insanável. 
Senão vejamos. 
Por despacho de fls. 64, foi nomeado defensor 
oficioso ao arguido. 
Conforme resulta de fls. 79, em 01 de Abril de 
2008 foi enviada notificação por via postal 
simples ao arguido com prova de depósito, 
dando-lhe conta da data designada para a 
realização da audiência de julgamento, 
mostrando-se o respectivo aviso de recepção 
assinado pelo arguido a fls. 81. 
Nessa sequência, a fls. 82 (fax) e 83 
(original), o arguido veio apresentar 
contestação, subscrita pela advogada E………., 
que não juntou aos autos procuração forense, 
razão pela qual, por despacho de fls. 87, foi 
determinada a sua notificação para proceder à 
junção daquela com ratificação do 
processado. 
Em obediência a tal despacho, a fls. 94, o 
arguido juntou procuração forense com 
declaração de ratificação do processado. 
Na contestação junta, refere expressamente o 
arguido o seguinte: "B………., arguido nos 
autos supra referenciados e neles melhor 
identificado, notificado do despacho que 
designa data para a realização da audiência 
de julgamento, vem apresentar a sua 
Contestação (...)"- (sublinhado nosso). 
Do exposto, facilmente se depreende que a 
ilustre mandatária já tinha conhecimento da 
data que se mostrava designada para a 
realização da audiência de julgamento. 
Aliás, tendo ela junto procuração forense e 
apresentado a contestação do arguido, 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 263

posteriormente ao despacho que designou dia 
para a realização da audiência de julgamento 
e que foi notificado ao arguido, a mesma 
nunca poderia, nessa ocasião, ser notificada 
da data de julgamento. 
De qualquer modo, face ao teor da 
contestação apresentada nenhuma dúvida 
temos de que, de facto, a Sr." Advogada bem 
sabia da data da audiência de julgamento e se 
não compareceu não poderia esperar que 
aquela fosse adiada, tanto mais que, nem 
sequer comunicou ao tribunal (que esteve à 
sua espera para iniciar o julgamento, 
conforme resulta da acta de fls. 118) se ia ou 
não comparecer e qual o motivo da sua 
ausência. 
Como não compareceu e nenhuma dúvida se 
suscitou no sentido daquela desconhecer que 
a audiência de julgamento iria ter lugar, em 
ordem a serem acautelados os direitos de 
defesa do arguido, foi-lhe nomeado defensor 
oficiosa, em estrito cumprimento do disposto 
no art.º 330°, n.° l do Código de Processo 
Penal. 
Acresce ainda que, conforme doutamente 
refere a digna Magistrada do Ministério 
Público, já seria razoável exigir que à 
mandatária do arguido tivesse sido enviada 
uma notificação da data designada para a 
leitura de sentença. 
Só que, neste caso, só o direito ao recurso 
ficou coarctado. 
No entanto e atendendo-se ao preceituado no 
n.º 9 do art.º 113° e do art.º 123°, n.º 2, 
ambos do Código de Processo Penal, é 
possível suprir-se tal irregularidade, 
notificando a mandatária da sentença 
proferida nos autos e contando-se o prazo de 
recurso a partir daí. 
Pelo que supra se expôs, seguramente 
concluímos que em momento algum o direito 
de defesa do arguido deixou de estar 
assegurado, não lhe assistindo razão na 
invocação da nulidade apontada, razão por 
que se indefere o requerido por falta de 
fundamento legal. 
Custas do incidente a cargo do arguido, 
fixando-se em l UC a respectiva taxa de 
justiça.» 

* 
§ 3. Da ausência da defensora constituída no 
julgamento 
Entre os direitos do arguido, destacam os 
arts. 61º n.º 1 e) e f) e 62º n.º 1, do Cód. 
Proc. Penal, os de constituir advogado em 
qualquer altura do processo ou solicitar a 
nomeação de defensor e de ser assistido por 
defensor em todos os actos processuais, 
dando assim consagração legal às garantias 
de defesa constitucionalmente previstas, 
entre elas o direito do arguido escolher 
defensor e a ser por ele assistido em todos os 
actos do processo – cfr. art. 32º n.º 3, do 
Cód. Proc. Penal. 
Por seu turno, o art. 64º n.º 1 g), do mesmo 
diploma legal, consagra que é obrigatória a 

assistência do defensor, nos casos em que a 
lei o determinar, sendo esse precisamente o 
caso da audiência de julgamento, conforme 
ressalta do estatuído no art. 330º n.º 1, do 
citado Código, que comina com a nulidade 
insanável a falta de substituição do defensor 
que não esteja presente, ou seja a realização 
do acto sem que o arguido esteja 
devidamente representado e assistido por 
advogado ou advogado estagiário, como 
forma de garantir o cabal exercício do 
princípio do contraditório (v. art. 32º n.º 5, da 
Constituição da República Portuguesa). 
Por outro lado, de harmonia com o disposto 
no art. 111º n.º 9, do Cód. Proc. Penal, a 
notificação do despacho que designa data 
para audiência tem que ser realizada ao 
arguido e ao seu defensor. 
A comunicação em causa tem que obedecer 
aos requisitos previstos nos arts. 111º e 
segs., do aludido diploma, e as formas de 
notificação admissíveis resumem-se às 
seguintes: 
- Contacto pessoal; 
- Via postal registada; 
- Via postal simples, por meio de carta ou 
aviso; 
- Editais e anúncios, 
sendo certo que os dois últimos meios apenas 
podem ser utilizados quando a lei 
expressamente o previr. 
Deste modo e salvo o devido respeito, é 
irrelevante discutir se o arguido comunicou à 
sua mandatária a data do julgamento ou até 
se lhe entregou a notificação que recebera. 
É que, conforme ressalta do exposto, tal 
conduta não seria suficiente ou sequer 
adequada a suprir uma falta de notificação ao 
próprio defensor, visto que imposta por lei, 
concomitantemente com a notificação do 
arguido. 
Assim, é manifesto que a ilustre mandatária 
do arguido não foi notificada, nos termos 
legais, do despacho que designou data para 
audiência. 
Mas será possível extrair da sua ausência as 
consequências previstas no art. 119º c), do 
Cód. Proc. Penal, que comina com a nulidade 
insanável a ausência do defensor nos casos 
em que a lei exigir a respectiva comparência? 
§ 3.1 Vejamos. 
O regime das nulidades foi submetido ao 
princípio da legalidade tendo o legislador 
consagrado no art. 118 n.º 1, do Cód. Proc. 
Penal, que “a violação ou inobservância das 
disposições da lei de processo penal só 
determina a nulidade do acto quando esta for 
expressamente cominada na lei”. 
Por outro lado, são nulidades insanáveis 
apenas aquelas que, como tal, foram 
cominadas na lei (princípio da taxatividade ou 
numerus clausus), como decorre do art. 119º, 
do mesmo Código. 
Consoante ressalta do já exposto, in casu, 
porque o arguido não exercera o direito de 
escolher ou constituir defensor, até ao 
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momento, foi-lhe nomeado defensor nos 
autos, nos termos do disposto no art. 64º n.º 
3, do Cód. Proc. Penal, quando contra ele foi 
deduzida a acusação. 
E foi na pessoa desse defensor que foram 
sendo realizadas as notificações que 
legalmente se impunham, designadamente a 
prevista no art. 313º n.º 2, do Cód. Proc. 
Penal, ou seja do despacho a designar data 
para audiência. 
É certo que tal defensor veio a cessar 
funções, pouco antes da data designada para 
audiência, por força da junção da procuração 
através da qual o arguido constituiu advogado 
e ratificou os actos por este realizados em seu 
nome (v. art. 66º n.º 4, do Cód. Proc. Penal e 
fls. 13 a 15). 
Todavia, tal circunstância não obriga à 
repetição de qualquer acto já validamente 
realizado, designadamente a novas 
notificações do processado anterior, sendo 
ónus do advogado constituído inteirar-se do 
estado dos autos e proceder em 
conformidade. 
Tanto assim que a mandatária do arguido fez 
juntar aos autos a respectiva contestação e 
rol de testemunhas, precisamente porque o 
prazo corria já em virtude da notificação 
concretizada nas pessoas do arguido e do 
defensor oficioso que, então, lhe garantia 
assistência. 
E, neste mesmo sentido, concorre ainda a 
consagração legal do art. 66º n.º 2, do Cód. 
Proc. Penal, ao dispor que se o arguido tiver 
mais do que um defensor constituído as 
notificações são feitas apenas ao indicado em 
primeiro lugar. 
Ou seja, se na hipótese em análise estivesse 
em causa apenas a junção de uma segunda 
procuração a favor de advogado diverso – 
sem revogação do mandato anterior - não lhe 
seria feita qualquer notificação seja de actos 
anteriores seja dos subsequentes. 
Assim, no caso da assistência estar garantida 
previamente por defensor oficioso apenas se 
justifica a realização das notificações 
ulteriores à intervenção de mandatário nos 
autos e porque aquele cessa funções. 
Na verdade, reconhecendo a lei, amplamente, 
os direitos do arguido e visando a sua 
concretização numa defesa efectiva e capaz, 
certo é que os mesmos têm que ser 
compaginados com a premência de um Estado 
de Direito Democrático em realizar e 
administrar a justiça, através dos Tribunais, 
igualmente com eficácia e em tempo útil. 
Deste modo, concluindo-se pela 
desnecessidade de renovar as notificações já 
validamente concretizadas nos autos, é 
manifesto que a falta da ilustre mandatária do 
arguido à audiência designada lhe é 
inteiramente imputável, tendo ocorrido por 
falta de previdência sua, já que, intervindo 
tardiamente nos autos, não teve o cuidado de 
se inteirar do seu estado, nem comunicou ao 

Tribunal, em tempo útil, qualquer 
impedimento. 
E assim sendo, tem pleno cabimento legal a 
nomeação de defensor oficioso, para 
assegurar a assistência do arguido durante a 
realização do acto, como, aliás, impõe o art. 
330º n.º 1, do Cód. Proc. Penal, inexistindo 
qualquer violação da lei que permita dar como 
fundada a nulidade insanável por a sua 
mandatária ter estado ausente da audiência. 
§ 3.2 Mas ainda que se sufragasse tese 
diversa sempre se dirá que a conclusão teria 
que ser a mesma. 
Com efeito, pese embora o recorrente 
invoque que o defensor oficioso lhe foi 
nomeado contra sua vontade e que referiu, 
por diversas vezes, que não prescindia da 
presença da sua advogada e que esta não 
fora notificada, o certo é que a acta de 
audiência de julgamento, que não foi arguida 
de falsa e se destina a fazer fé quanto aos 
termos em que decorreu tal acto (v. art. 99º 
n.ºs 1, 2 e 3 b), c) e d), do Cód. Proc. Penal), 
não só não sustenta tal alegação mas 
também a contraria frontalmente visto que aí 
se mostra exarado o seguinte: “Informada a 
Mm.ª Juiz da indisponibilidade de Ilustre 
Defensora, e que só era possível proceder a 
nova nomeação passada uma hora, a Mm.ª 
Juiz procedeu à nomeação do Ilustre Dr. 
D………., o qual se encontrava presente neste 
tribunal e aceitou a nomeação e pelo arguido 
não foi manifestada qualquer oposição.” 
(sublinhado nosso). 
Em consequência, tendo o arguido aceite a 
intervenção do defensor oficioso, a situação 
reconduz-se ao exercício pleno dos seus 
direitos, como melhor entendeu, não sendo 
possível sufragar a ausência de defensor com 
a densificação normativa prevista no art. 119 
n.º 1 c), do Cód. Proc. Penal. 
§ 4. Da ausência da defensora constituída na 
leitura de sentença 
Relativamente à ausência da ilustre 
mandatária do arguido à leitura de sentença, 
é incontroverso que a mesma não foi 
notificada (v. certidão de fls. 82) mas devia 
tê-lo sido, como se constata de exposição 
supra enunciada. 
Com efeito, havendo mandatário constituído 
nos autos qualquer nomeação de defensor, 
por falta daquele, reconduz-se ao simples 
acto para o qual é nomeado, ou seja, in casu, 
a audiência de julgamento do dia 17/10/2008 
- v., neste sentido, Código de Processo Penal, 
Comentário e Notas Práticas, dos Magistrados 
do Ministério Público do Distrito Judicial do 
Porto, pág. 817, nota 4. 
E, devendo os autos prosseguir para a leitura 
de sentença, em data diversa, dela teria que 
ser notificada a mandatária do arguido, 
consoante decorre do disposto no art. 113º 
n.º 9, do Cód. Proc. Penal e das regras do 
mandato que não cessa por mera falta do 
mandatário a determinado acto, mas tão só 
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por renúncia ou revogação – v. arts. 1157º e 
segs., do Cód. Civil. 
No entanto, tal omissão não integra qualquer 
das nulidades previstas na lei, 
designadamente as dos arts. 119º e 120º, do 
Cód. Proc. Penal, visto que “a leitura da 
sentença embora integre um dos passos do 
julgamento, não cabe no conceito de 
audiência”, pelo que a situação se reconduz à 
mera irregularidade, nos termos das 
disposições conjugadas dos arts. 118º n.º 2 e 
123º, desse mesmo diploma – cfr., Ac. desta 
Relação do Porto, de 4/5/94, proc. n.º 
9450153, citado no Código de Processo Penal, 
Anot., I vol., 2ª ed., Simas Santos/Leal-
Henriques, pág. 615. 
Irregularidade essa que contende com o 
direito ao recurso que integra as garantias 
constitucionais do processo criminal – art. 32º 
n.º 1, da CRP – e deverá ser suprida 
mediante a notificação da sentença à ilustre 
mandatária do arguido, iniciando-se o prazo 
disponível para aquele efeito unicamente após 
a concretização da mesma, o que se 
determinará, porquanto tal não aconteceu até 
ao momento e o despacho recorrido é pouco 
claro a tal propósito, já que embora referindo 
tal possibilidade, não determina, 
efectivamente, a realização da mesma. 

*** 
III – Decisão 
Em face do exposto, acordam os juízes desta 
Relação, em julgar parcialmente procedente o 
recurso interposto pelo arguido, declarando-
se irregular a leitura da sentença realizada 
sem a presença da sua mandatária e 
determinando-se a notificação de tal decisão à 
defensora constituída ausente, com as 
necessárias consequências daí decorrentes, 
mantendo-se quanto ao mais o decidido. 
Sem tributação. 
[Elaborado e revisto pela relatora] 
 
Porto, 18 de Novembro de 2009 
Maria Deolinda Gaudêncio Gomes Dionísio 
António José Moreira Ramos 
_____________________________ 
[1] Cf., entre outros, Ac. STJ, de 19/6/1996, 
BMJ n.º 458, pág.98. 
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Acórdão elaborado no processo n.º 
1418/08.6 TAMAI 

** 
1. Relatório 
Consta do despacho de 23 de Abril de 2 009: 

“Do instituto da suspensão provisória do 
processo 
O Magistrado do Ministério Público, com os 
fundamentos constantes de fls. 60 e ss., 
decidiu-se pela suspensão provisória do 
processo quanto ao arguido, B………., e por 
factos que consubstanciavam a prática, pelo 
mesmo, de um crime de furto, com previsão e 
punição no art. 203º, n.º 1, do Código Penal. 
Alegou, em suma, que o arguido formulou o 
propósito de se apropriar de água da rede 
pública sem pagar e que, na sequência de tal 
propósito, fez uma ligação directa entre o 
cano de transporte de água e o cabo de 
alimentação da sua residência, permitindo 
que a água passasse sem o seu consumo ser 
filtrado por contador, assim prejudicando os 
Serviços Municipalizados ………. . 
O arguido efectuou um consumo estimado de 
água de € 270,65 (e não, como por lapso de 
escrita, o Ministério Público refere ser de € 
127 - cfr. injunção a aplicar, que refere o 
valor de € 270,65). 
Cumpre apreciar e decidir. 
Do instituto da suspensão provisória do 
processo 
Dispõe o art. 281º do Código de Processo 
Penal que: 
«1. Se o crime for punível com pena de prisão 
não superior a cinco anos ou com sanção 
diferente de prisão, o Ministério Público, 
oficiosamente ou a requerimento do arguido 
ou do assistente, determina, com a 
concordância do juiz de instrução, a 
suspensão do processo, mediante a imposição 
ao arguido de injunções e regras de conduta, 
se se verificarem os seguintes pressupostos: 
a) Concordância do arguido e do assistente; 
b) Ausência de condenação anterior por crime 
da mesma natureza; 
c) Ausência de aplicação anterior de 
suspensão provisória do processo por crime 
da mesma natureza; 
d) Não haver lugar a medida de segurança de 
internamento; 
e) Ausência de um grau de culpa elevado; e 
f) Ser de prever que o cumprimento das 
injunções e regras de conduta responda 
suficientemente às exigências de prevenção 
que no caso se façam sentir». 
Analisando o supra referido regime legal, 
constata-se que a possibilidade de aplicação 
do instituto da suspensão provisória do 
processo depende da verificação cumulativa 
dos requisitos previstos no art. 281º, n.º 1, 
do Código de Processo Penal: 
- O crime for punível com pena de prisão não 
superior a cinco anos ou com sanção diferente 
da prisão; 
- Ausência de condenação anterior por crime 
da mesma natureza; 
- Não haver lugar a medida de segurança de 
internamento; 
- Ausência de um grau de culpa elevado; 
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- Ausência de aplicação anterior de suspensão 
provisória de processo por crime da mesma 
natureza; 
- Ser de prever que o cumprimento das 
injunções e regras de conduta responda 
suficientemente às exigências de prevenção 
que no caso se façam sentir; 
- Concordância do arguido e do assistente; e  
- Concordância do juiz de instrução. 
Uma vez verificados os respectivos 
pressupostos, podem ser impostas ao arguido 
as injunções e regras de conduta previstas no 
art. 281º, n.º 2, do Código de Processo Penal.  
Constitui a suspensão provisória do processo 
uma figura mitigada ou próxima do princípio 
da oportunidade, estando subjacente a ideia 
de flexibilidade da perseguição penal estadual 
quando esteja em causa uma criminalidade 
menor que faz com que não se sinta ou se 
exija, tanto do ponto de vista da prevenção 
geral como especial, a aplicação de uma pena 
ao arguido (cfr., neste sentido, Peter 
Hunerfeld, A Pequena Criminalidade e o 
Processo Penal, Revista de Direito e 
Economia, Ano IV, N.º 1, Janeiro/Junho, 1 
978, e Mário Torres, O Princípio da 
Oportunidade no Exercício da Acção Penal, 
Revista do Ministério Público, Jornadas de 
Processo Penal, Cadernos 2). 
É sabido que o instituto da suspensão 
provisória do processo, previsto nos arts. 
281º e 282º do Código de Processo Penal, é 
uma manifestação dos princípios da diversão, 
informalidade, cooperação, celeridade 
processual e ‘oportunidade’, princípios estes 
que assumem uma importância crescente no 
processo penal. 
Sempre que possível, deve evitar-se sujeitar 
o arguido a julgamento pelo facto de o 
mesmo poder ter efeitos socialmente 
estigmatizantes, não obstante a presunção de 
inocência de que beneficia no julgamento, nos 
termos do disposto no art. 32º, n.º 2, da 
Constituição da República Portuguesa. 
Por outro lado, a eventual aplicação de uma 
pena de prisão pode ainda ter efeitos 
criminógenos e, por isso mesmo, contrários 
aos que se pretendem atingir - a 
interiorização do desvalor da conduta e 
subsequente preparação para a 
ressocialização. 
Há ainda que ponderar a importância deste 
instituto pelo papel que desempenha na 
pacificação social, privilegiando soluções de 
consenso em detrimento de um 
aprofundamento da conflitualidade social, sem 
que, simultaneamente, a confiança da 
comunidade nas normas jurídicas violadas 
seja abalada ou sem que os bens jurídico-
penais deixem de ser tutelados. 
Nos termos supra enunciados, é da 
competência do Mº Pº, oficiosamente ou a 
requerimento da vítima, desencadear os 
mecanismos necessários à aplicação do 
instituto da suspensão provisória do processo, 
cabendo ao juiz de instrução «fiscalizar o 

juízo de oportunidade e a adequação da 
iniciativa protagonizada pelo Mº Pº, devendo 
a sua posição ter como referência valorações 
político-criminais substantivas que lhe 
impõem a obediência a critérios objectivos 
que permitam obter a solução mais justa e 
apropriada ao caso concreto» - Fernando 
Pinto Torrão, in A Relevância Político-Criminal 
da Suspensão Provisória do Processo, pág. 
276. 
Apesar do instituto da suspensão provisória 
do processo assentar no princípio da 
oportunidade, impõe-se que se tenha 
presente um dos princípios basilares do 
direito penal - o da legalidade -, daí que o 
princípio da oportunidade não possa deixar de 
estar condicionado aos requisitos e 
pressupostos enunciados no art. 281º, n.º 1, 
do C. P. P.. 
Também a concordância do juiz não pode 
deixar de estar vinculada pelo princípio da 
legalidade, daí que a sua decisão deva 
obedecer aos requisitos exigidos por lei e o 
juiz indique ou fundamente os motivos da sua 
não concordância. 
Como resulta dos autos, mormente da 
antecedente promoção, mostra-se claramente 
indiciada a prática pelo arguido, B………., de 
factos que consubstanciam a prática de um 
crime de furto simples, com previsão e 
punição no art. 203º do Código Penal. 
O referido tipo legal de crime é punível, em 
abstracto, com pena de prisão até 3 anos ou 
com pena de multa, estando, por isso, 
verificada a condição essencial para que se 
decrete a promovida suspensão provisória do 
processo, conforme previsão do n.º 1 do art. 
281º do Código de Processo Penal. 
O arguido concordou com a suspensão 
provisória do processo e nos termos em que 
lhe foram propostos: pagamento da quantia 
de € 270,65 em 3 prestações mensais de € 
92,22 - cfr. fls. 53. 
O arguido tem antecedentes criminais, 
conforme se alcança de fls. 18 e ss., mas por 
crimes de condução ilegal, logo de natureza 
diferente do ora imputado (ausência de 
condenação anterior por crime da mesma 
natureza). 
Conforme se infere de fls. 60, ao arguido não 
foi aplicado o instituto da suspensão 
provisória do processo (pelo menos, que se 
conheça). 
A ofendida, Serviços Municipalizados de Águas 
e Saneamento ………., não é, neste momento, 
assistente, pelo que não se mostra necessário 
obter o seu consentimento, nos termos da al. 
a) do art. 281º do Código de Processo Penal. 
Não concordamos com o Magistrado do 
Ministério Público no que concerne à aplicação 
ao arguido da injunção a aplicar: o arguido, 
conforme referiu o Ministério Público, 
formulou o propósito de se apropriar da água 
da rede pública sem a pagar. 
Na sequência de tal plano fez uma ligação 
directa entre o cano de transporte de água da 
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rede pública e o cano de alimentação daquela 
sua residência, mediante o recurso a um 
tubo, permitindo, dessa forma, que a água 
passasse, assim passando a ter água dos 
serviços públicos aqui de ………., sem o seu 
consumo ser filtrado por contador, isso sem 
que por estes tivesse sido autorizado, assim 
fazendo aquela água sua, integrando-a no seu 
património mediante utilização contra a 
vontade da ofendida. 
Esteve, assim, até ao dia 05 de Maio de 2 
008, altura em que funcionários daqueles 
serviços se deslocaram à sua residência e 
constataram tal facto. 
Efectuou, dessa maneira, um consumo de 
água no valor estimado de € 127,00 (lapso de 
escrita, porquanto resulta de fls. 2 e do 
próprio despacho que o valor é de € 270,65). 
O arguido apoderou-se da água, da forma 
como o fez, fazendo-a sua, dado a utilizar no 
seu interesse, actuou de forma livre, 
deliberada e consciente, bem sabendo que 
aquela não lhe pertencia e que agia contra a 
vontade e sem a autorização do seu legítimo 
proprietário e detentor. 
Ao assim proceder, bem sabia o arguido que a 
sua conduta era proibida e punida por lei. 
Quanto a nós, a entrega da quantia de € 
270,65 (valor correspondente ao prejuízo 
sofrido pela lesada), não poderá considerar-se 
como sendo indemnização do lesado (cfr. a al. 
a) do n.º 2 do artigo 281º do Código de 
Processo Penal). 
A injunção a aplicar ao arguido, que 
corresponde ao valor da água furtada não é 
adequada às exigências de prevenção que se 
fazem sentir (prevenção geral e especial). 
O arguido furtou água que, conforme se 
refere a fls. 2, na queixa apresentada, se 
computa, por defeito, em € 270,65 e ser-lhe-
ia suspenso o processo por 4 meses, com a 
possibilidade de o arguido pagar o valor da 
água que furtou em três meses, o que, a 
verificar-se, seria a concessão do arguido 
pagar o valor daquilo que subtraiu em 
prestações, o que, poderá dizer-se, se 
configuraria em ‘prémio’ ao delinquente: o 
agente furta e posteriormente o processo é 
suspenso e ainda tem a possibilidade de 
pagar o valor furtado em prestações, assim se 
frustrando as exigências de prevenção, 
sobretudo especial, e as legítimas 
expectativas comunitárias que o próprio 
instituto da suspensão provisória não pode 
olvidar. 
Nos termos do artigo 40º do Código Penal, «a 
aplicação de penas e de medidas de 
segurança visa a protecção de bens jurídicos 
e a reintegração do agente na sociedade» (n.º 
1). Em caso algum a pena pode ultrapassar a 
medida da culpa (n.º 2). 
As finalidades da punição são, pois, as 
consideradas no citado artigo 40º do Código 
Penal: protecção de bens jurídicos e 
reintegração do agente na sociedade. Estas 
finalidades são complementares no sentido de 

que não se excluem materialmente, havendo, 
sempre, que encontrar um justo equilíbrio na 
sua ponderação (cfr. o ac. do S. T. J. de 10-
12-1997, proc. n.º 916/97, 3ª Secção). 
Com a determinação de que sejam tomadas 
em consideração as exigências de prevenção 
geral procura dar-se satisfação à necessidade 
comunitária de punição do caso concreto, 
tendo-se em conta, de igual modo, a 
premência da tutela dos respectivos bens 
jurídicos. 
E com o recurso à vertente da prevenção 
especial almeja-se satisfazer as exigências da 
socialização do agente com vista à sua 
reintegração na comunidade (ac. do S. T. J. 
de 4-7-1996, Col. de Jur. - Acs. do S. T. J., 
ano IV, tomo 2, pág. 225). 
A defesa da ordem jurídico-penal, tal como é 
interiorizada pela consciência colectiva 
(prevenção geral positiva ou de integração), é 
finalidade primeira, que se prossegue, no 
quadro da moldura penal abstracta, entre o 
mínimo em concreto imprescindível à 
estabilização das expectativas comunitárias 
na validade da norma violada e o máximo que 
a culpa do agente consente: entre esses 
limites, satisfazem-se, quanto possível, as 
necessidades da prevenção especial positiva 
ou de socialização (ac. do S. T. J. de 15-10-
1997, proc. n.º 589/97, 3ª Secção). 
E também esta, em síntese, a lição do Prof. 
Figueiredo Dias (O Código Penal Português de 
1982 e a Sua Reforma, in Revista Portuguesa 
de Ciência Criminal, Ano 3, Fasc. 2-4, 
Dezembro de 1993, págs. 186-187). 
As exigências de prevenção geral que se 
fazem sentir no domínio dos furtos são 
prementes perante um aumento exponencial 
deste tipo de crime. 
No plano da prevenção especial, entendo que 
a injunção proposta a aplicar ao arguido, 
como referido, não promove uma eficaz 
recuperação do arguido, não previne a prática 
de comportamentos anti-sociais, de modo a 
que se passe a comportar de forma 
responsável, e não lhe faz sentir a 
antijuridicade do facto (antes, e como 
referido, seria a concessão de um benefício: o 
arguido cometeu um crime, furtando água no 
valor que foi, por defeito, de € 270,65, e 
limitava-se a pagar o valor, e mais, com a 
possibilidade de o fazer em três prestações. 
Acresce que a injunção a aplicar não pode, 
em caso algum, ser considerada como 
reparação da ofendida, porquanto o regime 
previsto no art. 206º do Código Penal (na 
versão anterior) assenta, como diz M. Maia 
Gonçalves, in Código Penal Português, 9ª 
edição - 1996, pág. 711, «na mitigação da 
culpa porque o agente, através de uma 
restituição ou reparação voluntárias e 
espontâneas, revelou inadequação do facto à 
sua personalidade», hipótese que não se 
verificou nos autos, porquanto o arguido já 
podia ter pago o valor da água que 
ilegitimamente subtraiu e pelos modos 
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referidos no despacho do Ministério Público 
(no sentido apontado, da necessidade de 
restituição ou reparação voluntárias para 
aplicação da atenuação especial, cfr. ac. RC 
de 26/11/86, BMJ 361, 616, ac. RP, de 
07/10/83, CJ VIII, tomo 4º, pág. 279, e ac. 
STJ, de 23/05/91, CJ XVI, tomo 3º, pág. 22). 
Deste modo, atendendo ao exposto, porque 
claramente não se mostram verificados os 
pressupostos exigidos no art. 281º, n.º 1, do 
Código de Processo Penal (a injunção a aplicar 
não responderia de forma adequada às 
exigências de prevenção - sobretudo 
especial), não dou a minha concordância à 
decisão nesse sentido tomada pelo Magistrado 
do Ministério Público. 
Termos em que não concordo com a decisão 
do Magistrado do Ministério Público em 
suspender provisoriamente o processo nos 
moldes em que o fez”. 

** 
O Ministério Público veio interpor recurso, 
tendo terminado a motivação pela formulação 
das seguintes conclusões: 
“1ª - O consentimento judicial à suspensão 
provisória do processo justifica-se pela 
necessidade de evitar a aplicação de 
injunções ou regras de conduta arbitrárias ou 
desproporcionadas. 
2ª - Num processo de estrutura acusatória, o 
poder judicial está, sob pena de perder a sua 
imparcialidade e de ‘agir em causa própria’, 
vinculado pelo pedido do Ministério 
Público/assistente. 
3ª - Assim, ao discordar da suspensão 
provisória do processo por entender que, em 
concreto, a culpa do arguido é elevada e as 
injunções e regras de conduta insuficientes, a 
Mª Juiz excedeu os seus poderes, substituiu-
se ao Ministério Público e violou o princípio do 
acusatório, consagrado no artigo 32º, n.º 5, 
da CRP. 
4ª - A interpretação segundo a qual o 
consentimento judicial à suspensão provisória 
do processo não tem limites e pode sindicar 
oficiosamente a inércia no exercício da acção 
penal é inconstitucional, por violação da Lei 
de Autorização Legislativa. 
5ª - Com efeito, tratando-se de uma matéria 
de reserva relativa da Assembleia da 
República (actual artigo 165º, n.º 1, al. c), da 
CRP), o Governo estava sujeito ao objecto, 
sentido, extensão e duração da autorização 
legislativa (artigo 165º, n.º 2, da CRP), não a 
podendo violar. 
6ª - A Assembleia da República tinha 
autorizado o Governo para, «dentro das 
determinantes constitucionais», implementar 
um regime processual no qual o Ministério 
Público poderia suspender o processo sem o 
consentimento do poder judicial (art. 2º, n.º 
2, al. 46), da Lei n.º 43/86, de 26 de 
Dezembro) e, segundo o Tribunal 
Constitucional, as referidas determinantes 
constitucionais bastavam-se com a 

intervenção do juiz de instrução criminal na 
sua veste de juiz das liberdades. 
7ª - Por isso, ao introduzir a exigência 
suplementar do consentimento do juiz de 
instrução criminal, o legislador não podia, sob 
pena de a referida lei consagrar a figura de 
um juiz que não se limitava a fiscalizar as 
restrições aos direitos, liberdades e garantias, 
mas sindicava o próprio exercício da acção 
penal. 
8ª - Considerando, todavia, que o problema 
não está na letra da norma mas numa praxis 
que ultrapassa os poderes que o legislador 
podia, legitimamente, ter consagrado, parece-
nos que uma interpretação conforme à 
Constituição, que reduza aquela intervenção à 
sua essência, ainda pode salvar a norma da 
inconstitucionalidade. 
9ª - A referida decisão violou, ainda, os 
artigos 11º e 12º da Lei n.º 51/2007, de 31 
de Agosto (que definiu os objectivos, 
prioridades e orientações de política criminal 
para o biénio 2007-2009), que preconizam a 
aplicação da suspensão provisória do processo 
ao crime de condução de veículo em estado 
de embriaguez ou sob a influência de 
estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. 
10ª - Ainda que, porventura, assim não seja, 
sempre dir-se-á que, no caso concreto, as 
injunções e regras de conduta propostas não 
são insuficientes para satisfazer as 
necessidades preventivas. 
11ª - De facto, o valor de consumo estimado 
de água é, como resulta inequívoco do 
documento de fls. 5, € 127. 
12ª - Ao ter erradamente interpretado a 
prova constante dos autos, toda a 
argumentação expendida pelo Mº JIC para 
considerar a injunção insuficiente parte de 
uma errada análise da prova, ao considerar 
que o valor do consumo de água efectuado 
pelo arguido fora de € 270,65 e não de € 127, 
que corresponde ao valor correcto. 
13ª - A injunção proposta pelo Ministério 
Público não abrangeu, apenas, a reparação do 
dano emergente, mas, igualmente, de todas 
as despesas suportadas pelo SMAS com 
transporte, canalizador, encarregado, director 
delegado, encargos administrativos e IVA, 
conforme resulta explícito de fls. 5. 
14ª - A reparação integral do ofendido é, sem 
dúvida, uma das injunções mais apropriadas 
para satisfazer as exigências de prevenção, 
não constituindo qualquer prémio. 
15ª - Por isso mesmo, a discordância judicial 
com a suspensão provisória do processo viola 
o disposto nos artigos 384º e 281º do Código 
de Processo Penal. 
16ª - Assim, a referida decisão deve ser 
revogada e substituída por outra que 
concorde com a suspensão provisória do 
processo, desta forma fazendo-se justiça”. 

** 
2. Fundamentação 
O âmbito de apreciação de um recurso é 
delimitado pelas conclusões (resumo das 
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razões do pedido) formuladas quando termina 
a motivação, isto em conformidade com o que 
dispõe o art. 412º, n.º 1, do C. de Processo 
Penal – v., ainda, o ac. do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 15 de Dezembro de 2004, in 
Colectânea de Jurisprudência, Acórdãos do 
Supremo Tribunal de Justiça, n.º 179, ano 
XII, tomo III/2004, 
Agosto/Setembro/Outubro/Novembro/Dezem
bro, pág. 246. 
Há que, então, face às enunciadas 
conclusões, definir o âmbito de apreciação do 
presente recurso, pela referência às questões 
que se colocam para apreciação e que são as 
seguintes: 
1ª - A decisão de não concordância 
relativamente à suspensão provisória do 
processo, por parte do juiz de instrução 
criminal, com base na insuficiência da 
injunção para responder suficientemente às 
exigências de prevenção que no caso se 
fazem sentir, consagra interpretação que viola 
o princípio do acusatório (art. 32º, n.º 5, da 
Constituição da República Portuguesa), já que 
sindica o exercício da acção penal, pois a 
competência do mesmo, neste âmbito, cinge-
se à fiscalização das restrições aos direitos, 
liberdades e garantias? 
2ª - Caso a solução que vai dar-se à esta 
questão não seja positiva, a injunção 
proposta não é insuficiente para satisfazer as 
necessidades de prevenção (especial)? 

** 
Eis o que os autos (para lá do já acima 
consignado) demonstram: 
O despacho em que o Ministério Público 
determinou a suspensão provisória do 
processo é do seguinte teor: 
“Com base na prova produzida em inquérito, 
considero suficientemente indiciado que: 
1. O arguido B………., solteiro, filho de C………. 
e D………., natural da freguesia e concelho de 
………., nascido a 20-01-1988, residiu e reside 
na Rua ………., .., Casa ., ………., Maia, desde, 
pelo menos, Outubro de 2007. 
2. O arguido formulou o propósito de se 
apropriar da água da rede pública sem a 
pagar. 
3. Na sequência de tal plano, fez uma ligação 
directa entre o cano de transporte de água da 
rede pública e o cano de alimentação daquela 
sua residência, mediante o recurso a um 
tubo, permitindo, desta forma, que a água 
passasse, assim passando a ter água dos 
serviços públicos de ………., sem o seu 
consumo ser filtrado por contador, isto sem 
que, para tanto, por esses tivesse sido 
autorizado, assim fazendo daquela água coisa 
sua, integrando-a no seu património, 
mediante utilização contra a vontade da 
ofendida. 
 
4. Esteve, assim, até ao dia 5 de Maio de 
2008, altura em que funcionários daquele 
serviço deslocaram-se à sua residência e 
constataram tal facto. 

5. Efectuou, dessa maneira, um consumo de 
água no valor estimado de € 127. 
6. O arguido apoderou-se da água, da forma 
como o fez, fazendo-a sua, dado a utilizar no 
seu interesse, actuou de forma livre, 
deliberada e consciente, bem sabendo que 
aquela não lhe pertencia e que agia contra a 
vontade e sem a autorização do seu legítimo 
proprietário e detentor. 
7. Ao assim proceder, bem sabia o arguido 
que a sua conduta era proibida e punida por 
lei. 
Os factos indiciados são susceptíveis de 
integrar a prática de um crime de furto, 
previsto e punido pelo artigo 203º, n.º 1, do 
Código Penal. 
Dos indícios reunidos resulta a possibilidade 
razoável de o arguido, em julgamento, vir a 
ser condenado pela prática do crime referido. 
Não obstante, entendemos que será mais 
adequada à presente situação a suspensão 
provisória do processo, ao abrigo do disposto 
no artigo 281º do Código de Processo Penal, 
mediante a imposição ao arguido de injunções 
ou regras de conduta (sobre este instituto, 
ver Figueiredo Dias, Direito Penal Português, 
As Consequências Jurídicas do Crime, 
Aequitas, 1993, p. 67). 
Esta medida, fundada no princípio da 
legalidade, constitui uma forma de 
desjudiciarização ou de diversão com 
intervenção, pois depende da imposição ao 
visado de obrigações que este deve cumprir. 
Pretende, por um lado, aliviar o sistema 
formal de aplicação da justiça penal e, por 
outro, favorecer a socialização ou a não 
dessocialização dos delinquentes, diminuindo 
o efeito estigmatizante das sanções criminais. 
A sua aplicação é decidida pelo Ministério 
Público, com a concordância do juiz de 
instrução, do arguido e do assistente (se o 
houver) e depende da verificação de certos 
requisitos, que são cumulativos. 
Desde logo, é necessário que o crime em 
causa seja punível com pena de prisão cujo 
máximo não exceda os cinco anos, haja 
concordância de todos os sujeitos 
processuais, não seja aplicável uma medida 
de segurança, o arguido não tenha 
antecedentes criminais por crime da mesma 
natureza ou tenha beneficiado de igual 
medida por crime da mesma natureza, a sua 
culpa não seja de grau elevado e seja de 
prever que o cumprimento das injunções ou 
regras de conduta em concreto prescritas 
satisfaça as necessidades de prevenção. 
Na presente situação, verifica-se estarem 
reunidas as condições para se ponderar a 
aplicação desta medida. 
Do certificado do registo criminal resulta não 
ter o arguido quaisquer antecedentes 
criminais por crime da mesma natureza, mas 
apenas por condução sem habilitação legal - 
cfr. fls. 17 a 20 -, nem beneficiou de igual 
medida anteriormente - cfr. informação supra 
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e pesquisa na base de dados da suspensão 
provisória do processo da PGR. 
As circunstâncias em que o arguido praticou o 
referido crime, designadamente o montante 
do prejuízo efectivamente causado e o facto 
de se tratar de um acto isolado da sua vida, 
revelam que a sua culpa não é de grau 
elevado. 
Assim, considerando tudo o exposto e tendo 
em atenção que o crime não é punível com 
pena de prisão superior a 5 anos, que o 
arguido manifestou a sua concordância nos 
autos à suspensão provisória do processo (fls. 
53) e porque é de prever que a injunção a 
seguir indicada responda suficientemente às 
exigências de prevenção que o caso requer, 
determina-se, nos termos dos artigos 281º e 
282º do Código de Processo Penal, a 
suspensão provisória do processo por um 
período de quatro meses, impondo-se ao 
arguido a obrigação de pagar à ofendida, 
Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento ………., a quantia de € 270,65, 
em três prestações mensais, iguais e 
sucessivas, no valor de € 90,22 cada 
(correspondente ao prejuízo sofrido pela 
lesada), devendo juntar, mensalmente, nos 
autos o respectivo comprovativo de 
pagamento. 
Conclua os autos ao Mº JIC para os efeitos do 
artigo 281º do Código de Processo Penal”. 
Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento ………. emitiram, em nome do 
arguido, uma nota de débito relativo ao 
consumo de água sem medição, no valor de € 
270,65 [designações: transporte - € 30 -, 
canalizador - € 15,26 -, canalizador - € 15,26 
-, encarregado - € 8,82 -, director-delegado - 
€ 22,27 -, água usada (estimativa) - € 127 -, 
encargos administrativos - € 21,86 -, IVA - € 
6,35 - e IVA - € 23,83]. 
O arguido recebia, a título de rendimento 
social de inserção, a quantia mensal de cerca 
de € 550, sendo 4 os membros do seu 
agregado familiar. 

** 
Abordemos a primeira das questões acima 
mencionadas: a decisão de não concordância 
relativamente à suspensão provisória do 
processo, por parte do juiz de instrução 
criminal, com base na insuficiência da 
injunção para responder suficientemente às 
exigências de prevenção que no caso se 
fazem sentir, consagra interpretação que viola 
o princípio do acusatório (art. 32º, n.º 5, da 
Constituição da República Portuguesa), já que 
sindica o exercício da acção penal, pois a 
competência do mesmo, neste âmbito, cinge-
se à fiscalização das restrições aos direitos, 
liberdades e garantias? 
Resulta da mera literalidade do que dispõe o 
art. 281º, n.º 1, do C. de Processo Penal, que 
a concordância do juiz de instrução se 
configura como um dos pressupostos da 
suspensão provisória do processo. 

Porque assim é, procuremos, delimitar, definir 
os contornos do conceito de concordância do 
juiz de instrução criminal. 
Intui-se de modo claro, e desde logo, que a 
concordância do juiz de instrução criminal tem 
de ser concretizada por remissão, por 
referência a uma determinada realidade, qual 
seja a da verificação dos demais pressupostos 
legalmente erigidos como necessários para 
que opere a suspensão provisória do processo 
e que se encontram no art. 281º, n.º 1, als. 
a), b), c), d), e) e f), do C. de Processo Penal 
[nas expressivas palavras de Paulo Pinto de 
Albuquerque, in Comentário do Código de 
Processo Penal à luz da Constituição da 
República Portuguesa e da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, 2ª edição 
actualizada, pág. 736, n.º 14, «o juiz deve 
verificar a existência dos pressupostos da 
suspensão e a adequação das injunções e 
regras de conduta às necessidades de 
prevenção que se fazem sentir no caso. Foi 
precisamente esta a razão de ser da exigência 
pelo TC da intervenção judicial na aplicação 
do instituto pelo MP (acórdão do TC n.º 
7/87)]». 
Até porque, como não podia deixar de ser, 
pode não vir a ter lugar a concordância do 
juiz de instrução, isto é, pela afirmação da 
discordância ou da não concordância. 
Tudo, necessariamente (não se configura, 
qualquer delas, e de modo vítreo, como acto 
de mero expediente ou dependente da livre 
resolução do juiz de instrução, já que não se 
destina, simplesmente, a disciplinar a 
tramitação processual ou a regular os seus 
termos, nem decorre do uso legal de um 
poder discricionário), em decisão 
devidamente fundamentada (art. 97º, n.º 5, 
do C. de Processo Penal). 
Isto, obviamente, não significa que o juiz de 
instrução tem qualquer discricionariedade no 
caso de verificação dos pressupostos da 
suspensão do processo e da adequação das 
injunções e regras de conduta às 
necessidades de prevenção - Paulo Pinto de 
Albuquerque, in Comentário do Código de 
Processo Penal à luz da Constituição da 
República Portuguesa e da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, 2ª edição 
actualizada, pág. 736, n.º 14. 
E, assim, a verificação desses pressupostos 
não se limita, porque a lei, em absoluto, o 
não prevê, a alguns e não a outros, de forma 
a afastar aqueles que não são objectivos ou 
formais (aqueles, portanto, que não solicitam 
qualquer avaliação, ponderação, juízo de 
valor, e que se mencionam no art. 281º, n.º 
1, als. a), b), c) e d) - concordância do 
arguido e do assistente, ausência de 
condenação anterior por crime da ‘mesma 
natureza’ e de aplicação anterior de 
suspensão provisória do processo por crime 
da ‘mesma natureza’ e não haver lugar a 
medida de segurança de internamento). 
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Daí que essa verificação igualmente se tenha 
de dirigir aos restantes pressupostos: indícios 
suficientes da prática de crime punível com 
pena de prisão não superior a cinco anos ou 
com sanção diferente da prisão, mesmo em 
caso de concurso de crimes, ausência de um 
grau de culpa elevado, imposição de 
injunções e regras de conduta que não 
ofendam a dignidade do arguido (como 
expressamente se prevê no art. 281º, n.º 3, 
do C. de Processo Penal) e, designadamente, 
a sua subsistência e ser de prever que o 
cumprimento das injunções e regras de 
conduta responsa suficientemente às 
exigências de prevenção que no caso se 
façam sentir. 
Só esta interpretação tem o texto legal como 
ponto de partida, é aquela que tem apoio ou 
correspondência ou ressonância nas palavras 
da lei; só ela não sustenta sentido paradoxal. 
E não se diga, de outro passo, e como 
defende o Ministério Público, que a 
concordância do juiz de instrução se destina, 
somente, à verificação da aplicação de 
injunções ou regras de conduta arbitrárias ou 
desproporcionadas. 
A letra da lei não permite, até pelo que se 
disse, esta interpretação, pois estamos face a 
sentido paradoxal e que não tem qualquer 
apoio ou correspondência ou ressonância nas 
palavras da lei. 
Mas, ainda assim, será que podemos dizer 
que, com base noutras normas, a redacção do 
texto atraiçoou o pensamento do legislador? 
Não. 
É que, para isso, o texto legal teria de 
comportar mais do que um sentido e, pelo 
que se evidenciou, não comporta. 
Depois, e ainda que assim fosse, sempre 
teríamos de convir em que o texto daria um 
mais forte apoio, sugeriria mais fortemente 
um dos sentidos possíveis, exactamente 
aquele que correspondia ao significado mais 
natural e directo das expressões usadas (o 
por nós sustentado), ao passo que o outro (o 
defendido pelo Ministério Público) só caberia 
no quadro verbal na norma de uma maneira 
forçada ou contrafeita; daí que, na ausência 
de qualquer elemento que induzisse à escolha 
do sentido menos imediato do texto, tem de 
optar-se, em termos de interpretação, por 
aquele que melhor e mais imediatamente 
correspondesse ao significado natural das 
expressões utilizadas, designadamente ao seu 
significado técnico-jurídico, exactamente 
porque é pressuposto que o legislador soube 
exprimir com correcção o seu pensamento 
(art. 9º, n.º 3, do C. Civil). 
Dito isto, irrompe a pergunta: mas por qual 
razão ou fundamento esta interpretação 
acarreta a violação do princípio do acusatório, 
tal como definido no art. 32º, n.º 5, da 
Constituição da República Portuguesa (isto é, 
a estrutura do processo penal é acusatória; 
na essência, e em termos simples, ela impõe-
se pela certeza de que a instrução não é 

realizada por quem acusa, de que quem acusa 
não pode julgar e de quem realiza a 
instrução, e vice-versa, não pode julgar)? 
Pois não vemos, já que, decisivamente, a 
intervenção do juiz de instrução não é para 
determinar a suspensão do processo (esta 
determinação é da competência do Ministério 
Público; e desta maneira se respeita, 
necessariamente, a dita estrutura acusatória 
do processo penal), mas, unicamente, para 
exarar, ou não, nos termos já conhecidos, a 
sua adesão (concordância ou não 
concordância ou discordância, após 
verificação positiva, ou não, dos 
correspondentes pressupostos). 
O Ministério Público, arrimando-se no ac. do 
Tribunal Constitucional n.º 7/87, de 9 de 
Janeiro de 1987, D. R., n.º 33, Suplemento, 
Série I, de 1987 - 02-09, pág. 504 - (13), 
veio sustentar que a intervenção do juiz de 
instrução contida no art. 281º, n.º 1, do C. de 
Processo Penal, porque devida por força 
daquele aresto, somente devia ter lugar para 
evitar-se a aplicação de injunções ou regras 
de conduta arbitrárias ou desproporcionadas, 
pois aquele limita-se a fiscalizar as restrições 
aos direitos, liberdades e garantias. 
Mas o que, a respeito, se disse no dito 
acórdão do Tribunal Constitucional? 
Nem mais, nem menos, do que isto: 
«A questão posta, ou seja, a da suspensão do 
processo do MP, findo o inquérito, pode, 
porém, cindir-se em duas: uma, a da 
admissibilidade da suspensão, em si mesma 
considerada; a outra, a da competência para 
ordenar a suspensão e a imposição das 
injunções e regras de conduta previstas na 
lei, sem a intervenção de um juiz, 
naturalmente o juiz de instrução, e daí a 
inconstitucionalidade, nessa medida, dos n.ºs 
1 e 2, dos artigos 206º e 32º, n.º 4, da CRP». 
Ou seja, foi dito, para nós com clareza 
indiscutível, que a intervenção do juiz de 
instrução é necessária ou indispensável para a 
eficácia da determinação da suspensão 
provisória do processo; jamais que a 
intervenção do juiz de instrução somente 
devia efectivar-se da forma espartilhada ou 
restrita que o Ministério Público entendeu 
sustentar; aliás, para lá deste aspecto, 
garantido, de certo modo, pelo disposto no 
art. 281º, n.º 3, do C. de Processo Penal, 
porque excluir, pelo menos, um outro, 
verdadeiramente crucial, também, qual seja o 
da adequação, às exigências de prevenção, 
das injunções ou regras de conduta? 
Francamente, não sabemos ou não 
percebemos. 
Daqui tem de partir-se, inexoravelmente, 
para a consideração de que não se verifica a 
inconstitucionalidade suscitada pelo Ministério 
Publico na conclusão 6ª. 
É que o que aquele acórdão do Tribunal 
Constitucional veio consagrar foi a 
intervenção do juiz de instrução nos termos 
sobreditos, sendo que, por isso, a edificação 
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da suspensão provisória do processo 
correspondeu às determinantes 
constitucionais por aquele aí dadas a conhecer 
(art. 2º, n.º 2, al. 46), da Lei n.º 43/86, de 
26 de Setembro). 
Em conclusão, portanto, e em termos da 
solução para a questão que está a ser 
apreciada: a decisão de não concordância 
relativamente à suspensão provisória do 
processo, por parte do juiz de instrução 
criminal, com base na insuficiência da 
injunção para responder suficientemente às 
exigências de prevenção que no caso se 
fazem sentir, não consagra interpretação que 
viola o princípio do acusatório (art. 32º, n.º 5, 
da Constituição da República Portuguesa).  

** 
Busquemos, agora necessariamente, solução 
para a segunda das sobreditas questões: a 
injunção proposta não é insuficiente para 
satisfazer as necessidades de prevenção 
(especial)? 
Um dos pressupostos para se determinar a 
suspensão provisória do processo consiste na 
circunstância de ser de prever que o 
cumprimento das injunções e regras de 
conduta responda suficiente às exigências de 
prevenção que no caso se façam sentir (art. 
281º, n.º 1, al. f), do C. de Processo Penal). 
Sucede que o juiz de instrução deve exercer 
com a máxima restrição o poder de censura 
da adequação das injunções e regras de 
conduta às necessidades de prevenção 
especial e geral que se fazem sentir no caso 
quando se perfilar um acordo entre o 
Ministério Público e o arguido sobre a 
suspensão e as injunções e regras de 
conduta, pois só em situações extraordinárias 
é que esse acordo, exactamente por o ser, 
não é adequado às necessidades de 
prevenção que no caso se fazem sentir. 
Acresce que a imposição de injunções e 
regras de conduta não pode corresponder a 
uma pena criminal encapotada e 
circunstâncias há em que a defesa da ordem 
jurídica e a paz social podem demandar 
injunções e regras de conduta mais gravosas 
do que aquelas que satisfazem as 
necessidades de prevenção especial - v. por 
tudo, o ensinamento de Paulo Pinto de 
Albuquerque, in Comentário do Código de 
Processo Penal à luz da Constituição da 
República Portuguesa e da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, 2ª edição 
actualizada, págs. 737, n.ºs 15 e 20, e 736, 
n.º 12.  
No caso, o Ministério Público, na decisão que 
determinou a suspensão provisória do 
processo, nada, em concreto, referiu sobre as 
necessidades de prevenção que aqui se fazem 
sentir, tendo-se limitado à genérica referência 
de que (e repete-se) a injunção a aplicar 
responde suficientemente às exigências de 
prevenção que o caso requer.  
A decisão de não concordância já seguiu 
percurso mais preciso, destacando as 

exigências de prevenção especial nos 
seguintes, e já ditos, termos: 
“No plano da prevenção especial, entendo que 
a injunção proposta a aplicar ao arguido, 
como referido, não promove uma eficaz 
recuperação do arguido, não previne a prática 
de comportamentos anti-sociais, de modo a 
que se passe a comportar de forma 
responsável, e não lhe faz sentir a 
antijuridicidade do facto (antes, e conforme 
referido, seria a concessão de um benefício: o 
arguido cometeu crime, furtando água no 
valor que é, por defeito, de € 270,65, e 
limitava-se a pagar o seu valor, e mais, com a 
possibilidade de o fazer em três prestações)”. 
De acordo com o que acima se reconheceu 
como relevante, no pertinente, o valor da 
água não era o aqui indicado, mas, sim, o de 
€ 127 (o restante correspondia a outros 
ajustados custos). 
E isto retira, se bem vemos, fundamento 
bastante ao raciocínio (de todo o modo, com 
alguma carga retributiva, parece-nos …) 
expendido na decisão recorrida, já que o valor 
relevante não se cinge ao da água apropriada, 
já que o pagamento diferido (em prestações) 
justifica-se, certamente também, pela acima 
evidenciada situação económica e financeira 
do arguido (certamente que não pode 
sustentar-se que a imposição de injunções 
possa ofender a subsistência do onerado - v. 
o que, em termos ora úteis, permite o art. 
281º, n.º 3, do C. de Processo Penal). 
De todo o modo, pensamos, e porque uma 
das injunções (a primeira das previstas; 
certamente porque o interesse da vítima, em 
domínios como este, de pequena 
criminalidade e em que a propriedade é que 
foi posta em crise) é a de indemnizar o lesado 
(art. 281º, n.º 2, al. a), do C. de Processo 
Penal) - exactamente a ora em causa -, que 
ela garante as exigências de prevenção 
especial, pois a reparação acarreta um 
acentuado efeito ressocializador, já que 
obriga o arguido a relacionar-se muito 
apertadamente com as consequências do seu 
facto para com a vítima e, mesmo, com esta, 
numa espécie de concertação, apontada para 
a mútua compreensão. 
Daí que, no caso, se propenda por aceitar que 
a imposição da injunção em destaque, pelo 
seu cumprimento, claro, responda, de forma 
bastante às exigências de prevenção especial. 
Pelo exposto, e em termos de solução para a 
presente questão, a injunção proposta não é 
insuficiente para satisfazer as necessidades 
de prevenção (especial). 

** 
Em conclusão: o recurso merece provimento 
quanto a esta parte, não o merecendo quanto 
à restante. 

** 
3. Dispositivo 
Concede-se provimento ao recurso, em parte 
(na parte que corresponde ao que segue), 
negando-se quanto ao mais, e, em 
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consequência, decide-se revogar o despacho 
sob recurso, que deve substituir-se por outro 
que decida no sentido da concordância 
prevista no art. 281º, n.º 1, do C. de 
Processo Penal. 

** 
Porto, 18 de Novembro de 2009 
Custódio Abel Ferreira de Sousa Silva 
Ernesto de Jesus de Deus Nascimento 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7070 
 
 
 
Recurso Penal nº 284/07.3PTPRT.P1 
 
Acordam, em conferência, na 1ª Secção 

Criminal do Tribunal da Relação do Porto: 
 
1. Relatório 
No processo comum com intervenção de 
tribunal singular nº 284/07.3PTPRT que corre 
termos no .º juízo criminal do Porto foi 
proferido despacho que, considerando ter sido 
cumprida a condição imposta e inexistirem 
outros motivos de revogação da suspensão da 
execução da pena aplicada ao arguido B………., 
declarou extinta tal pena. 
Inconformado com tal decisão, dela interpôs 
recurso o MºPº, pretendendo a sua revogação 
e substituição por outro que mande 
prosseguir os autos com vista a uma ulterior 
tomada de posição e eventual aplicação do 
disposto nos arts. 55º e/ou 56º do C. Penal, 
para o que formulou as seguintes conclusões: 
 
1ª. 
Nos presentes autos o arguido encontra-se 
condenado pela prática de um crime de 
condução em estado de embriaguez, p. e p., 
pelo art. 292°., do Cód. Penal, na pena de 10 
meses de prisão. 
2ª. 
A referida pena foi suspensa na sua execução 
pelo período de 12 meses, com 
acompanhamento pelo IRS e sujeição do 
arguido a adequado tratamento médico no 
que ao seu problema aditivo concerne. 
3ª. 
O douto despacho proferido a fls. 224 e segs., 
salvo o devido respeito, não ponderou 
devidamente a informação vertida no relatório 
do IRS e junto aos autos e, de acordo com o 
qual, o arguido nem sempre revelou a 
necessária consciência ou ter 
convenientemente interiorizado a gravidade 
dos ilícitos que culminaram no seu 
envolvimento com o sistema judicial. 
4ª. 

Omitiu, a Mma. Juiz “a quo”, a realização de 
diligências com vista a esclarecer o motivo 
pelo qual o IRS concluiu que o arguido não 
terá interiorizado a gravidade dos ilícitos pelos 
quais foi condenado nestes autos. 
5°. 
O facto de a um determinado doente ser dada 
alta médica não significa que o doente esteja 
efectivamente curado ou, sequer, que tenha 
feito o tratamento médico que lhe tenha sido 
prescrito. 
6°. 
Dos autos e, designadamente, do referido 
relatório não resulta e, sem mais, que o 
arguido tenha cumprido as condições/regras 
impostas na douta sentença proferida nos 
mesmos. 
 
Não foi apresentada resposta. 
O recurso foi admitido. 
Nesta Relação, o Exmº Procurador-geral 
Adjunto limitou-se a apor visto. 
Colhidos os vistos, foram os autos submetidos 
à conferência. 
Cumpre decidir. 
 
2. Fundamentação  
Dos autos retiram-se os seguintes elementos, 
com interesse para a decisão do recurso: 
- o arguido foi condenado, nos presentes 
autos, por sentença proferida em 1/2/08 e da 
qual não interposto recurso, pela prática, em 
29/12/06, de um crime de condução em 
estado de embriaguez, na pena de 10 meses 
de prisão, cuja execução foi suspensa pelo 
período de 12 meses, com acompanhamento 
do IRS e sujeição a adequado tratamento 
médico (ao qual deu o seu consentimento) no 
que concerne ao seu comportamento aditivo, 
e em 2 anos de proibição de conduzir; 
- do CRC que se encontrava junto aos autos 
(cfr. fls. 49-53) quando foi proferida aquela 
decisão, retira-se que o arguido havia 
anteriormente sofrido as seguintes 
condenações: 
1. pela prática, em 28/8/93, de um crime de 
condução em estado de embriaguez, foi 
condenado, por sentença proferida em 
28/8/93, em 90 dias de multa, pena já extinta 
pelo cumprimento; 
2. pela prática, em 18/7/97, de um crime de 
condução em estado de embriaguez, foi 
condenado, por sentença proferida em 
19/7/97, em 90 dias de multa e em 4 meses 
de proibição de conduzir, pena já extinta pelo 
cumprimento; 
3. pela prática, em 22/2/04, de um crime de 
condução em estado de embriaguez e de um 
crime de desobediência, foi condenado, por 
sentença proferida em 25/5/05, em 5 meses 
de prisão, substituídos por multa, e em 70 
dias de multa, bem como 10 meses de 
proibição de conduzir, pena já extinta pelo 
cumprimento; 
4. pela prática, em 10/10/04, de um crime de 
condução em estado de embriaguez, foi 
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condenado, por sentença proferida em 
9/1/06, em 135 dias de multa, pena já extinta 
pelo cumprimento; 
5. pela prática, em 7/9/04, de um crime de 
condução em estado de embriaguez e de um 
crime de desobediência, foi condenado, por 
sentença proferida em 13/11/06, em 150 dias 
de multa e em 1 ano de proibição de 
conduzir, pena já extinta pelo cumprimento; 
6. pela prática, em 23/4/06, de um crime de 
condução em estado de embriaguez e de um 
crime de desobediência, foi condenado, por 
sentença proferida em 28/2/07, em 6 meses 
de prisão, substituídos por multa, e em 14 
meses de proibição de conduzir; 
- no relatório de acompanhamento elaborado 
pelos serviços do IRS e junto aos autos em 
16/9/08 (cfr. fls. 126-128) vem referido que: 
“Na sequência da marcação de consulta de 
alcoologia, o arguido compareceu à primeira 
consulta, na Delegação Regional do Norte – 
Unidade de Alcoologia, no Porto, no dia 05 de 
Agosto de 2008, acatou as orientações dadas 
pelo médico assistente e tem a próxima 
designada para 02 de Outubro de 2008. 
No âmbito do presente acompanhamento, 
B………. tem comparecido às entrevistas 
mensais determinadas neste serviço de 
reinserção social, no âmbito dos quais tem 
mostrado colaboração/adesão ao que lhe é 
solicitado. No global, ainda que muito 
lentamente tem vindo a indiciar uma evolução 
positiva da sua conduta.”; 
- no segundo relatório elaborado pelos 
mesmos serviços e junto aos autos a 7/4/09, 
menciona-se que “O arguido frequentou 
assiduamente as consultas de alcoologia 
designadas na Unidade de Alcoologia, no 
Porto, das quais teve alta clínica em 
30/10/2008. Segundo aferimos, no âmbito 
das mesmas foi cooperante ao que lhe foi 
solicitado. 
No âmbito do presente acompanhamento o 
arguido compareceu a todas as entrevistas 
mensais agendadas neste serviço de 
reinserção social. Neste contexto apresentou 
um comportamento ajustado e de colaboração 
ao que era estabelecido, tendo estas tido 
como objectivo a supervisão do cumprimento 
das injunções impostas e a sensibilização do 
arguido à adopção de uma conduta que se 
pretende mais normativa. Apesar da sua 
adesão, afigura-se-nos, nem sempre revelou 
a necessária consciência ou ter 
convenientemente interiorizado a gravidade 
dos ilícitos que culminaram no seu 
envolvimento com o sistema judicial.”; 
- posteriormente foi solicitado CRC 
actualizado do arguido (junto a fls. 210-219 ), 
o qual regista, além das já referidas e daquela 
que sofreu nos presentes autos, as seguintes 
condenações: 
7. pela prática, em 25/9/07, de um crime de 
condução em estado de embriaguez, foi 
condenado, por sentença proferida em 

29/10/07, em 1 ano de prisão com execução 
suspensa por 1 ano, com sujeição a deveres; 
8. pela prática, em 12/6/07, de um crime de 
condução em estado de embriaguez, foi 
condenado, por sentença proferida em 
31/10/07, em 7 meses de prisão com 
execução suspensa por 12 meses, com 
sujeição a deveres, e proibição de conduzir 
por 10 meses; 
9. pela prática, em 22/11/07, de um crime de 
condução em estado de embriaguez, foi 
condenado, por sentença proferida em 
17/12/07, em 9 meses de prisão com 
execução suspensa por 1 ano, com sujeição a 
deveres, e proibição de conduzir por 2 anos; 
10. pela prática, em 19/7/07, de um crime de 
condução em estado de embriaguez, foi 
condenado, por sentença proferida em 
15/1/08, em 8 meses de prisão com execução 
suspensa por 1 ano, e proibição de conduzir 
por 15 meses; 
11. pela prática, em 28/1/07, de um crime de 
condução em estado de embriaguez, foi 
condenado, por sentença proferida em 
3/11/08, em 12 meses de prisão com 
execução suspensa por 12 meses, com 
regime de prova, e proibição de conduzir por 
18 meses; 
- o MºPº promoveu, então, que, antes de 
mais, se notificasse o arguido para comprovar 
nos autos o tratamento por si efectuado ao 
seu problema de alcoolismo; 
- na sequência foi proferido, em 12/6/09, o 
despacho recorrido, que é do seguinte teor: 
 
B………. foi condenado, por sentença de 
01.02.08, transitada em julgado a 21.02.08, 
na pena de 10 meses de prisão, suspensa na 
sua execução por 12 meses com 
acompanhamento pelo IRS e sujeição do 
arguido a adequado tratamento médico no 
que concerne ao seu comportamento aditivo. 
Já decorreu o período de suspensão da pena. 
Como resulta de fls. 128 o arguido 
compareceu na sua primeira consulta de 
alcoologia - Direcção Regional do Norte, 
Unidade de Alcoologia - no dia 05.08.08, 
tendo acatado as orientações dadas pelo 
médico assistente e foi-lhe agendada nova 
consulta para 02.10.08. 
Em 07.04.09, veio o IRS informar os autos 
que o arguido frequentou assiduamente as 
consultas de alcoologia que lhe foram 
marcadas, das quais teve alta clínica em 
30.10.08, tendo, no âmbito das mesmas sido 
cooperante com o que lhe foi solicitado. - cfr. 
fls. 197. 
Afigura-se-nos pois, salvo melhor opinião, que 
a regra de conduta de que dependia a 
suspensão da execução da pena - sujeição do 
arguido a adequado tratamento médico no 
que concerne ao seu comportamento aditivo -
se mostra cumprida e devidamente 
comprovada nos autos, pelo que se indefere o 
requerido a fls. 221. 
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Mais consta da supra referida informação que 
o arguido compareceu a todas as entrevistas 
mensais agendadas no IRS, tendo 
demonstrado um comportamento ajustado e 
de colaboração. 
Temos pois que o arguido cumpriu com as 
regras impostas. 
Do certificado do registo criminal do(a/s) 
arguido(a/s), resulta que durante esse 
período o(a/s) arguido{a/s) não 
cometeu(ram), nem foi(ram) condenado(a/s) 
por qualquer facto ilícito, nem se vislumbram 
outros motivos que possam levar à revogação 
da(s) suspensão(ões) decretada(s), pelo que 
atento do disposto nos art. 57°, n.° 1, do 
C.P., e verificado o decurso do prazo da 
referida suspensão, declaro extinta(s) a(s) 
pena(s) àquele(a/s) aplicada(s). 
Boletim à DSIC. 
Notifique. 
 
- ainda antes da interposição de recurso, foi 
junta aos autos certidão de uma nova 
condenação do arguido, mais uma vez pela 
prática, desta feita em 15/7/08, de um crime 
de condução em estado de embriaguez, 
proferida em 18/7/08 e transitada em 
14/5/09, na qual lhe foi aplicada a pena de 1 
ano de prisão efectiva e proibição de conduzir 
por 3 anos ( cfr. fls. 231-237); 
- e, já depois de interposto recurso, nova 
certidão foi junta, atestando mais uma 
condenação, também pela prática (aqui, em 
27/12/08) de um crime de condução em 
estado de embriaguez, proferida em 26/1/09 
e confirmada por acórdão de 1/7/09, na qual 
lhe foi aplicada a pena de 12 meses de prisão, 
a ser executada em regime de permanência 
na habitação, com fiscalização por meios 
técnicos de controlo à distância, e proibição 
de conduzir por 28 meses (cfr. fls. 256-282). 
 
3. O Direito 
O âmbito do recurso é delimitado pelas 
conclusões extraídas pelo recorrente da 
respectiva motivação, sendo apenas as 
questões aí sumariadas as que o tribunal de 
recurso tem de apreciar[1], sem prejuízo das 
de conhecimento oficioso. 
No caso dos autos, face às conclusões da 
motivação do recurso, as questões essenciais 
que importa decidir reconduzem-se a 
determinar se os elementos constantes dos 
autos permitiam concluir que o arguido 
cumpriu a condição que lhe foi imposta e se 
inexistiam motivos que pudessem conduzir à 
revogação da suspensão ou, pelo menos, à 
aplicação de uma das medidas previstas no 
art. 55º do C. Penal. 
 
O recorrente defende que esse cumprimento 
não resulta da informação vertida no relatório 
do IRS e que foi omitida a realização de 
diligências destinadas a apurar das razões 
pelas quais nele vem referido que o arguido 

não terá interiorizado a gravidade do ilícito 
por cuja prática por condenado. 
 
Vejamos. 
Como resulta do disposto no art. 50º do C. 
Penal (diploma ao qual pertencerão os 
preceitos adiante citados sem menção 
especial), a aplicação da pena substitutiva 
nele prevista assenta num juízo de prognose 
positiva acerca do comportamento futuro do 
agente do crime que permita ao tribunal 
“concluir que a simples censura do facto e a 
ameaça da prisão realizam de forma 
adequada e suficiente as finalidades da 
punição”.  
No nº 1 do art. 40º vêm indicadas as 
finalidades da punição como sendo a 
protecção de bens jurídicos e a reintegração 
do agente na sociedade. No que concerne às 
penas de substituição, o critério geral que 
preside à sua aplicação e escolha assenta em 
finalidades “exclusivamente preventivas, de 
prevenção especial e de prevenção geral, não 
finalidades de compensação da culpa”[2], 
com prevalência para as considerações de 
prevenção especial de socialização (que 
passam necessariamente pela interiorização 
do valor ofendido e determinação de futuro 
comportamento não lesivo de bens jurídicos 
com protecção criminal), relativamente às 
quais a prevenção geral, sob a forma de 
conteúdo mínimo de prevenção de integração 
indispensável à defesa do ordenamento 
jurídico, funciona como limite para a sua 
actuação. 
Assim, a finalidade essencial visada pelo 
instituto da suspensão é a ressocialização do 
agente, na vertente da prevenção da 
reincidência – e apenas nesta, já que a lei 
apenas pretende que ele não torne a 
delinquir, e não corrigir ou melhorar as suas 
concepções pessoais acerca da vida e do 
mundo -, cujas probabilidades de êxito são 
aferidas, no momento da decisão, em função 
dos indicadores enumerados no nº 1 do art. 
50º. É, pois, sobre estes que há-de assentar o 
prognóstico relativo ao comportamento futuro 
do agente e que, sendo favorável, imporá o 
decretamento da suspensão, a menos que a 
ela se oponham irrenunciáveis exigências de 
defesa do ordenamento jurídico. 
A lei prevê quatro modalidades para a 
suspensão da execução da pena (simples, 
subordinada ao cumprimento de deveres, com 
imposição de regras de conduta ou 
acompanhada de regime de prova), a 
possibilidade de modificação das condições da 
suspensão em caso de incumprimento culposo 
dos deveres ou regras de conduta impostos, 
no art. 55º, bem como as causas 
determinativas da sua revogação, 
estabelecidas no nº 1 do art. 56º e traduzidas 
em anomalias graves, imputáveis ao 
condenado, que se venham a registar no 
decurso do período da suspensão, sendo uma 
delas a infracção grosseira ou repetida dos 
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deveres ou regras de conduta impostos ou o 
plano de reinserção social e a outra o 
cometimento de crime pelo qual ele venha a 
ser condenado, quando seja evidente que as 
finalidades que estavam na base da 
suspensão não puderam, por meio dela, ser 
alcançadas. Refira-se, ainda, que, não se 
encontrando a revogação ou a prorrogação da 
suspensão legalmente adscritas a um prazo 
que não pudesse ultrapassar o da suspensão, 
podem as mesmas vir a ter lugar num 
momento posterior ao fim do período que 
para ela haja sido fixado[3]. Decorrido o 
período da suspensão e não havendo motivos 
que possam conduzir à sua revogação 
(nomeadamente os previstos no nº 2 do art. 
57º, ou seja, a pendência de processo por 
crime que possa determinar a sua revogação 
ou incidente por falta de cumprimento dos 
deveres, das regras de conduta ou do plano 
de reinserção), deve a pena ser declarada 
extinta, de harmonia com o disposto no nº 1 
do art. 57º. 
 
Do que acabámos de expor, conjugado com 
os elementos apurados nos autos (mesmo 
sem levar em linha de conta as condenações 
de que só houve conhecimento em data 
posterior à prolação do despacho recorrido), 
conclui-se de forma inequívoca que assiste 
inteira razão ao recorrente e que a declaração 
de extinção da pena foi, no mínimo, 
prematura.  
De facto, embora do CRC que se encontrava 
junto aos autos na data em que foi proferido 
o despacho recorrido não conste qualquer 
condenação pela prática de crimes durante o 
período da suspensão[4] e dos relatórios de 
acompanhamento acima aludidos resulte que 
o arguido cumpriu – formalmente – a 
condição que lhe foi imposta para a 
suspensão da execução da pena em que foi 
condenado (comparecendo a todas as 
entrevistas e consultas de alcoologia 
agendadas, respectivamente, pelos serviços 
de reinserção social e pela Unidade de 
Alcoologia competente), o certo é que, não 
obstante a alta clínica que por esta última lhe 
foi dada, subsistem sérias dúvidas de que 
haja, no caso, sido alcançada a finalidade 
primordial que preside à pena de substituição 
aplicada. Ou seja, independentemente de ter 
sido (se é que o foi – e o facto de ter voltado 
a conduzir em estado de embriaguez em 
27/12/08, posteriormente à data em que 
aquela alta foi dada, até constitui sério 
indicador de que assim não sucedeu) 
alcançada a cura do arguido do seu problema 
de alcoolismo - desejável, mas não 
constituindo o objectivo da suspensão que 
visa, tão só, que ele não volte a delinquir, e, 
nomeadamente, que não torne a conduzir 
alcoolizado -, não é possível concluir que a 
prevenção da reincidência foi devidamente 
acautelada quando o arguido ainda não 
demonstrou ter interiorizado 

convenientemente a gravidade da condução 
em estado de embriaguez que reiteradamente 
vem praticando e que lhe determinou tanto a 
presente, como várias outras condenações. 
Impunha-se, pois, e como bem aponta o 
recorrente, a realização de diligências 
tendentes a determinar se, efectivamente, a 
condição imposta se podia considerar, ou não, 
como integralmente cumprida, não só do 
ponto de vista formal, mas também do ponto 
de vista substancial. Não tendo sido 
realizadas, como não o foram, não se podia 
ter concluído, sem mais, que inexistiam 
motivos que pudessem conduzir à revogação 
da suspensão e, decorrentemente, considerar 
como preenchidos os pressupostos da 
extinção da pena. 
Refira-se, ademais, que o tribunal recorrido 
ignorou olimpicamente o facto (já evidenciado 
no CRC que ao tempo da prolação do 
despacho recorrido se encontrava junto aos 
autos) de várias das penas aplicadas ao 
arguido se encontrarem em concurso com a 
que lhe foi aplicada nestes autos – em 
concreto, as que o foram em decisões, 
transitadas em julgado, proferidas em data 
posterior àquela em que os factos destes 
autos foram praticados e que correspondem a 
crimes praticados em data anterior àquela em 
que transitou a sentença condenatória 
proferida nestes autos -, não diligenciando 
pela observância do que impõe o disposto nos 
arts. 77º e 78º do C. Penal (ao que não 
constitui obstáculo o facto de em causa 
estarem penas suspensas, como o vem 
considerando a jurisprudência largamente 
maioritária[5] e a doutrina mais autorizada[6] 
e corresponde ao entendimento que também 
perfilhamos), nem oferecendo quaisquer 
razões para assim não proceder. 
Isto dito, e sem necessidade de mais 
alongadas considerações, só nos resta 
concluir que os elementos que ao tempo da 
prolação do despacho recorrido constavam 
dos autos não consentiam a apreciação que 
acerca deles foi feita no sentido de que havia 
sido devidamente cumprida a condição 
imposta, e a conclusão de que se verificavam 
os pressupostos para declarar extinta a pena 
aplicada ao arguido. E, assim sendo, dúvidas 
não restam de que deve proceder o recurso.  
 
4. Decisão 
Nos termos e pelos fundamentos expostos, 
julgam o recurso procedente e revogam o 
despacho recorrido, determinando que seja 
substituído por outro que determine o 
prosseguimento dos autos com a realização 
das diligências pertinentes para determinar, 
nomeadamente, se existem ou não 
fundamentos que possam conduzir à 
revogação da suspensão ou à aplicação do 
disposto no art. 55º do C. Penal, bem como 
para tomar posição acerca da questão do 
concurso de crimes. 
Sem tributação. 
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Porto, 25 de Novembro de 2009 
Maria Leonor de Campos Vasconcelos Esteves 
Vasco Rui Gonçalves Pinhão Martins de Freitas 
____________________________ 
[1] (cfr. Prof. Germano Marques da Silva, 
"Curso de Processo Penal" III, 2ª ed., pág. 
335 e jurisprudência uniforme do STJ (cfr. Ac. 
STJ de 28.04.99, CJ/STJ, ano de 1999, p. 196 
e jurisprudência ali citada). 
[2] cfr. Fig. Dias, Direito Penal Português, As 
Consequências Jurídicas do Crime, pág. 331, 
obra que aqui seguimos de perto. 
[3] cfr. idem, ibidem, pág. 358. 
[4] O desfasamento entre o decurso deste e o 
funcionamento da justiça não permitiu 
verificar que, em 15/7/08, portanto em pleno 
período da suspensão, o arguido havia sido 
novamente detectado a conduzir em estado 
de embriaguez, facto por que veio a ser 
condenado. 
[5] cfr., entre muitos outros, os Acs. STJ 
25/9/08, proc. nº 08P2891, 4/12/08, proc. nº 
08P3628, 14/1/09, proc. nº 08P3975, 
22/1/09, proc. nº 08P3631, e 27/1/09, proc. 
nº 08P4032. 
[6] cfr. Fig. Dias, ob. cit., pág. 285 e Paulo Dá 
Mesquita, O Concurso de Penas, pág. 95. 
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Sumário nº 7071 
 
 
 
Proc. n.º 3906-08  
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da 

Relação do Porto: 
 
O Ministério Público procedeu a inquérito com 
vista a apurar eventual responsabilidade 
criminal da denunciada B………., Ldª. Findo o 
Inquérito, porque entendeu que os factos 
denunciados não constituíam crime, ordenou 
o seu arquivamento, nos termos do art.º 277º 
n.º 1[1] do Código Processo Penal. 
Em requerimento dirigido ao JIC, a assistente 
requereu a abertura de instrução. 
O juiz considerando que o requerimento de 
abertura de instrução não contém os 
elementos necessários para a abertura e 
realização de instrução, uma vez que a 
assistente omite a narração dos factos 
constitutivos do tipo de crime, nomeadamente 
dos elementos subjectivos do tipo concluiu 
que a instrução é legalmente inadmissível 
pelo que indeferiu a abertura de instrução 
determinando o arquivamento dos autos.  
Inconformado recorre a assistente, alegando 
em síntese que o requerimento de abertura 

não está sujeito a formalidades especiais 
tendo a recorrente narrado no seu 
requerimento factos suficientes de se terem 
verificado os pressupostos de que depende a 
aplicação à arguida de uma pena. Mesmo que 
tal se verificasse devia o JIC convidar a 
recorrente a colmatar o requerimento de 
instrução. 
O Ministério Público respondeu no sentido de 
ser mantido o despacho recorrido. 
Nesta Relação o Ex.mo Procurador Geral 
Adjunto foi de parecer que o recurso não 
merece provimento pelas razões já constantes 
do despacho recorrido quer da resposta do 
Ministério Público. Acrescenta que a instrução 
não se destina a colmatar as deficiências do 
inquérito, existindo para tal a reclamação 
hierárquica. Finalmente que a instrução 
pressupõe sempre que seja dirigida contra 
quem já tenha sido constituído arguido no 
inquérito, o que no caso não acontece, pois 
ninguém foi constituído como tal. 
Dado cumprimento ao art.º 417º n.º 2 do 
Código Processo Penal a recorrente veio 
sustentar que deve ser declarada a nulidade 
insanável por falta de promoção do Ministério 
Público, por não terem sido praticados actos 
legalmente obrigatórios, bem como a falta de 
inquérito devendo ser anulados todos os actos 
remetendo-se os autos à fase de inquérito. 
 
O Direito: 
As questões essenciais a abordar estão 
suficientemente definidas nas conclusões de 
recurso.  
 
A primeira questão consiste em saber se o 
requerimento de abertura de instrução 
apresentado pela assistente, ora recorrente, 
satisfaz, ou não, os condicionalismos que a lei 
lhe impõe. 
Nesta matéria disciplina o art.º 287º n.º 2 do 
Código Processo Penal. Este normativo 
começa com um enganador “não está sujeito 
a formalidades especiais, quando o certo é 
que, principalmente o requerimento do 
assistente, está sujeito a formalidades 
especiais. O requerimento de instrução que 
não está sujeito a formalidades especiais é 
apenas o do arguido.  
O texto do art.º 287º n.º 2 do Código 
Processo Penal é enganador dado que depois 
de afirmar que o requerimento de instrução 
não está sujeito a formalidades especiais, 
exige que o requerimento contenha, em 
súmula, as razões de facto e de direito de 
discordância relativamente à 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 
outros, se espera provar, sendo ainda 
aplicável ao requerimento do assistente o 
disposto no artigo 283º, n.º 3, alíneas b) e c). 
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Ora o artigo 283º n.º 3, alíneas b) e c), 
dispõe, com as devidas correcções: 
3. O requerimento 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 deva ser 
aplicada; 
(...) 
c) A indicação das disposições legais 
aplicáveis. 
 
Partindo deste quadro legal é entendimento 
pacifico que o requerimento de abertura de 
instrução do assistente deve conter, entre o 
mais, uma acusação[2]. E compreende-se 
porquê: o arguido é pronunciado pelos factos 
constantes do requerimento do assistente, 
pois não há lugar a uma nova acusação, nem 
o juiz se pode substituir ao assistente na 
tarefa de carrear factos para a pronúncia, pois 
a decisão instrutória é nula na parte em que 
pronunciar o arguido por factos que 
constituam alteração substancial dos descritos 
no requerimento para abertura de instrução, 
artºs 308º e 309º do Código Processo Penal.  
Como salienta F. Dias, RPCC, 8, 2, pág. 211, 
a instrução é um mecanismo de controlo da 
decisão do Ministério Público de submeter ou 
não a causa a julgamento e não um 
suplemento de investigação, o que colidiria 
necessariamente com a estrutura acusatória 
do processo penal. Só assim se respeita, 
formal e materialmente, a acusatoriedade do 
processo; só assim o arguido sabe quais os 
factos que lhe são imputados, podendo 
exercer eficazmente o contraditório; só assim 
se delimita o objecto do processo e se vincula 
tematicamente o tribunal impedindo um 
alargamento arbitrário desse objecto. 
Lido o requerimento da assistente, constata-
se que não cumpre o legalmente imposto. A 
assistente omite a narração sintética dos 
factos constitutivos do tipo de crime, 
nomeadamente dos elementos subjectivos do 
tipo de ilícito. 
 
A segunda questão é a de saber se a 
assistente devia ter sido convidada a 
aperfeiçoar o seu requerimento de abertura 
de instrução. A resposta é negativa. Como o 
Supremo Tribunal de Justiça já teve 
oportunidade de dizer no Acórdão n.º 7/2005. 
D.R. n.º 212, Série I-A de 2005-11-04, não 
há lugar a convite ao assistente para 
aperfeiçoar o requerimento de abertura de 
instrução, apresentado nos termos do artigo 
287.º, n.º 2, do Código de Processo Penal, 
quando for omisso relativamente à narração 
sintética dos factos que fundamentam a 
aplicação de uma pena ao arguido. E 

compreende-se a razão. Dada a função do 
requerimento para abertura da instrução por 
parte do assistente, existe uma semelhança 
substancial entre tal requerimento e a 
acusação. Daí que o artigo 287º, n.º 2, 
remeta para o artigo 283º, n.º 3, alíneas b) e 
c), ambos do Código de Processo Penal, ao 
prescrever os elementos que devem constar 
do requerimento para a abertura da instrução. 
Assim, o assistente tem de fazer constar do 
requerimento para abertura da instrução 
todos os elementos mencionados nas alíneas 
referidas do n.º 3 do artigo 283º do Código 
de Processo Penal. Tal exigência decorre de 
princípios fundamentais do processo penal, 
nomeadamente das garantias de defesa e da 
estrutura acusatória. É, portanto, uma 
solução suficientemente justificada e, por 
isso, legitimada. De resto, a exigência feita ao 
assistente na elaboração do requerimento 
para abertura de instrução é a mesma que é 
feita ao Ministério Público no momento em 
que acusa. Em face destas considerações, 
concluiu o Tribunal Constitucional[3], que a 
exigência de indicação expressa dos factos e 
das disposições legais aplicáveis no 
requerimento para abertura de instrução 
apresentado pelo assistente, não constitui 
uma limitação efectiva do acesso do direito e 
aos tribunais. Com efeito, o rigor na 
explicitação dos fundamentos da pretensão 
exigido aos sujeitos processuais (que são 
assistidos por advogados) é condição do bom 
funcionamento dos próprios tribunais e, nessa 
medida, condição de um eficaz acesso ao 
direito. 
 
A última questão tem a ver com a 
constituição de arguido. 
A pessoa colectiva pode ser arguida no 
processo penal, sendo representada nos 
termos legais e estatutários. No caso a 
denunciada não foi constituída arguida 
durante o inquérito e não tinha, 
necessariamente, que ser constituída arguida, 
adiantamos desde já. 
Durante o inquérito a constituição de arguido 
apenas é obrigatória, entre outras situações 
que não relevam no caso, logo que correndo 
inquérito contra pessoa determinada em 
relação à qual haja suspeita fundada da 
prática de crime, esta prestar declarações 
perante qualquer autoridade judiciária ou 
órgão de polícia criminal, art.º 58º n.º1 al. a) 
do Código de Processo Penal. No caso, como o 
Ministério Público entendeu que não existia 
suspeita fundada da prática de crime, o 
representante da pessoa colectiva não chegou 
a prestar declarações perante autoridade 
judiciária ou OPC, tanto mais que se afigurava 
ao Ministério Público que estava em causa 
apenas «um problema contratual». Neste 
contexto, não chegou a ocorrer a constituição 
de arguido. Procedimento correcto e a salvo 
de qualquer observação. 
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A jurisprudência do Acórdão n.º 1/2006[4] do 
Supremo Tribunal de Justiça – a falta de 
interrogatório como arguido, no inquérito, de 
pessoa determinada contra quem o mesmo 
corre, sendo possível a notificação, constitui a 
nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, 
alínea d), do Código de Processo Penal – tem 
de ser actualizada e interpretada em 
conjugação com as alterações da Reforma de 
2007, nomeadamente o acrescento que 
introduziu no art.º 58º n.º1 al. a) ao exigir 
para a constituição de arguido em inquérito a 
suspeita fundada da prática de crime, que não 
constava do art.º 58º do Código de Processo 
Penal à data em que foi firmada aquela 
jurisprudência. A constituição como arguido 
em inquérito deixou de ter, no caso da al. a) 
do n.º1 do art.º 58º do Código de Processo 
Penal, o carácter automático que tinha antes 
da Reforma. 
Por outro lado a falta de constituição como 
arguido durante o inquérito não inviabiliza, ao 
contrário do que diz o Ex.mo Procurador Geral 
Adjunto, o requerimento de abertura de 
instrução por parte da assistente contra a 
pessoa denunciada. Não nos parece correcta a 
afirmação de que a abertura de instrução 
pressupõe sempre que seja dirigida contra 
quem já tenha sido constituído arguido. O 
requerimento de abertura de instrução do 
assistente pode visar uma pessoa que não é 
arguido mas meramente suspeito ou 
denunciado no inquérito que o Ministério 
Público arquivou. Esse requerimento de 
abertura de instrução não pode ser, por essa 
razão, indeferido, já que não configura 
«inadmissibilidade da instrução», art.º 287º 
n.º3 do Código de Processo Penal, antes tem 
como consequência que aquele contra quem 
foi requerida e admitida[5] a abertura de 
instrução assume automaticamente a 
qualidade de arguido, art.º 57ºn.º1 do Código 
de Processo Penal. 
 
Dadas as precedentes considerações conclui-
se que a falta de constituição de arguido 
durante o inquérito também não configura, no 
caso, a nulidade do art.º 119º al. b) – falta de 
promoção do processo – ou d) – falta de 
inquérito – do Código de Processo Penal. No 
caso, estava em causa crime para cujo 
procedimento o Ministério Público tinha 
legitimidade. Recebida a denúncia o Ministério 
Público ordenou a autuação, fls. 2, como 
inquérito que tramitou realizando as 
diligências que entendeu, actividade que está 
na sua inteira disponibilidade, e a final 
encerrou com despacho de arquivamento. 
Não existe assim falta de promoção nem de 
inquérito. 
Donde improcedem todas as pretensões da 
recorrente. 
 
Decisão: 
Julga-se improcedente o recurso e mantém-se 
o despacho recorrido. 

Custas pela assistente fixando-se a taxa de 
justiça em 3 UC. 
Notifique. 
 
Porto, 25 de Novembro de 2009 
António Gama Ferreira Ramos 
Manuel Ricardo Pinto da Costa e Silva 
_____________________________ 
[1] O Ministério Público procede ao 
arquivamento do inquérito, logo que tiver 
recolhido prova bastante de se não ter 
verificado crime, de o arguido não o ter 
praticado a qualquer título ou de ser 
legalmente inadmissível o procedimento. 
[2] Sugestivamente diz Germano Marques da 
Silva, Curso de Processo Penal, III, pág.134, 
tendo-se o Ministério Público abstido de 
acusar, nos termos do art.º 277º, se o 
assistente entender que deveria ter sido 
deduzida acusação, em conformidade com o 
art.º 283º, pode acusar, requerendo para 
tanto a abertura da instrução. Também Maia 
Gonçalves, Código de Processo Penal, 
Anotado, em comentário ao art.º 287º é 
taxativo: o requerimento deverá revestir os 
requisitos de uma acusação. 
[3] Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 
358/2004, citado. 
[4] D.R. n.º 1, Série I-A de 2006-01-02 
[5] Apesar da exigência e admitida a abertura 
não constar do texto legal está pressuposta 
no texto legal. 
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Sumário nº 7072 
 
 
 
Rec.nº.3690/05.4TDPRT – .ºjuízo criminal do 
Porto 
Violação do segredo de justiça – Sucessão de 
leis no tempo.  
 
 
Acordam, em conferência, no tribunal da 
Relação do Porto: 
 
Nos autos com processo comum singular, em 
referência, que correm termos no .ºjuízo 
criminal do Porto, foi proferida a seguinte 
decisão: 
 
“Aos arguidos B………., director do C………. e 
D………., jornalista de profissão, são 
imputados, factos que consubstanciam a 
prática em co-autoria material de um crime 
de violação de segredo de justiça p.p. pelo 
artº 371º nº1 do Cod. Penal e artº 30º nº2 da 
Lei 2/99 de 13 de Janeiro, pelos factos que 
constam do despacho de pronúncia de fls.398 
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a 402 que aqui se dá por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais.  
O tipo legal previsto no art. 371º, nº 1, do 
CP, sob a epígrafe Violação do Segredo de 
Justiça, estatui que:  
“Quem ilegitimamente der conhecimento, no 
todo ou em parte, do teor de acto de processo 
penal que se encontre coberto por segredo de 
justiça, ou a cujo decurso não for permitida a 
assistência do público em geral, é punido com 
pena até 2 anos de prisão ou com pena de 
multa até 240 dias, salvo se outra pena for 
cominada pela lei do processo.”  
Consequentemente a definição da noção de 
segredo de justiça e a extensão deste deve 
ser procurada na legislação adjectiva. 
O regime de segredo de justiça encontra-se 
regulado no art. 86, do CPP.  
Dispunha o art. 86º, nº 1, do CPP, na 
redacção introduzida pela Lei nº 59/98, de 25 
de Agosto, que:  
“O processo penal é, sobre pena de nulidade, 
público, a partir da decisão instrutória ou, se 
a instrução não tiver lugar, do momento em 
que já não pode ser requerida. O processo é 
público a partir do recebimento do 
requerimento a que se refere o art. 287º, nº 
1, al. a), se a instrução for requerida apenas 
pelo arguido e este, no requerimento, não 
declarar que se opõe à publicidade”.  
No nº 4 do citado artigo estatuía-se que: 
“O segredo de justiça vincula todos os 
participantes processuais, bem como as 
pessoas que, por qualquer título, tiverem 
tomado contacto com o processo e 
conhecimento de elementos a ele 
pertencentes, e implica as proibições de: 
a) Assistência à prática ou tomada de 
conhecimento do conteúdo de acto processual 
a que não tenham o direito ou o dever de 
assistir;  
b) Divulgação da ocorrência de acto 
processual ou dos seus termos, 
independentemente do motivo que presidir a 
tal divulgação.” 
À data da prática dos factos descritos na 
acusação e pronúncia, vigorava o segredo de 
justiça em toda a fase de inquérito até ao 
momento em que não pudesse ser requerida 
a instrução.  
Assim o acto processual mencionado na 
notícia publicada no C………. encontrava-se 
abrangido pelo segredo de justiça, já que 
apesar de ter sido já deduzida acusação ainda 
decorria o prazo legal para requerer a 
abertura de instrução. 
Com as alterações introduzidas pela Lei nº 
48/2007, de 29 de Agosto, que entrou em 
vigor a 15 de Setembro de 2007, o processo 
penal passou a observar a regra da 
publicidade -art. 86º, nº 1, do CPP. 
A narração dos actos processuais ou 
reprodução dos seus termos pelos meios de 
comunicação social é um dos corolários dessa 
publicidade – artº86º, nº 6, al. b), do CPP.  

Não estando os factos dos autos integrados 
na excepção à regra da publicidade prevista 
no nº 7, do art. 86º, do CPP (“a publicidade 
não abrange os dados relativos à reserva da 
vida privada que não constituam meios de 
prova”) temos que, presentemente, a matéria 
de facto vertida na douta acusação pública 
não se encontra submetida a segredo de 
justiça.  
Dito de outro modo, os actos cuja prática é 
imputada aos arguidos na acusação não 
estão, à luz do actual regime legal, cobertos 
pelo segredo de justiça, sendo permitida a 
sua integral divulgação noticiosa através dos 
órgãos de comunicação social. Sendo a regra 
actualmente a da publicidade da fase de 
inquérito a conduta dos arguidos encontra-se, 
por isso, fora do âmbito da tutela penal 
assegurada pelo art. 371º, nº 1, do CP, não 
consubstanciando a prática de um qualquer 
ilícito.  
A descrita evolução legislativa não configura, 
contudo, uma descriminalização.  
A lei nova não suprimiu o segredo de segredo 
de justiça, retirou-lhe no entanto o carácter 
de regra, passando a ser a excepção, 
introduzindo-lhe novas exigências legais.  
Não ocorreu uma despenalização, 
continuando a existir o tipo legal de crime de 
violação do segredo de justiça, p. e p. pelo 
art. 371º, nº 1, do CP.  
Contudo o actual regime, ao comprimir as 
circunstâncias em que tal violação pode 
ocorrer, consagra um regime mais favorável 
já que os novos elementos especificadoras 
introduzidos no tipo previsto no art. 371º, 
nº1, do CP, que resultam reflexamente da 
entrada em vigor da Lei nº 48/2007, de 29 de 
Agosto, restringem o âmbito de aplicação da 
norma. (Cfr, neste sentido, Ac. Relação de 
Coimbra de 11/06/08).  
Concluindo, verifica-se uma redução da 
extensão do âmbito de protecção penal do 
crime de violação do segredo de justiça.  
Atento o exposto, nos termos do art. 2º, nº 4, 
do CP, por aplicação retroactiva do regime 
legal mais favorável aos arguidos, previsto no 
art. 371º, nº1, do CP, com remissão para a 
actual redacção do art. 86º, do CPP, deverá 
ser declarada extinta a responsabilidade 
criminal de B………. e D………, determinando-se 
o correspondente arquivamento dos autos.  
 
DECISÃO:  
 
Pelo exposto, determino declarar extinta, por 
descriminalizada, a responsabilidade criminal 
dos arguidos B………. e D………. .  
Abra vista ao Ministério Publico e, nada 
opondo, ordena-se o subsequente 
arquivamento dos autos. 
Sem efeito o julgamento para hoje designado. 
Notifique. 
Desconvoque. D.N”. 

* 
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Inconformado, o Ministério Público interpôs e 
motivou o presente recurso, concluindo: 
 
«1- Os arguidos encontram-se acusados e 
pronunciados pela prática, em co-autoria 
material, do crime de violação de segredo de 
justiça, ilícito previsto e punível pelo artº371º 
nº1 do Código Penal e artº30º nº2 da Lei 
2/99 de 13 de Janeiro. 
2- Embora o crime de violação de segredo de 
justiça se encontre previsto no artº371º nº1 
do Código Penal, contém conceitos cujo 
esclarecimento e conteúdo exigem a remissão 
para as normas processuais penais, 
nomeadamente, para os artºs 86º, 88º e 89º 
do CPP. 
3- Os factos ocorreram, em 2005, antes da 
entrada em vigor da Lei 48/2007 de 29 de 
Agosto que, alterando a redacção do artº86º 
do CPP, veio introduzir a regra da publicidade, 
em todo o processo penal (ressalvadas 
algumas e substanciais excepções, durante a 
fase de inquérito). 
4- Porém, as alterações legislativas 
introduzidas pela referida lei 48/2007 de 29 
de Agosto, particularmente, ao texto do 
artº86º do CPP, que afastou a regra do 
segredo de justiça durante a fase de 
inquérito, não operaram a descriminalização 
das condutas praticadas pelos arguidos 
porquanto, 
5- “… só se pode falar de descriminalização… 
quando a lei nova passe a entender como 
lícita ou, pelo menos, como «indiferente para 
o direito penal» uma conduta que, de acordo 
com a legislação vigente ao tempo da 
respectiva prática, se qualificava de ilícita e, 
portanto, se considerava punível, o que não é 
o caso, uma vez que se mantém tutelado o 
segredo de justiça embora com carácter de 
excepção. 
6- A conduta dos arguidos integra, no âmbito 
da nova lei, um acto ilícito punível de espécie 
análoga, … atentatório do mesmo bem 
jurídico, tutelado no direito vigente ao tempo 
em que aquela foi cometida. 
7- A conduta do agente que divulga o teor de 
acto de processo penal coberto por segredo 
de justiça, por respeitar a processo que se 
encontrava numa fase em que, ao tempo e 
por imposição legal, vigorava esse regime, 
não deixou de constituir ilícito punível nos 
quadros da lei nova. 
8- Pelo que… a conduta dos arguidos 
traduzida na divulgação do teor de actos 
processuais penais respeitantes a inquérito 
que se encontrava em segredo de justiça, … 
não se encontra descriminalizada. 
9- Mas ainda que assim se não entenda, 
sempre haverá lugar à qualificação dos factos 
como crime de desobediência simples 
(previsto e punido pelo artº348º do CP) e 
atento o disposto no artº88º nº2 do CPP, cuja 
redacção se mantém inalterada, sendo certo 
que, mesmo que o processo não se encontre 
a coberto do segredo de justiça, não está 

autorizada a reprodução de peças 
processuais… até à sentença em 1ª 
instância…”. 

* 
Na sua resposta, os arguidos concluíram pelo 
não provimento do recurso. 

* 
Subindo os autos, o Senhor Procurador-geral 
adjunto exarou proficiente parecer de 
provimento do recurso e tramitação dos autos 
para julgamento. 

* 
Observado o disposto no atº417º nº2 do Cód. 
Proc. Penal, não houve resposta. 

* 
Apreciando e decidindo: 
 
Este Tribunal conhece de facto e de direito, 
nos termos do art°428° do C.P.P., sendo 
determinado o âmbito do presente recurso, 
exclusivamente de direito, pelas questões 
suscitadas, pelo recorrente, nas respectivas 
conclusões. 
 
A Digna recorrente, propugnando a revogação 
da decisão, suscita as seguintes questões: 
 
I- A lei 48/2007, de 29 de Agosto não operou 
a descriminalização do crime de violação de 
segredo de justiça, previsto e punido no 
artº371º nº1 do Cód. Penal, pelo que devem 
os autos prosseguir para julgamento; 
II- Subsidiariamente, sempre «haverá lugar à 
qualificação dos factos como crime de 
desobediência simples (previsto e punido pelo 
artº348º do CP) e atento o disposto no 
artº88º, nº2 do CPP, cuja redacção se 
mantém inalterada…».  
 
Dissecando a lei: 
À data dos factos objecto do despacho de 
pronúncia, em 2005, dispunha o artº371º nº1 
do Código Penal: 
“Quem ilegitimamente der conhecimento, no 
todo ou em parte, do teor de acto de processo 
penal que se encontre coberto por segredo de 
justiça, ou a cujo decurso não for permitida a 
assistência do público em geral, é punido com 
pena de prisão até 2 anos ou com pena de 
multa até 240 dias, salvo se outra pena for 
cominada para o caso pela lei do processo”. 
 
Sendo tal norma penal em branco, o seu 
conteúdo, âmbito material e correspectivos 
elementos do tipo são descritos nos artigos 
86º a 89º do Código de Processo Penal. 
 
Assim, na sua pertinência e à data dos factos 
e respectiva pronúncia, em 2005, dispunha o 
artº86º nº1 do Código Penal, na redacção da 
lei 59/98, de 25/08: 
“O processo penal é, sob pena de nulidade, 
público, a partir da decisão instrutória ou, se 
a instrução não tiver lugar, do momento em 
que já não pode ser requerida. O processo é 
público a partir do recebimento do 
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requerimento a que se refere o artigo 287º, 
nº1, alínea a), se a instrução for requerida 
apenas pelo arguido e este, no requerimento, 
não declarar que se opõe à publicidade”. 
 
Por isso que, os factos imputados aos 
arguidos no decurso do inquérito e objecto da 
pronúncia, se encontravam então abrangidos, 
ope legis, pelo segredo de justiça e a sua 
inobservância punida nos termos do citado 
artº371º do Código Penal, reportado ainda ao 
disposto no nº4 do artº86º do Código de 
Processo Penal, sem exigência ou verificação 
de qualquer pressuposto formal, 
concretamente, de validação judicial. 
 
Porém, a partir da revisão e alteração 
operada pela Lei nº48/2007, de 29 de Agosto, 
o artigo 86º nº1 do Código Processo Penal 
passou a ter a seguinte redacção: 
“O processo penal é, sob pena de nulidade, 
público, ressalvadas as excepções previstas 
na lei”. 
 
Não obstante, tal regra de publicidade pode 
ser comprimida na fase de inquérito e dar 
lugar à sujeição do processo, durante a fase 
de inquérito e a impulso de qualquer dos 
sujeitos processuais e mesmo do Ministério 
Público, a segredo de justiça, nos termos 
previstos no artº86º nº2 e nº3 do Cód. Proc. 
Penal, mas sempre por decisão do 
competente juiz de instrução.  
 
Com o que é forçosa a conclusão de que 
sendo antes o segredo de justiça, a regra, ope 
legis, durante a fase de inquérito, passou 
agora a ser a excepção, mas ainda assim, 
sempre determinada por decisão judicial. 
 
Tal decisão judicial não preenche ou constitui, 
porém, qualquer elemento do tipo legal de 
crime de violação de segredo de justiça, antes 
constitui, tão só, após a revisão e alteração 
do artº86º do Cód. Proc. Penal operada pela 
Lei nº48/2007, de 29 de Agosto, um mero 
pressuposto ou condição de procedibilidade, 
de natureza processual penal, do crime de 
violação do segredo de justiça. 
 
Assim sendo, a materialidade aparente de tal 
norma processual, sendo de aplicação 
imediata, nos termos do artº5º do Cód. Proc. 
Penal, é-o sem prejuízo da validade dos actos 
realizados na vigência da lei anterior, uma vez 
que não enforma o tipo legal de crime de 
violação de segredo de justiça da pronúncia 
dos arguidos, cominado no artº371º nº1 do 
Cód. Penal vigente à data da prática dos 
factos, cujo regime se mantém idêntico ao 
actualmente em vigor, após a alteração 
operada pelas Leis nº48/2007, de 29 de 
Agosto e 59/007, de 4 de Setembro, ainda 
que agora dependente de decisão judicial. 
 

A dissecada alteração legislativa ao artº86º 
nº1 do Cód. Proc. Penal ocorre quando já se 
mostrava encerrado o inquérito e mesmo 
após o encerramento da instrução, momento 
em que também os autos já não se 
encontravam cobertos pelo segredo de 
justiça, na anterior redacção do mesmo 
normativo processual penal, mas estando já 
consumado o crime imputado aos arguidos. 
 
Não ocorre, pois, uma verdadeira e própria 
sucessão de leis penais no tempo quanto ao 
preenchimento e punição do tipo de crime de 
violação de segredo de justiça, determinante 
da aplicação retroactiva da lei penal mais 
favorável e proibição de aplicação retroactiva 
da lei mais gravosa para os arguidos, nos 
termos do artº2º nº4 do Código Penal. 
 
Na verdade, os factos imputados aos arguidos 
ocorreram em 2005, muito antes da entrada 
em vigor da Lei nº48/2007, de 29 de Agosto, 
pelo que nenhum alcance obstrutivo pode ter 
esta na validade da respectiva pronúncia, com 
a redacção dada ao referido artº86º do Cód. 
Proc. Penal. 
 
Ontem, como hoje, a conduta dos arguidos é 
punida, aliás com a mesma moldura penal 
abstracta, continuando a ser o mesmo tipo de 
ilícito punido no regime do Cód. Penal em 
vigor e revisto pela citada Lei. 
 
Assim e ao contrário do decidido, a 
pronunciada conduta dos arguidos não se 
mostra descriminalizada pelo Cód. Penal 
revisto pela Lei nº48/2007 de 29 de Agosto. 
 
À semelhança do também expendido no Ac. 
STJ, de 20/6/84, proc. nº 37290, JP, p.18, 
transcrito pelo Prof. Germano Marques da 
Silva no seu Curso de Processo Penal, I, 
pág.108: «A exigência actual da queixa do 
ofendido para a acção penal do crime 
imputado à ré é uma mera condição de 
procedibilidade regida pela lei processual 
penal, e a que são aplicáveis, portanto, as 
normas que regulam a aplicação temporal das 
leis processuais e a sua lei reguladora é a do 
tempo do acto. A lei que actualmente exige a 
queixa do ofendido no crime da ré não tem 
que ser considerada no processo em curso. 
Nenhuma nova lei processual pode afectar a 
validade dos actos processuais validamente 
praticados segundo a lei da época em que o 
foram. O que significa que a acusação do 
Mº.Pº., tendo sido validamente deduzida, 
validamente tem de subsistir sejam quais 
forem as leis processuais supervenientes».  
 
Ou como também aduz o Ministério Público no 
seu parecer, «a alteração das normas 
(qualquer que seja a natureza destas) que 
completam o conteúdo das normas 
incriminadoras não modifica a necessidade de 
protecção dos interesses subjacentes, apenas 
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os actualiza e quando deixem de integrar o 
conteúdo dessas normas, esse facto não 
traduz uma alteração da política legislativa 
em matéria criminal, nem traduz uma menor 
necessidade de protecção daqueles 
interesses, pelo que a alteração não beneficia 
o arguido que violou tais interesses; a 
necessidade da protecção criminal do segredo 
de justiça mantém-se e mantém-se a 
previsão de situações de proibição que dão 
sentido ao conceito “acto de processo penal 
que se encontre coberto por segredo de 
justiça”, qualquer que seja o acto». 
 
Como tal, fica necessariamente prejudicada a 
questão da propugnada alteração da 
qualificação dos factos como crime de 
desobediência simples, manifestamente ilegal, 
uma vez fixado pela pronúncia, o objecto do 
processo… 
 
Concluindo, a Lei nº48/2007 de 29 de Agosto 
não operou a descriminalização do crime de 
violação de segredo de justiça cominado no 
artº371º do Cód. Penal, com a alteração da 
publicidade conferida ao processo penal nos 
termos do artº86º do Cód. Proc. Penal, após a 
sua entrada em vigor, nem esta configura um 
qualquer conflito instrumental de aplicação de 
leis penais no tempo, a dirimir nos termos do 
artº2º nº4 do Cód. Penal em vigor. 
 
Decisão: 
 
Acordam os juízes, desta Relação, no 
provimento do recurso, em revogar o 
despacho em apreço, o qual deverá ser 
substituído por outro de normal tramitação 
dos autos, se inexistentes outras questões, 
para julgamento. 
 
Sem tributação. 
 
Porto, 25/11/2009 
Ângelo Augusto Brandão Morais 
José Carlos Borges Martins 
 
 
[voltar] 
 
 
Sumário nº 7073 
 
 
 
O TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO – 
SECÇÃO CRIMINAL (QUARTA)  
- no processo n.º 802/08.0TAVLG.P1 
- com os juízes Artur Oliveira [relator] e José 
Piedade,  
- após conferência, profere, em 25 de 
Novembro de 2009, o seguinte  

Acórdão 
I - RELATÓRIO  
1. No processo comum (tribunal singular) n.º 
802/08.0TAVLG, do …º Juízo do Tribunal 

Judicial da Comarca de Valongo, em que é 
arguida B…………. foi condenada nos seguintes 
termos [fls. 82]:  
«(…) Nestes termos, julgo a acusação 
procedente, por provada, e, em 
consequência, condeno a arguida B……………. 
na pena única de 230 (duzentos e trinta) dias 
de multa, à taxa diária de € 5,00 (cinco 
euros), o que perfaz o montante de € 
1.150,00 (mil, cento e cinquenta euros), pela 
prática de um crime de desobediência e de 
um crime de falsidade de declaração, p. e p. 
respectivamente pelos art.ºs 348.º, n.º 1, b), 
e 359.º, n.sº 1 e 2, do Código Penal.  
(…)»  
2. Esta pena conjunta resulta da condenação 
na “(…) pena de 100 (cem) dias de multa, 
pela prática do crime de desobediência, e de 
uma pena de 180 (cento e oitenta) dias de 
multa, pelo cometimento do crime de 
falsidade de declaração” [fls. da sentença].  
3. Inconformada, a arguida recorre, extraindo 
da respectiva motivação as seguintes 
conclusões [fls. 104]:  
«1. A conduta da arguida não foi dolosa, pelo 
que sem dolo não há crime – art. 13.º do 
C.P.;  
2. Quando referiu ao funcionário que nunca 
tinha sido julgada, falava com verdade já que 
o processo onde foi condenada era 
sumaríssimo e não houve julgamento; 
3. Quanto ao crime de desobediência este 
também não se verifica pois que a arguida 
entregou os bens ao funcionário do tribunal e 
encarregado de venda, só que no âmbito de 
outro processo, que por coincidência corria 
termos no mesmo juízo e o encarregado da 
venda era o mesmo;  
4. O que facilmente induziu a arguida em 
erro, mais uma vez a conduta da arguida não 
é dolosa; 
5. Também induziu em erro a atitude do 
encarregado da venda, que sabendo que a 
arguida tinha dois processos de execução 
onde os bens penhorados eram os mesmos, 
nada fez para que a confusão fosse sanada;  
6. Enquanto a arguida é iletrada e não tem 
consciência do que se está a passar, o 
encarregado da venda sabe muito bem quais 
são as consequências e nem por isso elucidou 
a arguida e não fez, como era seu dever, 
qualquer menção nos autos do que se estava 
a passar.  
Assim e por todo o exposto deverá ser 
revogada a sentença a quo e a arguida 
absolvida já que [não] há dolo na sua 
conduta.  
(…)»  
4. Na resposta, o Ministério Público refuta 
todos os argumentos do recurso, pugnando 
pela manutenção do decidido [fls. 111-112].  
5. Já nesta instância, o Exmo. procurador-
geral adjunto pronuncia-se no sentido de que 
a decisão proferida sobre matéria de facto 
não pode ser sindicada uma vez que a 
recorrente não a impugnou de modo 
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processualmente adequado. De todo o modo, 
refere que a sentença revela a existência de 
erro notório na apreciação da prova ou, pelo 
menos, deverá ser considerada nula por falta 
de conveniente exame crítico das provas (art. 
374.º, n.º 2 e 379.º, n.º a) do CPP).  
6. Colhidos os vistos, realizou-se a 
conferência.  
7. A sentença recorrida deu como provados e 
não provados os seguintes factos, seguidos da 
respectiva motivação [fls. 72-75]: 
«(…) FACTOS PROVADOS  
Discutida a causa, resultou provada a 
seguinte factualidade:  
1. No âmbito do processo n.º …../02.3TAVLG-
A, do ….º Juízo do Tribunal de Valongo, no dia 
26 de Outubro de 2004, pelas 11 horas, 
foram penhorados os bens descritos no auto 
de fls. 3 a 5, cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido, tendo sido 
nomeada sua fiel depositária a aqui arguida.  
2. Nessa altura, a arguida foi esclarecida de 
que tais bens ficariam à sua guarda e que 
teria que os apresentar, quando tal lhe fosse 
exigido.  
3. Na sequência de despacho judicial, no dia 6 
de Março de 2008, a arguida foi pessoalmente 
notificada, por funcionário judicial, para 
apresentar os bens penhorados ao 
encarregado de venda, sob pena de, não o 
fazendo e não justificar, essa omissão a fazer 
incorrer na prática do crime de desobediência.  
4. A arguida não apresentou os bens nem 
apresentou justificação para a sua omissão, 
apesar de saber que essa ordem era legítima, 
porque decorria da lei e era emanada do 
funcionário judicial competente para a sua 
notificação, nos termos do art.º 854.º, n.º 2, 
do Código de Processo Civil, tendo agido livre, 
deliberada e conscientemente, com o 
propósito concretizado de desobedecer àquela 
ordem que lhe sido havia dirigida, apesar de 
saber que essa conduta era proibida e punida 
por lei.  
5. Para investigação deste comportamento, 
foi extraída uma certidão, que deu origem aos 
presentes autos.  
6. Na fase de inquérito, a arguida foi 
interrogada, no dia 15 de Maio de 2008, 
tendo sido advertida de que teria que falar 
com verdade sobre a sua identidade e sobre 
os seus antecedentes criminais, sob pena de 
incorrer em responsabilidade criminal.  
7. A arguida, perguntada sobre se já tinha 
respondido e se estivera presa, respondeu 
negativamente. 
8. A arguida foi condenada, por decisão 
proferida e transitada em julgado a 17 de 
Março de 2003, no âmbito do Proc. 
Sumaríssimo n.º …/02.3TAVLG, do ….º Juízo 
deste tribunal, na pena de 50 (cinquenta) dias 
de multa, à taxa diária de € 2,00 (dois euros), 
perfazendo um montante global de € 100,00, 
pela prática de um crime de desobediência, p. 
e p. pelo art.º 348.º, n.º 1, a), do Código 
Penal.  

9. Apesar de saber já ter sido condenada 
neste processo, a arguida livre, voluntária e 
conscientemente negou tal facto, não 
obstante ter sido advertida de que tinha que 
responder com verdade a tais perguntas e 
que essa conduta a fazia incorrer na prática 
de um crime, bem sabendo que tal conduta 
era proibida e punida por lei.  
10. A arguida trabalha numa escola em 
Matosinhos, auferindo o salário de cerca de € 
400,00.  
11. Vive com o marido e dois filhos, de 8 e 12 
anos de idade, numa casa que pertence à sua 
sogra.  
12. O seu marido está desempregado, 
auferindo subsídio de desemprego.  
13. Encontra-se a pagar, em dez prestações 
mensais e sucessivas, no âmbito de processo 
judicial, a quantia de € 900,00 (novecentos 
euros).  
14. A arguida tem o 4.º ano de escolaridade.  

* 
FACTOS NÃO PROVADOS  
Com relevância para a boa decisão da causa, 
não ficaram não provados quaisquer factos.  

* 
MOTIVAÇÃO  
A convicção do tribunal formou-se sobretudo 
pela análise das certidões juntas a fls. 2 e ss., 
40 e ss. e 45 e ss. e ainda no auto de fls. 17 e 
18, bem como no teor do certificado do 
registo criminal da arguida (fls. 68 e 69).  
Foram ainda criticamente ponderadas as 
declarações da arguida, confirmando quase 
integralmente os factos acima transcritos e 
das quais ficou o tribunal inequivocamente 
convencido de que a arguida tinha perfeito 
conhecimento das suas obrigações enquanto 
fiel depositária e da imperatividade da ordem 
que lhe foi dirigida, bem como da sua anterior 
condenação criminal (até pelas vicissitudes 
que a mesma importou, no que concerne ao 
cumprimento da pena respectiva, e que a 
arguida relatou ao tribunal).  
(…)»  
 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
8. Face às conclusões apresentadas, que 
delimitam o objecto do recurso, a recorrente 
questiona a condenação de que foi alvo, 
considerando que a sua conduta da não pode 
ser considerada como dolosa. Mas antes de 
entrarmos no conhecimento do objecto do 
recurso, importa apreciar as questões 
suscitadas no Parecer do Ministério Público, a 
saber, a existência de erro notório na 
apreciação da prova ou, pelo menos, a 
insuficiência do exame crítico da prova que 
deve levar a que a sentença seja declarada 
nula. 
9. (i) Assim, e em primeiro lugar, temos o 
apontado erro notório na apreciação da prova 
[artigo 410.º, n.º 2, alínea c), do Código de 
Processo Penal] — o que pressupõe que do 
texto da sentença recorrida, por si ou 
conjugada com as regras da experiência 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 285

comum resulte evidente um engano óbvio, 
uma conclusão contrária àquela que os factos 
relevantes impõem. Ou seja, que perante os 
factos provados e a motivação explanada se 
torne evidente, para todos, que a conclusão 
da decisão recorrida é ilógica, arbitrária, 
contraditória ou notoriamente violadora das 
regras da experiência comum. 
10. Como refere o Acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 15.07.2009: 
“II - Trata-se de vícios de lógica jurídica ao 
nível da matéria de facto, que tornam 
impossível uma decisão logicamente correcta 
e conforme à lei - vícios da decisão, não do 
julgamento” [processo n.º 103/09 - 3.ª 
Secção, disponível em www.stj.pt]. 
11. Ora, não é isso que resulta da leitura 
atenta da sentença. Apesar da insuficiência 
que adiante sublinharemos, o que verificamos 
é que o texto da decisão é lógico e coerente, 
não apresentando um tão evidente 
desfasamento capaz de corresponder à 
situação-tipo do vício apontado. 
12. Também não descortinamos outros vícios 
susceptíveis de atingir a validade da matéria 
de facto dada por provada [alíneas a) e b) do 
n.º 2 do citado artigo 410.º]; nem se detecta 
a inobservância de requisitos cominados sob 
pena de nulidade que não deva considerar-se 
sanada [n.º 3]. 
13. (ii) O segundo vício apontado pelo Parecer 
remete-nos para a alegada insuficiência do 
exame crítico da prova: questiona-se, desde 
logo, a não discriminação dos factos que a 
arguida confirmou, dos que admitiu e dos que 
negou. 
14. Na verdade, em sede de motivação a 
sentença limita-se a referir: 
“A convicção do tribunal formou-se sobretudo 
pela análise das certidões juntas a fls. 2 e ss., 
40 e ss. e 45 e ss. e ainda no auto de fls. 17 e 
18, bem como no teor do certificado do 
registo criminal da arguida (fls. 68 e 69). 
Foram ainda criticamente ponderadas as 
declarações da arguida, confirmando quase 
integralmente os factos acima transcritos e 
das quais ficou o tribunal inequivocamente 
convencido de que a arguida tinha perfeito 
conhecimento das suas obrigações enquanto 
fiel depositária e da imperatividade da ordem 
que lhe foi dirigida, bem como da sua anterior 
condenação criminal (até pelas vicissitudes 
que a mesma importou, no que concerne ao 
cumprimento da pena respectiva, e que a 
arguida relatou ao tribunal). 
15. Como a arguida não confirmou 
integralmente os factos e uma vez que as 
certidões juntas aos autos não “provam” a 
totalidade das imputações feitas pela 
acusação, importaria conhecer que factos a 
arguida admitiu e que outros negou. 
16. Quando a lei estipula, no artigo 374.º, n.º 
2, do Código de Processo Penal, que o juiz 
deve enumerar os factos provados e não 
provados e fazer “uma exposição tanto 
quanto possível completa, ainda que concisa, 

dos motivos, de facto e de direito, que 
fundamentam a decisão, com indicação e 
exame crítico das provas que serviram para 
formar a convicção do tribunal” — está a 
exigir-lhe que especifique as razões objectivas 
e o substrato racional que levou a que a 
convicção do tribunal se formasse em 
determinado sentido ou valorasse de 
determinada forma os meios de prova 
apresentados na audiência. 
17. Como refere Paulo Saragoça da Mata [“A 
livre apreciação da prova e o dever de 
fundamentação da sentença” – Jornadas de 
Direito Processual Penal e Direitos 
Fundamentais, p. 265] a fundamentação das 
sentenças consistirá: 
a)- num elenco das provas carreadas para o 
processo; 
b)- numa análise crítica e racional dos 
motivos que levaram a conferir relevância a 
determinadas provas e a negar importância a 
outras; 
c)- numa concatenação racional e lógica das 
provas relevantes e dos factos investigados (o 
que permitirá arrolar e arrumar lógica e 
metodologicamente os factos provados e não 
provados); e 
d) – numa apreciação dos factos considerados 
assentes à luz do direito vigente. 
18. Também o Acórdão do Supremo Tribunal 
de Justiça de 23.04.2008 [processo 08P1127, 
Conselheiro Henriques Gaspar, disponível em 
www.dgsi.pt] deu azo a que se produzisse o 
seguinte ponto do sumário: 
“XII - A fundamentação adequada e suficiente 
da decisão constitui, pois, uma exigência do 
moderno processo penal e realiza uma dupla 
finalidade: em projecção exterior 
(extraprocessual), como condição de 
legitimação externa da decisão, pela 
possibilidade que permite de verificação dos 
pressupostos, critérios, juízos de 
racionalidade e de valor, e motivos que 
determinaram a decisão; em outra 
perspectiva (intraprocessual), a exigência de 
fundamentação está ordenada à realização da 
finalidade de reapreciação das decisões 
dentro do sistema de recursos – para 
reapreciar uma decisão, o tribunal superior 
tem de conhecer o modo e o processo de 
formulação do juízo lógico nela contido e que 
determinou o sentido da decisão (os 
fundamentos) para, sobre tais fundamentos, 
formular seu próprio juízo”. 
19. Como se vê é unânime o entendimento 
segundo o qual a sentença deve referir em 
que medida os elementos objectivos de prova 
lhe permitiram considerar como provados e 
como não provados os factos, esclarecendo o 
iter formativo da convicção, isto é, o aspecto 
valorativo cuja análise há-de permitir (em 
especial na prova indiciária) avaliar se o 
raciocínio é lógico e coincidente com as regras 
da experiência [artigo 127.º, do Código de 
Processo Penal]. 
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20. No caso presente, a sentença afirma que 
a arguida admitiu quase integralmente dos 
factos, mas não discrimina os que 
efectivamente admitiu e os que não admitiu. 
Ora, além das declarações prestadas pela 
arguida, o Tribunal valeu-se apenas das 
certidões juntas aos autos, pelo que se torna 
imperioso conhecer, com precisão, a 
amplitude exacta dos factos que a arguida 
admitiu e dos que negou. Só assim se poderá 
aferir da razoabilidade da decisão tomada de 
os dar, todos, como provados. 
21. Trata-se, pois, de uma insuficiência da 
fundamentação e do exame crítico da prova 
que, nos termos do disposto no artigo 379.º, 
n.º 1, alínea a), do Código de Processo Penal, 
determina a nulidade da sentença – sem 
prejuízo de o tribunal recorrido, caso o 
considere necessário, reabra a audiência para 
esclarecimento de alguma situação concreta. 
22. (iii) Com o que fica prejudicado o 
conhecimento do objecto do recurso – a 
alegada carência de defesa e a impugnação 
da decisão proferida sobre matéria de facto, 
esta feita em termos que o Parecer reputa de 
processualmente inadequado [por falta de 
cumprimento do disposto no artigo 412.º, n.º 
3 e 4, do Código de Processo Penal].  
Em síntese: 
I- A sentença recorrida não evidencia um erro 
notório na apreciação da prova. 
II- Ao referir que a arguida confirmou quase 
integralmente os factos acima transcritos sem 
discriminar os que confirmou e os que negou, 
e uma vez que além das suas declarações o 
tribunal apenas conta com as certidões juntas 
aos autos, é de concluir que a sentença revela 
insuficiência de fundamentação e de exame 
crítico da prova – o que determina a sua 
nulidade. 
III- Com o que fica prejudicado o 
conhecimento do recurso da arguida. 
A responsabilidade pelas custas 
23. Não há lugar a tributação. 
 
III – DISPOSITIVO 
Pelo exposto, os juízes acordam em: 
● Declarar nula a sentença recorrida por 
insuficiente fundamentação e exame crítico 
das provas. 
[Elaborado e revisto pelo relator] 
 
Porto, 25 de Novembro de 2009 
Artur Manuel da Silva Oliveira 
José Joaquim Aniceto Piedade 
 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumário nº 7074 
 
 
 
Processo n.º 7451/05.2TDPRT-A.P1 
 
Acordam, em conferência, na 2ª Secção 

Criminal do Tribunal da Relação do Porto, 
I – RELATÓRIO 
Findo o inquérito que corria termos nos 
Serviços do Ministério Público do DIAP do 
Porto, sob o n.º 7451/05.2TDPRT, foi 
deduzida acusação contra o arguido B………., 
pela prática de 2 (dois) crimes de denúncia 
caluniosa, previstos e puníveis pelo art. 365º, 
do Cód. Penal. 
Os autos prosseguiram para julgamento, 
sendo remetidos para os Juízos Criminais do 
Porto e distribuídos ao .º Juízo Criminal, aí 
chegando a ser proferido o despacho a que 
alude o art. 313º, do Cód. Proc. Penal. 
Todavia, porque o arguido veio, entretanto, 
requerer a abertura de instrução, foram dadas 
sem efeito as datas designadas para 
julgamento e determinada a remessa dos 
autos ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) 
do Porto. 
Recebidos os autos, o M.mo Juiz de Instrução 
Criminal (JIC) do .º Juízo do TIC do Porto, 
proferiu despacho a declarar a incompetência 
territorial desse Tribunal e a declarar 
competente para o efeito o Tribunal de 
Instrução Criminal de Lisboa. 
Inconformado com o assim decidido, interpôs 
recurso o Ministério Público, finalizando a sua 
douta motivação com as seguintes 
conclusões: (transcrição) 
“1. O crime de Denúncia caluniosa consuma-
se no local e perante autoridade judiciária ou 
de polícia criminal onde foi apresentada a 
denúncia, estando a competência territorial 
sujeita ao regime geral fixado no art. 19 n.º 1 
C.P.P. 
2. A instrução está sujeita ao disposto no art. 
288 n.° 2 C.P.P, que estabelece serem as 
regras de competência relativas ao tribunal 
correspondentemente aplicáveis ao juiz de 
instrução.” 
Terminou pedindo a revogação do despacho 
recorrido e a sua substituição por outro que 
declare competente o Tribunal de Instrução 
Criminal do Porto para a instrução relativa aos 
crimes de denúncia caluniosa em causa 
nestes autos. 
A tal recurso aderiu o arguido – conforme se 
vê de fls. 258 e segs., 274, 282 e 290 deste 
apenso – formulando as seguintes 
conclusões: (transcrição) 
“A) O douto despacho recorrido julga 
incompetente o Tribunal de Instrução Criminal 
do Porto, ordenando a remessa do processo 
para o Tribunal de Instrução Criminal de 
Lisboa. 
B) No entanto, o crime de denúncia caluniosa 
consuma-se quando a idoneidade da denúncia 
chega ao destinatário - autoridade. 
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C) No caso concreto, tal ocorreu quando o 
aqui Arguido apresentou a queixa crime 
contra os funcionários do INPI no DIAP do 
Porto, sendo por isso o Tribunal do Porto o 
competente para apreciação do crime - art. 
19º do CPP. 
D) Pelo que o Tribunal Competente em sede 
de Instrução é o TIC do Porto. 
Finaliza pedindo o provimento do recurso. 

* 
O recurso foi admitido, por despacho cuja 
cópia certificada se mostra junta a fls. 3 
destes autos, e o M.mo JIC sustentou a 
decisão. 
Após a subida dos autos a este Tribunal da 
Relação, o Ex.mo Procurador-Geral Adjunto 
elaborou douto parecer, aderindo e 
reforçando a tese sufragada no recurso do 
Ministério Público, concluindo, pois, pelo 
provimento do mesmo.  
Cumprido o art. 417º n.º 2, do Cód. Proc. 
Penal, não houve resposta. 
Colhidos os vistos legais, vieram os autos à 
conferência, nada obstando à decisão. 

*** 
II – FUNDAMENTAÇÃO 
1. Consoante decorre do disposto no art. 412º 
n.º 1, do Código de Processo Penal, e é 
jurisprudência pacífica (cfr., entre outros, 
Acórdão do STJ de 24/3/1999, CJ-STJ, Ano 
VII, Tomo I, pág. 247 e segs. – especialmente 
fls. 248, último parágrafo), são as conclusões, 
extraídas pelo recorrente da sua motivação, 
que definem e delimitam o objecto do 
recurso. 
Consequentemente, no presente caso, apenas 
se suscita a questão da (in)competência do 
TIC do Porto para a realização da instrução 
relativa aos crimes em apreço nos presentes 
autos 

* 
§1.1 É o seguinte o teor do despacho 
recorrido: 
“Da questão prévia da incompetência 
territorial do tribunal: 
Nos termos do artigo 288º, n.º 2, do Código 
de Processo Penal, as regras de competência 
territorial relativas ao tribunal são igualmente 
aplicáveis ao juiz de instrução. 
Do que resulta, nos termos do artigo 19º do 
mesmo Código, que para conhecer dos factos 
e dos indícios de um determinado crime é 
competente o tribunal da instrução em cuja 
área se tiver verificado a consumação, e no 
caso de se tratar de um crime que se 
consuma por actos sucessivos ou reiterados, 
ou por um só acto susceptível de se prolongar 
no tempo, é competente o tribunal em cuja 
área se tiver praticado o último acto ou tiver 
cessado a consumação. 
A acusação imputa ao arguido dois crimes de 
denúncia caluniosa previstos e puníveis pelo 
artigo 365º, n.º 1, do Código Penal, com pena 
de prisão até três anos ou com pena de 
multa. 

Segundo o "Comentário Conimbricense do 
Código Penal", Tomo III, p. 530, não é 
punível a tentativa de denúncia caluniosa; 
"não há consumação quando a denúncia ou 
suspeita são retiradas antes de chegarem ao 
domínio da autoridade competente para o 
procedimento" 
O crime de denúncia caluniosa só estará 
preenchido, em termos de consumação, 
"quando suposta a idoneidade da denúncia ou 
suspeita, estas chegam ao destinatário", ou 
seja quando é recepcionada pela autoridade 
territorialmente competente para o 
procedimento, que no caso dos autos 
corresponde ao Ministério Público da comarca 
de Lisboa, conforme alegado na acusação, a 
fls. 191, "foi assim instaurado, em 20 de Abril 
de 2004, o inquérito n.º …./04.5TDPRT na .ª 
Secção do Departamento de Investigação e 
Acção Penal do Porto, tendo posteriormente 
tal inquérito sido transmitido ao 
Departamento de Investigação e Acção Penal 
de Lisboa por se entender ser o competente 
para a investigação dos ilícitos denunciados 
pelo arguido." 
Consequentemente, é igualmente competente 
para a instrução relativa aos crimes de 
denúncia caluniosa o Tribunal de Instrução de 
Lisboa, por ter sido na comarca de Lisboa que 
se consumou o crime. 
Pelo exposto, nos termos das disposições 
legais supra citadas e ao abrigo do 
preceituado nos artigos 32º, n.ºs 1 e 2 al. a), 
e 33º, n.º 1, do Código de Processo Penal, 
declaro a incompetência, em razão do 
território, deste Tribunal de Instrução 
Criminal do Porto, determinando a remessa 
dos autos ao Tribunal de Instrução Criminal 
de Lisboa, para distribuição como Instrução. 
Notifique o Ministério Público, assistentes e 
arguido e, oportunamente, proceda à supra 
determinada remessa.” 

*** 
§1.2 Considerando os pressupostos 
enunciados em tal despacho, importa ainda 
ter presente o teor da acusação deduzida que 
delimita o objecto do processo, atento o 
princípio do acusatório vigente, e, em 
consequência, o âmbito da peticionada 
instrução – v. art. 286º n.º 1, do Cód. Proc. 
Penal. 
Conforme ressalta do já exposto, foi imputada 
ao arguido a prática de dois crimes de 
denúncia caluniosa, p. e p. pelo art. 365º n.º 
1, do Cód. Penal, com base na seguinte 
factualidade: 
“O arguido B………., na qualidade de Legal 
Representante da sociedade "C………., L.da” 
apresentou, em 12 de Outubro de 2000, no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 
uma reclamação administrativa ao registo da 
marca "ORG.PT" registada naquele organismo 
a favor da sociedade “D………., S.A”, alegando 
para o efeito ter um registo prioritário 
registado a seu favor sobre as marcas "OR" e 
"OR.PT". 
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Em 14 de Janeiro de 2004, o Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial remeteu ao 
arguido cópia do despacho de concessão da 
marca nacional n.º 346 845 "ORG.PT" 
indeferindo desse modo a reclamação que o 
mesmo havia apresentado. 
Como forma de reagir à decisão 
administrativa proferida pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial o arguido, 
em vez de reagir pelos meios processuais 
adequados, mormente interpondo recurso 
dessa decisão para o Tribunal do Comércio, 
movido por um sentimento de retaliação 
contra os funcionários que tiveram 
intervenção no processo de reclamação por si 
deduzido, decidiu denunciar falsamente a 
prática de crimes contra os mencionados 
funcionários, com o propósito de fazer que 
contra os mesmos fosse instaurado 
procedimento criminal. 
Na concretização daquele desígnio, o arguido 
deu entrada no Departamento de 
Investigação e Acção Penal do Porto, em 20 
de Abril de 2004, a uma denúncia criminal 
contra os ofendidos E………., na qualidade de 
Técnica Superior do Instituto de Propriedade 
Industrial; F………., na qualidade de Chefe de 
Exame do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial e G………., na qualidade de Vogal do 
Conselho de Administração do Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial, alegando 
que, nos pareceres e despachos por aqueles 
proferidos no âmbito da reclamação por si 
apresentada no Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial, não foi levado em 
conta a existência da marca prioritária que se 
encontrava registada a seu favor com a 
designação 349 506 "OR.PT" tendo os 
mesmos apenas baseado a sua apreciação na 
marca registada a seu favor com o sinal "OR". 
Concluiu o arguido, na denúncia que contra 
aqueles apresentou, que os ofendidos ao 
omitirem nos seus pareceres e despachos 
documentos alusivos à existência de uma 
marca prioritária registada a seu favor, 
atestando e elaborando pareceres sem 
tomarem em consideração os documentos 
existentes, teriam violado os deveres 
inerentes às suas funções com intenção de 
obterem para terceiro beneficio ilegítimo e 
causarem a outra pessoa e designadamente a 
si um prejuízo. 
Com a mencionada denúncia e não obstante 
saber que os factos por si alegados não 
haviam sido cometidos pelos ofendidos, quis o 
arguido que contra aqueles corresse termos 
uma investigação criminal para apuramento 
da sua responsabilidade criminal pelos crimes 
de falsificação de documentos; abuso de 
poder e falsidade de declaração. 
Foi assim instaurado, em 20 de Abril de 2004, 
o inquérito n.º …./04.5 TDPRT na .ª Secção 
do Departamento de Investigação e Acção 
Penal do Porto, tendo posteriormente o 
inquérito sido transmitido ao Departamento 
de Investigação e Acção Penal de Lisboa por 

se entender ser o competente para a 
investigação dos ilícitos denunciados pelo 
arguido, no âmbito do qual os mencionados 
Ofendidos vieram a ser constituídos arguidos 
e interrogados. 
O mencionado inquérito foi objecto de 
despacho de arquivamento por se ter 
concluído pela não verificação dos crimes 
denunciados pelo ora arguido. 
De igual modo, no dia 4 de Agosto de 1999, o 
arguido havia solicitado no Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial o registo da marca 
nacional n.º 338909 "Concertos" a favor da 
sociedade que representava, o que foi 
recusado provisoriamente por despacho de 
20/9/2001, por existir um direito anterior 
registado da marca nacional n.º 278921 
"Concert". 
Na sequência da mencionada recusa, o 
arguido veio apresentar reclamação, tendo 
sido mantida a aludida recusa. 
Em 30/11/2001, o arguido apresentou no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
um pedido de caducidade da marca nacional 
278921 "Concert" tendo o mencionado pedido 
sido indeferido por despacho de 22/6/2003. 
Na sequência de tal indeferimento, em 
30/6/2003 converteu-se em recusa definitiva 
a recusa provisória para registo a seu favor 
da marca 338909. 
Assim, em 5 de Setembro de 2003, na 
sequência da comunicação que lhe foi 
efectuada a respeito da recusa definitiva do 
registo a seu favor da marca 338090, o 
arguido apresentou um recurso hierárquico no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
daquela decisão pugnando no mesmo pela 
caducidade da marca nacional registada com 
o n.º 278 921 (Concert), o que também foi 
recusado por se entender que o arguido não 
alegou factos novos que permitissem invalidar 
o teor das decisões anteriormente proferidas. 
Assim, à semelhança do que já havia sucedido 
anteriormente, como forma de reagir contra a 
decisão administrativa proferida pelo Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, o arguido, 
em vez de reagir pelos meios processuais 
adequados interpondo recurso dessa decisão 
para o Tribunal do Comércio, movido por um 
sentimento de retaliação contra os 
funcionários que tiveram intervenção na 
decisão de recurso hierárquico por si 
deduzido, decidiu denunciar falsamente a 
prática de crimes contra os mencionados 
funcionários, com o propósito de fazer que 
contra os mesmos fosse instaurado 
procedimento criminal. 
Na concretização daquele desígnio, o arguido 
deu entrada no Departamento de 
Investigação e Acção Penal do Porto, em 20 
de Abril de 2004, a uma denúncia criminal 
contra os ofendidos H………., na qualidade de 
Técnica Superior do Instituto de Propriedade 
Industrial; G………., na qualidade de Vogal do 
Conselho de Administração do Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial e I………., 
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na qualidade de Director de Marcas do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 
alegando que os mesmos não levaram em 
conta nos pareceres e decisões proferidas que 
a interposição, em 5 de Setembro de 2003, 
de recurso hierárquico faria suspender o 
pedido de decisão final quanto ao registo da 
marca "Concertos" a seu favor. 
Concluiu o arguido na denúncia que 
apresentou contra aqueles ofendidos que os 
mesmos ao tomarem a decisão final baseados 
tão só no facto do arguido não ter trazido 
àquela reclamação factos novos para aferir da 
caducidade do registo da marca "Concert" 
omitiram a existência de documentos que lhes 
permitiriam decidir de forma diversa, violando 
desse modo os deveres inerentes às suas 
funções com intenção de obterem para 
terceiro benefício ilegítimo e causarem a outra 
pessoa e mormente ao arguido um prejuízo. 
Com a mencionada denúncia e não obstante 
saber que os factos por si alegados não 
haviam sido cometidos pelos Ofendidos, quis 
o arguido que contra aqueles Ofendidos 
corresse termos uma investigação criminal 
para apuramento da responsabilidade criminal 
daqueles pelos crimes de falsificação de 
documentos; abuso de poder e falsidade de 
declaração. 
Foi assim instaurado, em 20 de Abril de 2004, 
o inquérito n.º …./04.1 TDPRT, na .ª Secção 
do Departamento de Investigação e Acção 
Penal do Porto, tendo posteriormente tal 
inquérito sido transmitido ao Departamento 
de Investigação e Acção Penal de Lisboa por 
se entender ser o competente para a 
investigação dos ilícitos denunciados pelo 
arguido, no âmbito do qual apenas a ofendida 
H………. veio a ser constituída arguida e 
interrogada. 
O mencionado inquérito foi objecto de 
despacho de arquivamento por se ter 
concluído pela não verificação dos crimes 
denunciados pelo ora arguido. 
Ao agir do modo descrito, actuou o arguido 
livre, voluntária e conscientemente bem 
sabendo que denunciava perante autoridade 
judiciária a prática de crimes que bem sabia 
não terem sido cometidos, o que quis e fez, 
com o intuito de que contra os ofendidos 
acima indicados fosse instaurado 
procedimento criminal e consequentemente 
pressioná-los a emitirem decisões favoráveis 
à sociedade que representava. 
Sabia ainda o arguido que ao apresentar as 
denúncias nos moldes em que o fez contra 
funcionários do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial lançando sobre os 
mesmos a suspeita da prática de factos ilícitos 
punha em causa a imagem de credibilidade 
que os mesmos gozavam perante o 
Organismo em que exerciam a sua actividade 
e bem assim a imagem da instituição pública 
que representavam. 
Sabia o arguido, além do mais, que as suas 
condutas eram proibidas e punidas por lei.” 

*** 
2. Apreciando e decidindo 
Cotejando os argumentos invocados na 
decisão recorrida e conclusões do recurso 
apresentado, facilmente se conclui que o 
fundamento da divergência a propósito da 
competência territorial para a realização da 
instrução é balizado por diversos 
entendimentos sobre o local da consumação 
do crime. 
Assim, enquanto que o M.mo JIC sufraga que 
a denúncia caluniosa apenas se consuma 
quando a suspeita ou denúncia é 
recepcionada pela entidade territorialmente 
competente para o procedimento, ou seja o 
Ministério Público de Lisboa, o Digno 
recorrente, acompanhado pelo arguido, 
sustenta que tal consumação ocorre no local e 
perante a autoridade judiciária ou de polícia 
criminal onde foi apresentada a denúncia. 
As regras relativas à competência territorial 
mostram-se estabelecidas nos arts. 19º a 
23º, do Cód. Proc. Penal, e, efectivamente, 
designa-se como competente para conhecer 
de um crime, em regra, o tribunal em cuja 
área se tiver verificado a consumação do 
crime (art. 19º n.º 1). 
In casu, é inegável que os factos denunciados 
pelo ora arguido no DIAP do Porto, deram 
origem a dois inquéritos que foram, 
posteriormente, transmitidos ao DIAP de 
Lisboa, aí sendo investigados e, a final, 
arquivados. 
É também incontroverso que em tal 
factualidade se materializa a falsidade que, 
segundo a acusação dos presentes autos, 
constitui pressuposto das imputadas 
denúncias caluniosas.  
Todavia, sendo diversos os crimes que se 
indiciavam e foram averiguados naqueles 
aludidos inquéritos, a circunstância de ter sido 
considerado competente, para deles 
conhecer, o DIAP de Lisboa é, por si só, 
irrelevante para a questão em apreço. 
Importa, pois, ter presente a infracção que 
agora é submetida a juízo. 
Dispõe o art. 365º, do Cód. Penal que:  
“1 – Quem, por qualquer meio, perante 
autoridade ou publicamente, com a 
consciência da falsidade da imputação, 
denunciar ou lançar sobre determinada 
pessoa a suspeita da prática de crime, com 
intenção de que contra ela se instaure 
procedimento, é punido com pena de prisão 
até 3 anos ou com pena de multa. 
2 – Se a conduta consistir na falsa imputação 
de contra-ordenação ou falta disciplinar, o 
agente é punido com pena de prisão até 1 
ano ou com pena de multa até 120 dias”. 
Embora esta infracção esteja 
sistematicamente inserida no capítulo 
dedicado aos crimes contra a realização da 
justiça, a doutrina e jurisprudência mais 
recentes vêm entendendo que, apesar de aí 
se proteger directamente a realização da 
justiça – visando o Estado garantir a 
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credibilidade e seriedade do procedimento 
criminal, disciplinar ou contra-ordenacional 
em ordem à realização da justiça – é também 
reflexamente tutelada a liberdade de 
determinação, a honra e consideração do 
visado. 
Assim, os seus elementos constitutivos são os 
seguintes: 
- Conduta típica: Denunciar ou lançar suspeita 
por qualquer meio; 
- Sujeito passivo: Outra pessoa (determinada 
ou identificável); 
- Objecto da conduta: Imputação de factos, 
ainda que sob a forma de suspeita, idóneos a 
provocarem procedimento criminal, contra-
ordenacional ou disciplinar; 
- Destinatário da acção: autoridade e/ou 
círculo indeterminado de pessoas (i.é 
denúncia a uma autoridade ou suspeita feita 
publicamente); 
- Elemento subjectivo: Dolo qualificado por 
duas exigências – A consciência da falsidade 
da imputação e a intenção de que contra 
outrem se instaure procedimento (Cfr. Ac. RC 
n.º 2999/03, de 7/5/2003, in 
dgsi.www.dgsi.pt e Comentário 
Conimbricense, Tomo III, pág. 519 e segs.) 
Trata-se de um crime de perigo concreto, 
estando o tipo preenchido em termos de 
consumação, quando há instauração de um 
procedimento contra determinada pessoa, 
sem qualquer fundamento, determinado por 
intuito meramente persecutório do agente 
que efectuou a denúncia. 
Por outro lado, reveste natureza pública, pelo 
que o Ministério Público tem legitimidade para 
promover o processo sem qualquer restrição, 
bastando para tanto que dele tome 
conhecimento por qualquer meio – 
conhecimento próprio, por intermédio dos 
órgãos de polícia criminal ou mediante 
denúncia -, consoante ressalta do disposto 
nos arts. 48º e segs. e 241º e segs., do Cód. 
Proc. Penal. 
Além disso, de harmonia com o preceituado 
nos arts. 244º e 245º, do mesmo diploma 
legal, qualquer pessoa que tiver notícia de 
crime público, como é o caso, pode denunciá-
lo ao Ministério Público, a outra autoridade 
judiciária ou aos órgãos de polícia criminal, 
sendo que a denúncia realizada a entidade 
diversa do Ministério Público deve-lhe ser 
transmitida em prazo nunca superior a 10 
dias. 
Deste modo e cotejando os preceitos legais 
referidos, é inegável que incumbe ao 
Ministério Público a prossecução do processo 
relativamente a tal tipo de crimes, enquanto 
titular da acção penal, não exigindo a lei que 
a denúncia, para ser valorada, lhe tenha que 
ser directamente apresentada e no local 
territorialmente competente para o efeito. 
Daí que, salvo o devido respeito, seja 
perfeitamente infundada a equivalência feita 
no despacho recorrido entre “entidade 
competente para o procedimento” e 

“autoridade territorialmente competente para 
o procedimento”, com o argumento de que 
não há consumação quando a denúncia ou 
suspeita são retiradas antes de chegarem ao 
domínio da autoridade competente para o 
procedimento. 
Nesse pressuposto, não chegaria a haver 
consumação se o arguido tivesse retirado a 
denúncia antes dos autos de inquérito n.ºs 
…./04.5TDPRT e …./04.1TDPRT terem sido 
transmitidos ao DIAP de Lisboa. 
Ocorre, porém, que, como já vimos, a 
autoridade competente a que alude o art. 
365º, do Cód. Penal, é o Ministério Público 
(independentemente da sua localização 
geográfica) e a retirada da denúncia seria 
impossível, no caso sub judice, atenta a 
natureza pública do crime em análise, caindo 
pela base o argumento invocado. 
Consequentemente, resta concluir que a 
consumação do crime em apreço se verifica 
com a apresentação da denúncia ao Ministério 
Público ou a outra entidade sobre a qual 
recaia o dever de comunicação ao primeiro, 
ou seja, in casu, com a entrada das denúncias 
em apreço nos Serviços do Ministério Público 
do Porto, sendo esta a comarca competente 
para ou ulteriores trâmites processuais, 
realização da instrução incluída. 

* 
III - Decisão 
Em face do exposto, acordam os juízes desta 
Relação em julgar procedente o recurso e, em 
consequência, revogar a decisão recorrida, a 
qual deve ser substituída por outra que 
declare territorialmente competente para 
conhecer do requerimento de abertura de 
instrução, apresentado pelo arguido B………., o 
Tribunal de Instrução Criminal do Porto. 
Sem tributação. 

* 
[Elaborado e revisto pela relatora – art. 94º 
n.º 2, do CPP] 
 
Porto, 25 de Novembro de 2009 
Maria Deolinda Gaudêncio Gomes Dionísio 
António José Moreira Ramos 
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I. Relatório 
 
I.1. Efectuado o julgamento foi proferida 
sentença onde se decidiu, 
 
1. parte criminal: 
 
condenar o arguido B……….,  
 
como autor material e em concurso efectivo, 
de um crime de injúria agravado, previsto e 
punido pelo artigo 181º e 184º C Penal, na 
pena de 100 dias de multa à razão diária de € 
7,00, perfazendo a quantia global de € 
700,00; 
 
como autor material e em concurso efectivo, 
de um crime de injúria, previsto e punido pelo 
artigo 181º/1 C Penal, na pena de 80 dias de 
multa à razão diária de € 7,00, perfazendo a 
quantia global de € 560,00; 
 
como autor material e em concurso efectivo, 
de um crime de injúria, previsto e punido pelo 
artigo 181/1 C Penal, na pena de 80 dias de 
multa à razão diária de € 7,00, perfazendo a 
quantia global de € 560,00; 
 
em cúmulo jurídico das apontadas penas, na 
pena única de 160 dias de multa à razão 
diária de € 7,00, o que perfaz a quantia de € 
1.120,00 e, subsidiariamente, no caso de não 
a cumprir, a pena de 106 dias de prisão, nos 
termos do n.º 1 do artigo 49º C Penal; 
 
condenar a arguida C……….,  
 
como autora material e em concurso efectivo, 
de um crime de injúria agravado, previsto e 
punido pelo artigo 181º e 184º C Penal, na 
pena de 90 dias de multa à razão diária de € 
7,00, perfazendo a quantia global de € 
630,00; 
 
como autora material e em concurso efectivo, 
de um crime de injúria, previsto e punido pelo 
artigo 181º/1 C Penal, na pena de 80 dias de 
multa à razão diária de € 7,00, perfazendo a 
quantia global de € 560,00; 
 
como autora material e em concurso efectivo, 
de um crime de injúria, previsto e punido pelo 
artigo 181º/1 C Penal, na pena de 80 dias de 
multa à razão diária de € 7,00, perfazendo a 
quantia global de € 560,00; 
 
em cúmulo jurídico das apontadas penas, na 
pena única de 140 dias de multa à razão 
diária de € 7,00, o que perfaz a quantia de € 
980,00; 
 
2. parte cível: 
 
julgar parcialmente procedente o pedido de 
indemnização formulado pelo demandante 

D………. e, consequentemente, condenar os 
arguidos-demandados, no pagamento ao 
demandante de € 1.000,00, cada um deles 
responsável pelo pagamento de € 500,00, a 
título de indemnização pelos danos não 
patrimoniais por estes sofridos, absolvendo-se 
os mesmos do demais peticionado; 
 
julgar parcialmente procedente o pedido de 
indemnização formulado pelos demandantes 
E………. e F………. e, consequentemente, 
condenar os arguidos-demandados, no 
pagamento ao demandante da quantia global 
de € 1.000,00, cada um deles responsável 
pelo pagamento de € 500,00, a título de 
indemnização pelos danos não patrimoniais 
por estes sofridos, absolvendo-se os mesmos 
do demais peticionado; 
 
I. 2. Posteriormente, depois de terem visto 
ser indeferido o requerimento de aclaração da 
sentença, vieram os arguidos, requerer lhes 
fosse facultada cópia do suporte da 
documentação da prova, que lhes veio a ser 
entregue a 9FEV. 
Por requerimento que deu entrada em Juízo a 
19FEV, vieram os arguidos alegar que se 
verifica uma imperceptibilidade total de 
variadíssimos segmentos importantes de 
prova, donde se encontram impedidos de 
cumprir e beneficiar do regime estatuído no 
artigo 412º/3 e 4 C P penal, requerendo, se 
ordena a sanação de tal irregularidade, com a 
repetição dos depoimentos que ficaram 
afectados. 
 
Sobre tal pretensão recaiu o seguinte 
despacho: 
 
“Fls. 408 e segs.:  
 
os arguidos, informando que parte dos 
depoimentos prestados em audiência de 
julgamento são imperceptíveis na gravação 
efectuada, vêm requerer "a repetição dos 
depoimentos que ficaram afectados".  
Vejamos.  
A audiência efectuou-se em várias sessões, 
ocorridas nos dias 23-09-2008, 10-10-2008, 
16.10.2008, 13-11-2008 e 05-12-2008.  
No dia 04-02-2009, os arguidos requereram 
que lhes fossem facultadas cópias dos CDs 
referentes às declarações prestadas em sede 
de julgamento, o que foi deferido por 
despacho de 05-02-2009 (cfr. fls. 402 e 405).  
No dia 09-02-2009, foi-lhes entregue um CD 
com a gravação da prova oral produzida em 
audiência (cfr. fls. 406).  
Em 19-02-2009, invocaram os arguidos a 
"irregularidade" decorrente da 
imperceptibilidade de partes dos depoimentos 
prestados, mais peticionando "a repetição dos 
depoimentos que ficaram afectados".  
A não gravação e/ou a imperceptibidade da 
prova produzida em audiência configura uma 
nulidade, questão esta que não suscita 
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quaisquer dúvidas face à actual redacção do 
artigo 363º C P Penal, introduzida pela Lei 
48/2007, de 29/08.  
Assim, decorrente desta alteração legislativa 
ficou prejudicada a doutrina expressa no 
Acórdão 5/2002 do STJ datado de 27-06-
2002, que havia fixado a seguinte 
jurisprudência uniformizadora: "a não 
documentação das declarações prestadas 
oralmente em audiência de julgamento, 
contra o disposto no artigo 363° C P Penal, 
constitui irregularidade, sujeita ao regime 
estabelecido no artigo 123° do mesmo 
diploma legal (...)".  
Assim, a omissão da gravação ou qualquer 
deficiência da mesma, configura - no domínio 
do C P Penal vigente - uma nulidade sanável, 
sujeita ao regime de arguição e de sanação 
dos artigos 105°/1,120º/1 e 121° daquele 
diploma.  
Nesta medida, o termo inicial do prazo de 10 
dias contemplado no citado artigo 105º/1 C P 
Penal para arguição dessa nulidade conta-se a 
partir da sessão de audiência a que respeitar, 
acrescido do tempo que mediou entre a 
entrega do suporte técnico pelo arguente ao 
tribunal e a sua devolução com cópia do 
registo sonoro - cfr., neste sentido, Paulo 
Pinto de Albuquerque, in Comentário do 
Código de Processo Penal, 2a edição 
actualizada, Universidade Católica Editora, 
pág. 923, nota 7.  
Assim, tendo em consideração as datas acima 
referidas em que os depoimentos referidos no 
requerimento que antecede foram produzidos, 
acrescidas do período de 4 dias que mediou 
entre o pedido dessas cópias e a entrega das 
mesmas pela Secção, forçoso é considerar 
que a arguição da alegada imperceptibilidade 
da gravação dos depoimentos sempre 
pecaria, neste momento, por intempestiva.  
Ou seja, o prazo para arguição dessa nulidade 
já se encontra esgotado. O mesmo é dizer 
que, ainda que tal nulidade tivesse ocorrido, 
sempre a mesma se teria, no momento em 
que foi arguida, por sanada.  
Nesta medida, ainda que a referida 
imperceptibilidade se verifique, sempre se 
dirá que a arguição da nulidade dali 
decorrente peca por intempestiva, daqui 
resultando a sanação dessa eventual 
nulidade.  
Como tal, inexistem razões para que se 
determine a repetição dos depoimentos 
alegadamente imperceptíveis na respectiva 
gravação.  
Pelo exposto, indefere-se a requerida 
repetição dos depoimentos alegadamente 
afectados pela imperceptibilidade da 
gravação.  
Notifique”.  
 
I. 3. Inconformados, com o assim decidido, 
interpuseram os arguidos recursos, de cada 
uma destas decisões, sustentando, 
respectivamente, as seguintes conclusões – 

que apenas apresentaram por para tal terem 
sido notificados ao abrigo do disposto no n.º 3 
do artigo 417º C P Penal: 
 
A) referentes à sentença: 
 
1. o presente recurso vem interposto da 
decisão final que condenou os arguidos pela 
prática, em autoria material e em concurso 
efectivo, de um crime de injúrias agravado e 
dois crimes de injúrias; 
2. em primeiro lugar, entendem os 
recorrentes que a decisão recorrida padece do 
vício de insuficiência para a decisão da 
matéria de facto; 
3. na doutrina e jurisprudência é consensual 
que o referido vício ocorre quando a matéria 
de facto é insuficiente para fundamentar a 
solução de direito correcta e/ou quando há 
factos constantes dos autos que ainda é 
possível apurar, sendo este apuramento 
necessário para a decisão a proferir - cfr. por 
todos o acórdão do STJ, de 20ABR2006, 
proferido no processo 363/03, disponível em 
www.dgsi.pt/stj; 
4. ora nos presentes autos, os arguidos 
apresentaram contestação penal na qual 
relataram um conjunto de questões, tal como 
definidas no n.º 2 do artigo 660° C P Civil, 
aplicável ex vi artigo 4° C P Penal, as quais se 
prendem, sumariamente:  
com a criação, por banda dos assistentes e 
dos seus familiares, de um cenário injusto, 
inesperado e violento aos arguidos e com que 
estes legitimamente não contavam, com o 
objectivo de os atemorizar e amedrontar;  
o facto de os arguidos terem sido injuriados e 
empurrados pelos assistentes, ao mesmo 
tempo que ordenavam, contra a sua vontade, 
o desmantelamento de uma grua, propriedade 
da sociedade gerida por ambos os arguidos, 
pelo que, as expressões constantes da 
acusação, nunca poderiam ter o carácter 
injurioso previsto pelo legislador;  
a verificação de uma causa de exclusão de 
ilicitude, previstas no artigo 31º/ 2 alínea b) C 
Penal;  
existência de erro na avaliação das 
circunstâncias de facto;  
aplicação do mecanismo de dispensa de pena.  
4. o conhecimento das questões enunciadas 
no número anterior foi totalmente omitido na 
sentença ora em crise, não lhe tendo sido 
dado resposta na área dos factos provados ou 
não provados, nem dela se ocupando a 
motivação, pelo que foi, simplesmente, 
ignorada, sendo certo que o conhecimento de 
tais questões não se revela inócuo nem 
indiferente à decisão da causa; 
5. daí que, a interpretação acolhido pelo 
Tribunal a quo (de forma indirecta) no sentido 
de que é possível determinar a condenação 
dos arguidos sem atender às questões de 
facto suscitadas por estes em sede de 
contestação penal é inconstitucional por 
contender frontalmente com o princípio 
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constitucional que assegura ao arguido todas 
as garantias de defesa, da presunção de 
inocência do arguido e do princípio do 
contraditório, ínsitos no artigo 32º/1, 2 e 5, 
todos da CRP; 
6. assim, caso este Venerando Tribunal 
entenda que a sentença em crise padece do 
vício de insuficiência para a decisão da 
matéria de facto, tal vício determina o reenvio 
do processo para novo julgamento para 
apuramento dos factos referidos (artigo 
379º/1; 410°/2 alínea a); 426°/1 C P Penal), 
o que, desde já, se requer; 
7. por outro lado, caso se entenda que a 
sentença não padece do vício supra referido, 
certo é que a sentença será nula por omissão 
de pronúncia, nulidade esta de conhecimento 
oficioso (cfr. Ac. do STJ de 12SET2007 e 
17OUT2009, ambos disponíveis no endereço 
electrónico já referido), atentas as normas 
conjugadas dos artigos 339°/4; 368°/2, 
374°/1 alínea d) e 2 e 379°, C P Penal, 
porquanto o Tribunal omitiu pronúncia sobre 
questões abordadas na contestação penal 
(tal-qualmente definidas no n.º 2 do artigo 
660º C P Civil), essenciais à defesa dos 
arguidos e com reflexos directos no 
julgamento da matéria de facto e na 
subsunção dos factos ao direito, pelo que a 
sentença deverá ser reformulada, de forma a 
ser expurgada do mencionado vício; 
8. acresce ainda que, a verificação do 
mencionado vício repercutiu-se 
inelutavelmente na determinação da concreta 
medida da pena porquanto não se tendo a 
sentença pronunciado quanto às questões 
vertidas na contestação, dando-as como 
provadas ou não provadas, dúvidas não 
restam de que ocorrerá falta de especificação 
das razões que subjazem à determinação 
concreta da pena, atentas as normas 
conjugadas previstas nos artigos 375º/1, 
71º/2 alínea c), 379º/1 alínea a) e 374º/2 C P 
Penal, em conjugação com o n.º 1 do artigo 
205º da CRP e, bem assim, na determinação 
do montante indemnizatório a pagar aos 
assistentes, pois nem sequer se apreciou a 
existência de concurso de culpa do lesado – 
artigo 570º C Civil - amplamente referido no 
referido articulado; 
9. no que concerne à impugnação da matéria 
de facto dada como provada, não obstante, a 
invalidade decorrente da gravação da prova, a 
qual inibe a correcta impugnação da matéria 
de facto, certo é que os arguidos consideram 
incorrectamente julgados os pontos da 
matéria de facto vertidos nas alíneas c) a e) e 
i), os quais se reportam ao cometimento 
pelos arguidos de um crime de injúrias 
agravadas e os pontos da matéria de facto 
contidos nas alíneas f) a h) e j) - os quais são 
referentes aos crimes de injúrias simples e 
que foram todos dados como provados; 
10. os arguidos entendem que se impõe 
decisão diversa da recorrida com fundamento 
nas seguintes provas:  

crime de injúrias agravado:  
depoimento do arguido B………., o qual foi 
integralmente confirmado pelo da arguida 
(cujo depoimento se encontra gravado no 
sistema integrado de gravação digital, 
disponível na aplicação informática em uso no 
tribunal recorrido, com a seguinte 
identificação 20080923100402, nas seguintes 
passagens: 0:46 m a 1.03m; 34.27m a 
35.27);  
G………., cujo depoimento se encontra gravado 
no sistema integrado de gravação digital, 
disponível na aplicação informática em uso no 
tribunal recorrido, com a seguinte 
identificação 200801016110607-10034-
64812, ao minuto 11.43 a 12.28);  
crime de injúrias simples  
declarações do arguido B………. (cujo 
depoimento supra se id. aos minutos 2.24 a 
2.40; 3.33 a 3.37; 4.50; 5.29 a 5.43);  
depoimento do assistente E………. cujo 
depoimento se encontra gravado no sistema 
integrado de gravação digital, disponível na 
aplicação informática em uso no tribunal 
recorrido, com a seguinte identificação 
20080923777424-10034-64812, ao minuto 
50.30 a 50.43; e a 1:07.53 a 1:08:00; ao 
minuto 13.40 a 13.50; 1:03:47 a 1:04:10; 
depoimento da testemunha de acusação 
H………, cujo depoimento se encontra gravado 
no sistema integrado de gravação digital, 
disponível na aplicação informática em uso no 
tribunal recorrido, com a seguinte 
identificação 200801113143230-10034-
64812, ao minuto 21.24 a 21.34; 22.36 a 
22.48; 
depoimento da assistente F………., cujo 
depoimento se encontra gravado no sistema 
integrado de gravação digital, disponível na 
aplicação informática em uso no tribunal 
recorrido, com a seguinte identificação 
200881010113558-10034-64812, ao minuto 
5.30 a 5.41; minuto 22.05 a 22.20;  
depoimento do assistente Dr. D………., cujo 
depoimento se encontra gravado no sistema 
integrado de gravação digital, disponível na 
aplicação informática em uso no tribunal 
recorrido, com a seguinte identificação 
20081010120632-10034-64812, ao minuto 
2.29 a 3.18; ao minuto 24:44 a 24.55;  
depoimento da testemunha de acusação 
I………., cujo depoimento se encontra gravado 
no sistema integrado de gravação digital, 
disponível na aplicação informática em uso no 
tribunal recorrido, com a seguinte 
identificação 2008101 6104212-10034-
64812, ao minuto 2.01 a 2.06; 19.20 a 
19.58;  
depoimento da testemunha G………., cujo 
depoimento se encontra gravado no sistema 
integrado de gravação digital, disponível na 
aplicação informática em uso no tribunal 
recorrido, com a seguinte identificação 
2008010 1611 0607-10034-64812, ao minuto 
15.15 a 15.30;  
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depoimento da testemunha J………. cujo 
depoimento se encontra gravado no sistema 
integrado de gravação digital, disponível na 
aplicação informática em uso no tribunal 
recorrido, com a seguinte identificação 
200801016112437-10034-64812, ao minuto 
25.56 a 26.04; 
11. com efeito, lidos e ouvidos os 
depoimentos das testemunhas de acusação, 
dúvidas não restam de que as incoerências 
persistentes nos seus depoimentos e 
constantes contradições jamais poderiam 
fundamentar a condenação dos arguidos num 
Estado de Direito - (em sentido idêntico, cfr. 
Ac. da Relação de Lisboa, de 21NOV2007, em 
que foi Relator Carlos Almeida, disponível em 
www.dgsi.pt); 
12. por outra banda, os depoimentos das 
testemunhas arroladas pelos arguidos 
revelam um depoimento sereno, isento e 
convincente dos factos. Veja-se, 
K………. cujo depoimento se encontra gravado 
no sistema integrado de gravação digital, 
disponível na aplicação informática em uso no 
tribunal recorrido, com a seguinte 
identificação 20081113155200-10034-64812, 
ao minuto 2.05; 11.24; 16.17; 17.12; 2.34; 
L………. cujo depoimento se encontra gravado 
no sistema integrado de gravação digital, 
disponível na aplicação informática em uso no 
tribunal recorrido, com a seguinte 
identificação 20081113161614-10034-64812, 
ao minuto 2.45; 10.35;  
M………. cujo depoimento se encontra gravado 
no sistema integrado de gravação digital, 
disponível na aplicação informática em uso no 
tribunal recorrido, com a seguinte 
identificação 20081205103222-10034-64812, 
ao minuto 7.21;  
N………., testemunha de acusação, cujo 
depoimento supra se identificou, ao minuto 
13.40 a 13.49; 
13. pelo exposto, verifica-se erro de 
julgamento quanto aos concretos pontos da 
matéria de facto supra referidos, impondo-se 
a consequente modificação da decisão da 
primeira instância sobre a matéria de facto 
(artigo 431º C P Penal), devendo os factos 
dados como provados nas alíneas c) a e) e i) 
e f) a h) e j), ser dados como não provados, 
sendo certo que, na procedência da referida 
pretensão, deverão os arguidos ser absolvidos 
pela prática dos crimes pelos quais vêm 
acusados; 
14. mesmo que assim não se entenda, certo é 
que os arguidos entendem que na sentença 
ora recorrida verifica-se um erro de 
julgamento no que toca à sua condenação 
pela prática dos referidos crimes de injúrias, 
atendendo, desde logo, ao concreto contexto 
situacional criado pelos próprios assistentes 
os quais criaram uma provocação injusta, 
inesperada e violenta, com o qual os arguidos 
legitimamente não contavam, o qual 
desencadeou um estado de emoção e de ira 
compreensível aos olhos do homem médio, 

determinante da diminuição da liberdade e 
avaliação; 
15. sem prescindir, e no caso de falência dos 
anteriores argumentos, certo é que, in casu, 
se verifica uma desajustada dosimetria das 
penas aplicadas aos arguidos, porquanto não 
foram atendidas todas as circunstâncias que 
justificam uma atenuação especial da pena, 
conforme previsto no artigo 72° do C. Penal, 
se não por via de uma acentuada diminuição 
da culpa, pelo menos por via de acentuada 
diminuição da necessidade da pena; 
16. foram violadas as seguintes normas 
jurídicas: 379°/1 C P Penal, em conjugação 
com o artigo 32°/5 C R P; 31º/2 alínea b), 
181° e 74°, C Penal; 339º/4, 368°/2; 374°/1 
alínea d) e 2; 379°/1 alínea a) e c), C P 
Penal; 660°/2 C P Civil ex vi artigo 4° C P 
Penal; 375°/1; 71°/2 alínea c); 379º/1 alínea 
a); 374°/2 C Penal; 205°/1 C R P; 570° C 
Civil; 127°; 181º/1, 184°; 132°/2, alínea j), 
40°,71°/1 e 2 alínea a) a f); 72°, 73°/1 alínea 
a) e b) C Penal; 
 
B) conclusões referentes ao recurso 
interposto do despacho de fls. 417/8: 
1. na decisão ora recorrida considerou-se que 
o início do prazo para arguição da nulidade 
decorrente da invalidade referente à falta ou 
imperceptibilidade da gravação da prova se 
iniciara em cada sessão de julgamento; 
2. sucede que, salvo o devido respeito, a 
interpretação sufragada pelo Tribunal a quo 
contende frontalmente com o regime 
estatuído no Decreto Lei 39/95 de 15FEV 
(regime jurídico do registo da prova nas 
audiências), o qual não estipula qualquer 
prazo para arguição de omissão de gravação 
ou deficiências ocorridas durante a mesma, 
pelo que, necessariamente, se terá que 
aplicar o regime geral das nulidades previsto 
no Código de Processo Penal, mormente no 
que toca ao momento da sua arguição e 
sanação; 
3. ora, compulsados os autos, constata-se 
que o arguido arguiu a invalidade da gravação 
no prazo de 10 dias após lhe ter sido 
entregue o suporte registral, pelo que, haverá 
que considerar que a invalidade foi 
atempadamente invocada, porquanto só 
nessa data poderiam os interessados tomar 
conhecimento da deficiência ou total ausência 
de registo e, só a partir desse momento 
estariam habilitados a invocar o respectivo 
vício; 
4. é, portanto, necessário proceder-se a novo 
julgamento com o efectivo registo áudio dos 
depoimentos a serem prestados em 
audiência, sob pena de violação das normas 
contidas nos artigos 105°/1, 120°/1; 121°, 
363° C P Penal; 
5. a interpretação que a decisão recorrida faz 
da conjugação das normas sobreditas, no 
sentido de que, após cada sessão de 
audiência de discussão e julgamento, o 
arguido deve controlar a qualidade da 
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gravação é inconstitucional, por contender 
com os princípios ínsitos nos artigos 20º/1 e 
32°/2 C R P.  
 
I. 3. Na 1.ª instância responderam, quer a 
Magistrada do MP, quer os assistentes, em 
ambos os casos pugnando pela improcedência 
de qualquer dos 2 recursos, sustentando, 
respectivamente as seguintes conclusões: 
 
I. 3. 1. aquela: 
 
I. 3. 1. 1. em relação ao recurso da sentença: 
 
1. os elementos levados à contestação foram 
devidamente escamoteados na audiência de 
discussão e julgamento; 
2. entendeu a Mma Juiz não levar aos factos 
provados os elementos constantes da 
acusação muito provavelmente por entender 
que os mesmos não eram relevantes para a 
qualificação do crime e para a graduação da 
responsabilidade dos arguidos, portanto, para 
a boa decisão da causa; 
3. "sem prejuízo de, pontualmente, em 
pormenores, existir alguma disparidade nos 
relatos, o certo é que a ser de outro modo, 
dado o lapso de tempo existente entre a 
ocorrência os factos e a presente audiência de 
julgamento, estranho seria por certo que tal 
não se verificasse"; 
4. não obstante essas pequenas e 
compreensíveis disparidades, no essencial os 
depoimentos foram consentâneos e em 
sintonia; 
5. a prova é apreciada segundo as regras da 
experiência e livre convicção da entidade 
competente; 
6. existem aspectos comportamentais ou 
reacções dos depoentes que apenas podem 
ser percepcionados, apreendidos, 
interiorizados ou valorizados por quem os 
presencia; 
7. a prova foi correctamente apreciada pela 
Mma. Juíza do Tribunal a quo; 
8. foi feita uma ajustada e adequada escolha 
e determinação da medida concreta da pena; 
 
I. 3. 1. 2. em relação ao recurso do despacho 
de fls. 417/8: 
 
1. é deficiente a documentação que não 
permita ou impossibilite a captação do sentido 
das palavras dos declarantes; 
2. tal documentação deficiente das 
declarações prestadas oralmente constitui 
nulidade sanável; 
3. a nulidade sana-se se não for 
tempestivamente arguida; 
4. tal arguição de nulidade deve fazer-se no 
prazo de 10 dias a contar da audiência, 
descontando-se o tempo que mediou entre a 
entrega do suporte técnico pelo sujeito 
processual interessado ao funcionário e a 
entrega da cópia do suporte técnico ao sujeito 
processual que a tenha requerido; 

5. no caso dos autos a arguição da nulidade 
foi feita muito para além desse prazo, pelo 
que se encontra sanada; 
6. não existe qualquer inconstitucionalidade; 
7. não se perceberia que, agindo o arguido ou 
o seu defensor com a devida diligência e boa 
fé e tendo detectado o vício procedimental, ou 
tendo obrigação de o detectar, nessa fase 
processual, pudessem deixar que a audiência 
continuasse a decorrer como se nada de 
irregular se passasse, para só mais tarde, já 
em fase de recurso, o virem então invocar; 
8. pelo que tal não implica um cerceamento 
inadmissível ou insuportável das 
possibilidades de defesa do arguido que se 
tenha de considerar desproporcionado ou 
intolerável, em termos de consubstanciar 
solução constitucionalmente censurável, na 
perspectiva do artigo32º71 da Constituição; 
 
I. 3. 2. estes: 
 
I. 3. 2. 1. em relação ao recurso da sentença: 
 
1. os recorrentes, porque se abstiveram de 
apresentar as conclusões, deverão ser 
notificados para o efeito, de acordo com o 
preceituado no artigo 417°/3 C P Penal; 
2. não há insuficiência para a decisão da 
matéria de facto, pois os factos assentes têm 
o seu fundamento nos depoimentos das 
testemunhas de acusação que foram precisas, 
claras e seguras, merecendo toda a 
credibilidade possível; 
3. não houve omissão de pronúncia, porque 
os factos alegados pela defesa são 
irrelevantes para a descoberta da verdade 
material e boa decisão da causa, na medida 
em que os arguidos limitaram-se a negar a 
prática dos factos que lhes eram imputados, 
inclusivamente, disseram que não sabiam que 
o assistente D………. era advogado; 
4. mesmo assim, consta da sentença a frase 
"não resultaram, com relevância para a 
decisão, não provados quaisquer factos", o 
que significa que as alegações da defesa 
foram devidamente apreciadas, só que, face à 
atitude negatória dos arguidos, não 
mereceram ser transpostas para o relatório 
da sentença, pois eram inócuas e destituídas 
de qualquer valor prático, sem qualquer 
interesse e relevância; 
5. nada se pode apontar ao depoimento das 
testemunhas de acusação que se mostraram 
isentas, seguras, imparciais e merecedoras de 
toda a credibilidade, não podendo ser 
afectadas pelas transcrições secas, fora do 
contexto e sem qualquer nexo, escritas pelos 
recorrentes na sua motivação; 
6. em suma, a sentença recorrida está 
devidamente fundamentada, aplicou criteriosa 
e sabiamente o direito e impôs aos arguidos 
as penas ajustadas e adequadas aos crimes 
por eles cometidos, devendo ser mantida na 
íntegra.  
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I. 3. 2. 2. em relação ao despacho de fls. 
417/8: 
 
1. os recorrentes continuam a omitir as 
conclusões na sua motivação, em desrespeito 
tanto do preceituado no artigo 412°/1 C P 
Penal, como de quem administra a Justiça 
E fazem-no propositadamente para protelar o 
andamento do processo e saberem como hão 
de reagir face às posições assumidas pelos 
restantes sujeitos processuais, pois já é a 
terceira vez que o signatário tem de chamar à 
atenção deste pormenor, duas nos presentes 
autos e outra no Processo de Instrução 
../07.5TAMTR em recurso proposto também 
pelos ora recorrentes neste Venerando 
Tribunal, devido ao despacho de não 
pronúncia que contempla, além de outros, os 
aqui recorridos E………. e F.………; 
2. a nulidade das gravações invocada pelos 
recorrentes, se é que ela existe ou é relevante 
(o que não se aceita), já se encontra sanada, 
uma vez que o prazo de arguição, iniciando-
se logo após o término de cada uma das 
sessões de audiência de julgamento, acabou 
muito antes da interposição do presente 
recurso e, sobretudo, porque eles 
conseguiram transcrever na motivação do 
recurso da sentença condenatória todas as 
passagens que quiseram e lhes interessavam, 
localizando-as com toda a perfeição, não 
podendo agora usar desta faculdade sob pena 
de violar o previsto no artigo 121º/1 alínea c) 
C P Penal; 
3. mesmo em relação aos arguidos, aqui 
recorrentes, nenhum valor se poderia atribuir 
à sua nulidade, pois, como se diz na acta de 
fls. 417 dos autos, eles negaram ter proferido 
as palavras e expressões injuriosas em causa 
e ainda afirmaram que nem eram 
conhecedores da profissão do assistente 
D………. nem estava no local no exercício da 
advocacia; 
4. no entanto, tiveram eles a coragem e 
descaramento de, a fls. 520 dos autos, virem 
perguntar ao Meritíssimo Magistrado do 
Tribunal a quo que lei se baseou para 
fundamentar a última parte do despacho 
recorrido; 
5. deste modo, não assiste aos recorrentes 
qualquer razão, nem legal nem moral, para 
que este recurso obtenha provimento.  
 
II. Subidos os autos a este Tribunal, 
pronunciou-se o Sr. Procurador Geral Adjunto, 
no sentido da procedência do recurso 
interlocutório – no entendimento de que, a 
imperceptibilidade da gravação constitui 
nulidade, que deve ser arguida no prazo de 
10 dias contados, desde a entrega do CD ao 
recorrente, sendo que no caso tal ocorreu a 
9.12 e a invalidade foi arguida a 19.12.2009, 
logo tempestivamente, devendo ordenar-se, 
assim, a repetição dos depoimentos que se 
achem imperceptíveis - com o que entende 

ficar prejudicado o conhecimento do recurso 
interposto da sentença. 
 
No cumprimento do estatuído no artigo 
417º/2 C P Penal vieram os assistentes – para 
além de procederem à correcção das datas 
invocadas pelo Sr. PGA – defender que o 
prazo de 10 dias para arguição da nulidade 
em que se traduz a imperceptibilidade da 
gravação da prova produzida na sessão de 
14MAI, se iniciou nesta mesma data, quando 
ficaram disponíveis os respectivos suportes, a 
todos os intervenientes processuais, pelo que 
a arguição feita apenas a 19FEV seguinte se 
revela extemporânea, resultando de conduta 
negligente dos recorrentes, que, de resto, 
nunca poderia justificar a repetição da prova, 
pois que “só viria dar oportunidade aos 
mesmos recorrentes de negarem novamente 
a prática dos crimes, o que iria contra o 
princípio da celeridade e economia 
processual”.  
 
Teve lugar o exame preliminar, onde se 
decidiu que nada obstava ao conhecimento 
dos recursos e que os mesmos foram 
admitidos a subir com o efeito adequado. 
 
Seguiram-se os vistos legais. 
 
Foram os autos submetidos à conferência. 
 
Cumpre agora apreciar e decidir. 
 
III. 1. Como é por todos consabido, são as 
conclusões, resumo das razões do pedido, 
extraídas pelo recorrente, a partir da sua 
motivação, que define e delimita o objecto do 
recurso, artigo 412º/1 C P Penal. 
No caso presente, de harmonia com as 
conclusões apresentadas, por ambos os 
recorrentes, suscita-se para apreciação, as 
seguintes questões: 
 
em recurso interposto do despacho de fls. 
417/8: 
saber se o início do prazo para arguição da 
nulidade decorrente da invalidade referente à 
falta ou imperceptibilidade da gravação da 
prova se inicia em cada sessão de 
julgamento; 
 
em relação ao recurso da sentença: 
 
saber se se verifica o vício de insuficiência 
para a decisão da matéria de facto; 
saber se a sentença é nula por omissão de 
pronúncia; 
saber se existem pontos de facto 
erradamente julgados; 
dosimetria das penas. 
 
III. 2. Vejamos então, iniciando a nossa 
apreciação pelo recurso do despacho de fls. 
417/8, que a proceder impede, desde logo, o 
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conhecimento do recurso da sentença que foi 
proferida nos autos. 
 
Como factos relevantes para o conhecimento 
desta questão, temos então que: 
 
a audiência de julgamento efectuou-se em 
várias sessões, ocorridas nos dias 23-09-
2008, 10-10-2008, 16.10.2008, 13-11-2008 e 
05-12-2008, ao longo das quais se procedeu 
à gravação da prova; 
depois de proferida a sentença condenatória e 
ao 10º dia depois de lhes ter sido entregue o 
cd com a gravação da prova produzida em 
audiência os recorrentes vieram dar conta ao 
processo do facto de que parte dos 
depoimentos prestados em audiência de 
julgamento são imperceptíveis, requerendo, 
em consequência a repetição dos 
depoimentos que ficaram afectados. 
 
Na decisão recorrida entendeu-se que esta 
situação configurava uma nulidade 
processual, que deve ser arguida no prazo de 
10 dias contado da audiência a que respeitar, 
prazo acrescido do tempo que mediou entre a 
entrega do suporte técnico pelo requerente ao 
Tribunal e a sua devolução deste àquele com 
cópia do registo sonoro, donde se julgou – 
que a existir no caso concreto -estar a mesma 
sanada, pelo inelutável decurso do tempo, 
indeferindo-se assim ao requerido, por 
intempestivo. 
 
Contra este entendimento se insurgem os 
recorrentes, alegando que esta interpretação 
contende frontalmente com o regime 
estatuído no Decreto Lei 39/95 de 15FEV 
(regime jurídico do registo da prova nas 
audiências), o qual não estipula qualquer 
prazo para arguição de omissão de gravação 
ou deficiências ocorridas durante a mesma, 
donde se terá que aplicar o regime geral das 
nulidades previsto no Código de Processo 
Penal, invocando os artigos 105º/1, 120º/1 e 
121 deste diploma legal, no que toca ao 
momento da sua arguição e sanação e daqui 
defendem, então que, a invalidade da 
gravação foi arguida no prazo de 10 dias após 
ter sido entregue o suporte com o registo da 
prova, pelo que, haverá que considerar que a 
invalidade foi atempadamente invocada, 
porquanto só nessa data poderiam os 
interessados tomar conhecimento da 
deficiência ou total ausência de registo e, só a 
partir desse momento estariam habilitados a 
invocar o respectivo vício, sendo, por isso, 
necessário proceder-se a novo julgamento 
com o efectivo registo áudio dos depoimentos 
a serem prestados em audiência. 
Terminam por defender que a interpretação 
que a decisão recorrida faz da conjugação das 
normas sobreditas, no sentido de que, após 
cada sessão de audiência de discussão e 
julgamento, o arguido deve controlar a 
qualidade da gravação é inconstitucional, por 

contender com os princípios ínsitos nos 
artigos 20º/1 e 32°/2 C R P.  
 
O artigo 363º C P Penal, na redacção dada 
pela Lei 48/2007 de 29AGO, dispõe que, “as 
declarações prestadas oralmente na audiência 
são sempre documentadas na acta, sob pena 
de nulidade”. 
A forma é a prevista no artigo subsequente, 
onde se prevê a possibilidade de ser 
efectuada através de gravação do som. 
Assim, a falta de documentação – usualmente 
em suporte magnético - das declarações 
prestadas em audiência constitui, hoje, 
nulidade[1].  
No caso procedeu-se à gravação do som, o 
que ocorre, no entanto, é a sua alegada 
imperceptibilidade, pontual, pelo menos, 
desde logo, na cópia entregue aos arguidos. 
Atenta a razão de ser da obrigatoriedade da 
documentação e da sanção radical com que é 
cominada sua falta, não pode deixar de se 
entender, que da mesma forma, a deficiência 
da gravação, que acarrete imperceptibilidade 
da prova, deve ser equiparada à situação da 
sua falta absoluta, configurando, também, no 
novo regime, uma nulidade processual[2]. 
Nulidade que não constando do elenco das 
insanáveis, taxativamente enumeradas no 
artigo 119º C P Penal, se terá que enquadrar 
nas nulidades dependentes de arguição do 
artigo 120º C P Penal[3]. 
 
A divergência surge agora, quanto à questão 
do início da contagem do prazo para a sua 
arguição e isto, porque o Decreto Lei 39/95, 
de 15FEV, diploma que estabelece o regime 
do registo da prova nas audiências, é omisso 
quanto à fixação, seja de início, seja de 
termo, de qualquer prazo para arguição de 
omissão de gravação ou deficiências ocorridas 
durante a gravação (cfr. artigo 2º), prevendo 
apenas, que “se, em qualquer momento, se 
verificar que foi omitida qualquer parte da 
prova ou que esta se encontra imperceptível, 
proceder-se-á à sua repetição sempre que for 
essencial ao apuramento da verdade" (cfr 
artigo 9º).  
Com efeito, sobre esta questão podem-se 
surpreender, fundamentalmente, 3 
entendimentos – tendo subjacente a questão 
reportada ao momento em que foi ou, devia 
tê-lo sido conhecida, a apontada deficiência: 
1. o consagrado na decisão recorrida, de que 
o prazo se inicia, a contar de cada sessão de 
julgamento, em relação á prova aí produzida, 
independentemente de ter sido ou não 
requerida cópia da gravação; 
2. o que defendem os recorrentes, de que p 
prazo se inicia com a entrega do suporte de 
registo da prova[4]; 
3. os que defendem que esta nulidade pode 
ser arguida até ao derradeiro dia para 
interposição do recurso, no caso de o 
recorrente apenas, então, se aperceber da 
imperceptibilidade da gravação[5] [6]. 
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De resto, a este propósito uma outra situação 
pode surgir: a de o original estar em perfeito 
estado de audição e apenas a cópia entregue 
ao recorrente se revelar imperceptível ou 
incompleta[7]. 
 
Devemos dizer, desde já que nos parece mais 
consentâneo com o interesse processual 
subjacente - o de assegurar na plenitude o 
duplo grau de jurisdição em matéria de facto 
- e com a dinâmica e o contexto da praxis 
judiciária, a opção por este último 
entendimento. 
 
Com efeito. 
Durante a audiência de julgamento não está 
ao alcance do arguido (no que ao caso 
interessa) a possibilidade de controlar o bom 
estado da gravação do som. 
De resto, pode-se mesmo entender, alguma 
inactividade perante a forma como está era 
efectuada a gravação, na presunção de que 
num Estado de Direito, se é o Tribunal que 
fornece os meios técnicos para se efectivar a 
gravação, (cfr. artigo 3º/1 do Decreto Lei 
39/95), a serem, de resto, manipulados por 
funcionários de justiça (cfr. artigo 4º do 
mesmo diploma), então, o objectivo que se 
pretende atingir - a documentação em 
perfeitas condições de audição, no caso – 
estará assegurado, sem qualquer 
contrariedade ou acidente. 
De outro modo, não se afigura razoável que, 
após cada uma das várias sessões de 
julgamento - por que se pode prolongar, as 
mais das vezes, o julgamento - os sujeitos 
processuais sejam “onerados” com o controle 
da omissão ou deficiência da gravação que 
implica audição do respectivo suporte de 
registo – o que constituiria uma super 
diligência na expressão feliz do Acórdão do 
STJ de 27MAR2006, in site da dgsi. 
Aliás, este entendimento faria operar a 
transferência do ónus do dever de verificação, 
do oficial de justiça, para o arguido, no caso. 
Quando é aquele, que, por dever de ofício, 
está obrigado a assegurar, a gravação e a 
posterior reprodução ou duplicação, sem 
defeitos ou omissões.  
Por outro lado, como é sabido, não prevendo 
a lei qualquer prazo para que o sujeito 
processual requeira cópia da gravação, 
manifestamente, que este só tem interesse 
em aceder ao registo da prova, quando, 
proferida a decisão final – o que terá de ser 
tido como momento relevante para o titular 
do direito ao recurso, arguir a nulidade da 
deficiente gravação da prova, pois é esta que, 
fixando os elementos determinantes, permite 
que se expresse, fundadamente, a intenção 
de recorrer - está a decorrer o prazo para 
interposição de recurso e, o inerente período 
de reflexão e de ponderação sobre a 
necessidade/utilidade de através do 
competente recurso demonstrar a sua 

discordância perante o decidido, através da 
impugnação do julgamento acerca da matéria 
de facto. 
Não é de todo, exigível - podendo aliás, 
redundar em pura perda de tempo e de 
meios, bens escassos qualquer deles, por 
natureza - que se requeira em momento 
anterior cópia do registo da prova e, por outro 
lado, sem ela não se pode exigir que alguém 
se certifique que a gravação não padece de 
qualquer deficiência que impeça a sua 
audição. 
De resto, no caso de recurso sobre a matéria 
de facto, o recorrente dispõe do prazo 
acrescido de 30 dias para o fazer, artigo 
411º/4 C P Penal, (caso contrário apenas 
dispõe de 20 dias) pelo que se já não era 
razoável impor-lhe a obrigação de ouvir a 
documentação da prova, em momento 
anterior, parece mesmo, que aquele 
acréscimo de prazo, terá subjacente, 
também, o acto de o possibilitar alcançar a 
tarefa material acrescida, de desde logo, ouvir 
a gravação – que se nuns casos pode levar 
pouco tempo, noutros cada vez mais 
frequentes, pode consumir longas e penosas 
horas/dias. 
 
Assim entrando agora na apreciação do 
mérito do requerimento de invocação da 
nulidade – posta a sua tempestividade, nos 
termos sobreditos, que configuram o único 
meio de conferir utilidade e, essencialmente, 
racionalidade à prática de actos processuais 
(não olvidando que a lei veda a prática de 
actos inúteis, artigo 137º C P Civil) - diremos 
que: 
embora a imperceptibilidade não esteja 
atestada no processo; 
esta questão está integrada no âmbito de um 
recurso autónomo interposto para este 
Tribunal, pelo que cabe à Relação a decisão 
sobre se a nulidade em causa se verifica ou 
não; 
o que tem de ser decidido, obviamente, 
mediante audição da gravação, pois que como 
é sabido este Tribunal conhece de Direito e de 
facto (artigo 428º C P Penal) e no caso vem 
impugnado o julgamento em sede de matéria 
de facto. 
 
Assim, pelo que nos foi dado a ouvir – o que 
pensamos ser o original da gravação - 
existem deficiências ao longo de toda a 
gravação – umas de maior, outras de menor, 
monta – aquelas, no entanto, com a 
virtualidade de impedir, de todo, a audição de 
excertos de declarações e de depoimentos 
(porventura por questões ligados ao 
microfone utilizado, pois que omnipresente 
ruído de fundo, se reporta não a todos os 
microfones e, que por vezes se sobrepõe, 
irremediavelmente, às respostas dadas) facto 
este, que concerteza terá “contaminado” a 
cópia entregue aos recorrentes, impedindo-os 
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a, de forma cabal e completa, ter acesso a 
todo o conteúdo da prova gravada.  
Esta deficiência, afecta naturalmente a 
possibilidade de cabal exercício do direito de 
recurso, no tocante à concreta impugnação da 
matéria de facto, desde logo, e impede, por 
outro lado, a reapreciação por parte do 
Tribunal de recurso dos factos desde logo, 
impugnados, sendo que a actividade deste 
Tribunal, naturalmente, que não se pode 
cingir a ouvir o que está audível, desprezando 
o que não estando, não foi pelos recorrentes 
invocado como elemento de prova que impõe 
decisão em sentido diverso. 
Se este Tribunal não pode decidir, apenas, 
com base nos elementos de prova que 
estejam em condições de ser analisados, da 
mesma forma, o recorrente não pode ver o 
seu direito a impugnar a matéria de facto, 
restringido aos segmentos da prova que 
consegue ouvir. 
 
Assim, há que determinar a repetição da 
prova cuja audição se encontra imperceptível 
por, naturalmente, se revelar essencial ao 
apuramento da verdade, nos termos do 
disposto no artigo 9º do Decreto Lei 39/95, o 
que implica, necessariamente, a anulação e 
repetição do julgamento, com a correcta 
gravação da prova a produzir na medida do 
necessário para desaparecer a apontada e 
efectivamente existente, imperceptibilidade 
da gravação. 
 
Com o agora decidido fica prejudicado o 
conhecimento, neste momento, dos restantes 
fundamentos do recurso, uma vez que o 
disposto no artigo 412º/3 e 4 C P Penal, 
pressupõe claramente que as provas tenham 
sido gravadas de forma perceptível e 
completa, como naturalmente que a 
determinação da medida da pena e a fixação 
do quantum indemnizatório, por danos não 
patrimoniais – também questões abordadas 
no recurso - depende da fixação em definitivo 
da matéria de facto. 
 
IV. DISPOSITIVO. 
 
Nos termos e com os fundamentos indicados, 
acorda-se em conceder provimento ao recurso 
interposto B………. e C………., revogando-se o 
despacho exarado a fls. 417/8, declarando-se 
não sanada a nulidade existente relacionada 
com a imperceptibilidade da gravação da 
prova produzida em audiência, e 
determinando-se o cumprimento do disposto 
no artigo 9º do Decreto Lei 39/95, nos termos 
supra indicados.  
 
Sem tributação. 
 
Elaborado em computador. Revisto pelo 
Relator, o 1º signatário. 
 
Porto, 2009.Novembro.25 

Ernesto de Jesus de Deus Nascimento 
Olga Maria dos Santos Maurício 
__________________________ 
[1] Donde ficou prejudicada a jurisprudência 
fixada pelo STJ através do Acórdão 5/2002, 
segundo a qual “a não documentação das 
declarações prestadas oralmente em 
audiência de julgamento, contra o disposto no 
artigo 363º C P Penal, constitui irregularidade, 
sujeita ao regime estabelecido no artigo 123º 
do mesmo diploma legal, pelo que uma vez 
sanada o tribunal já dela não pode conhecer”. 
[2] Quando anteriormente era pacificamente 
entendida como mera irregularidade cfr. a 
título de mero exemplo os Acórdãos deste 
Tribunal de, 26MAI2004 e de 18ABR2007 e da 
RC de 29NOV2006, consultáveis no site da 
dgsi. 
[3] Sufragando este entendimento, cfr, 
Acórdãos deste Tribunal de 29OUT2008, de 
7JAN2009 e de 1ABR2009. 
[4] ilustrados ambos no citado Acórdão deste 
Tribunal de 29OUT2008, na tese que fez 
vencimento – esta - e no voto de vencido ali 
expresso, aquela). 
[5] seguido, de resto, nos Acórdão do STJ de 
1JUL2008 e de13JAN2009 e da RC de 
10MAR2009, aqueles acedidos no site da dgsi 
e este publicado na CJ, II, 12. 
[6] Mais recentemente surgiu uma nova 
orientação, a de que “o facto de a gravação 
de depoimentos prestados em audiência não 
permitir que os mesmos não sejam 
perceptíveis constitui mera irregularidade, a 
arguir nos termos do artigo 123º C P Penal, 
com o fundamento no não cumprimento do 
princípio geral da documentação das 
declarações orais”, cfr. Acórdão do STJ de 
29ABR2009, in CJ, S, I, 250. 
[7] Situação sobre a qual já se debruçou este 
Tribunal, através do Acórdão de 24SET2008, 
onde se decidiu que tal configura mera 
irregularidade, que deve ser arguida no prazo 
de 3 dias após o conhecimento do vício e 
antes de findar o prazo de recurso. 
 
 
[voltar] 
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SOCIAL 
 
 
 
 
Sumário nº 7089 
 
 
484/07.6TTMTS.P1 

 
Acordam na Secção Social do Tribunal da 

Relação do Porto 
 
1. Relatório  
B………., intentou acção declarativa de 
condenação, sob a forma de processo comum, 
contra C………., LDA, pedindo que esta seja 
condenada a pagar-lhe a quantia de € 
11.358,05 relativa a créditos salariais 
emergentes da execução do contrato de 
trabalho que vigorou entre as partes desde 1 
de Março de 1999 até 30 de Junho de 2006, 
sendo tais créditos relativos a retribuição de 
férias, subsídio de férias e de Natal ao longo 
do contrato calculados com base na parte da 
retribuição do autor que excedia a retribuição 
base; a retribuição e subsídio de férias 
vencidos no ano da contratação do autor; aos 
proporcionais de férias, subsídio de férias e de 
Natal do ano da cessação do contrato e a 
diuturnidades não pagas a partir de Julho de 
2004. 
A ré contestou, aceitando apenas dever ao 
autor os proporcionais de férias, subsídios de 
férias e de Natal relativos à duração do 
contrato no ano da cessação, mas não no 
valor peticionado. No mais alega nada dever 
porque as quantias pagas além da retribuição 
base decorriam de factos relacionados com o 
desempenho, mérito profissional e 
assiduidade, pelo que não integram o conceito 
de retribuição face ao disposto pelo art. 261 
do C.T. 
O autor apresentou reposta. 
Foi proferido despacho saneador e dispensada 
a selecção da matéria de facto. 
Procedeu-se a julgamento, tendo-se 
respondido à matéria de facto sem 
reclamação.  
Proferida sentença foi a acção julgada 
parcialmente procedente e a ré condenada a 
pagar ao autor a quantia de € 8.854,62 (oito 
mil oitocentos e cinquenta e quatro euros e 
sessenta e dois cêntimos), acrescida de juros 
de mora à taxa legal desde 30/06/2006 até 
integral pagamento. 
Inconformada com este decisão dela recorre a 
ré, concluindo que: 
1 – Como a própria sentença escreve e cuja 
doutrina se aceita sem reservas, na senda do 
Ac. do S.T.J. de 08/05/96 in C.J. e da 
doutrina do Prof. Menezes Cordeiro: a 
remuneração deve incluir todas as prestações 
regulares recebidas, quando acompanhadas 
da convicção, pelo trabalhador, da sua 
inclusão no vencimento. 

2 – Ora, no caso concreto, o trabalhador A., 
não alegou e muito menos provou a convicção 
de que as prestações regulares recebidas, que 
não a remuneração, lhe criaram qualquer 
expectativa ou convencimento de fazerem 
parte da sua retribuição. 
3 – Ou seja, só a regularidade das prestações 
não basta. É necessário existir a convicção do 
trabalhador que as mesmas compõem a sua 
retribuição o seu vencimento, o que nos autos 
não está minimamente provado. Aliás nem 
está sequer alegado. 
4 – Assim, inexiste, nos autos, a prova de um 
facto essencial para a pretensão do A.: que é 
o seu convencimento de que as prestações 
que recebia, conjuntamente com o seu 
vencimento faziam parte desta eram parta da 
sua retribuição. Inexistindo tal prova, do 
todo, soçobra a sua pretensão. 
5 – E não se argua com o Art. 82º nº 3 da 
L.C.T. ou o 249º nº 3 do C. Trabalho. É que o 
ónus da prova só se inverte para a Entidade 
Patronal no que toca às características das 
retribuições pagas, após o trabalhador alegar, 
e provar, que as mesmas eram regulares e 
lhe suscitaram legitimas, expectativas e 
legitimo convencimento que incluem a sua 
retribuição, o que nos autos nunca foi feito 
nem está provado. 
6 – Consequentemente impõe-se a absolvição 
da Ré no pedido em tudo que não seja o 
pagamento ao A. do salário do mês da sua 
saída da empresa e os duodécimos a título de 
Férias, Subsídio de Férias e Subsídio de Natal 
pelo trabalho prestado no ano de 2006. 
7 – Sem prescindir sempre se dirá que, no 
que toca aos subsídios de Férias e de Natal, à 
luz do actual C. do Trabalho mal andou, 
também, a sentença quanto ao determinar 
quais os componentes da remuneração que 
deviriam estar incluídos naquelas retribuições. 
8 – Porque complementos salariais, o 
Subsidio de Férias e o Subsidio de Natal têm 
uma regra própria, à luz do novo C.T.: o Art. 
250º, nº1. 
9 – Mal andou a Sentença ao incluir no 
Subsidio de Férias outros prestações que não 
aquelas previstas no citado Artigo 250º, dado 
que o nº 2 do Art. 255 do C. Trabalho deve 
ser interpretado de acordo com o referido Art. 
250º, sob pena de interpretação contrária 
tornar tal norma redundante face ao que 
dispões o Art. 255º nº 1, quando o legislador 
quis, claramente criar regimes jurídicos 
diferentes para ambas as situações. 
10 – Nestes termos, no caso concreto e 
subsidiariamente ao supra referido, no que 
toca ao valor do subsidio de férias, devido ao 
A. após a entrada em vigor do C. Trabalho, o 
mesmos deve ser somente a remuneração 
base e eventuais diuturnidades se existirem. 
11 – Deve pois porque violadora das 
seguintes normas, Art. 82º da L.C.T., Art. 6º 
do D.L. 874/76, Art. 2º do D.L. 88/96 e Arts. 
249º, 250º e 255º, todos do C. do Trabalho.  



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 301

O autor respondeu ao recurso pugnando pela 
sua improcedência. 
O MP teve vista dos autos e elaborou douto 
parecer no sentido do não provimento do 
recurso. 
2. Matéria de Facto 
Encontram-se provados os seguintes factos: 
1) A ré dedica-se à indústria de serralharia. 
2) Em 1 de Março de 1999, através do 
contrato a termo incerto que constitui o 
documento de fls. 24, cujo teor se reproduz, a 
ré admitiu o autor para, sob as suas ordens e 
direcção e contra remuneração lhe prestar a 
actividade de operador de garrafas de gás. 
3) A celebração do contrato a termo incerto 
foi motivada pela necessidade de satisfazer 
carências pontuais da D………., S.A., como 
faltas e férias do seu quadro efectivo. 
4) As funções do autor seriam 
desempenhadas, como foram durante toda a 
execução do contrato, nas instalações da 
D………. na ………., …., em Matosinhos. 
5) O contrato caducaria quando a D………. 
comunicasse à ré e quando esta comunicasse 
ao autor a decisão da primeira. 
6) No desempenho das respectivas funções o 
autor realizava operações inerentes ao 
enchimento de garrafas de gás, numa linha 
de enchimento. 
7) Cerca de um ano depois o autor passou a 
desempenhar as funções de manobrador de 
empilhadores, que consistiam na condução 
destes e na realização das manobras 
inerentes à sua utilização. 
8) Nos recibos de vencimento a ré sempre 
classificou o autor como operador de garrafas 
de gás. 
9) Em 14/12/2005 a ré comunicou ao autor 
que o contrato que mantinha com a D………. ia 
ser prolongado por mais seis meses e até 30 
de Junho de 2006 e que era dada sem efeito 
a carta que tinha enviado ao autor em 10 de 
Novembro de 2005 a declarar a cessação do 
contrato. 
10) No dia 5 de Junho de 2006 a ré 
comunicou ao autor que o contrato de 
trabalho deixava de estar subordinado ao 
regime de termo incerto e passava a ser 
considerado sem termo. 
11) O autor respondeu a tal comunicação por 
carta datada de 26/06/2006, manifestando a 
sua oposição a que o contrato, por decisão 
unilateral da ré, passasse a contrato sem 
termo e que por não concordar com tal 
modificação o contrato cessaria em 30 de 
Junho 2006 por nessa data cessarem os 
serviços determinantes da contratação. 
12) Em 30 de Junho de 2006 o autor cessou a 
prestação de actividade à ré, não mais 
comparecendo ao serviço. 
13) O contrato celebrado entre a ré e a 
D………. cessou em 30/06/2006. 
14) Durante a execução do contrato o autor 
recebeu da ré as seguintes quantias a título 
de remuneração base: 
- de 01/03/99 a 31/12/99 - € 306,76 

- de 01/01/00 a 31/12/00 - € 319,23 
- de 01/01/01 a 31/05/2001 - € 334,20 
- de 01/06/01 a 31/12/01 - € 374,10 
- de 01/01/02 a 31/12/02 - € 381,50 
- de 01/01/03 a 31/12/03 - € 381,50 
- de 01/01/04 a 31/12/04 - € 390,00 
- de 01/01/05 a 31/12/05 - € 390,00 
- de 01/01/06 a 31/05/06 - € 409,50. 
15) A ré pagou também ao autor as seguintes 
quantias mensais discriminadas nos recibos 
como “diuturnidade”: 
- de 01/06/01 a 31/12/01 - € 5,00 
- de 01/01/02 a 28/02/03 - € 7,50 
- de 01/03/03 a 31/12/03 - € 10,00 
- de 01/01/04 a 31/09/04 - € 12,50. 
16) A ré pagou ainda ao autor a partir de 
01/06/2001 as seguintes quantias 
discriminadas nos recibos como “subsídio de 
assiduidade”: 
- de 01/06/01 a 31/12/01 a quantia mensal 
de € 24,94, sendo nos meses de Outubro e 
Dezembro a quantia de 12,47 
- de 01/01/02 até 30/05/2006 a quantia 
mensal de € 50,00. 
17) Sob a designação de “prémio de 
produtividade” a ré pagou ao autor no período 
de 01/06/2001 a 31/10/2004 as seguintes 
quantias: 
 

  2001 
Junho 47,39 
Julho 49,89 
Agosto 57,36 
Setembro 49,88 
Outubro 52,37 
Novembro 54,87 
Dezembro 54,87 

 

  2002 
Janeiro 52,5 
Fevereiro 47,5 
Março 55 
Abril 50 
Maio 37,5 
Junho 17,5 
Julho 57,5 
Agosto 52,5 
Setembro 50 
Outubro 55 
Novembro 47,5 
Dezembro 52,5 
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  2003 
Janeiro 55 
Fevereiro 47,5 
Março 52,5 
Abril 50 
Maio 52,5 
Junho 30 
Julho 60 
Agosto 25 
Setembro 55 
Outubro 55 
Novembro 52,5 
Dezembro 47,5 

 

  2004 
Janeiro 52,5 
Fevereiro 47,5 
Março 47,5 
Abril 52,5 
Maio 52,5 
Junho 55 
Julho 55 
Agosto 55 
Setembro 55 
Outubro 55 
Novembro   
Dezembro   

 
 
18) Sob a designação de subsídio de risco, a 
ré pagou ao autor desde 1/1/2005 até à 
cessação do contrato, a importância mensal 
de € 55,00, 
19) Sob a designação de ajudas de custo a ré 
pagou ao autor a importância de € 
100,00/mês em Outubro de 2004 e de € 
112,50 por mês a partir de Fevereiro de 
2005, excepção feita aos meses de Março, 
Maio, Agosto e Dezembro em que pagou, 
respectivamente, € 168,75, € 344,50, € 
168,75 e € 225,00 e nos meses de Janeiro, 
Março, Abril e Maio de 2006 em que pagou, 
respectivamente, € 169,14, € 169,14 € 
325,33 e € 247,55. 
20) A R. pagou ainda ao A., contra recibo mas 
fora do recibo de vencimento, mensalmente, 
as seguintes importâncias a título de prémio: 
 
 

  1999 
Março 24,45 
Abril 50,04 
Maio 24,11 
Junho 24,94 
Julho 27,35 

Agosto 30,59 
Setembro 44,39 
Outubro 50,04 

Novembro 33,83 
Dezembro 57,36 

 

  2000 
Janeiro 50,04 

Fevereiro 47,64 
Março 27,34 
Abril 27,35 
Maio 24,94 
Junho 214,48 
Julho 24,94 

Agosto 24,94 
Setembro 24,94 
Outubro 24,94 

Novembro 28,18 
Dezembro 28,18 

 

  2001 
Janeiro 41,15 

Fevereiro 24,94 
Março 24,94 
Abril 73,99 
Maio 239,04 
Junho 17,46 
Julho 22,45 

Agosto 24,94 
Setembro 12,47 
Outubro 22,45 

Novembro 44,89 
Dezembro 34,22 
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  2002 
Janeiro 25 

Fevereiro 30 
Março 27,05 
Abril 17,05 
Maio 20 
Junho 12,5 
Julho 37,5 

Agosto 30 
Setembro 12,5 
Outubro 17,5 

Novembro 50 
Dezembro 50 

 

  2003 
Janeiro 13,5 

Fevereiro 5,5 
Março 16,5 
Abril 5,5 
Maio 11 
Junho   
Julho 5,5 

Agosto   
Setembro   
Outubro 5,5 

Novembro   
Dezembro 66,5 

 

  2004 
Janeiro 11 

Fevereiro 11 
Março 5,5 
Abril 5,5 

 
21) Sob a menção “Outros Pagamentos” a ré 
pagou ao autor a importância de € 100,00 por 
mês de 1 de Março de 2003 a 31 de Agosto 
de 2004, à excepção dos meses de Novembro 
de 2003, Junho de 2004 em que pagou, e 
respectivamente, € 50,00 e € 112,50. 
22) A título de trabalho extraordinário o A. 
recebeu das R. as seguintes importâncias 
contra recibo embora não no recibo de 
 
 

  1999 
Janeiro   

Fevereiro   
Março 315,02 
Abril 280,07 
Maio 305,73 
Junho 274,76 
Julho 386,04 

Agosto 403,06 
Setembro 432,27 
Outubro 403,51 

Novembro 450,41 
Dezembro 434,92 

 

  2000 
Janeiro 508,31 

Fevereiro 486,21 
Março 256,46 
Abril 224,69 
Maio 267,05 
Junho 149,64 
Julho 246,33 

Agosto 481,15 
Setembro 365,11 
Outubro 330,13 

Novembro 310,05 
Dezembro 380,78 

 

  2001 
Janeiro 400,07 

Fevereiro 301,74 
Março 307,53 
Abril 187,98 
Maio 228,38 
Junho 231,47 
Julho 273,02 

Agosto 725,18 
Setembro 424,63 
Outubro 623,2 

Novembro 609,71 
Dezembro 601,07 
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  2002 
Janeiro 456,5 

Fevereiro 454,85 
Março 459,8 
Abril 284,9 
Maio 308,55 
Junho 145,75 
Julho 497,75 

Agosto 431,75 
Setembro 242 
Outubro 226,6 

Novembro 146,85 
Dezembro 155,65 

 

  2003 
Janeiro 388,5 

Fevereiro 140,25 
Março 261,8 
Abril 116,6 
Maio 161,7 
Junho 35,75 
Julho 159,5 

Agosto 42,9 
Setembro 207,35 
Outubro 129,8 

Novembro 88 
Dezembro 242,55 

 

  2004 
Janeiro 168,75 

Fevereiro 161,44 
Março 113,06 
Abril 209,81 
Maio   
Junho 22,62 
Julho 107,3 

Agosto 18,56 
Setembro 166,46 
Outubro 36,75 

Novembro   
Dezembro   

 

23) Também a título de trabalho 
extraordinário a R. pagou ao A., mas incluído 
no seu recibo de vencimento, as importâncias 
seguintes: 
 

  2005 
Janeiro 99 

Fevereiro 87,76 
Março 59,07 
Abril 36,57 
Maio 29,25 
Junho 128,25 
Julho 108 

Agosto 110,82 
Setembro 21,94 
Outubro 84,38 

Novembro 118,13 
Dezembro 189 

 

  2006 
Janeiro 66,08 

Fevereiro 62,82 
Março   
Abril 30,68 

 
24) Os subsídios, prémios, ajudas de custo e 
complementos atrás invocados foram 
instituídos sob tais designações para subtrair 
tais retribuições quer aos encargos de 
natureza social obrigatórios, quer ao valor da 
remuneração base tendo em vista a redução 
do valor/hora do salário dos trabalhadores. 
25) O autor manteve sempre o mesmo local 
de trabalho, nunca tendo estado deslocado, e 
as suas despesas de deslocação eram as 
usuais de qualquer trabalhador. 
26) A inclusão de uma verba a título de 
ajudas de custo teve por objectivo a inclusão 
no recibo de vencimento, das quantias que 
anteriormente eram pagas ao autor a título de 
“outros pagamentos” 
27) A R. pagou ao A. a título de subsídio de 
Natal as importâncias que se passam a referir 
com menção ao mês e ano respectivos: 
12/99 - € 255,63 
12/00 - € 319, 23 
12/01 - € 374,10, acrescido de € 4,99 de 
diuturnidades. 
12/02 - € 381,50, acrescido de € 7,50 de 
diuturnidades 
12/03 - € 381,50, acrescido de € 10,00 de 
diuturnidades 
12/04 - € 390,00 
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12/05 - € 390,00, acrescido de € 112,50 de 
ajudas de custo 
28) A título de subsídio de férias a ré pagou 
ao autor as importâncias seguintes: 
6/00 - € 319, 23 
4/01 - € 334,19; 06/01 - € 47,38 
4/02 - € 381,50 
4/03 - € 391,50 
3/04 - € 402,50 
3/05 - € 195,00 
3/06 - € 409,50 
29) A título de férias, a ré pagou ao autor as 
importâncias que se passarão a discriminar:  
no ano 2000 - € 319,23 
no ano 2001 - € 379,10 
no ano 2002 - € 389,00 
no ano 2003 - € 391,50 
no ano 2004 - € 402,50 
no ano 2005 - € 390,00 
no ano 2006 - € 409,50.3. 
3. O Direito  
Com base no preceituado nos artigos 684, n.º 
3 e 690, n.º s 1 e 3, do Código de Processo 
Civil[1], aplicáveis ex vi do art. 1, n.º 2, 
alínea a) e art. 87 do Código de Processo do 
Trabalho, é pelas conclusões que se afere o 
objecto do recurso, não sendo lícito ao 
tribunal ad quem conhecer de matérias nelas 
não incluídas, salvo as de conhecimento 
oficioso.  
 
As questões que a ré coloca à nossa 
apreciação são as seguintes: 
1. O autor não provou que a atribuição das 
prestações regulares recebidas, que não a 
remuneração, lhe criaram qualquer 
expectativa ou convencimento de fazerem 
parte da sua retribuição; 
2. Cálculo do subsídio de férias após a 
entrada em vigor do Código do Trabalho.  
 
3.1 Da não prova por parte do autor da 
convicção de que as prestações regulares 
recebidas, que não a remuneração, lhe 
criaram qualquer expectativa ou 
convencimento de fazerem parte da sua 
retribuição  
Quanto a esta questão, adianta-se já que a ré 
não tem razão.  
Na verdade, como resultava do art. 82 do DL 
49.408, de 29.11.1969 (LCT), “Só se 
considera retribuição aquilo a que, nos termos 
do contrato, das normas que o regem ou dos 
usos, o trabalhador tem direito como 
contrapartida do seu trabalho” (n.º1), sendo 
que “A retribuição compreende a 
remuneração de base e todas as outras 
prestações regulares e periódicas, feitas 
directa ou indirectamente, em dinheiro ou em 
espécie” (n.º2); e, como emerge, em termos 
semelhantes, do art. 249 do Código do 
Trabalho, aprovado pela Lei 99/2003, de 27 
de Agosto (que repetiu a redacção do n.º 1 
daquele artigo no seu número 1) “Na 
contrapartida do trabalho inclui-se a 
retribuição base e todas as prestações 

regulares e periódicas feitas, directa ou 
indirectamente, em dinheiro ou em espécie.” 
(n.º2). Como resulta dos dispositivos citados, 
por retribuição entende o legislador aquilo a 
que o trabalhador tem direito como 
contrapartida do seu trabalho, integrando o 
conceito de retribuição, para além da 
remuneração de base, todas as prestações 
regulares e periódicas feitas directamente em 
dinheiro ou em espécie.  
Desta feita, para além da retribuição, base o 
legislador prevê que integram a noção de 
retribuição todas as prestações regulares e 
periódicas. Como tem sido assinalado, a 
regularidade, exprime o carácter constante, 
não arbitrário da prestação; a periodicidade, 
por seu turno, significa que a obrigação da 
retribuição se vence em períodos certos. São 
estes dois elementos que se devem verificar 
para que as prestações a considerar se 
possam integrar na retribuição. Compreende-
se, aliás, que assim seja, na medida em que o 
contrato de trabalho tem carácter continuado 
e assume-se como estável, tanto na 
perspectiva da necessidade do empregador 
que, assim, usufrui da força de trabalho ou da 
disponibilidade do trabalhador, bem como da 
necessidade do trabalhador de auferir 
determinado rendimento que supra as suas 
carências alimentares (e outras) e as de sua 
família - o que naturalmente inculca no 
trabalhador a expectativa ou convencimento 
de fazerem parte da sua retribuição 
Ora, no caso vertente, de acordo com a 
factualidade provada (números 15 a 23), não 
restam dúvidas da regularidade e 
periodicidade das prestações em causa, o que 
permite concluir que tais verbas integram a 
retribuição do autor. Ademais, presumindo-se 
constituir retribuição toda e qualquer 
prestação da entidade patronal ao trabalhador 
(artigos 82, n.º 3, da LCT e art. 249, n.º3, do 
Código do Trabalho), isso implica a inversão 
do ónus de prova (art. 344, n.º 1 do Código 
Civil), competindo, antes, à ré demonstrar 
que as prestações em causa não são 
retribuição. O que manifestamente não fez. 
Improcedem, pois, as conclusões de recurso 
quanto a este aspecto.  
 
3. 2 Do cálculo do subsídio de férias após a 
entrada em vigor do Código do Trabalho  
Insurge-se ainda a ré quanto ao modo como 
foi calculado o subsídio de férias à luz do 
Código do Trabalho, que em seu entender 
deve ser calculado com base no art. 250, n.º 
1 do Código do Trabalho.  
Também quanto a este aspecto a ré não tem 
razão, tendo a sentença recorrida decidido 
acertadamente (art. 713, n.º 5). A título de 
complemento dir-se-á apenas o seguinte: 
No Código do Trabalho, procedeu-se a 
modificações de relevo no que toca à matéria 
da retribuição, tendo-se previsto 
expressamente o modo de cálculo das 
prestações complementares e acessórias 
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(cuja base é constituída pela retribuição base 
e diuturnidades – art. 250), matéria 
anteriormente controvertida. E, para o que 
ora nos ocupa, fez-se cessar o princípio da 
paridade retributiva que vigorava entre a 
remuneração das férias e o subsídio de férias. 
Deste modo, nos termos do art. 255, n.º 1, 
enquanto a retribuição do período de férias 
corresponde à que o trabalhador receberia se 
estivesse em serviço efectivo, nos termos do 
n.º 2, da mesma disposição legal, o montante 
do subsídio de férias deixa de ser igual àquela 
retribuição e, ao invés de ser calculado de 
acordo com o art. 250 do Código do Trabalho, 
como pretende a ré, passa, antes, a 
compreender a retribuição base e as demais 
prestações retributivas que sejam 
“contrapartida do modo específico da 
execução do trabalho”. Embora a fórmula 
legal revele alguma ambiguidade, e suscite 
algumas divergências doutrinárias, havendo 
quem sustente que através dela se opta por 
distinguir os diversos nexos de 
correspectividade que caracterizam as várias 
componentes da retribuição, Cfr. Pedro 
Romano Martinez e Outros, “Código do 
Trabalho Anotado”, 2.ª Edição, Almedina, 
pág. 410, importa salientar que haverá 
sempre prestações cuja morfologia suscita 
dúvidas quanto à sua inclusão naquela 
classificação. Pelo que, apenas pela análise de 
cada caso concreto e das características que 
assumam tais prestações se poderá concluir 
no sentido de serem a contrapartida do modo 
específico da execução do trabalho. Essa 
parece ser a posição de Júlio Gomes, Direito 
do Trabalho, Coimbra Editora, Vol. I, pág. 
781, que aceita, entre outros, naquela 
espécie, o trabalho suplementar por ter como 
justificação – e bem – uma certa penosidade 
agravada. 
No presente caso, os aditivos que a ré pagou 
ao autor, em particular o trabalho 
suplementar, não deixam de traduzir o modo 
de específico em que o trabalho foi 
executado, o que significa que devem integrar 
o subsídio de férias. Improcedem, por isso, 
também quanto a este aspecto, as conclusões 
de recurso. 
 
4. Decisão  
Em face do exposto, nega-se provimento ao 
recurso e confirma-se a sentença recorrida. 
 
Custas pela ré. 
 
PORTO, 2009.09.07 
Albertina das Dores Nunes Aveiro Pereira 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto 
Mayor de Carvalho 
Luís Dias André da Silva 
_________________________________ 
[1] Serão deste diploma todas as referências 
normativas sem menção específica. 
 
[voltar] 

Sumário nº 8990 
 
 
Registo nº 403 
Proc. n. º 68/09.4TTVNG.P1 
TTVNG – .º Juízo 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da 

Relação do Porto: 
 
I – B………., S.A., intentou a presente acção 
com processo comum, contra C………., pedindo 
que seja a R. condenada a restituir-lhe a 
quantia de € 238,49. 
 
Alega, para tanto e em síntese, que na 
sequência da caducidade, operada em 31-12-
2003, do contrato de trabalho a termo certo 
celebrado entre as partes, o cálculo da 
respectiva compensação devida à R., foi, por 
lapso, efectuado à luz da lei antiga - DL 64-A, 
de 27-02- , pelo que foi pago, pela A., um 
excesso de € 238, 49, que a demandada 
recebeu indevidamente e que não repôs, 
apesar de interpelada para o efeito.  
 
Por despacho proferido em 26-01-2009 (Ref.ª 
……), o Mmº. Juiz a quo considerou o Tribunal 
[do Trabalho] incompetente “…em razão da 
matéria…”, e, ao abrigo dos arts. 54º, nº 1 do 
Cód. Proc. Trabalho e 234º A do C.P.C., 
indeferiu liminarmente a petição. 
 
Inconformada, a A. Agravou[1] do despacho 
proferido pelo Mmº Juiz de 1ª instância e, 
estribada no acórdão proferido pelo Tribunal 
da Relação do Porto que reapreciou a causa 
em questão inicialmente proposta nos 
Tribunais Cíveis -, rematou em conclusão ser 
o Tribunal do Trabalho, e não aqueles, o 
competente para julgar a presente acção.  
 
A R. apresentou contra-alegações, 
sustentando a manutenção da decisão 
recorrida. 
O Exmo Procurador-Geral Adjunto junto desta 
Relação emitiu parecer, no sentido da 
procedência do agravo.  
 
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e 
decidir. 
 
II – Factos  
Como relevantes, os factos constantes do 
relatório que antecede.  
 
III – Do direito 
Consabido que o objecto do recurso é 
delimitado pelas conclusões da respectiva 
alegação, arts 684º/3 e 685º-A/1 e 3 do CPC, 
aplicável ex vi do art.1º/2-a) do CPT, a única 
questão a decidir in casu consiste em saber se 
o tribunal do trabalho é o competente para 
julgar a presente acção. 
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A propósito extracta-se do despacho recorrido 
o seguinte segmento: «Segundo o alegado na 
própria petição pela Autora, o crédito cujo 
pagamento peticiona não resulta “directa ou 
indirectamente do contrato de trabalho, da 
sua violação ou cessação”. 
Ao invés e ainda segundo a A. trata-se de 
crédito derivado de um enriquecimento sem 
causa, por causa de um lapso de 
processamento, que encontra o seu 
fundamento jurídico nas normas civilísticas 
dos arts. 473º e 476º do Cód. Civil.  
Ora, a ser assim, a acção caí fora do âmbito 
de competência do Tribunal do Trabalho, face 
à competência a este reconhecida no art. 85º 
da Lei de Organização e Funcionamento dos 
Tribunais Judiciais (Lei nº 3/99, de 13/01).» 
 
Ao invés, pretende a recorrente que é o 
tribunal de trabalho, enquanto tribunal de 
competência especializada, o competente 
para julgar a presente acção. Vejamos, pois, 
se tem razão. 
Como é sabido são da competência dos 
tribunais judiciais as causas que não sejam 
atribuídas a outra ordem jurisdicional. É o que 
dispõe o art. 66º do CPC e art. 18º da LOFTJ-
L 3/99, de 13.01[2], aplicável ao caso sub 
iudice[3]. 
Por outro lado, as leis de organização 
judiciária determinam quais as causas que, 
em razão da matéria, são da competência dos 
tribunais judiciais de competência 
especializada - art. 67º do CPC.  
Ora, entre os tribunais da 1ª instância, temos 
os tribunais de competência genérica a que 
compete preparar e julgar os processos 
relativos a causas não atribuídas a outro 
tribunal; e pode haver [ainda] tribunais de 
competência especializada e competência 
especifica - arts art.77º/1-a) e 64º LOFTJ do 
Cap.V, Secção I e II da LOFTJ. 
Os tribunais de competência especializada, 
como é o caso do tribunal do trabalho, 
conhecem de matérias determinadas, 
independentemente da forma de processo 
aplicável - arts 64º/2 e 78-d) da LOFTJ.  
Consabidamente, em matéria cível os 
tribunais do trabalho só têm competência 
para conhecer das questões elencadas no art. 
85º da referida LOFTJ. 
Por outro lado, é pacificamente entendido e 
aceite doutrinária e jurisprudencialmente que 
a competência material do tribunal se afere 
pelo “quid disputatum (quid decidendum)” em 
antítese com aquilo que será mais tarde o 
“quid decisum”; é o que tradicionalmente se 
costuma exprimir dizendo que a competência 
do tribunal se determina pelo pedido do 
Autor.  
A competência do tribunal não depende, pois, 
da legitimidade das partes nem da 
procedência da acção. É ponto a resolver de 
acordo com os termos da pretensão do Autor 
(compreendidos aí os respectivos 
fundamentos), não importando, pois, 

averiguar quais deviam ser as partes e os 
termos dessa pretensão. [4] 
Com efeito, ao apreciar a questão da 
competência em razão da matéria deve olhar-
se tão somente aos elementos objectivos 
configurados no pedido e na causa de pedir, 
não cabendo ao tribunal aferir dos [demais] 
pressupostos processuais que deverão estar 
preenchidos para possibilitar a apreciação do 
mérito da causa, nem das condições de 
procedência do pedido formulado, pois a 
questão da competência material - única que 
nos ocupa - precede logicamente a apreciação 
jurisdicional pelo tribunal competente de tais 
questões.[5]  
Ou, como melhor se consignou em recente 
aresto do nosso mais alto Tribunal[6], “a 
competência material do tribunal constitui um 
pressuposto processual e afere-se pela forma 
como o autor configura o pedido e a causa de 
pedir, ou seja, determina-se pelos termos em 
que a acção é proposta e pela forma como o 
autor estrutura o pedido e os respectivos 
fundamentos. Daí que para se determinar a 
competência material do tribunal, haja apenas 
que atender aos factos articulados pelo autor 
na petição inicial e à pretensão jurídica por 
ele apresentada, i. é, à causa de pedir 
invocada e aos pedidos formulados, embora o 
tribunal não esteja vinculado às qualificações 
jurídicas adiantadas pelo autor.” 
Ora, nos termos do art. 85º, da aludida 
LOFTJ: 
«Compete aos tribunais do trabalho conhecer, 
em matéria cível: 
(…) 
b) Das questões emergentes de relações de 
trabalho subordinado (…); 
(…).» 
Decorre do teor literal do normativo transcrito 
que a competência aí atribuída aos tribunais 
do trabalho se reporta a questões que 
emergem das relações de trabalho 
subordinado ou, como diz Leite Ferreira[7] 
“…tem em vista (…) os conflitos entre sujeitos 
duma dada relação jurídica que num contrato 
individual de trabalho teve a sua origem…”  
Por outro lado, como bem observa o Exmo 
PGA no seu douto parecer, com a expressão 
emergentes o mesmo é dizer decorrentes/ 
provenientes ou ainda resultantes da relação 
de trabalho. 
E acrescenta: se atento o teor dos arts 106º e 
107 do CPC, a decisão proferida pela secção 
cível desta Relação, não é vinculativa neste 
processo. 
Todavia, “não pode, nem deve, pela 
importância jurisprudencial a se, ser aqui e 
agora ignorada”.  
Ora, no caso em apreço o que directamente 
está em causa é o reembolso de parte da 
compensação paga pela A. à Ré pela 
caducidade do contrato a termo que vigorou 
entre ambas, mas indirectamente o averiguar 
outrossim se ocorreu o invocado excesso no 
quantum pago, em função dos regimes legais 
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potencialmente aplicáveis - três dias de 
retribuição base por cada mês completo de 
duração do contrato, nos termos do DL 64-
A/89, de 27.02[8]; três ou dois dias de 
retribuição base e diuturnidades por cada mês 
completo de duração do vínculo, consoante o 
contrato tenha durado por um período que, 
respectivamente, não exceda ou seja superior 
a seis meses, como prevê o art. 388º/2 do 
Código do Trabalho/2003 - para, então, se 
concluir se há, ou não, lugar à repetição do 
indevido. 
Ou seja, directa ou indirectamente a questão 
em apreço não deixa de conexionar-se com a 
relação laboral, pelo que curialmente, parece-
nos, não pode postergar-se a competência do 
tribunal do trabalho para a apreciação e 
julgamento da causa. 
Destarte, ressalvando sempre o devido 
respeito por diferente posicionamento, e 
porque em função do articulado pela A. não 
deixa de se tratar também de questão 
emergente do contrato de trabalho a termo 
que vinculava as partes e não apenas de uma 
questão de enriquecimento sem causa, sem 
olvidar outrossim as valorações materiais 
específicas a, (eventualmente) tutelar, 
afigura-se-nos que a solução mais prudente, 
razoável e conforme ao direito é a de incluir a 
questão sub iudice na competência em razão 
da matéria do tribunal do trabalho. 
 
Em suma, podemos assim dizer que, 
reportando-se o caso em apreço a uma 
questão emergente, nos termos expostos, 
duma relação de trabalho subordinado, a 
competência material para a sua apreciação 
deve deferir-se ao tribunal do trabalho. 
E nesta conformidade, procede o recurso 
interposto. 
 
IV-Decisão 
Termos em que se acorda nesta secção social 
em conceder provimento ao agravo, assim 
revogando a decisão recorrida que deverá ser 
substituída por outra que, aceitando a 
competência material ao tribunal de trabalho, 
receba a acção e prossiga os ulteriores termos 
até final. 
Custas pela agravada, sem prejuízo do apoio 
judiciário de que beneficia. 
 
Porto, 2009.09.07 
António José Fernandes Isidoro 
Albertina das Dores Nunes Aveiro Pereira 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto 
Mayor de Carvalho 
 
______________________ 
[1] Não obstante a reforma dos recursos 
introduzida pelo DL 303/2007, de 24-08, é 
sabido que a mesma não alterou o regime 
previsto no CPT, pelo que vem fazendo 
doutrina o entendimento que “o agravo se 
mantém na jurisdição laboral, sendo-lhe 
aplicável as disposições previstas no CPT e, 

nos casos omissos, as disposições do CPC 
compatíveis com a índole do processo laboral 
ou, sendo caso disso, as disposições do CPT 
que regulam outras situações e que sejam 
aplicáveis analogicamente. É o que escreve 
ABRANTES GERALDES, in A Reforma dos 
Recursos introduzida pelo DL 303/07 e os 
seus reflexos no Código do Processo do 
Trabalho. Neste sentido, entre outros, ainda 
MENDES BAPTISTA, in Reforma dos Recursos 
e o Processo do Trabalho, Revista do MP, nº 
113, ps 47/62 e AMÂNCIO FERREIRA, no 
Manual dos Recursos em Processo Civil, 8ª 
edição, p. 208.  
[2] -Com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela L 105/2003, de 10 de 
Dezembro. 
[3]-Cfr. art 186º-d) e designadamente o 
187º/1 a 4 da L. 52/2008, de 28-08, que só a 
partir de 1 de Setembro de 2010 - após o 
período experimental limitado às comarcas 
piloto de Alentejo Litoral, Baixo Vouga e 
Grande Lisboa Noroeste (art. 171º/1) -, prevê 
a sua aplicação a todo o território nacional. 
[4] -cfr. MANUEL DE ANDRADE, Noções 
Elementares de Processo Civil, edição 
actualizada por Herculano Esteves, 1976, ps. 
90/91 e ainda os acs do STJ, de 12-1-1994 e 
de 3-5-2000, in CJ:II-1-38 e VIII-2-38 e da 
RCª de 28-6-2001, CJ:XXVI-3-72, entre 
outros. 
[5] - Cfr neste sentido o acórdão do STJ de 
10-10-2007, P. 07S 1258, in www.dgsi.pt.jstj. 
[6] -Vd acórdão do STJ de 14-05-2009, Proc 
nº 09S0232, in www.dgsi.pt.jstj 
[7] - Código de Processo de Trabalho 
anotado, 4ª edição, p. 70  
[8] - Na redacção introduzida pela L 18/2001, 
de 3.07.   
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7092 
 
 
Proc. 202/1991.1.P1 Agravo 
TT Guimarães (Proc. 535/05.9) 
Relator: Paula Leal de Carvalho (Reg. nº 246) 
Adjuntos: Des. André da Silva 
Des. Machado da Silva (reg. nº 1.391) 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da 

Relação do Porto: 
 
I. Relatório: 
 
Na presente acção emergente de acidente de 
trabalho, em que é A. B………. e Ré, 
Companhia de Seguros C………., SA, aquele, 
com mandatário judicial constituído e com 
apoio judiciário na modalidade de dispensa de 
taxa de justiça e demais encargos do 
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processo, veio, aos 08.01.2009, requerer, a 
fls. 118 e segs. a revisão da sua incapacidade 
alegando agravamento das sequelas sofridas 
no acidente de trabalho de que foi vítima. 
Por despacho de fls. 134, tal requerimento 
foi-lhe liminarmente indeferido, nele se 
referindo ser a revisão “inadmissível face ao 
período de tempo já decorrido, desde a data 
da fixação da pensão, que ultrapassa o limite 
temporal máximo fixado na antiga Base XXII, 
nº 2, da Lei 2127, de 3-8-1965 (…).”. 
Inconformado, veio o A. agravar de tal 
decisão, tendo formulado, a final das suas 
alegações, as seguintes conclusões: 
 
I. O presente recurso vem interposto do 
douto despacho proferido pelo Meritíssimo 
Juiz "a quo" que indeferiu o requerimento de 
revisão de incapacidade, apresentado pelo ora 
Recorrente. 
II. O Meritíssimo Juiz à "quo" decidiu 
indeferir, liminarmente o requerimento de de 
revisão de incapacidade por ser inadmissível 
face ao período de tempo já decorrido, desde 
a data da fixação da pensão, que ultrapassa o 
limite temporal máximo fixado na antiga base 
XXII, no 2, da Lei 2127, de 03.06.1965 (que 
corresponde ao actual art. 250, nº 2, da Lei 
nº 100/97, de 13.09). 
III.Em 30.09.92 foi fixada pelo Tribunal do 
Trabalho de Guimarães, ao Recorrente, uma 
Incapacidade Parcial Permanente de 17,5%. 
IV. Em 01.03.99 foi revista pelo mesmo 
Tribunal a Incapacidade Parcial Permanente, 
tendo sido fixada em 22,5%. 
V. Em 08.01.09, face ao agravamento da sua 
situação clínica, o Recorrente requereu nova 
revisão da incapacidade. 
VI. Estabelece a Base XXII, nº 2 daquela Lei 
2127 que "A revisão só pode ser requerida 
dentro dos 10 anos posteriores à data da 
fixação da pensão (...)". 
VII. Esta norma citada pelo Meritíssimo Juiz 
"a quo" foi declarada inconstitucional por 
acórdão do Tribunal Constitucional nº 
147/2006 de 22 de Fevereiro de 2006, 
publicado no Diário da República II Serie, nº 
85, de 3 de Maio de 2006, quando 
interpretada no sentido de consagrar um 
prazo absolutamente preclusivo de 10 anos, 
contados a partir da data da fixação inicial da 
pensão, para a revisão da pensão devida ao 
sinistrado por acidente de trabalho, com 
fundamento em agravamento superveniente 
das lesões sofridas, nos casos em que desde a 
fixação inicial da pensão e o termo desse 
prazo de 10 anos tenham ocorrido 
actualizações da pensão, por se ter dado 
como provado o agravamento das lesões 
sofridas pelo sinistrado. 
VIII. No caso em apreço, após a data de 
fixação inicial da pensão, o Recorrente 
requereu a revisão da incapacidade e, 
submetido a exame por junta médica, os 
Senhores Peritos avaliaram, por unanimidade, 
a Incapacidade Permanente Parcial do 

Recorrente em 22,5%, tendo essa mesma 
incapacidade sido fixada pelo Tribunal do 
Trabalho de Guimarães em 01.03.99, tendo o 
Tribunal procedido à actualização da pensão 
do sinistrado. 
IX. Assim, conforme resulta dos autos, a 
última revisão ocorreu em 01.03.99 e o 
pedido de nova revisão ocorreu em 08.01.09, 
ou seja, não se encontra ultrapassado o prazo 
de 10 anos. 
X. A interpretação normativa constante no 
douto despacho de que ora se recorre, nos 
termos do citado acórdão do Tribunal 
Constitucional, não tem subjacente qualquer 
fundamento racional e contraria o disposto no 
art. 590, nº 1, alínea f), da Constituição da 
República Portuguesa, isto é, viola o direito ao 
trabalhador à justa reparação. 
XI. É perfeitamente possível, em termos 
clínicos, configurar situações de agravamento 
das lesões após o decurso do referido prazo 
de 10 anos e, ao não se admitir nesses casos 
a revisão, coarcta-se diminui-se de forma 
grave e significativa a possibilidade de 
adequar a pensão ao estado de saúde do 
respectivo titular. 
XII. Entende o Recorrente que essa 
diminuição é ofensiva de direitos 
constitucionalmente consagrados e não se 
justifica em obediência ou em honra a ouros 
princípios ou direitos constitucionalmente 
consagrados. 
XIII. No sentido da admissibilidade da revisão 
da incapacidade, nos exactos termos em que 
foi requerida pelo Recorrente, para além do já 
citado Ac. do Tribunal Constitucional no 
147/2006, acordaram o Ac. TRL de 
24.05.20006, in www.dgsi.pt; Ac. TRL de 
08.11.2006, in www.dgsi.pt; Ac. TRP de 
19.11.2007, in www.dgsi.pt. 
XIV. A norma constante do nº 2 da Base XXII 
da Lei 2127, de 03.08.1965 é, pois, 
inconstitucional e como tal deve ser recusada 
a sua aplicação, e procedendo o presente 
recurso, deve o douto despacho de que se 
recorre ser substituído por outro que admita a 
revisão da incapacidade requerida pelo 
Recorrente e designe dia para que o mesmo 
Recorrente seja submetido a exame de 
revisão de incapacidade requerido a fis. 121 e 
segs. 
Nestes termos (…), julgando o presente 
recurso procedente em conformidade com as 
presentes conclusões, revogando o douto 
despacho que indeferiu o pedido de revisão de 
incapacidade e ordenando a sua substituição 
por outro que admita a revisão da 
incapacidade requerida pelo Recorrente e 
designe dia para que seja submetido a exame 
de revisão de incapacidade requerido a fls. 
121 e segs., (…).” 
 
A recorrida não contra-alegou. 
 
O Exmº Sr. Procurador Geral Adjunto teve 
vista no processo.  
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

* 
II. Matéria de facto assente: 
 
A) A que consta do relatório precedente,  
 
B) E, ainda, a seguinte: 
 
1. O A., no dia 31.05.90, foi vítima de um 
acidente de trabalho por virtude do qual lhe 
foi fixada, por decisão de 30.09.92 
homologatória de acordo obtido em tentativa 
de conciliação que teve lugar na fase 
conciliatória do processo, a IPP de 17,5% e a 
pensão anual e vitalícia de 78.144$00, com 
efeitos a partir de 04.01.1992, dia imediato 
ao da alta definitiva. 
 
2. No âmbito de pedido de exame médico de 
revisão formulado pelo A. aos 23.04.1998 
(fls. 58) e na sequência do exame por junta 
médica que oportunamente teve lugar aos 
23.02.1999, foi-lhe, por decisão de 
01.03.1999, fixada a IPP de 0,225 e 
aumentada a pensão (fls. 82 a 84). 
 
3. No auto de exame por junta médica 
referido em 2), junto a fls. 81, consta o 
seguinte: “Os peritos médicos acima 
identificados, do sinistrado e do Tribunal, 
declaram que o mesmo apresenta rigidez da 
anca esquerda em boa posição e cicatriz com 
alterações da sensibilidade a nível da coxa 
esquerda o que lhe dá uma IPP de 22,5%. 
Caso a osteomielite se reacenda o sinistrado 
deve recorrer novamente à Companhia de 
Seguros.”.  

* 
III. Do Direito: 
 
1. Nos termos do disposto nos artºs 684º, nº 
3, e 690º, nºs 1 e 3, do CPC, aplicáveis ex vi 
do disposto nos artºs 1º, nº 2, al. a), e 83º 
do CPT (de 1981), as conclusões do recurso, 
com excepção das matérias de conhecimento 
oficioso, delimitam o seu objecto. Importa, 
assim, apreciar da admissibilidade, ou não, do 
pedido de revisão da pensão do A. face ao 
estatuído na Base XXII, nº 2, da Lei 2127, de 
3.8.65 (este o diploma aplicável tendo em 
conta a data do acidente de trabalho de que o 
A. foi vítima), apreciação essa que passa pela 
questão da alegada inconstitucionalidade da 
referida norma. 
 
2. Dispõe a Base XXII da Lei 2127[1] que: 
1. Quando se verifique modificação da 
capacidade de ganho da vítima, proveniente 
de agravamento, recidiva, recaída ou 
melhoria da lesão ou doença que deu origem 
à reparação, ou quando se verifique aplicação 
de prótese ou ortopedia, as prestações 
poderão ser revistas e aumentadas, reduzidas 
ou extintas, de harmonia com a alteração 
verificada. 

2. A revisão só poderá ser requerida dentro 
dos dez anos posteriores à data da fixação da 
pensão e poderá ser requerida uma vez em 
cada semestre, nos dois primeiros anos, e 
uma vez por ano, nos anos imediatos. 
3. Nos casos de doenças profissionais de 
carácter evolutivo, designadamente 
pneumoconioses, não é aplicável o disposto 
no número anterior, podendo requerer-se a 
revisão em qualquer tempo; mas, nos dois 
primeiros anos, só poderá ser requerida uma 
vez no fim de cada ano. 
 
A questão da (in)constitucionalidade da 
limitação temporal prevista no nº 2 da citada 
Base já foi, em diversos arestos, objecto de 
apreciação pelo Tribunal Constitucional, nos 
quais vem sendo afirmada a seguinte 
jurisprudência: 
- Tal limitação não é inconstitucional (não 
violando o direito à justa reparação dos danos 
emergentes de acidente de trabalho previsto 
no art. 59º, nº 1, al. f), da CRP) quando 
aplicada aos casos em que não tenha sido 
formulado qualquer pedido de revisão da 
pensão dentro dos 10 anos subsequentes à 
fixação da pensão inicial (Acórdão 155/2003, 
de 19.03.2003) ou quando, tendo embora 
havido um pedido de revisão dentro desse 
prazo, a pensão não foi, contudo, revista por 
não ter havido agravamento das lesões, tudo 
de passando como se não tivesse havido, 
nesse período, uma evolução desfavorável 
das sequelas da lesão de tal modo que o 
segundo pedido de actualização surge num 
momento em que se deveria ter por 
estabilizada a situação por referência a esse 
período de tempo (Acórdão 612/2008, de 
10.12.08). 
- Essa norma é, no entanto, inconstitucional, 
por violação do direito à justa reparação 
consagrado no mencionado art. 59º, nº 1, al. 
f), da CRP, quando interpretada no sentido de 
consagrar um prazo absolutamente preclusivo 
de 10 anos, contados a partir da data da 
fixação inicial da pensão, para a revisão da 
pensão devida ao sinistrado por acidente de 
trabalho, com fundamento em agravamento 
superveniente das lesões sofridas, nos casos 
em que desde a fixação inicial da pensão e o 
termo desse prazo de 10 anos tenham 
ocorrido actualizações da pensão, por se ter 
dado como provado o agravamento das lesões 
sofridas pelo sinistrado (Acórdão 147/2006, 
de 22.02.2006). 
Tal distinção, como decorre da 
fundamentação dos referidos acórdãos, 
assenta na ideia da consolidação médico-legal 
das lesões decorrido que seja o mencionado 
período de 10 anos, a qual, porém, não se 
verificará se nos 10 anos subsequentes à data 
da fixação inicial da pensão esta tiver sido 
objecto de revisão confirmativa do 
agravamento das lesões, caso em que tal 
prazo se contará, novamente, por referência à 
data da fixação da pensão agravada. 
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3.O caso em apreço nos autos cabe na 
situação contemplada no citado Acórdão do 
Tribunal Constitucional 147/2006.  
Com efeito, pese embora, à data do segundo 
pedido de revisão da pensão, ocorrido aos 
08.01.2009, já houvessem decorrido mais de 
10 anos sobre a data da fixação inicial da 
pensão (em 1992 e em que foi ao A. fixada a 
IPP de 17.5%), o certo é que esta, 
entretanto, foi objecto de um anterior pedido 
de revisão no âmbito do qual a pensão foi, 
por decisão proferida aos 01.03.1999, 
alterada em consequência de agravamento 
das lesões provenientes do acidente de 
trabalho (tendo-lhe, então, sido fixada a IPP 
de 22,5%). Ora, tendo por referência esta 
data – 01.03.99 -, verifica-se que, aquando 
do pedido de revisão ora em questão – 
08.01.2009 – ainda não havia decorrido novo 
período de 10 anos.  
Assim sendo, julgando-se, de harmonia com o 
referido Acórdão do Tribunal Constitucional 
147/2006, inconstitucional, por violação do 
direito do trabalhador à justa reparação do 
acidente de trabalho, consignado no art. 59º, 
nº 1, al. f), da CRP, a norma do nº 2 da Base 
XXII, quando interpretada nos termos em que 
o foi pelo despacho recorrido, impõe-se a 
revogação deste e a sua substituição por 
outro que admita o prosseguimento do pedido 
de revisão e determine a sua legal 
tramitação. 

* 
IV. Decisão 
 
Em face do exposto, acorda-se em conceder 
provimento ao recurso, revogando-se o 
despacho recorrido, que deverá ser 
substituído por outro que admita o 
prosseguimento do pedido de revisão e 
determine a sua legal tramitação. 
 
Sem custas (delas estando a Recorrida isenta 
nos termos do art. 2º, nº 1, al. g), do CCJ). 
 
Porto, 14.09.09 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto 
Mayor de Carvalho 
Luís Dias André da Silva 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
__________________________ 
[1] O regime constante da citada base foi, 
com eras adaptações de pormenor, 
reproduzido no art. 25º da Lei 100/97, de 
13.09. 
 
[voltar] 
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Procº nº 803/07.5TTPRT.P1 Apelação  
Relator: Paula Leal de Carvalho (Reg. nº 249) 
Adjuntos: Des. André da Silva 
Des. Machado da Silva (Reg. nº 1396) 
 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da 

Relação do Porto: 
 
I. Relatório: 
 
B………. intentou a presente acção declarativa 
de condenação, com processo comum, contra 
C………., pedindo que seja: 
a)- reconhecido como laboral o contrato que 
existiu entre autora e ré e que veio a ser 
resolvido, por iniciativa daquela, em 09 de 
Outubro de 2006; 
b)- reconhecida a resolução de tal contrato 
laboral pela autora, com justa causa; 
c)- condenada a ré a pagar à autora, os 
seguintes montantes: 
- 5.709,60 euros, correspondente aos 
diferenciais de valores de vencimentos ou 
salários base, relativamente aos meses de 
Outubro/2005 a Setembro/2006 (incluso), 
acrescido de juros vencidos e vincendos até 
efectivo e integral pagamento, à taxa legal e 
contados a partir da data de vencimento de 
cada uma das prestações mensais que o 
integram (12), cifrando-se aqueles juros 
vencidos, em 29/05/2007, em 255,55 euros; 
-356,85 euros, correspondente a 9 dias de 
trabalho prestado no mês de Outubro de 
2006, acrescido de juros vencidos e vincendos 
até efectivo e integral pagamento, à taxa 
legal e contados a partir da referida data de 
09 de Outubro de 2006, cifrando-se aqueles 
juros vencidos, na data de 29/05/2007, em 
9,07 euros; 
- 915,60 euros, correspondente aos 
diferenciais de valores de subsídios de Natal e 
de férias da autora, com relação ao ano de 
2005, acrescido de juros vencidos e vincendos 
até efectivo e integral pagamento, à taxa 
legal e contados a partir da data em que 
deviam ter sido pagos à autora na íntegra, 
cifrando-se aqueles juros vencidos, à data de 
29/05/2007, em 25,91 euros; 
- 1.784,26 euros, correspondente aos 
proporcionais de subsídio de férias e de Natal 
da autora e relativos a todo o tempo de 
trabalho prestado no ano de 2006, acrescido 
de juros vencidos e vincendos até efectivo e 
integral pagamento, à taxa legal e contados a 
partir da data de cessação da relação laboral 
(9 de Outubro de 2006), cifrando-se aqueles 
juros vencidos, à data 29/05/2007, em 45,36 
euros; e 
- 16.058,34 euros, correspondente a valor de 
indemnização, por danos patrimoniais e não 
patrimoniais sofridos pela autora, acrescido 
de juros vincendos até ao seu efectivo e 
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integral pagamento à autora, à taxa legal e 
contados a partir da data em que a ré vier a 
ser notificada da petição. 
Alegou, para tanto e em síntese, que: desde 
1/10/1997 vem trabalhando para a ré 
exercendo funções de docência, com a 
categoria de assistente, relação que, pelas 
razões que invoca, consubstancia uma relação 
de trabalho subordinado; desde Outubro de 
2005, a ré passou a pagar-lhe apenas o valor 
correspondente a € 713,71/mês de 
vencimentos base e subsídios de férias e de 
Natal, valor muito inferior ao que tinha 
direito, de € 1.189,51, razão pela qual, 
encontrando-se as retribuições em dívida há 
mais de 60 dias, por carta de 6/10/2006, 
recepcionada pela ré aos 09.10.06, procedeu 
à resolução imediata e com justa causa do 
contrato de trabalho, o que lhe causou 
enorme desgosto e probação, pelo que não 
deverá a indemnização ser inferior ao valor 
correspondente a 45 dias de retribuição base. 
 
A Ré contestou alegando, em síntese, que: as 
funções da A. eram exercidas nos termos 
fixados pelos orgãos próprios da D………. e não 
pela ré, que é a titular dessa Universidade; as 
variações da retribuição da autora dependiam 
exclusivamente das variações do serviço que 
lhe eram anualmente atribuídas, nos termos 
da cláusula 7ª do contrato; a variação 
ocorrida entre os anos lectivos 2004/2005 e 
2005/2006 prendeu-se com a redução da 
carga lectiva atribuída à autora, não sendo 
aplicável aos contratos de docência o princípio 
da irredutibilidade da retribuição; a A. foi 
sendo advertida para a necessidade de 
progressão da sua formação académica mas, 
não obstante, em Out/2005 continuava 
apenas a ser titular de licenciatura (e não de 
mestrado ou doutoramento), o que pode 
mesmo constituir causa de caducidade do 
contrato e, por essa razão, foram, em 
2005/2006, atribuídas à A. menos horas 
lectivas do que no ano precedente; só 
decorrido praticamente um ano desde a data 
em que tal redução se verificou, muito para 
além do prazo previsto no art°. 442°/1 do 
Cód. Trabalho, é que a autora passou a 
entender que as retribuições devidas não lhe 
estavam a ser pagas pontualmente; a 
resolução do contrato é ilícita, o que torna a 
autora responsável, nos termos do art. 446º 
do Cód. Trabalho, pela indemnização 
correspondente a 60 dias de retribuição, no 
montante de €1.153,86; a A. tinha direito a 
receber a quantia global de €1.514,44 
(proporcionais de férias, subsídios de férias e 
de Natal e 9 dias de trabalho em 2006); 
tendo-lhe a ré pago, no final de Outubro de 
2006, a quantia de €509,24 (art. 52º)e 
efectuando a compensação, é a Ré credora de 
€148,66 
Conclui que deverá a acção ser julgada 
improcedente em tudo quanto exceda a 
quantia de € 1.005,20 a título de parte em 

falta dos proporcionais de férias, subsídios de 
férias e de Natal e trabalho prestado em 
outubro de 2006, absolvendo-se, 
consequentemente a ré de tudo o mais 
peticionado pela autora. Mais conclui a ré que 
deve, a final, declarar-se a falta de 
fundamento da resolução do contrato pela 
autora e a consequente ilicitude da mesma e 
reconhecer-se, em conformidade, ser a ré 
credora da autora do valor de €1.153,86, nos 
termos dos artigos 446° e 448° do Código do 
Trabalho, procedendo-se ulteriormente à 
compensação dos créditos recíprocos de 
autora e ré. 
 
A A. respondeu, impugnando, para além do 
mais, o alegado pagamento da quantia de 
€509,24 e concluindo no sentido de que não 
deverá ser tida como deduzida qualquer 
excepção por parte da ré ou, assim se não 
entendendo, deverá ser julgada improcedente 
qualquer excepção deduzida, designadamente 
caducidade, renúncia, pagamento ou 
compensação. 
 
Proferido despacho saneador tabelar, com 
dispensa da selecção da matéria de facto, 
realizou-se a audiência de discussão e 
julgamento, decidiu-se a matéria de facto, de 
que não foram apresentadas reclamações, e 
proferiu-se sentença julgando a acção 
parcialmente procedente e, em consequência: 
- Declarou-se que a autora resolveu com justa 
causa o contrato de trabalho que a vinculava 
à ré desde 01 de Outubro de 1997; 
- Condenou-se a ré a pagar à autora: (a) 
€10.705,59, a título de indemnização, 
acrescida de juros de mora à taxa legal desde 
15/06/2007 até efectivo e integral 
pagamento; (b) € 5.709,60, correspondente a 
diferenças nos valores de vencimento base 
relativos aos meses de Outubro de 2005 a 
Setembro de 2006, acrescida de juros de 
mora vencidos e vincendos à taxa legal desde 
a data de vencimento de cada uma das 
prestações em dívida, até efectivo e integral 
pagamento; (c) € 356,85 a título de 
remuneração de nove dias de trabalho do mês 
de Outubro de 2006, acrescida de juros de 
mora à taxa legal, desde 09 de Outubro de 
2006 até efectivo e integral pagamento; (d) € 
951,60 correspondente a diferenças nos 
valores dos subsídios de Natal e de férias, 
acrescida de juros de mora calculados desde 
Dezembro de 2005 quanto ao subsídio de 
Natal (€ 475,80) e desde Julho de 2006 
quanto ao subsídio de férias (€ 475,80), até 
efectivo e integral pagamento;(e) € 1.784,26, 
a título de proporcionais de férias e de Natal 
relativos ao trabalho prestado no ano 2006, 
acrescida de juros de mora legais, desde 09 
de Outubro de 2006, até integral e efectivo 
pagamento. 
Decidiu-se ainda “quanto ao mais, absolver a 
ré do pedido de indemnização deduzido.” 
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Inconformada, a Ré apelou da referida 
sentença, tendo formulado as seguintes 
conclusões[1]: 
1) Resulta do documento de fls. 78 a 80 que a 
R. pagou à A., em 26/10/2006, a quantia de € 
509,24. 
2)Tal documento não foi impugnado pela A. 
3) Consequentemente, deverá adicionar-se à 
matéria de facto assente um ponto com o 
seguinte teor: "Em 26 de Outubro de 2006, a 
R. pagou à A. a quantia de € 509,24." 
4) A. e R. acordaram, nos termos do contrato 
de docência cujo teor faz parte da matéria 
assente que a remuneração da A. variaria em 
função do concreto serviço docente por si 
prestado em cada ano lectivo, nos termos dos 
Regulamentos e Instruções em vigor na 
D……….; 
5) A distribuição do serviço docente pelos 
diversos docentes constitui competência dos 
órgãos próprios da D……….., de carácter 
científico e pedagógico, e não da ora 
recorrente, entidade instituidora e titular 
daquele estabelecimento de ensino superior, 
de acordo com os Estatutos da primeira. 
6) A redução do serviço docente distribuído à 
A. poderia, assim, implicar a variação do seu 
vencimento mensal, de ano lectivo para ano 
lectivo. 
7) As partes não acordaram qualquer número 
mínimo de horas lectivas semanais, nem 
qualquer regime de docência do qual 
resultasse um número mínimo de horas ou 
um valor mínimo de retribuição independente 
do serviço docente efectivo. 
8) A A. subscreveu livremente o contrato de 
docência que celebrou com a R. 
9) Consequentemente, a redução do 
vencimento da A. decorrente da redução da 
carga horária não constitui violação do 
disposto no artigo 122.°, al. d) do Código do 
Trabalho. 
10) É por isso ilícita a resolução do contrato 
operada pela A. 
11) Não lhe sendo, consequentemente, 
devidas quaisquer quantias, a título de 
diferenças salariais ou de indemnização por 
resolução com justa causa. 
12) Ao decidir-se diversamente, interpretou-
se e aplicou-se erradamente na sentença 
recorrida o disposto nos artigos 405.° do 
Código Civil e 122.°, al. d) do Código do 
Trabalho. 
13) Por não se ter tido, designadamente, em 
conta que as partes acordaram livremente um 
sistema retributivo que permitia a variação, 
para mais ou para menos, dos valores 
auferidos mensalmente pela A., em função da 
sua carga horária lectiva. 
14) Sistema que, a entender-se - como se 
entendeu na sentença - incompatível como 
um contrato de trabalho, implicaria diversa 
qualificação do contrato celebrado entre A. e 
R. e não a declaração de ilicitude da redução 
do vencimento da A. 

o) Inexistindo, como inexiste, redução ilícita 
da retribuição, aplicou-se erradamente ao 
caso sub judicio o disposto nos artigos 441.°, 
n.° 2, al. a) do Código do Trabalho e 308.° da 
Lei 35/2004, de 29/07, bem como o artigo 
443.° do citado Código. 
Nestes termos, devem a final julgar-se 
procedentes as conclusões que antecedem e, 
por via disso, revogar-se a sentença 
recorrida, na parte em que declara que a A. 
resolveu com justa causa o contrato que 
celebrou com a R. e, consequentemente, 
também na parte em que se condena a R. no 
pagamento das quantias indicadas no ponto 
4.2 da sentença, com excepção dos 
proporcionais de férias e subsídio de Natal 
pelo serviço prestado no ano de 2006, 
deduzidos do montante indicado na conclusão 
[3] supra, (…) 
Juntou um documento. 
A A. contra-alegou pugnando pela 
improcedência do recurso. 
 
A Exmª Srª Procuradora-Geral Adjunta emitiu 
douto parecer no sentido do não provimento 
do recurso, sobre o qual as partes, 
notificadas, não se pronunciaram. 
 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 
* 
II. Matéria de Facto 
Na 1ª instância foi dada como provada a 
seguinte factualidade: 
1. A ré sucedeu integralmente na posição da 
antes designada "E………., CRL". 
2. Assim, a autora desde o dia 1 de Outubro 
de 1997 que trabalhou para a ré, exercendo 
funções de docência e com a categoria de 
assistente, com os legais descontos para a 
Segurança Social, efectuados nos seus 
vencimentos mensais, bem como retendo a ré 
na fonte os montantes de IRS. 
3. Nos termos da cláusula 2ª do contrato 
escrito datado de 1 de Outubro de 2001, 
denominado "Contrato de Docência", junto a 
fls. 31 a 33, que aqui se dá por reproduzido, a 
autora comprometeu-se a "...essencialmente 
ministrar aulas práticas...", devendo, para o 
efeito, "...acompanhar estritamente o 
programa desenvolvido nas aulas teóricas e 
actuar sempre sob a direcção e orientação 
directa do respectivo regente". 
4. Nos termos da respectiva cláusula 3ª, 
comprometeu-se a autora a “... exercer as 
suas funções de harmonia com os 
Regulamentos e as Instruções em vigor na 
D………., assegurando as horas de aula que 
constam do anexo ao contrato" e do "qual faz 
parte integrante". 
5. Estipulou-se ainda na sua cláusula 4ª que a 
autora faria parte do júri das provas de 
avaliação, quer escritas quer orais, em 
conformidade com as necessidades e as 
exigências do serviço universitário, bem como 
a vigilância das provas escritas. 
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6. Mostra-se estipulado na respectiva cláusula 
5ª, que competia à autora "assistir às 
reuniões dos conselhos ou órgãos académicos 
a que pertença, bem como a desempenhar as 
demais tarefas relacionadas com a docência 
que, de acordo com os regulamentos em 
vigor na D………. ou com os usos universitários 
(…)" lhe fossem atribuídas por eleição ou 
designação das entidades competentes. 
7. De acordo com a cláusula 7ª do mesmo 
contrato, "o valor dos honorários devidos é 
calculado de acordo com a tabela de 
remunerações em vigor e resultará do 
somatório das importâncias correspondentes 
à prestação dos serviços indicados nas 
cláusulas anteriores, correspondendo, no ano 
lectivo corrente, ao total do vencimento 
mensal que consta do anexo". 
8. Em tal Anexo, conforme documento de fls. 
33 que aqui se dá por reproduzido, 
estabeleceram as partes que "o vencimento 
mensal ilíquido correspondente à disciplina de 
Projecto IV com a carga horária de 10 P horas 
semanais, do 4° ano (...), é de 1.160,54 
euros (...), acrescentando-lhe o subsídio de 
férias no mês de Julho e o correspondente ao 
13° mês em Dezembro". 
9. Em 1 de Outubro de 2002, as partes 
celebraram um outro Anexo ao denominado 
"Contrato de Docência", conforme documento 
de fls. 34, que aqui se dá por reproduzido. 
10. Desde aquele dia 1 de Outubro de 1997 
que a autora prestou para a ré as funções 
para as quais se comprometeu perante esta, 
de forma ininterrupta. 
11. As funções da autora eram exercidas nos 
termos fixados pelos orgãos próprios da 
D………., de que é titular a ré. 
12. Desde o ano de 2003 a autora auferiu da 
ré o vencimento mensal ilíquido de 1.189,51 
euros, bem como subsídios de férias e de 
Natal de igual valor ilíquido. 
13. No ano lectivo de 2004/2005 a autora 
teve um horário lectivo semanal de dez horas 
de docência, e no ano lectivo de 2005/2006 
um horário lectivo semanal de seis horas de 
docência. 
14. Por esse motivo, desde o mês de Outubro 
de 2005 inclusive até ao mês de Outubro de 
2006, a ré passou a processar e a pagar à 
autora apenas montante ilíquido de 
vencimentos mensais e de subsídios de férias 
e de Natal em valor correspondente a 713,71 
euros/mês. 
15. A autora, por carta datada de 6 de 
Outubro de 2006, enviada à ré sob registo e 
com aviso de recepção, por esta recebida em 
9 de Outubro de 2006, declarou resolver 
imediata e com invocação de justa causa o 
contrato de trabalho até então existente entre 
si e a ré, conforme documentos de fls. 45 a 
47, que aqui se dão por reproduzidos. 
16. Durante todo o tempo de trabalho da 
autora para a ré, aquela sempre realizou a 
prestação de trabalho de que se havia 

vinculado para com esta com empenho e 
dedicação. 
17. Fazer cessar a relação que vinha 
mantendo com a ré, causou à autora 
desgosto. 
* 
Adita-se à matéria de facto os nºs 18 e 19 
com o seguinte teor: 
18. No documento de fls. 34, intitulado de 
“Anexo ao Contrato de Docência”, a que se 
reporta o nº 9 dos factos provados refere-se o 
seguinte: “O vencimento mensal ilíquido, 
correspondente à disciplina de PROJECTO IV 
com a carga horária de 10 P horas semanais, 
do 4º ano do Departamento de Arquitectura é 
de 1.160,50 euros e será pago de 1 de 
Outubro a 30 de Setembro seguinte, 
acrescentando-lhe o subsídio de férias no mês 
de Julho e o correspondente ao 13º mês em 
Dezembro. 
Os montantes referidos abrangem a docência 
bem como a prestação dos serviços indicados 
no respectivo contrato. 
(…)”. 
 
19. É o seguinte o teor da carta que consta do 
documento de fls. 45, a que se reporta o nº 
15 dos factos provados: 
“A signatária, B………., arquitecta, docente na 
D………. (…), vem, pela presente e atento o 
disposto sob os normativos legais e 
constantes do art.441°, nºs.1 e 2, al.a), do 
Código do Trabalho, e art.308°, nº 1, da lei 
regulamentadora deste Código, a Lei 
n°35/2004, de 29 de Julho, proceder à 
resolução imediata e com justa causa do 
contrato de trabalho existente entre si e a 
C………., em virtude da falta de pagamento 
pontual das retribuições (vencimentos ou 
salários mensais e subsídios de férias e de 
Natal) a que tem direito já se prolongar por 
período superior a 60 dias sobre as datas do 
seu vencimento  
Com efeito, desde o passado mês de Outubro 
de 2005 (incluso) e até ao presente que vêem 
sendo processados e pagos à signatária 
montantes de vencimentos ou salários 
mensais e subsídios de férias e de Natal em 
valor muito inferior àquele a que tem direito, 
ou seja, de valor correspondente ao seu 
vencimento base e mensal de 1.189,50 euros. 
Em conformidade com a presente 
comunicação, solicita que lhe seja conferido 
certificado de trabalho, tendo em conta o 
constante sob o art.385° do referido Código 
do Trabalho. Sem outro assunto de momento 
e com as mais cordiais e respeitosas 
saudações.” 

* 
III. Do Direito 
 
1. Questão prévia 
Junção de documento 
 
Com as alegações a Recorrente juntou aos 
autos a publicação, em Diário da República, 
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dos respectivos Estatutos, junção essa que foi 
efectuada a título meramente informativo e 
por comodidade, já que consta de diário 
oficial e que, assim, se admite.  
 
2. Nos termos do disposto nos artºs 684º nº 3 
e 690º nºs 1 e 3 do CPC (redacção anterior 
ao DL 303/2007, de 24.08), aplicáveis ex vi 
do disposto nos artºs 1º nº 2 al. a) e 87º do 
CPT, as conclusões formuladas pelo 
recorrente, com excepção das questões que 
sejam do conhecimento oficioso, delimitam o 
objecto do recurso. E, daí, que sejam as 
seguintes as questões a apreciar: 
 
a. Alteração da matéria de facto.  
b. Se não foi violado o art. 122º, al. d), do 
Cód. Trabalho (proibição da diminuição da 
retribuição) e, por consequência, se a A. 
resolveu o contrato de trabalho sem justa 
causa. 
 
3. Quanto à 1ª questão: 
 
Entende a Ré, com fundamento nos 
documentos de fls. 78 a 80, que deverá ser 
dado como provado que "Em 26 de Outubro 
de 2006, a R. pagou à A. a quantia de € 
509,24." 
Vejamos. 
No art. 52º da contestação, a ré alegou ter 
pago à A. tal quantia, tendo junto, para prova 
de tal facto, os documentos de fls. 78 a 80, 
que consistem: numa carta, datada de 
23.10.06, da Ré dirigida ao F………., 
solicitando que proceda à transferência da 
verba de 172.418,33 com data valor de 
26.10.2006 “para as contas que seguem em 
ficheiro anexo, de acordo com os valores aí 
indicados, (…)” [doc. fls. 79], ficheiro esse 
que consta do documento de fls. 80 e de 
onde, entre outros nomes, figura o nome da 
A., a indicação de um NIB e o valor de 
€509,24; e comunicação do F………. à Ré, 
informando-a de que, de acordo com as 
instruções desta, aos 26.10.2006, foi 
efectuado o processamento de salários, no 
valor global de 172.418,33 [doc. fls. 78].  
Na fundamentação da decisão da matéria de 
facto, a propósito da questão em apreço, a 
Mmª Juíza referiu o seguinte: “(…) o alegado 
no art. 52º da contestação não foi objecto de 
qualquer tipo de prova em sede de audiência, 
sendo que, por outro lado, o recibo de fls. 122 
não s eencontra assinado, não possuindo por 
isso força probatória plena, nem o documento 
de fls. 80 comprova a efectivação da 
transferência bancária nele aludida.”. 
Refira-se que o documento de fls. 122 
consiste num recibo de remunerações, 
alegadamente referente a “10/2006”, de onde 
consta a indicação da quantia de €594,71 a 
título de vencimento base, documento esse 
emitido pela ré e que não se encontra 
assinado pela A. 

Nos termos do art. 712º do CPC, a Relação 
poderá alterar a decisão da matéria de facto 
se: 
a) Do processo constarem todos os elementos 
de prova que serviram de base à decisão 
sobre os pontos da matéria de facto em causa 
ou se, tendo ocorrido gravação dos 
depoimentos prestados, tiver sido impugnada, 
nos termos do art. 690ºA, a decisão com base 
neles proferida; 
b) Se os elementos fornecidos pelo processo 
impuserem decisão diversa, insusceptível de 
ser destruída por quaisquer outras provas; 
c) Se o Recorrente apresentar documento 
novo superveniente e que, por si só, seja 
suficiente para destruir a prova em que a 
decisão assenta.  
Os documentos de fls. 78 a 80, pese embora 
a sua autoria não haja sido impugnada pela 
A., carecem de força probatória plena quanto 
à veracidade dos factos contidos na 
declaração. Com efeito, o regime consagrado 
no art. 376º, nº 2, do Cód. Civil tem por 
objecto os factos contidos na declaração que 
sejam contrários aos interesses do declarante, 
situação na qual não se enquadra a pretensão 
da Recorrente. As declarações constantes 
desses documentos foram emitidas não pela 
A., mas sim pela Ré e por terceiro, para além 
de que não consubstanciam qualquer facto 
que seja contrário aos interesses da 
Recorrente. Eles estão, pois, sujeitos à livre 
apreciação do julgador, não fazendo prova 
plena, insusceptível de ser destruída por 
quaisquer outras provas, de que a Ré 
procedeu ao pagamento da quantia de 
€594,71 e, muito menos, do título a que esse 
eventual pagamento teria sido efectuado, 
mormente de que se tivesse destinado o 
pagamento do vencimento referente a 
Outubro de 2006. E, assim, não se verifica a 
situação contemplada na al. b) do nº 1 do 
citado art. 712º, assim como a da al. c) do 
mesmo preceito. 
Por outro lado, tendo a A. alegado que essa 
retribuição não lhe foi paga, o recibo de 
remunerações correspondente (de fls. 122) 
não se encontra por ela assinado, sendo que, 
de acordo com o referido na fundamentação 
da decisão da matéria de facto pela 1ª 
instância, não foi produzida, em audiência de 
discussão e julgamento, qualquer prova sobre 
o facto em questão, audiência essa que, aliás, 
decorreu sem gravação dos depoimentos nela 
prestados. Não se vê, assim, que a mera 
junção dos documentos de fls. 78 a 80 deva 
conduzir à prova do facto objecto da 
pretendida alteração da matéria de facto. 
E, asism sendo, improcedem, nesta parte, as 
conclusões do recurso. 
 
4. Quanto à 2ª questão 
 
Entende a A. que a Ré, ilicitamente, lhe 
diminuiu a retribuição em Outubro de 2005, 
data a partir da qual lhe passou a pagar a 
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retribuição mensal de €713,71 e não a de 
€1.189,51 a que teria direito, assim 
reclamando o pagamento das diferenças 
salariais. E, com esse fundamento, resolveu 
também o contrato de trabalho invocando 
justa causa. 
A sentença recorrida considerou, em síntese, 
que o sistema retributivo alegado pela Ré (de 
acordo com o qual a retribuição seria variável 
consoante o número de horas lectivas 
atribuídas à A.) é incompatível com o contrato 
de trabalho, não permitindo este a diminuição 
da retribuição. Entendeu, assim, que a Ré 
violou o disposto no art. 122º, al. d), do CT, 
que as diferenças salariais são devidas e que 
assistia à A. o direito de resolver, com justa 
causa, o contrato de trabalho. 
Do assim decidido discorda a Recorrente, por 
entender que não foi violado o princípio da 
irredutibilidade da retribuição (art. 122º, al. 
d), do CT) argumentando, para tanto e em 
síntese que: no contrato celebrado entre as 
partes foi por elas acordado que a 
remuneração variaria em função do concreto 
serviço docente por si prestado em cada ano 
lectivo; a distribuição desse serviço competia 
aos orgãos próprios da Universidade; as 
partes não acordaram qualquer número 
mínimo de horas lectivas ou um valor mínimo 
de retribuição. Acrescenta ainda que, 
entendendo-se, como entendeu a sentença 
recorrida, que o sistema retributivo acordado 
seria incompatível com um contrato de 
trabalho, então tal implicaria uma diversa 
qualificação jurídica do contrato celebrado 
entre as partes. 
 
4.1. Começaremos por esta última “sub-
questão”, relativa à qualificação jurídica do 
contrato de docência celebrado entre as 
partes. 
Com efeito, na sentença recorrida considerou-
se, em sede argumentativa com vista à 
fundamentação da ilicitude do sistema 
retributivo acordado e da consequente 
violação do princípio da irredutibilidade da 
retribuição, que aquele seria incompatível 
com um contrato de trabalho, na medida em 
que, no limite, levaria a que pudesse inexistir 
sequer trabalho lectivo. 
E é certo, também, que nos doutos Acórdãos 
do STJ de 28.05.2008 e de 25.03.2009, in 
www.dgsi.pt (processos nºs 07S3898 e 
08S3052) se afirma tal incompatibilidade, 
porém para daí extrair a conclusão de que os 
contratos de docência que estavam em 
apreço em tais arestos não consubstanciavam 
contratos de trabalho, mas sim contratos de 
prestação de serviços. 
No caso dos autos, a questão da qualificação 
jurídica do contrato celebrado entre as partes 
como contrato de trabalho não foi posta em 
questão pela Ré, mormente na contestação. 
Como decorre deste articulado, a Ré aceitou a 
natureza subordinada dessa vinculação, não 
tendo suscitado tal questão. Aliás, na própria 

contestação, a Ré arroga-se titular do direito 
à indemnização por resolução, sem justa 
causa, do contrato de trabalho por parte da 
A., operando a compensação desse crédito 
com os demais créditos, de natureza laboral, 
de que a A. seria titular por virtude da 
cessação do contrato e de que se reconheceu 
devedora. 
Discutir agora, em sede recursiva, da 
natureza da relação – laboral ou de prestação 
de serviços – afigura-se-nos ser trazer à 
colação questão nova que, repete-se, não foi 
objecto de controvérsia na fase dos 
articulados em que, ambas as partes, a 
configuraram como constituindo um contrato 
de trabalho. Assim sendo, e não obstante a 
jurisprudência sufragada pelos doutos 
Acórdãos do STJ acima mencionados, poder-
se-á entender que a esta Relação está 
arredada a possibilidade da apreciação de tal 
questão de modo a que, porventura, viesse a 
qualificar-se o contrato em apreço como 
contrato de prestação de serviços.  
 
4.1.2. De todo o modo, para o caso de se 
entender que, não obstante, poderia agora 
esta Relação conhecer de tal questão (por 
consubastanciar, tão-só, matéria que se 
prenderia com a indagação, interpretação e 
aplicação do direito), afigura-se-nos, salvo 
melhor opinião, que, apesar do sistema 
retributivo acordado, a restante factualidade 
provada impõe a caracterização da relação 
jurídica mantida entre as partes como de 
trabalho subordinado. 
De harmonia com o art. 24º do DL16/94, de 
22.01, diploma qu aprovou o Estatuto do 
Ensino Superior Particular e Cooperativo,”O 
regime de contratação do pessoal docente 
para ministrar ensino nos estabelecimentos 
de ensino superior particular ou cooperativo 
consta de diploma próprio.” (nº 1) e “O 
diploma a que se refere o número anterior 
estabelece o regime de contrato de trabalho 
dos docentes, bem como as condições em que 
se poderá recorrer ao contrato de prestação 
de serviços.” (nº 2). 
Não obstante o tempo decorrido, a verdade é 
que o diploma que regeria o regime da 
contratação do referido pessoal docente não 
foi publicado, pelo que, como tem a 
jurisprudência vindo a entender, essa 
actividade poderá ser prestada em regime de 
contrato individual de trabalho ou de 
prestação de serviços, consoante o que as 
partes hajam acordado, sem olvidar, porém, 
que do próprio texto do citado art. 24º parece 
decorrer uma opção preferencial do legislador 
pelo regime do contrato individual de 
trabalho, já que remete para o diploma a 
aprovar a estipulação das condições, 
aparentemente excepcionais, em que se 
poderá recorrer ao contrato de prestação de 
serviços (cfr. Acórdão do STJ de 13.11.2002, 
www.dgsi.pt, Processo nº 01S3363). 
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Tendo em conta que a relação contratual se 
iniciou aos 01.10.97 e perdurou até 
06.10.2006, a sua qualificação deverá ser 
aferida face ao normativo em vigor à data em 
que se constituiu, ou seja, o pretérito DL 
49.408 (LCT), de 27.11.69. Com efeito, é o 
que decorre do art. 8º, nº 1, da Lei 99/2003, 
1ª parte, nos termos do qual, sendo embora o 
Código do Trabalho o aplicável aos contratos 
de trabalho celebrados ou aprovados antes da 
sua entrada em vigor mas que a esta data se 
mantenham, já não é ele o aplicável às 
condições de validade (e aos efeitos de factos 
ou situações totalmente passados 
anteriormente àquele momento) de relação 
contratual iniciada em momento anterior ao 
da sua entrada em vigor (na linha, aliás, do 
que se dispõe no art. 12º, nºs 1 e 2, 1ª parte 
do Cód. Civil) - cfr. Acórdãos do STJ de 
14.01.09, 18.12.08, 14.01.09 e 05.02.09, 
todos acessíveis in www.dgsi.pt (processos 
nºs 08S2278,08S2572, 08S2578 e 08S2584). 
 
O Cód. Civil, no seu artº 1152º, bem como o 
artº 1º da LCT definem o contrato de trabalho 
como sendo «aquele pelo qual uma pessoa se 
obriga, mediante retribuição, a prestar a sua 
actividade intelectual ou manual a outra 
pessoa, sob a autoridade e direcção desta».  
O contrato de prestação de serviço encontra-
se definido no artº 1154º do Cód. Civil como 
sendo «aquele em que uma das partes se 
obriga a proporcionar à outra certo resultado 
do seu trabalho intelectual ou manual, com ou 
sem retribuição». 
Das definições legais apontadas resulta, como 
elemento diferenciador essencial do contrato 
de trabalho e do contrato de prestação de 
serviços, a sujeição, no contrato de trabalho, 
da pessoa contratada à autoridade e direcção 
do contratante (subordinação jurídica), a qual 
se traduz na prerrogativa deste dar ordens e 
instruções quanto ao modo, tempo e lugar da 
actividade (e na obrigação, por parte daquele, 
de as receber), sendo que no contrato de 
prestação de serviços, a pessoa contratada 
não está sujeita a ordens ou instruções do 
contratante, agindo com autonomia na 
prossecução do resultado a que se 
comprometeu. 
Por outro lado, conquanto ambas as figuras se 
destinem, em última análise, a obtenção de 
um determinado resultado pretendido pelo 
contratante, avulta das referidas definições 
legais que o contrato de trabalho tem por 
objecto o exercício da actividade ou a 
disponibilidade do trabalhador para essa 
actividade, enquanto que, no de prestação de 
serviços, o objecto consiste, essencialmente, 
na obtenção de um resultado.  
Como é sabido, a destrinça entre as duas 
figuras constitui, frequentemente, umas das 
questões de maior melindre e que mais 
dúvidas suscita na sua aplicação prática, 
tanto mais tendo em conta as diversas formas 
como, actualmente, se vão desenvolvendo 

essas relações em que, não raras vezes, 
ténue se mostra a fronteira entre o contrato 
de prestação de serviços e o contrato de 
trabalho. 
Têm sido, assim, pela doutrina e 
jurisprudência, apontados diversos elementos 
adjuvantes e indiciários – internos e externos 
- da caracterização do contrato de trabalho, 
designadamente da subordinação jurídica. 
Como indícios internos, apontam-se 
usualmente: a natureza da actividade 
concretamente desenvolvida; o carácter 
duradouro da prestação; o local da prestação 
da actividade (em estabelecimento do 
empregador ou em local por este indicado); a 
propriedade dos instrumentos utilizados (em 
regra pertencentes ao empregador); a 
existência de horário de trabalho; a 
necessidade de justificação de faltas; a 
remuneração determinada pelo tempo de 
trabalho; o exercício da actividade por si e 
não por intermédio de outras pessoas; o risco 
do exercício da actividade por conta do 
empregador; a inserção do trabalhador na 
organização produtiva do dador de trabalho; o 
exercício do poder disciplinar; o gozo de férias 
e inserção no correspondente mapa; o 
pagamento de subsídios de férias e de Natal; 
o nomen juris atribuído pelas partes. 
Como indícios externos, são designadamente 
apontados: a exclusividade da prestação da 
actividade por conta do empregador e 
consequente dependência da retribuição por 
este paga (subordinação económica); a 
inscrição nas Finanças e na Segurança Social 
como trabalhador dependente. 
Importa, no entanto, ter presente que sendo 
a subordinação jurídica elemento essencial do 
contrato de trabalho e da sua distinção de 
outras figuras afins, os referidos factores 
indiciários, individualmente considerados, 
assumem peso relativo, devendo, perante o 
concreto circunstancialismo de cada caso, 
serem apreciados e sopesados de forma 
global. 
Por outro lado, nos termos do artº 342º, nº 1, 
do Cód. Civil, compete ao trabalhador o ónus 
da prova dos factos constitutivos do contrato 
de trabalho. 
Revertendo ao caso concreto, afigura-se-nos 
que da matéria de facto provada se deverá 
concluir que a relação mantida entre as partes 
constituiu um contrato de trabalho. 
Com efeito, e como se refere na cláusula 2ª 
do contrato outorgado entre as partes, a A., 
no exercício da sua actividade, obrigou-se a 
”a actuar sempre sob a direcção e orientação 
directa do respectivo regente” e, de harmonia 
com a clª 6ª do mesmo, estando sujeita a 
“responsabilidade disciplinar”, donde decorre 
a subordinação da A. à autoridade e direcção 
da Ré e ao poder disciplinar desta, ou seja, a 
subordinação jurídica. Por outro lado, a Ré 
pagava-lhe os subsídios de férias e de Natal, 
prestações essas de natureza tipicamente 
laborais e compreensíveis no âmbito de um 
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contrato de trabalho, estando a A. inscrita na 
Segurança Social como trabalhadora 
dependente, sendo a Ré quem retinha na 
fonte os montantes relativos a IRS. 
Perante tal enquadramento fáctico afigura-se-
nos, salvo melhor opinião, que as partes se 
vincularam e pretenderam vincular a um 
contrato de trabalho e não a um regime de 
prestação de serviços, mal se compreendendo 
que se esta tivesse sido a vontade das partes 
tivessem clausulado nos termos em que o 
fizeram. Com efeito, a “responsabilidade 
disciplinar” e o exercício do correspondente 
poder disciplinar são incompatíveis com a 
prestação de serviços, constituindo 
prerrogativa típica do empregador no quadro 
de uma relação de trabalho subordinado, para 
além de que, devendo a A. “actuar sempre 
sob a direcção e orientação directa do 
respectivo regente” não se descortina 
qualquer autonomia caracterizadora da 
prestação de serviços. Acresce que, se fosse 
esta a vontade das partes, mal se 
compreende, também, que tivesse sido 
acordado o pagamento dos referidos subsídios 
de férias e de Natal e, bem assim, que tivesse 
a A. sido inscrita como trabalhadora 
dependente e efectuando a Ré a retenção na 
fonte do IRS devido. 
É de realçar, também, que a actividade da A. 
não se esgota na mera obtenção de um 
resultado – traduzida na actividade 
desenvolvida durante o tempo lectivo 
propriamente dito -, mas sim na sua 
disponibilidade para, para além dele, o 
exercício de outras actividades, embora 
conexas, que lhe fossem atribuídas.  
No sentido de idêntico enquadramento, em 
situação similar, veja-se o Acórdão do STJ de 
13.11.2002, in www.dgsi.pt, processo nº 
01S3363. 
Importa ainda referir que, salvo melhor 
opinião, a situação em apreço nos autos não 
se nos afigura ser totalmente subsumível à 
vertida nos doutos Acórdãos do STJ de 
28.05.2008 e 25.03.09, sendo certo que, no 
caso, não foi alegado, nem se fez prova, de 
que a carga horária de leccionação atribuída à 
A., e a correspondente retribuição, fosse 
variável em função do número de alunos que 
se inscrevessem na disciplina por ela 
leccionada, apenas se tendo provado que: a 
retribuição resultaria “do somatório das 
importâncias correspondentes à prestação dos 
serviços” a que se obrigou prestar; nos 
termos dos Anexos de fls. 33 e 34, nos anos 
lectivos de 2001-2002 e 2002-2003, o 
vencimento mensal era de €1.160,54, 
correspondente à disciplina de Projecto IV, 
com a carga horária de 10 semanais; desde o 
ano de 2003 auferiu €1.189,51, no ano lectivo 
de 2004/2005 teve um horário lectivo 
semanal de 10 horas de docência e, em 2005-
2006, de seis horas de docência. 
Por outro lado, se um tal esquema retributivo 
– em que a remuneração mensal depende do 

número de horas de docência atribuídas pelo 
empregador – poderá, em determinadas 
situações, representar ou resultar da vontade 
das partes em celebrarem um contrato de 
prestação de serviços, ele poderá, em outras 
situações (em que, face à restante 
factualidade provada, se deva concluir pela 
existência de um contrato de trabalho), 
consubstanciar mera violação das normas 
laborais em matéria remuneratória. 
No caso, face aos demais elementos 
caracterizadores do contrato de trabalho 
acima referidos, afigura-se-nos, salvo melhor 
opinião, que o acordo remuneratório não 
constitui elemento caracterizador do tipo 
contratual celebrado entre as partes. 
4.2. Importa, de seguida, apreciar da questão 
da violação, ou não, do princípio da 
irredutibilidade da retribuição, previsto no art. 
122º, al. d), do Cód. Trabalho. 
A retribuição é a principal contrapartida da 
actividade do trabalhador ou da 
disponibilidade a que, por via do contrato de 
trabalho, ele se obriga. 
A retribuição pode ser certa, variável ou mista 
(isto é, constituída por uma parte certa e 
outra variável), sendo a retribuição certa a 
calculada em função do tempo de trabalho e a 
variável resultante da média dos valores que 
o trabalhador recebeu ou tinha direito a 
receber nos últimos 12 meses ou no tempo da 
execução do contrato, se este tiver durado 
menos tempo, não podendo o trabalhador, 
em cada mês de trabalho, receber montante 
inferior ai da retribuição mínima garantida 
aplicável (arts. 250º e 252º do Código do 
Trabalho). 
Por sua vez, dispõe o art. 122º, al. d), do CT 
que é proibido ao empregador “diminuir a 
retribuição, salvo nos casos previstos neste 
Código e nos instrumentos de regulamentação 
colectiva de trabalho;” preceito que consagra 
o princípio da irredutibilidade da retribuição, 
tal como já sucedia no âmbito da anterior 
LCT, em cujo art. 21º, nº 1, al. c), se 
estipulava que era proibido à entidade 
patronal “Diminuir a retribuição, salvo nos 
caos previstos na lei, nas portarias de 
regulamentação de trabalho e nas convenções 
colectivas ou quando, precedendo autorização 
do Instituto Nacional do Trabalho e 
Previdência, haja acordo do trabalhador;”. 
É de realçar que, enquanto na LCT, se admitia 
a diminuição da retribuição quando houvesse 
acordo do trabalhador (embora com 
autorização prévia da entidade que sucedeu 
Instituto Nacional do Trabalho e Previdência), 
tal possibilidade foi eliminada no Código do 
Trabalho. Tal significa que, na vigência deste 
normativo, o acordo do trabalhador quanto à 
diminuição da retribuição deixou de constituir 
fundamento para a redução da retribuição, o 
que tanto vale para as situações em que essa 
concordância haja sido dada apenas durante a 
execução do contrato, como também para 
aquelas em que seja inicialmente estipulada. 
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Mesmo que, no domínio da LCT, esse acordo 
pudesse, eventualmente, ser válido (para o 
que, no entanto, sempre seria necessária a 
prévia autorização da autoridade 
administrativa competente), a verdade é que 
a sua proibição, consagrada no Código do 
Trabalho, passou, a partir de 01.12.2003, a 
ser aplicável às relações laborais que, embora 
constituídas em data anterior, se mantiveram 
em vigor após a vigência do referido Código. 
No caso, como decorre da conjugação da 
matéria de facto provada, a A., pelo menos 
nos anos lectivos de 2001/2002 a 2004/2005 
auferiu uma retribuição certa, correspondente 
a tempo lectivo integral que lhe foi atribuído, 
de 10 horas, no montante de €1.189,51 
(desde 2003) sendo que, a partir do ano 
lectivo de 2005/2006, passou a auferir a 
retribuição de €713,71, correspondente a um 
horário lectivo semanal de 6 horas que, 
então, lhe passou a ser atribuído. 
Tal alteração representa, na verdade, uma 
diminuição da retribuição que nos parece não 
ser permitida face ao citado princípio da 
irredutibilidade da retribuição, também 
aplicável aos contratos de trabalho que 
tenham por objecto a prestação de serviço 
docente. 
Como se diz na sentença recorrida, com o que 
se concorda, “Por outro lado, contrariamente 
ao defendido pela ré na sua contestação, e 
salvo o devido respeito por tal opinião, como 
se decidiu no Ac.do STJ de 28/05/2008 (in 
www.dgsi.pt/jstj), um sistema retributivo em 
que a retribuição varia consoante a carga 
horária atribuída ao docente é incompatível 
com a existência de um contrato de trabalho. 
Na verdade, aquele princípio da 
irredutibilidade da retribuição aplica-se aos 
contratos de docência que revistam natureza 
laboral, "o que implicará a ilicitude da retirada 
de tempo de aulas que implique a redução da 
retribuição, de modo a que esta fique aquém 
da relativa ao tempo integral", como se 
escreveu no douto Acordão do STJ de 
13/10/2004 (in www.dgsi.pt/stj). 
Em conformidade, ainda que por razões 
legítimas exista a necessidade de redução do 
horário lectivo semanal atribuído ao docente, 
tal circunstância não legitima a 
correspondente redução no valor da 
retribuição mensal, sob pena de, no limite, 
ser possível privar o trabalhador de quase 
todo ou de todo o seu salário em função 
dessa redução. 
Aliás, a retribuição constitui o correspectivo, 
não propriamente do trabalho prestado pelo 
trabalhador, mas sim a contrapartida da 
disponibilidade da força do trabalho.”. 
Com efeito, ao longo de 4 anos, a A. auferiu 
uma retribuição certa, calculada em função de 
idêntico número de horas de leccionação, e 
não uma retribuição variável em função de 
qualquer factor externo, exógeno, à vontade 
da Ré, empregadora, ou da Universidade de 
que é entidade instituidora e titular. 

É certo que as partes acordaram que a A. 
auferiria retribuição correspondente ao 
trabalho que lhe fosse atribuído pelos órgãos 
competentes da Ré, mormente o tempo 
lectivo que lhe fosse estipulado. Porém, o 
contrato de trabalho não admite um tal 
esquema retributivo que, em última análise, 
colocaria na exclusiva disponibilidade do 
empregador a determinação do montante 
retributivo do trabalhador e que, em última 
análise, poderia levar a constante redução da 
retribuição ou, até, à sua supressão (cfr. 
Acórdão do STJ de 28.05.2008, acima citado). 
Realça-se que, no caso, nem foi, tão-pouco, 
feita prova, o que não foi alegado, que a 
variação retributiva clausulada estivesse 
dependente de qualquer factor estranho, 
exógeno ou alheio à vontade da empresa. Não 
nos parece, assim, admissível que pudesse a 
Ré diminuir a retribuição da A. com 
fundamento em que lhe reduziu o número de 
horas lectivas (nada se tendo provado, aliás, 
quanto à razão dessa redução). 
Importa também realçar que, mesmo na 
retribuição variável, não se poderão alterar os 
pressupostos dessa retribuição se essa 
alteração determinar diminuição da 
retribuição. 
Por fim, resta acrescentar que não procede o 
argumento da Recorrente de que a 
distribuição do serviço constitui competência 
dos órgãos próprios da D……….., de carácter 
científico e pedagógico, e não da Recorrente. 
Com efeito, esta é a entidade instituidora e 
titular do estabelecimento e a entidade 
empregadora da A., sendo, não obstante a 
autonomia científica, pedagógica e cultural da 
D………., a responsável pelo cumprimento das 
obrigações legais resultantes do contrato de 
trabalho, das quais não é, nem pode ser, 
desonerada por tal fundamento. 
Deste modo, concluindo-se pela ilicitude da 
redução da retribuição da A. e não suscitando 
a Recorrente outras questões no recurso, 
impõe-se concluir no sentido da confirmação a 
sentença recorrida. 

* 
IV. Decisão 
Em face do exposto, acorda-se em negar 
provimento ao recurso, confirmando-se a 
sentença recorrida. 
Custas pela Recorrente. 
 
Porto, 14.09.09 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto 
Mayor de Carvalho 
Luís Dias André da Silva 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
______________________ 
[1] A numeração é da nossa autoria. 
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Relator: M. Fernanda Soares - 758 
Adjuntos: Dr. Ferreira da Costa - 1116 
Dr. Fernandes Isidoro - 890 
 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 

I 
 
B………. instaurou no Tribunal do Trabalho de 
Santa Maria da Feira contra C………., 
Companhia de Seguros S.P.A. e D………., Lda., 
acção emergente de acidente de trabalho 
pedindo a condenação das Rés a pagar-lhe a 
pensão e indemnizações devidas em 
consequência de acidente que sofreu em 
7.9.2006 quando trabalhava para a segunda 
Ré. 
A Ré Seguradora veio contestar alegando que 
o acidente ocorreu porque o Autor/sinistrado 
violou as mais elementares regras de 
segurança no trabalho, o mesmo acontecendo 
com a Ré patronal, e como tal o acidente não 
dá direito a reparação ou então a contestante 
é apenas subsidiariamente responsável pelas 
consequências do mesmo. 
Foi proferido o despacho saneador, 
consignados os factos assentes e elaborada a 
base instrutória, com desdobramento do 
processo para apuramento do grau de 
incapacidade do sinistrado. 
Designado dia para a realização do exame por 
junta médica os Srs. Peritos declararam que o 
sinistrado deveria “ser enviado à entidade 
responsável para reavaliação e eventual 
tratamento cirúrgico se houver indicação para 
tal”. 
A Ré Seguradora foi notificada de tal 
deliberação dos Srs. Peritos e veio dizer que 
após observação do sinistrado os seus 
serviços clínicos concluíram que o sinistrado 
necessitava de cirurgia mas como alegou na 
contestação a descaracterização do acidente 
nos termos do art.7ºnº1al.a) da Lei 100/97, 
entende não ter a obrigação legal de suportar 
os custos com a proposta cirurgia. 
O sinistrado veio opor-se ao requerido pela 
Seguradora e a Mma. Juiz a quo proferiu 
despacho no sentido de a Ré Seguradora 
diligenciar pela realização da intervenção 
cirúrgica de que o Autor necessita com os 
seguintes fundamentos: “a intervenção 
cirúrgica de que o autor necessita enquadra-
se no direito à reparação estabelecido no 
art.10º da Lei 100/97 de 13 de Setembro e 
não obstante alta concedida, não deixa de 
existir direito à reparação por parte do 
sinistrado, independentemente de sabermos, 
neste momento quem é o responsável. De 
facto, neste momento, tal responsabilidade 
recai sobre a seguradora uma vez que ao 
abrigo do contrato de seguro por acidentes de 
trabalho, tem de prestar ao sinistrado toda a 

assistência médica e medicamentosa 
necessária à sua recuperação funcional. Esta 
obrigação decorre do próprio contrato de 
seguro celebrado e não do reconhecimento do 
acidente de trabalho. Reconhecido o contrário 
em decisão final, ou seja, que se verifica a 
alegada descaracterização, tem a seguradora 
direito a ser reembolsada de tudo quanto 
pagou. É a própria natureza do contrato de 
seguro que permite diferente entendimento, 
sob pena de ser, então, completamente 
extravasado o seu âmbito. Assim, enquanto 
não for proferida decisão final é à Ré que 
incumbe suportar a assistência médica 
necessária ao autor, sem prejuízo de, após 
decisão, poder a vir exercer direito de 
regresso” (…). 
A Ré seguradora veio recorrer pedindo a 
revogação do despacho supra referido e 
concluindo nos seguintes termos: 
1. O despacho recorrido viola o disposto nos 
arts.7º e 10º da Lei 100/97, 5º e 19º da 
Norma 12/99-R do ISP e 122º do CPT. 
2. Discutindo-se nos autos a 
descaracterização do acidente, invocada pela 
Seguradora, não há acordo quanto à 
caracterização do acidente como de trabalho. 
3. Nestas circunstâncias, a recorrente, 
baseando-se nos artigos 5º e 19º da Norma 
12/99-R do ISP, declinou a responsabilidade 
pelo sinistro deixando de prestar assistência 
ao sinistrado, logo que tomou conhecimento 
das causas do acidente. 
4. Utilizou, assim, a seguradora a exclusão 
contratual que lhe permite adoptar tal 
procedimento, sendo que o contrato de 
seguro não prevê qualquer espécie de 
reparação provisória. 
5. Ao abrigo da Lei, concretamente nos 
termos dos artigos 7º e 10º da Lei 100/97, a 
descaracterização do acidente não dá lugar a 
reparação, onde se inclui a reparação em 
espécie. 
6. O CPT regula expressamente a atribuição 
provisória de pensões ou assunção dos 
encargos com tratamentos, estipulando-se no 
art.122º que havendo desacordo quanto à 
caracterização do acidente como de trabalho 
– que é o caso – tal assunção cabe ao Fundo, 
verificando-se certos pressupostos. 
7. Ou seja, além de contratualmente a 
recorrente poder legitimamente recusar 
suportar os custos com os tratamentos neste 
caso, legalmente não lhe cabe a si assegurá-
los na pendência da causa. 
8. Cumprindo ainda salientar que a cirurgia 
em causa nem é urgente nem é imperiosa. 
O recurso foi admitido como de agravo, com 
subida imediata, nos próprios autos e com 
efeito suspensivo, tendo a Mma. Juiz a quo 
sustentado o despacho recorrido. 
A Exma. Procuradora Geral Adjunta junto 
deste Tribunal colocou a questão prévia 
quanto ao efeito e regime de subida do 
recurso defendendo que ao mesmo deveria 
ser atribuído o efeito meramente devolutivo e 
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subida diferida. Quanto ao mérito aquela 
ilustre magistrada emitiu parecer no sentido 
do não provimento do recurso. 
A Seguradora veio responder mantendo a 
posição assumida nas alegações de recurso. 
Admitido o recurso e corridos os vistos 
cumpre decidir. 

* * * 
II 

Questão prévia – o efeito devolutivo do 
recurso e a subida diferida. 
O despacho recorrido não se encontra 
previsto em nenhuma das alíneas do nº1 do 
art.84º do CPT. Por isso, haverá que analisar 
se ele cabe no nº2 do mesmo artigo. 
Prescreve o nº2 do art.84ºdo CPT que sobe 
imediatamente o agravo cuja retenção o 
tornaria absolutamente inútil. 
E aqui impõe esclarecer que o art.84ºnº2 do 
CPT só quis prevenir a inutilidade do agravo e 
não a inutilização de actos e termos 
processuais. 
E no caso a não apreciação imediata do 
agravo torna-o absolutamente inútil como se 
vai explicar. 
A recorrente/seguradora pretende não 
suportar as despesas com a cirurgia a que o 
sinistrado tem de se submeter. Ora, se ao 
recurso for atribuído o efeito meramente 
devolutivo e subida diferida tal significa que 
quando se for apreciar o recurso já a 
Seguradora terá suportado as despesas que 
entende não dever suportar. Quer isto dizer 
que o agravo perderá a sua eficácia se subir a 
final pois a sua apreciação diferida conduzirá 
à sua inutilidade já que não tem como função 
evitar que a Seguradora pague as despesas 
da cirurgia a que o sinistrado irá se submeter. 
Por isso, e salvo melhor opinião, pensámos 
que a situação se enquadra no disposto no 
nº2 do art.84º do CPT. 

* * * 
III 

Para além do que consta no § I do presente 
acórdão nenhuma outra factualidade importa 
aqui referir. 

* * * 
IV 

Questão a apreciar. 
Se a invocação pela Seguradora do disposto 
no art.7ºnº1 al.a) da Lei 100/97 constitui 
fundamento para ela recusar pagar as 
despesas com a cirurgia a que o sinistrado irá 
ser submetido. 
Sob a epígrafe “reconhecimento da 
responsabilidade pela seguradora” prescreve 
o art.19º da Apólice Uniforme de Seguros de 
Acidentes de Trabalho para Trabalhadores por 
Conta de Outrem o seguinte: “1. A prestação 
de socorros urgentes, ou a comunicação do 
acidente de trabalho às entidades 
competentes, nunca significará 
reconhecimento pela seguradora da sua 
responsabilidade. 2. O pagamento de 
indemnizações ou outras despesas não 
impedirá a seguradora de, posteriormente, vir 

a recusar a responsabilidade relativa ao 
acidente quando circunstâncias 
supervenientemente reconhecidas o 
justificarem. Assistirá ainda à seguradora, 
neste caso, o direito de reaver tudo o que 
houver pago”. 
Do teor da citada disposição legal podemos 
concluir que a prestação dos socorros 
urgentes aos trabalhadores, a participação do 
acidente, o pagamento de indemnização ou 
outras despesas não equivale ao 
reconhecimento da responsabilidade da 
companhia de seguros, podendo esta recusar 
a sua responsabilidade quando “circunstâncias 
supervenientemente reconhecidas o 
justificarem”, E quais serão estas 
circunstâncias? São, entre outras, as 
previstas no art.7ºda LAT. Na verdade, 
verificados os pressupostos indicados nas als. 
a),b),c),e d) do nº1 do art.7º, o acidente, que 
é um acidente de trabalho, não dá, no 
entanto, direito a reparação. 
Ora, a Ré/Seguradora invocou na contestação 
o circunstancialismo previsto na al.a) do nº1 
do art.7º da LAT, a significar que ela veio 
alegar factos que, se provados, afastam o 
dever que sobre a mesma recai de satisfazer 
ao sinistrado as prestações em espécie e em 
dinheiro a que alude o art.10º da LAT. 
Mas então como resolver a questão se é a 
própria Ré que concorda com a necessidade 
de realização de tal intervenção cirúrgica? 
Dispõe o art.13ºdo DL 142/99 de 30.4 que “1. 
Ocorrendo fundado conflito sobre quem recai 
o dever de indemnizar, caberá ao FAT 
satisfazer as prestações devidas ao sinistrado 
ou beneficiários legais de pensão, sem 
prejuízo de vir a ser reembolsado após 
decisão do tribunal competente. 2. O 
reembolso inclui, além dos montantes 
relativos às prestações em dinheiro e em 
espécie, as despesas administrativas 
comprovadamente efectuadas com a 
reparação, tudo acrescido de juros à taxa 
legal”. 
Em suma: em face do disposto no art.19ºnº2 
da Apólice Uniforme e tendo a Ré /Seguradora 
invocado na contestação circunstancialismo 
que, a provar-se, a “isenta” do pagamento de 
qualquer pensão/indemnização ao sinistrado, 
não está ela obrigada, nesta fase do processo, 
a custear a referida cirurgia, cabendo tal 
encargo ao FAT atento o disposto no art.13º 
do DL 142/99 de 30.4. 

* * * 
Termos em que se concede provimento ao 
agravo, se revoga o despacho recorrido 
ordenando-se que a Mma. Juiz a quo profira 
despacho a ordenar a realização de 
intervenção cirúrgica dando ainda, 
oportunamente, cumprimento ao disposto no 
art.13º do DL 142/99 no que respeita aos 
custos com o referido acto médico. 

* * * 
Sem custas. 

* * * 
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Porto, 28.9.2009 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
António José Fernandes Isidoro 
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Sumário nº 7097 
 
 
Procº nº 110/09.9TTVCT.P1 Recurso Social  
Relator: Paula Leal de Carvalho (Reg. nº 264) 
Adjunto: Machado da Silva 
 

Acordam, em conferência, na Secção 
Social do Tribunal da Relação do Porto: 

 
I. Relatório: 
 
B………., Ldª, veio impugnar judicialmente a 
decisão da Autoridade para as Condições do 
Trabalho [cfr. proposta de decisão e decisão, 
que a acolheu, de fls. 82 a 88 e 89] que lhe 
aplicou a coima de € 1920,00, pela prática, 
imputada a título de negligência, da contra-
ordenação grave prevista no art. 643º, nº 2, 
do Código do Trabalho, na versão aprovada 
pela Lei 99/2003, de 27.08[1], e punível nos 
termos do art. 620º, nº 3, al. d), do mesmo, 
por violação dos arts. 50º, nº 2º , daquele 
diploma e 37º da Lei 35/2004, de 29.07, que 
regulamenta o mencionado Código. 
 
Realizada a audiência de discussão e 
julgamento, aos 12.05.2009 foi proferida 
sentença [fls. 135 a 138] que julgou 
improcedente a impugnação judicial deduzida, 
confirmando a decisão administrativa. 
 
Inconformada com tal decisão, interpôs a 
arguida recurso para esta Relação (fls. 141 a 
155), tendo formulado, a final da sua 
motivação, as seguintes conclusões: 
1. Vem o presente recurso interposto da 
decisão do Tribunal de 1ª Instância que 
condenou a Recorrente pela prática da contra-
ordenação p.p. pelo art.º 50 n.º 2 do C.T., 
art.º 37º do RCTrabalho e art.º 643° n.º 2 e 
art.º 620º1 n.º 3 al. d) do mesmo 
C.Trabalho". 
2. Tal decisão sustentada, tão somente na 
circunstância de o Tribunal a quo ter dado 
como provados (decalcados) os "factos" (não) 
constante do "auto de notícia" seja 
3. o dito "auto" não continha "factos" antes, e 
apenas, "sugestões", e 
4. a decisão, ora em recurso, aderiu in tottum 
a tão insólita quão frágil posição. 
5. Dos "factos provados", o 10 e. 30 são 
verdadeiros "factos" 
6. Do que vem transcrito em 2. 

"Desde Janeiro de 2008, a arguida deixou de 
atribuir à referida C………. os prémios de 
assiduidade (€25,00) e de produtividade 
(€50,00) porque, a partir daquela data e após 
licença de maternidade esta passou a 
desenvolver a sua actividade com redução do 
horário de trabalho em duas horas diárias 
para amamentação/aleitação. 
7. não é facto, pois 
8. estando verificado (facto é) que  
".,. desde Janeiro de 2008, a arguida deixou 
de atribuir à referida C………. os prémios de 
assiduidade (€25,00) e produtividade (€50), 
9. o ".porque" não está verificado 
melhor, 
10. não há no processo qualquer facto, seja 
11. qualquer facto em que assente esse 
parque (conjugação causal que significa por 
causa de que; visto que). 
Outrossim, 
12. seria (será) porque a Inspectora da ACT 
disse e a Trabalhadora C………. disse, também. 
13. Não basta. Não é fundamento. 
Em contraponto, 
14.os factos (verdadeiros factos) constantes 
das alegações apresentadas pela Recorrente 
mereceram a qualificação de "não provados", 
("…que a arguida tenha deixado de pagar os 
prémios em causa por aquela trabalhadora 
não cumprir os itens do regulamento que lhe 
conferiam o direito a eles”). 
15. Com o "recurso" e depois com o 
requerimento de fls. (29.04.2009) foram 
juntos documentos bastantes "Tabela de 
avaliação pessoal" e ""Regulamento de 
atribuição dos prémios" que, 
exuberantemente, provam que. a 
Trabalhadora C………. não cumpriu os mínimos 
que aquele Regulamento impunha e as 
"tabelas", pormenorizadamente, revelam, 
Todavia, 
16.a decisão do tribunal "a quo' com a sua 
posição apriorística de tão só "validar" a 
"razão" da ACT (ainda que despida de factos) 
17. considerou "não provado" o que vem de 
ser dito — cfr. 14. — e que está 
inexoravelmente provado. 
Mais 
18. “... não se responde à restante matéria 
alegada por se entender ser irrelevante para a 
decisão, da causa"– cfr. fls. 2, linhas 15 e 16 
Resumindo, 
19. tem relevância apenas que a ACT afirma 
(mesmo que não prove), 
Assim, 
20. A publicitada omissão de pronúncia 
determina, também, e per si, a nulidade da 
decisão – cfr. artº 379°, 10, alínea c), C.P.P. 
21. Sob a epígrafe “Fundamentação", verifica-
se que não existe na decisão, qualquer 
fundamentação, 
Outrossim, 
22. singularmente, sobrevaloriza-se os 
depoimentos por "...claros e seguros...", da 
Inspectora D……….. e da interessada C………, 
"realçando-se que, 
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23. "...quer o depoimento da testemunha 
apresentada pela arguida, quer os 
documentos que juntou a solicitação do 
Tribunal não lograram pôr em causa a 
convicção criada pelos depoimentos supra 
referidos"–cfr. fls 3, linha 8 e ss. da decisão. 
24. E de todo original que a testemunha da 
"arguida" (que é Recorrente) não tenha nome 
por contraponto àquelas outras que têm nome 
e têm depoimentos "claros e seguros", 
25. tão claros e tão seguros que contrariam 
documentos assinados e visados pela 
hierarquia da Recorrente, dos anos de 
2006/2007 e 2008! 
Ainda assim, 
26. não lograram "pôr em causa a convicção 
do tribunal" assente só nos depoimentos 
aludidos (inspectora e interessada). 
27. Tal falta de fundamentação é geradora do 
vicio de nulidade da decisão que, ora, e 
expressamente, se arguiu – cfr. AC. R.P. de 
19/04/2004, DGSI PP20404190316542. 
28. Dispõe a Constituição no nº. 1 do art0. 
2010 que "... as decisões dos Tribunais... são 
fundamentadas na forma prevista na lei"– cfr. 
artº. 970, n.º 4 do C.P.P. ex vi do artº. 410 
do RGCO, in casu. 
29. A decisão recorrida apenas expressou 
conclusões, 
pois, 
30. não enunciou pressupostos de facto e 
determinantes da (dita) irrelevância da 
matéria alegada para a determinação da 
responsabilidade contra-ordenacional. 
31. Da definição legal constante do artº. 6140 
do C.T,. extrai-se que o "facto típico" (acto 
material que preenche um tipo descrito na lei) 
é composto pela conduta (acção ou omissão), 
pelo resultado, pela relação de causalidade e 
pela tipicidade, para que o facto constitua 
contra-ordenação deve, também ser ilícito 
(contrário ao direito)  
Assim, 
32. para aplicação de coima. torna-se, ainda, 
necessário que o facto, além de típico e 
antijurídico seja censurável. 
Daí que, 
33. a descoberta da verdade material não 
consista somente na averiguação do ilícito 
material, mas também, e sobretudo, na 
indagação do elemento subjectivo da 
infracção, 
já que, 
34. a responsabilidade da contra-ordenação 
só é possível se o comportamento do agente 
for censurável. 
Sucede que, 
35. os "factos" (não o são) dados como 
"provados" na decisão recorrida não servem 
de suporte a um juízo de ilicitude, 
36. não há qualquer "facto" susceptível de, 
juridicamente qualificado, preencher a culpa 
da Recorrente (maxime, sob a forma de 
negligência), 
sendo certo que, 

37. essa factualidade não se presume (como 
a leitura da decisão permite concluir), 
antes, 
38. é elemento subjectivo do tipo,  
pelo que, 
39. deve ser comprovada para que o ilícito 
negligente (como o doloso) seja preenchido, 
o que, 
40. afasta a imputada responsabilidade da 
Recorrente, 
sendo que, 
41. "no direito de mera ordenação social a 
conduta não pode ter lugar 
independentemente da culpa”— cfr. Ac. R.P 
de 30/06/2004, Procº 0413139. 
Significativamente, 
42. lê-se na decisão: "resulta daqui que a 
arguida preencheu de forma objectiva o tipo 
de ilícito de que vem acusada"; lapidar; cfr. 
fls. 3, último parágrafo. 
43. A decisão recorrida, violou as normas 
legais supra citadas, pelo que, 
44. a sua revogação,, com a consequente 
absolvição da Recorrente, se impõe, por ser 
de JUSTIÇA. 
 
O Ministério Púbico, junto do Tribunal a quo, 
respondeu no sentido de que o recurso não 
merece provimento. 
 
Nesta Relação, o Exmº Sr Procurador-Geral 
Adjunto emitiu douto parecer no sentido do 
não provimento do recurso, sobre o qual a 
arguida, notificada, não se pronunciou.  
 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

* 
II. Matéria de Facto: 
 
a) Dada como provada na 1ª Instância: 
 
1- No dia 6/1/08, a arguida mantinha ao seu 
serviço, sob as suas ordens, direcção e 
fiscalização, 146 trabalhadores, de entre os 
quais a C………., admitida em Junho de 2002, 
com a categoria de semi-especializada. 
2 – Desde Janeiro de 2008, a arguida deixou 
de atribuir à referida C………. os prémios de 
assiduidade (€25,00) e de produtividade 
(€50,00) porque, a partir daquela data e após 
licença de maternidade, esta passou a 
desenvolver a sua actividade com redução do 
horário de trabalho em duas horas diárias 
para amamentação/aleitação. 
3 – A arguida, em 2007, teve um volume de 
negócios de 8.337.672,00. 

* 
b) Dada como não provada: 
Da sentença recorrida consta ainda o 
seguinte: 
“Factos Não Provados: 
– que a arguida tenha deixado de pagar os 
prémios em causa por aquela trabalhadora 
não cumprir os items do regulamento que lhe 
confeririam o direito a eles. 
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Não se responde à restante matéria alegada 
por se entender ser irrelevante para a decisão 
da causa.” 

* 
III. O Direito. 
 
1. Questão prévia 
Da revogação da contra-odenação imputada à 
arguida 
 
À arguida foi imputada a prática da contra-
ordenação prevista no art. 643º, nº 2, do CT, 
por violação dos arts. 50º, nº 2, do mesmo e 
37º da Lei 35/04, de 29.07, que regulamenta 
o CT. 
Nos termos do citado art. 643, nº 2, constitui 
contra-ordenação grave a violação do art. 50º 
do mesmo diploma. E, por sua vez, dispõe 
este preceito que: “2- As dispensas para 
consulta, amamentação e aleitação não 
determinam perda de quaisquer direitos e são 
consideradas como prestação efectiva de 
serviço.” 
Quanto ao referido art. 37º da Lei 35/04, no 
seu nº 3, refere-se que “3-Não podem 
constituir fundamento das diferenciações 
retributivas, a que se refere o nº 2 do artigo 
28º do Código do Trabalho, as licenças, faltas 
e dispensas relativas à protecção da 
maternidade e da paternidade.”.  
 
1.1 Sendo o Código do Trabalho, na versão 
aprovada pela Lei 99/2003, o que se 
encontrava em vigor à data da prática dos 
factos, foi, no entanto e posteriormente, 
publicada a Lei nº 7/2009, de 12.02, que 
aprovou a Revisão do Código do Trabalho e 
que, salvas as excepções nela previstas (cfr. 
art. 14º da Lei Preambular), entrou em vigor 
findo o prazo da vacatio legis de 5 dias, ou 
seja, aos 17.02.2009. 
O art. 12º da citada Lei 7/2009 (diploma 
preambular), contém uma norma revogatória, 
cujo nº 1, no que ora importa, determina 
que: 
1 - São revogados: 
a) A Lei nº 99/2003, de 27 de Agosto, na 
redacção dada (...); 
b) A Lei 35/2004, de 29 de Julho, na redacção 
dada (...); 
c) (...) “ 
Por sua vez, nos nºs 3 a 6 do referido art. 
12º, elencam-se, de forma expressamente 
concretizada, determinadas normas 
relativamente às quais a revogação referida 
no nº 1 apenas produzirá efeitos a partir da 
entrada em vigor do diploma que regule a 
matéria nelas contidas, dispondo o nº 4 (a 
que ao caso interessa) que: 
“4 – A revogação dos artigos 34º a 43º e 50º 
do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 
99/2003, de 27 de Agosto, e dos artigos 68º 
a 77º e 99º a 106º da Lei 35/2004, de 29 de 
Julho, sobre protecção da maternidade e da 
paternidade produz efeitos a partir da entrada 
em vigor da legislação que regule o regime de 

protecção social na parentalidade. [sublinhado 
nosso] 
 
Ou seja, a Lei 7/2009 revogou, de forma 
expressa, o anterior Código do Trabalho e o 
seu Regulamento (Lei 35/2004), revogação 
essa que operou os seus efeitos aos 17.02.09, 
salvo quanto às disposições legais 
expressamente previstas nos nºs 3 a 6 do 
citado art. 12º em que a produção dos efeitos 
de tal revogação foi diferida para momento 
ulterior (qual seja o da entrada em vigor dos 
diplomas que venham a regular a matéria 
contida nas normas expressamente 
previstas). 
Ora, o referido art. 12º, apesar de no seu nº 
4 salvaguardar a não produção imediata dos 
efeitos da revogação do art. 50º do CT, não 
contempla o art. 643º, nº 2, do CT, preceito 
este que era o que tipificava como contra-
ordenação (grave) a violação desse art. 50º. 
Significa isto que, pese embora o normativo 
legal continue a impor o cumprimento da 
obrigação constante do art. 50º, por via da 
citada revogação, deixou de sancionar o seu 
incumprimento, ou seja, deixou de tipificar, 
como contra-ordenação, a sua violação. 
 
1.2. É certo que, posteriormente, foi 
publicada, no DR, 1ª Série, nº 54, de 
18.03.2009, a Declaração de Rectificação nº 
21/2009, nos termos da qual se declara que a 
Lei 7/2009, publicada no Diário da República 
“saiu com as seguintes inexactidões, que 
assim se rectificam”, procedendo, então, a 
diversas rectificações aos nºs 3, 4, 5 e 6 do 
art. 12º, referindo-se, no que ao caso 
importa, que no nº 4 do artigo 12º se deverá 
ler: “4- A revogação dos artigos 34º a 43º, 
50º e 643º do Código do Trabalho aprovado 
pela Lei nº 99/2003, de 27 de Agosto, e dos 
artigos 68º a 77º e 99º a 106º da Lei 
35/2004, de 29 de Julho, sobre protecção da 
maternidade e da paternidade produz efeitos 
a partir da entrada em vigor da legislação que 
regule o regime de protecção social na 
parentalidade. [sublinhado nosso] 
Integrando-se embora a rectificação na 
norma, a figura da “Rectificação” não tem, só 
por si, natureza de acto legislativo – cfr. art. 
112º, nºs 1 e 5, da Constituição da República 
Portuguesa[2], dispondo este nº 5 que 
“Nenhuma lei pode criar outras categorias de 
actos legislativos ou conferir a actos de outra 
natureza o poder de, com eficácia externa, 
interpretar, integrar, modificar, suspender ou 
revogar qualquer dos seus preceitos”.  
A competência legislativa para a Revisão do 
Código do Trabalho, operada pela Lei 7/2009, 
foi da Assembleia da República. 
O processo legislativo de que emana a lei 
envolve todo um procedimento de que, de 
forma simplificada e breve, se destacam a 
iniciativa da lei (art. 167º da CRP) e a sua 
discussão, votação e aprovação na 
Assembleia da República (art. 168º da CRP), 
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processo esse que culmina com a posterior 
promulgação e ordem de publicação no Diário 
da República, da competência do Presidente 
da República (art. 134º, al. b), da CRP) e com 
a referenda ministerial (art. 140º, nº 1, da 
CRP), determinando os arts. 137º e 140º, nº 
2, do mesmo diploma fundamental, que a 
falta de promulgação da lei e da referenda 
ministerial determinam a inexistência jurídica 
da lei. 
O art. 5º da Lei 74/98, de 11.11 (que rege 
sobre a publicação, identificação e formulário 
dos diplomas), objecto de diversas alterações, 
a última das quais operada pela Lei 42/2007, 
de 24.08, que a republicou, em matéria de 
rectificação dos diplomas legais dispõe o 
seguinte: 
1 – As rectificações são admissíveis 
exclusivamente para correcção de lapsos 
gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de 
natureza análoga ou para correcção de erros 
materiais provenientes de divergências entre 
o texto original e o texto de qualquer diploma 
publicado na 1ª Série do Diário da República e 
são feitas mediante declaração do órgão que 
aprovou o texto original, publicada na mesma 
série. [sublinhado nosso] 
2 – As declarações de rectificação devem ser 
publicadas até 60 dias após a publicação do 
texto rectificando. 
3 – A não observância do prazo previsto no 
número anterior determina a nulidade do acto 
de rectificação. 
4 – As declarações de rectificação reportam 
os efeitos à data da entrada em vigor do texto 
rectificando.”. 
Do transcrito nº 1 decorre que, para além das 
situações de correcção de lapsos gramaticais, 
ortográficos, de cálculo ou de natureza 
análoga, a rectificação apenas poderá ter 
lugar em caso de erro material proveniente da 
divergência entre textos: entre o texto 
original (qual seja, no que se reporta à “lei”, o 
discutido e aprovado na Assembleia da 
República) e o texto publicado no Jornal 
Oficial. 
Não nos parece, pois, que a (eventual) 
divergência entre a vontade do legislador (se 
tivesse previsto a situação) e o que ficou 
consignado no texto original, situação que se 
coloca a montante da prevista no art. 5º da 
Lei 42/2007, esteja abrangida no leque de 
situações, taxativamente previstas nesta 
norma, passíveis de rectificação, solução que, 
aliás, se compreende, se tivermos em conta 
que a rectificação não visa a “criação” de 
norma (ou alteração substancial, que não 
meramente formal) não totalmente submetida 
às regras do procedimento legislativo, 
designadamente as de forma sintéctica acima 
referidas, relativas a discussão e votação (no 
caso de “lei”) e posterior promulgação e 
referenda.  
 
1.3. Ora, salvo melhor opinião, a 
“rectificação” do nº 4 do art. 12º da Lei 

7/2009 – que tem por objecto a introdução da 
referência ao art. 643º do CT - não se 
enquadra em nenhuma das situações 
contempladas no transcrito art. 5º, nº 1, que, 
aliás de forma taxativa, elenca as situações 
passíveis de correcção através de tal 
mecanismo. 
Desde logo, no caso em apreço, a 
“rectificação” não tem por objecto qualquer 
correcção de lapso gramatical, ortográfico, de 
cálculo ou de natureza análoga. 
Por outro lado, não se nos afigura que a 
omissão, no art. 12º, nº 4, da Lei 7/2009, da 
referência ao art. 643º consubstancie um erro 
material proveniente de divergência entre o 
texto original e o texto publicado no Diário da 
República. Tal hipótese reporta-se, tão-só, às 
situações em que o texto discutido, votado e 
aprovado na Assembleia da República (o 
órgão legislativo ora em questão) e 
promulgado pelo Presidente da República, não 
esteja em conformidade com o texto que foi 
publicado no Diário da República; ou seja, que 
entre aquele texto (o original) e o que foi 
publicado no Jornal Oficial exista divergência 
de redacção. 
No caso, não existe qualquer 
desconformidade entre o texto do art. 12º 
(mormente, no que ao caso interessa, do nº 
4) publicado no Diário da República e o texto 
do mesmo preceito do Decreto da Assembleia 
da República nº 262/X, aprovado na sessão 
de 21.01.09 e publicado no DAR[3] II Série A 
nº 61/X4 2009.01.26 ( este, o texto original). 
E o mesmo se diga quer quanto à Proposta de 
Lei nº 216/X (3ª), publicada no DAR II Série 
A, nº 131/X/3 2008.07.11 – que esteve na 
génese da Revisão do Código do Trabalho - 
em que das suas “normas” propostas não 
constava disposição a salvaguardar a 
vigência, entre outros, do art. 643º do CT 
(cfr. art. 11, o então correspondente ao art. 
12 aprovado), quer quanto ao Decreto da 
Assembleia da República nº 255/X, , 
publicado no DR II Série A, nº 34, de 
28.11.08[4]. 
Ou seja, a omissão, ainda que involuntária, 
da consagração de norma legal não se 
enquadra no citado art. 5º, não sendo, por 
isso, “rectificável” por essa via.  
E, parece-nos, assim será tanto mais se 
tivermos em conta, como no caso presente, 
que tal alteração tem por objecto a introdução 
de norma sancionatória, tipificadora de ilícito 
contra-ordenacional, em que, tal qual no 
direito penal, vigoram os princípios: 
 
(a) da legalidade (nullum crimen sine lege e 
nulla poena sine lege), nos termos do qual “só 
à lei compete fixar os limites que destacam a 
actividade delituosa da actividade legítima 
(...)”, não bastando, por isso “que alguém 
tenha cometido um facto anti-social, 
merecedor da reprovação pública, se esse 
facto escapou à previsão do legislador, isto é, 
se não corresponde, precisamente, a uma das 
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figuras delituosas previamente consagradas 
de forma abstracta na lei”[5], com 
consagração nos arts. 1º e 2º do RGCO;  
(b) da tipicidade, segundo o qual cabe à lei e 
só a ela especificar quais os factos ou 
condutas que constituem crime (rectius, 
contra-ordenação), com consagração nos 
citados preceitos;  
(c) da não retroactividade da lei penal e 
contra-ordenacional, do qual decorre que uma 
acção que não era punida (ou que era punida 
de forma menos grave) no momento em que 
foi praticada não poderá ser posteriormente 
punível (ou ser punida de forma mais 
gravosa), com consagração no art. 3º do 
RGCO. Refira-se, a este propósito, que ainda 
que, porventura, se considerasse possível a 
“rectificação” ao nº 4 do art. 12º, a 
retroactividade dos seus efeitos à data da 
entrada em vigor da Lei 7/2009 (por via do 
art. 5º, nº 4, da Lei 74/98) violaria tal 
princípio, bem como, em nosso entender, o 
disposto no art. 29º, nºs 1 e 3, da CRP, 
extensiva ao ilícito contra-ordenacional. 
(d) da retroactividade da lei sancionatória 
mais favorável quando o facto deixa de ser 
punível, expressamente previsto no art. 2º, 
nº 2, do Cód. Penal e insíto no nº 2 do art. 3º 
do RGCO. 
 
1.4. Entendemos, pois, que o art. 643ºdo CT 
foi revogado pelo art. 12º, nº 1, da Lei 
7/2009, de 12.02, não sendo passível de 
“reposição” (muito menos com efeitos 
retroactivos) através da Declaração de 
Rectificação nº 21/2009 a qual, a assim se 
não entender, padeceria dos vícios de: 
- Inexistência jurídica, já que, como refere 
Inocêncio Galvão Telles, in Introdução ao 
Estudo do Direito, Volume I, 11ª edição, 
págs. 101/102, “se falta este “corpus” [norma 
jurídica constante de texto votado e aprovado 
pela Assembleia, promulgado pelo Presidente 
da República e referendado pelo Governo], se 
há certa realidade material que aspira a ser 
lei mas não se ajusta ao figurino aí descrito, 
não existe juridicamente lei. (…). Por 
igualdade ou maioria de razão, também não 
existe juridicamente lei se aquilo que se 
apresenta como tal não é sequer deliberação 
do órgão legislativo consubstanciada em 
documento escrito.” 
- Ilegalidade, por violação do disposto no art. 
5º, nº 1, da Lei 74/98, de 11.11, na redacção 
introduzida e republicada pela Lei 42/2007, 
de 24.08 e nos arts. 1º, 2º e 3º do DL 
433/82, de 27.10 (com a redacção 
introduzida pelas suas posteriores alterações). 
- Inconstitucionalidade, da Declaração de 
Rectificação e do art. 5º, nºs 1 e 4, da Lei 
74/98, de 11.11, na redacção introduzida e 
republicada pela Lei 42/2007, de 24.08, na 
interpretação segundo a qual tal preceito 
permitiria à Declaração Rectificativa 21/2009 
proceder à “rectificação” introduzida ao art. 
12º, nº 6, al. m), da Lei 7/2009, por violação 

do art. 112º, nº 5, da CRP e, bem assim, 
atribuir-lhe eficácia retroactiva, por violação 
do art. 29º, nºs 1 e 3,da CRP e dos princípios 
constitucionais da legalidade, tipicidade e não 
retroactividade do ilícito penal, que se 
consideram extensivos ao ilícito contra-
ordenacional. 
Ou seja, e em conclusão, entendemos que, 
independentemente da qualificação jurídica do 
vício (inexistência jurídica, ilegalidade e/ou 
inconstitucionalidade) que afecte a 
“rectificação” ora em apreço, introduzida pela 
Declaração de Rectificação nº 21/2009, 
sempre será ela ineficaz no sentido (amplo) 
de que se mostra inapta a produzir o efeito de 
“reposição” em vigor do art. 643º do Código 
do Trabalho, na versão aprovada pela Lei 
99/2003, de 27.08, revogado que foi pelo art. 
12º, nº 1, da Lei 7/2009, de 12.02. 
 
Aliás, já recentemente, o Tribunal 
Constitucional, no seu Acórdão nº 490/2009, 
de 28.09.09[6], julgou inconstitucional, por 
violação do princípio da segurança jurídica, 
inerente ao modelo do Estado de direito 
democrático consagrado no artigo 2.º, da 
C.R.P., a norma constante da alínea a), do n.º 
3, do artigo 12.º, do Código do Trabalho, na 
redacção conferida pela Declaração de 
Rectificação n.º 21/2009, de 18 de Março de 
2009, entendimento este analogamente 
aplicável à norma constante do nº 4 do art. 
12º, do Código do Trabalho, na redacção 
conferida pela citada Declaração de 
Rectificação. 
 
1.5. Importa acrescentar que, não obstante o 
vazio legal em matéria sancionatória quanto à 
violação do art. 50º do CT, não é possível, 
face à proibição decorrente do princípio da 
legalidade e da tipicidade, recorrer-se às 
regras gerais de interpretação e integração da 
lei, designadamente à reconstituição do 
espírito ou intenção legislativa, à unidade e 
harmonia do sistema jurídico, à analogia (cfr. 
art. 1º, nº 3, do Cód. Penal, aplicável também 
em matéria contra-ordenacional) ou a 
“norma” que o próprio intérprete criaria, se 
houvesse que legislar dentro do espírito do 
sistema (cfr. art. 10º, nº 3, do Cód. Civil).  
Como refere Simas Santos[7] “(...), em 
resultado da consagração legal do princípio da 
legalidade, a lei contra-ordenacional 
portuguesa, como a lei penal, apresenta-se 
como um sistema fechado, no sentido de que 
nem o arbítrio judicial, nem a analogia, nem 
os princípios gerais de direito, nem a moral, 
nem o costume, poderão, em quaisquer 
circunstâncias, suprir lacunas que o sistema 
apresente, cabendo à lei, e só à lei a 
responsabilidade de o fazer”. 
 
1.6. No caso, a imputada violação do art. 50º, 
nº 2, do CT ocorreu em data anterior à da 
entrada em vigor da Lei 7/2009, omissão essa 
passível de, então, constituir a contra-
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ordenação grave prevista no art. 643º, nº 2, 
do CT. Acontece que, pelo que deixámos dito, 
este preceito foi revogado, revogação esta 
que, determinando que a conduta não se 
encontra tipificada na lei como contra-
ordenação, se mostra mais favorável à 
arguida, tendo, consequentemente, aplicação 
retroactiva e determinando, nesta parte, a 
sua absolvição – arts. 2º, nº 2, do Cód. Penal 
e 3º, nº 2, e 32º do RGCO. 
Resta acrescentar que, nos termos do art. 
75º, nºs 1 e 2, al. a), do DL 433/82, de 27.10 
[alterado pelo DL 356/89, de 17.10, pelo DL 
244/95, de 14.09 e pela Lei 109/2001, de 
24.12.], a Relação apenas conhecerá em 
matéria de direito, podendo a decisão do 
recurso alterar a decisão do tribunal recorrido 
sem qualquer vinculação aos termos e sentido 
da decisão recorrida, salvo o disposto no art. 
72º-A do citado DL 433/82 (que se reporta à 
proibição da reformatio in pejus). 

* 
IV. Decisão: 
 
Em face do exposto, acorda-se, em 
conferência, e ainda que por fundamentação 
diversa da Recorrente, em conceder 
provimento ao recurso, revogando-se a 
decisão recorrida e absolvendo-se a arguida, 
B………., Ldª, da contra-ordenação que lhe foi 
imputada nos presentes autos. 
 
Sem custas. 
 
Porto, 12.10.09 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto 
Mayor de Carvalho 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
_________________________ 
[1] De ora em diante apenas designado por 
CT. Por outro lado, esta referência, sem 
qualquer outra menção, reporta-se à versão 
aprovada pela Lei 99/2003, de 27.08, não 
contemplando a Revisão operada pela Lei 
7/2009, de 12.02. 
[2] De ora em diante apenas designada por 
CRP. 
[3] Abreviatura do Diário da Assembleia da 
República, acessível in www.parlamento.pt. 
[4] Decreto esse que, na sequência de 
fiscalização prévia pelo Tribunal Constitucional 
(Acórdão 632/08, de 23.12), veio a ser 
substituído pelo Decreto 262/X. 
[5] Cfr. Manuel Simas Santos e Jorge Lopes 
de Sousa, in Contra-Ordenações, Anotações 
ao Regime Geral, 2001, págs.49. 
[6] Acessível in www.tribunalconstitucional.pt  
[7] In obra e págs. citadas. 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
 

Sumário nº 7099 
 
 
Reg. nº 1370. 
Proc. nº 483/07.8TTGMR. 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da 

Relação do Porto: 
 
1. O B………. (doravante designado 
abreviadamente por B1……….) nos termos do 
art. 5°, nº 1 e 2, al. c), do CPT, intentou a 
presente acção, com processo comum, por si, 
em representação e substituição dos seus 
seguintes associados: 
1. C……….; 
2. D……….; 
3. E……….; 
4. F……….; 
5. G……….; 
6. H……….; 
7. I……….; 
8. J……….; 
9. K……….; 
10. L……….; 
11. M……….; 
12. N……….; 
13. O……….; 
14. P……….; 
15. Q……….; 
16. S……….; 
17. T……….; 
18. U……….; 
19. V……….; 
20. W……….; 
21. X……….; 
22. Y……….; 
23. Z……….; 
24. AB……….; 
25. AC……….; 
26. AD……….; 
27. AE……….; 
28. AF……….; 
29. AG……….; 
30. AH……….; 
31. AI……….; 
32. AJ……….; 
33. AK……….; 
34. AL……….; 
35. AM……….; 
36. AN……….; 
37. AO……….; 
38. AP……….; 
39. AQ……….; 
40. AS……….; 
41. AT……….; 
42. AU……….; 
43. AV……….; 
44. AW……….; 
45. AX……….; 
46. AY……….; 
47. AZ……….; 
48. BA……….; 
49. BB……….; 
50. BC……….; 
51. BD……….; 
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52. BE……….; e 
53. BF……….  
contra BG……….., Lda., pedindo: 
A- Se reconheça que às relações de trabalho 
estabelecidas entre os representados do autor 
e a ré desde Fevereiro de 2006 (é referido 
2005, por manifesto lapso) é aplicável o 
Contrato Colectivo de Trabalho Vertical e a 
Portaria de Regulamentação do Trabalho para 
o sector do material eléctrico e electrónico, 
referido no art. 4° da p.i. com as alterações e 
rectificações no mesmo artigo mencionadas; 
B- A ré seja condenada a atribuir aos 
representados do autor, com efeito reportado 
ao momento em que deixou de aplicar o CCTV 
referido no art° 4°,ou seja, desde Fevereiro 
de 2006, as categorias profissionais previstas 
nos instrumentos de regulamentação colectiva 
de trabalho referidos na alínea anterior que 
mais se adequam às funções que nesse 
serviço desempenhava e desempenham, com 
a progressão profissional referida no art. 41° 
da p.i ; 
C- Seja ainda condenada a pagar aos 
representados do autor, por força da 
aplicabilidade do CCTV enunciado, as 
seguintes importâncias: 
- A 1ª representada do autor: € 43,76 
- A 2ª representada do autor: € 59,66  
- A 3ª representada do autor: € 54,44 
- A 4ª representada: do autor € 40,84  
- A 5ª representada: do autor € 43,76  
- A 6ª representada: do autor € 54,64 
- A 7ª representada: do autor € 40,84  
- A 8ª representada: do autor € 54,44 
- A 9ª representada: do autor € 62,27  
- A 10ª representada do autor: € 52,70 
- A 11ª representada: do autor € 43,76 
- A 12ª representada: do autor; € 40,84 
- A 13ª representada: do autor € 54,44  
- A 14ª representada: do autor € 43,76  
- A 15ª representada: do autor; € 43,76  
- A 16ª representada: do autor € 42,30  
- A 17ª representada: do autor € 42,30  
- A 18ª representada: do autor € 43,76  
- A 19ª representada: do autor € 57,05 
- A 20ª representada do autor € 54,44 
- A 21ª representada: do autor € 40,84 
- A 22ª representada: do autor € 59,66  
- A 23ª representada: do autor € 43,76 
- O 24° representado: do autor € 62,27  
- A 25ª representada: do autor € 298,88  
- O 26° representado: do autor € 293,66  
- A 27ª representada: do autor € 200,32  
- O 28° representado: do autor € 296,27  
- A 29ª representada: do autor € 54,44 
- A 30ª representada: do autor € 296,27  
- A 31ª representada: do autor € 298,88  
- A 32ª representada: do autor € 198,86  
- A 33ª representada: do autor € 298,88  
- A 34ª representada: do autor € 57,05  
- A 35ª representada: do autor € 45,19  
- A 36ª representada: do autor € 57,05  
- A 37ª representada: do autor € 57,05  
- A 38ª representada: do autor € 57,05 
- A 39ª representada: do autor € 53,29 

- A 40ª representada: do autor € 43,76  
- A 41ª representada: do autor € 43,76  
- A 42ª representada: do autor € 59,66  
- A 43ª representada: do autor € 42,30 
- A 44ª representada: do autor € 59,66  
- A 45ª representada: do autor € 59,66  
- A 46ª representada: do autor € 43,76  
- A 47ª representada: do autor € 54,44 
- A 48ª representada: do autor € 57,05  
- A 49ª representada: do autor € 62,27  
- A 50ª representada: do autor € 57,05  
- A 51ª representada: do autor € 54,44  
- A 52ª representada: do autor € 57,05  
- A 53ª representada: do autor € 40,84;  
D- os juros, vencidos e vincendos, à taxa 
legal, sobre as importâncias devidas, desde a 
data da constituição em mora até efectivo e 
integral pagamento; 
E- o pagamento ao autor e ao Estado, em 
partes iguais, da quantia de € 500,00, por 
cada dia de atraso no cumprimento das 
obrigações que lhe forem impostas por 
sentença que vier a ser proferida e a partir da 
data em que a mesma puder ser executada; 
Para tanto alega, em síntese: 
1)- os representados são associados do autor 
"B……….", o qual, por sua vez, está filiado na 
BH………. (adiante designado unicamente pelas 
siglas BH1……….); 
2)- Os representados do autor mantiveram-se 
ininterruptamente ao serviço da ré desde as 
datas em que foram por esta admitidos até à 
data em que foram despedidos em 
consequência do despedimento colectivo nos 
dias 02/06/2006 (os 1°,4°,5°,7°, 
11°,12°,14°,15°,16°, 17°, 18°, 20°, 22°, 
25°, 27°, 32°, 35, 40°, 41°, 43°, 46° e 53° 
representados) e em 17/07/2006 (os 
restantes representados); 
3)- Desde as datas em que foram admitidos 
até ao final de Fevereiro de 2006, a ré 
sempre aplicou às relações de trabalho 
existentes entre ela e os seus referidos 
trabalhadores o Contrato Colectivo de 
Trabalho Vertical para o Sector dos 
Fabricantes de Material Eléctrico e Electrónico 
entre a BH1………. e a BI………. (BI1……….); 
4)- A partir de 1 de Março de 2006, a ré 
passou a aplicar às relações de trabalho entre 
ela e os seus referidos trabalhadores o 
contrato colectivo de trabalho celebrado entre 
a BJ………. (BJ1……….) e outros e a BK………. 
(BK1……….); 
5) Inexiste, no entanto, qualquer fundamento 
legal ou factual para a inobservância pela ré 
da aplicação do CCT/BQ………. aos seus 
trabalhadores, pelos seguintes motivos: 
a) Conforme resulta do teor da matrícula a ré, 
desde o momento da sua constituição até à 
presente data, tem como objecto "Produção e 
comercialização de cabos e componentes 
eléctricos e electrónicos e outros produtos 
similares, em especial para a indústria 
automóvel e eléctrica"; 
b) A actividade da ré, desde o momento da 
sua constituição até à presente data, sempre 
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correspondeu ao seu objecto social e 
encontra-se no Registo Nacional de Pessoa 
Colectiva (RNPC) inscrita com o CAE … (cfr. 
doc. 14); 
O código …… pelo qual a ré se encontra 
inscrita correspondia, enquanto vigorar o CAE 
– Rev 1, à Divisão . – INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA, subdivisão .. – 
FABRICANTES DE PRODUTOS METALICOS E 
DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E MATERIAL 
DE TRANSPORTE, … – FABRICAÇÃO DE 
MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E 
OUTRO MATERIAL ELÉCTRICO, GRUPO …. 
SUBGRUPO ….... e Desdobramento ….... e que 
comporta FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
APARELHOS INDUSTRIAIS ELÉCTRICOS; 
Actualmente, e por força da entrada em vigor 
da actual classificação das Actividades 
Económicas – Rev 2, a actividade da ré (de 
produção e comercialização de cabos e 
componentes eléctricos) insere-se na secção 
D (Indústria Transformadora) subsecção DL 
(Fabricação de equipamento eléctrico e de 
óptica) Divisão 31 (Fabricação de máquinas e 
aparelhos eléctricos); 
Para além da actividade da ré se inserir, 
segundo a classificação da Actividade 
Económica, na fabricação de material eléctrico 
e electrónico, as funções ré, que os 
representados do autor têm desempenhado e 
continuam a desempenhar ao seu serviço, 
desde que por esta foram admitidas, 
correspondem a conteúdos funcionais de 
categorias profissionais previstas no 
CCTV/BQ………. e consistem essencialmente no 
fabrico e montagem de cabos isolados; 
c) o sector de actividade económica que a 
CCTV, celebrado entre BJ………. e a BK………. 
regulamenta não tem qualquer 
correspondência com a actividade exercida 
pela ré ; 
d) é absolutamente irrelevante o facto de a ré 
se ter desfiliado da BI………. e se ter filiado na 
BL………., para efeitos de aplicabilidade do CCT 
referido no art. 4° da p.i, sendo certo que 
como corolário do princípio da dupla filiação, 
que a convenção colectiva de trabalho só se 
aplica às entidades patronais outorgantes ou 
inscritas nas associações signatárias e aos 
trabalhadores que estejam ao seu serviço e 
que se encontrem filiados nas associações 
celebrantes ou inscritas nas associações 
sindicais celebrantes; 
e) O autor jamais celebrou o CCT referido no 
art. 5º da p.i, nem foi subscrito pela BH………., 
pelo que é inaplicável aos seus 
representados; 
f) Também é inoperante aos representados do 
autor qualquer eventual portaria de extensão 
do CCT que tenha sido publicada, uma vez 
que esta apenas abrange o sector de 
actividade representada pelas associações 
outorgantes que nada tem haver com a 
actividade exercida pela ré; 
g) O CCT / BQ………. que a ré sempre aplicou 
aos seus trabalhadores desde a sua 

constituição até finais de Fevereiro de 2006, 
foi objecto de Portaria de Regulamentação de 
Trabalho, e, consequentemente, aplica-se a 
todas as entidades patronais do sector de 
actividade das Indústrias de Material Eléctrico 
e Electrónico, incluindo a ré. 
h) O CCTV / BQ………. (para o sector de 
material eléctrico e electrónico) estabelece, 
em confronto com o CCTV que a ré 
actualmente aplica aos representados do 
autor (para o sector do comércio automóvel), 
oferece condições de trabalho 
significativamente mais favoráveis paras os 
trabalhadores abrangidos pelo âmbito da sua 
aplicação, designadamente no que respeita à 
progressão profissional às retribuições, 
incluindo diuturnidades, complemento do 
horário nocturno, subsídio de alimentação, 
como se passa a demonstrar; 
i) Por último, no momento da celebração dos 
contratos de trabalho dos representados do 
autor, foi elemento essencial à celebração do 
mesmo as condições contratuais e as legais 
em vigor, nomeadamente a progressão da 
carreira, pagamento de diuturnidades, 
remuneração do trabalho nocturno e tabelas 
salariais, pelo que se tratam de direitos 
adquiridos por aqueles que não podem ser 
unilateralmente retirados; 
j) Seria ainda manifestamente ilegítimo o 
comportamento da ré com vista a impedir a 
aplicação do CCT para o sector eléctrico, aos 
representantes do autor, pois a se ter 
verificado a sua alegada desfiliação da 
BI………. e imediata filiação na BL………., 
associação que subscreveu o CCT para o ramo 
automóvel com o único propósito de diminuir 
os encargos com os seus trabalhadores, 
nomeadamente procurando diminuir as 
regalias contratuais, legais e convencionais 
que sempre aplicou, o seu comportamento 
constituiria uma manipulação da filiação 
associativa, numa atitude de manifesta fraude 
à lei, tentando, assim, contornar as normas 
convencionais que regulam as relações de 
trabalho com os seus trabalhadores, por 
meios diferentes dos proibidos directamente 
na lei. 
Conduta essa, absolutamente ilegítima e, que 
tem como consequência a invalidade de tais 
actos, motivo pelo qual, sempre seria, ainda 
assim, de aplicar aos representados do autor 
o CCT para o sector eléctrico mencionado no 
art. 4º da pi. 
6- Assim, por força da aplicabilidade do CCT 
para o sector eléctrico enunciado no art. 4º 
da p.i., são os representados do autor 
credores da ré das importâncias mencionadas 
nos artigos 48°, 50°, 54° e 56° da mesma 
peça processual que ascendem às 
importâncias acima referidas. 

+++ 
A R. contestou, impugnando as datas de 
admissão de alguns dos representados do A., 
reconhecendo que passou a aplicar a CCT da 
BJ………., a partir de 1 de Março de 2006, na 
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sequência de um processo iniciado em 2003, 
que passou por varias reuniões, com outras 
empresas do ramo e com a própria BI………. e 
que culminou na notificação que lhe foi 
efectuada pela IGT, após parecer da DGERT 
— Direcção Geral do Emprego e das Relações 
de Trabalho, dizendo-lhe que deveria manter 
o cumprimento do CCT/BI………, durante o 
prazo mínimo legalmente previsto, isto é, 
durante um ano a contar da desfiliação, o 
qual terminou em Fevereiro de 2006, 
momento a partir do qual deixou de 
considerar aplicável tal CCT, aplicando a CCT 
da BJ………., por força da sua filiação na 
BL………., e em conformidade com as 
instruções da IGT. 
Acresce que a CAE (classificação da actividade 
económica), determina-se, não apenas por 
uma terminologia determinada, ou por um 
enquadramento aleatório, mas em função do 
que realmente fazem as empresas, 
determina-se em função da sua real 
actividade, sendo que tal classificação, não 
sendo rígida, não é imutável, e pode até 
coexistir mais que uma actividade, sendo 
atribuída a CAE em função da actividade que 
for predominante na empresa. 
E, embora a R. se insira na subclasse ….. 
(fabricação de fios e cabos isolados) por mera 
designação, desenvolve de facto uma 
actividade real e concreta de mera 
"assemblagem" – não fabrica fios nem cabos 
isolados, uma vez que se limita a adquirir os 
componentes mais variados, para, fazendo a 
sua junção e montagem, obter o produto 
final, o cabo, que posteriormente 
comercializa; 
Também se enquadra na BL………. – BL1………., 
da qual é filiada, os que montam os seus 
diversos componentes dos quais as cablagens 
são um exemplo, sendo claro que tal 
designação é abrangente, pelo que existe 
fundamento legal para que a Ré aplique a CCT 
da BJ………., quer por estar filiada numa 
associação signatária, a BL.………, quer por 
desenvolver uma real actividade por ela 
desenvolvida; 
Por sua vez, a CCT da BJ………. não pode ser 
considerada no seu conjunto mais 
desfavorável, pois embora a tabela salarial 
não tenha sofrido alterações nos últimos 
anos, o trabalho suplementar é pago com 
acréscimos superiores relativamente à CCTV 
dos BQ………. . 
 
Por último, os direitos adquiridos dos 
representados do A., não foram violados, uma 
vez que não se baixaram salários, não se 
diminuiu o subsídio de alimentação e não se 
retiraram as diuturnidades. 

+++ 
Procedeu-se a audiência de discussão e 
julgamento, com gravação da prova 
produzida, após o que foi proferida sentença, 
julgando a acção parcialmente procedente e, 
em consequência: 

a) Condenando a Ré a reconhecer que às 
relações de trabalho estabelecidas entre os 
representados do autor e a ré desde Fevereiro 
de 2006 é aplicável o Contrato Colectivo de 
Trabalho Vertical para o sector do material 
eléctrico e electrónico publicada no B.T.E., 1° 
série, nº 26, de 15/07/1977, com o 
aditamento publicado no B.T.E., 1ª série, nº 
34, de 15/09/1977 e as alterações publicadas 
no B.T.E., 1ª série, nº 47, de 22/12/1978, nº 
8, de 29/02/1980, nº 44, de 8/11/1999, nº 
39 de 22/10/2000, nº 39, de 22/10/2001, nº 
41, de 08/11/2003 e, ainda, a Portaria de 
Regulamentação do Trabalho publicada no 
B.T.E., 1ª série, nº 26, de 15/07/1977, com 
as rectificações publicadas no B.T.E., 1ª série, 
nº 27 de 22/07/1977 e nº 34, de 15/09/1977, 
com as consequências decorrentes e 
reportadas ao momento que o deixou de 
aplicar, designadamente a nível das 
categorias profissionais e progressão 
profissional dos representados do A.; 
b) Condenando a R. a pagar: 
- aos representados do A. as quantias a 
liquidar nos termos do disposto no art. 378°, 
nº 2, do C.P.Civil a título de diferenças 
salariais, de subsídio de alimentação, de 
diuturnidades e de trabalho nocturno 
decorrentes da aplicação da C.C.T. referida na 
alínea anterior desde final de Fevereiro de 
2006 até à data de cessação dos contratos 
que os vinculava, referidos nos factos 
provados sob os nºs 3 e 5, sendo os da 13° 
representada até 17/06/2006, acrescidas de 
juros de mora, à taxa legal, desde as últimas 
datas até integral pagamento; 
- ao autor e ao Estado, em partes iguais, a 
quantia de € 100,00 (cem euros) por cada dia 
de atraso no cumprimento das obrigações que 
são impostas por esta sentença e a partir da 
data em que puder ser executada. 

+++ 
Inconformada com esta decisão, dela recorreu 
a R., formulando as seguintes conclusões: 
a) Dá-se aqui por integrado e reproduzido 
todo o alegado quanto à não valoração da 
matéria dada como provada. Sendo que a 
douta decisão, peca por defeito na apreciação 
da prova produzida; 
b) Não valorizou a situação da empresa, 
plasmada no despedimento colectivo a 
decorrer; 
c) Não levou em linha de conta o processo de 
desfiliação e filiação nas respectivas 
associações, bem como não valorizou os 
pareceres emitidos pelas Entidades com 
competências nestas matérias; 
d) Só por mera teimosia, e pretensão 
exacerbada, é que pode persistir-se na ideia, 
porque não será certamente na factualidade 
demonstrada, de que adquirir fio condutor, e 
respectivos terminais e proceder à sua 
junção, é fabricar componentes eléctricos e 
electrónicos. 
e) Não valorou as razões da desfiliação e 
filiação como tentativa de continuidade da 
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empresa, sendo irrelevante para a decisão 
recorrida toda a diminuição de vendas com 
repercussão e impacto nos resultados da ré, 
bem como das expectativas criadas nos 
preços apresentados nas cotações para 
angariação de clientela, atento o custo de 
produção. 
f) Quanto ao princípio da relatividade ou 
dupla filiação considerou-o, com o devido 
respeito apenas na perspectiva do A., sem 
considerar relevante o facto de a ré ter 
cumprido rigorosamente o disposto no art. 
554° do Código do Trabalho; 
g) Sustentou ainda a douta decisão na alínea 
c) do art. 543° do C.T., e a recondução da 
sua aplicabilidade ao sector de actividade 
económica que a convenção pretende 
abranger, em contradição com o que deu 
como provado ser a actividade concretamente 
desenvolvida pela ré, corroborando com os 
infelizes exemplos das empresas referidas que 
desenvolvem actividades bem diversas e que 
nada tem a ver com a actividade da ré. 
h) Sendo facto também dado como provado, 
que os representados do A. já não se 
encontram ao serviço da Ré, e os riscos de tal 
decisão para os ainda trabalhadores da ré, 
não colheram preocupação na douta decisão 
do Tribunal a quo. 
i) Não considerou, a douta decisão que a 
presunção do art. 11° do C. R Comercial, foi 
elidida pela ré e foi de certo modo até 
corroborado pela douta sentença, sendo que 
esta se refere claramente à actividade 
efectivamente desempenhada pela ré, 
reconhecendo e dando como provado que a 
actividade da ré consiste em adquirir o fio 
condutor e os respectivos terminais em 
bobines, proceder à sua junção, (negrito 
nosso), sem fazer qualquer referência a 
componentes de material eléctrico ou 
electrónico, fabricados pela ré e que lhe 
permitissem sustentar a posição assumida. 
j) É com o devido respeito, que entendemos a 
diferença entre fazer justiça e aplicar a lei, 
sendo que em nossa opinião fazer justiça é 
fazer a correcta ponderação de valores e a 
justa composição dos interesses em litígio, e 
que, como se disse, com o devido respeito, a 
douta decisão de que se recorre, não fez. 
k) Esta decisão, com o devido respeito, na 
opinião da Ré não tem a legalidade desejada, 
nem tem a justiça ponderada e 
cuidadosamente salvaguardada; 
l) A decisão do Tribunal a quo, ao interpretar, 
como interpretou, violou as disposições legais 
constantes do disposto no art. 554°, na alínea 
c) do art. 543° ambos do Código do Trabalho 
e art. 11° do C. R 

+++ 
Contra-alegou o A., pedindo a confirmação do 
decidido. 

+++ 
Nesta Relação, a Ex.ma Sra. Procuradora 
Geral Adjunta emitiu o seu douto parecer no 

sentido do não provimento do recurso, ao 
qual respondeu a Ré. 

+++ 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

+++ 
2. Factos provados (na 1ª instância): 
1- Os trabalhadores C………., D………., E………., 
F………., G………., H………., I………., J………., 
K………., L………., M………., N………., O………., 
P………., Q………., S………., T………., U………., 
V………., W………., X………., Y………., Z………., 
AB………., AC………., AD………., AE………., 
AF………., AG………., AH………., AI………., 
AJ………., AK………., AL………., AM………., 
AN………., AO………., AP………., AQ………., 
AS………., AT………., AU………., AV………., 
AW………., AX………., AY………., AZ………., 
BA………., BB………., BC………., BD………., 
BE………., BF………., são associados do autor 
"B……….", o qual, por sua vez, está filiado na 
BH………. (adiante designado unicamente pelas 
siglas BH1……….); 
2- Os representados do autor foram admitidos 
ao serviço da ré para trabalhar sob a 
autoridade, direcção e fiscalização desta e 
medianteretribuição, nas seguintes datas: 
- A 1ª representada do autor: 08/08/1988;  
- A 2ª representada do autor: 25/01/1985;  
- A 3ª representada do autor: 23/04/1991; 
- A 4ª representada: do autor 25/02/1991;  
- A 5ª representada: do autor 23/01/1989;  
- A 6ª representada: do autor 02/01/1991;  
- A 7ª representada: do autor 23/04/1991;  
- A 8ª representada: do autor 25/10/1984;  
- A 9ª representada: do autor 18/01/1984;  
- A 10ª representada do autor: 05/04/1989;  
- A 11ª representada: do autor 04/03/1987; 
- A 12ª representada: do autor 15/10/1992;  
- A 13ª representada: do autor 17/06/1991; 
- A 14ª representada: do autor 30/01/1985;  
- A 15ª representada: do autor 18/08/1986; 
- A 16ª representada: do autor 03/04/1989; 
- A 17ª representada: do autor 26/03/1990; 
- A 18ª representada: do autor 25/01/1985; 
- A 19ª representada: do autor 16/02/1989;  
- A 20ª representada do autor 16/05/1994;  
- A 21ª representada: do autor 13/05/1991;  
- A 22ª representada: do autor 19/08/1985;  
- A 23ª representada: do autor 01/09/1987;  
- O 24º representado: do autor 06/01/1992; 
- A 25ª representada: do autor 07/02/1985;  
- O 26° representado: do autor 16/02/1989; 
- A 27ª representada: do autor 18/02/1991;  
- A 28ª representada: do autor 01/06/1990; 
- A 29ª representada: do autor 09/05/1994;  
- A 30ª representada: do autor 02/04/1990;  
- A 31ª representada: do autor 25/01/1985;  
- A 32ª representada: do autor 21/06/1999;  
- A 33ª representada: do autor 04/03/1987;  
- A 34ª representada: do autor 18/06/1990; 
- A 35ª representada: do autor 23/04/1991;  
- A 36ª representada: do autor 02/11/1989;  
- A 37ª representada: do autor 19/02/1990;  
- A 38ª representada: do autor 09/07/1990;  
- A 39ª representada: do autor 15/03/1993;  
- A 40ª representada: do autor 08/08/1988;  
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- A 41ª representada: do autor 17/08/1987;  
- A 42ª representada: do autor 01/09/1987; 
- A 43ª representada: do autor 24/10/1988;  
- A 44ª representada: do autor 19/01/1987;  
- A 45ª representada: do autor 20/08/1985; 
- A 46ª representada: do autor 25/01/1985; 
- A 47ª representada: do autor 06/02/1992; 
- A 48ª representada: do autor 06/06/1989; 
- A 49ª representada: do autor 01/08/1984; 
- A 50ª representada: do autor 03/04/1989; 
- A 51ª representada: do autor 03/02/1992; 
- A 52ª representada: do autor 13/02/1992: 
- A 53ª representada: do autor 13/05/1991; 
3- Os representados do autor mantiveram-se 
ininterruptamente ao serviço da ré desde as 
datas em que foram por esta admitidos até à 
data em que foram despedidos em 
consequência do despedimento colectivo nas 
seguintes datas:  
- A 1ª representada do autor: 02/06/2006; 
- A 2ª representada do autor: 02/06/2006;  
- A 3ª representada do autor: 02/06/2006;  
- A 4ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 5ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 6ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 7ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 9ª representada: do autor 17/07/2006; 
- A 10ª representada do autor: 17/07/2006;  
- A 11ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 12ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 14ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 15ª representada: do autor 02/06/2006; 
- A 16ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 17ª representada: do autor 02/06/2006; 
- A 18ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 19ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 20ª representada do autor 17/07/2006; 
- A 21ª representada: do autor 02/06/2006; 
- A 22ª representada: do autor 17/07/2006; 
- A 23ª representada: do autor 02/06/2006;  
- O 24° representado: do autor 17/07/2006; 
- A 25ª representada: do autor 17/07/2006;  
- O 26° representado: do autor 02/06/2006;  
- A 27ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 28ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 29ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 30ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 31ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 32ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 33ª representada: do autor 17/07/2006; 
- A 34ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 36ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 37ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 38ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 39ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 40ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 41ª representada: do autor 02/06/2006; 
- A 42ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 43ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 44ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 45ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 46ª representada: do autor 02/06/2006;  
- A 47ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 48ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 49ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 50ª representada: do autor 17/07/2006;  

- A 51ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 52ª representada: do autor 17/07/2006;  
- A 53ª representada: do autor 02/06/2006. 
4. A 13ª representada, ainda se mantém ao 
serviço da empresa; 
5. As 8ª e 35ª representadas cessaram os 
contratos que as vinculava à R, 
respectivamente, em 03/06/2006 e 
17/07/2006, por mútuo acordo; 
6. A R., desde a data da sua constituição e 
das datas em que os referidos representados 
foram admitidos e até ao final de Fevereiro de 
2006, sempre aplicou às relações de trabalho 
existentes entre ela e os seus referidos 
trabalhadores o Contrato Colectivo de 
Trabalho Vertical para o Sector dos 
Fabricantes de Material Eléctrico e Electrónico 
celebrado entre a BH1………. e a BI………. 
(BI1……….); 
7. A partir de 1 de Março de 2006, a ré 
passou a aplicar às relações de trabalho entre 
ela e os seus referidos trabalhadores o 
contrato colectivo de trabalho celebrado entre 
a BJ………. (BJ1..........) e outros e a BK………. 
(BK1……….) e outros; 
8. A R. apresentou como um dos motivos para 
a aplicabilidade da convenção colectiva 
mencionada no número anterior o facto de se 
ter desfiliado da BI………. (BI1……….) e ter-se 
tornado membro da BL………. (BL1……….), de 
que é filiada, associação esta que, a par de 
outras, subscreve a CCT referido no nº 7 
supra; 
9. O processo que esteve na base dessa 
desfiliação iniciou-se em 2003, com reuniões 
com outras empresas do ramo; 
10. Só após esse processo é que a R. se 
desfiliou da Bi………. (BI1……….), e deixou de 
aplicar aos seus trabalhadores a referida 
CCTV; 
11. O B1………. denunciou essa situação à IGT 
(Inspecção Geral do Trabalho), que emitiu o 
parecer de fls. 519, cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido; 
12. A IGT colocou a questão aos Serviços 
Centrais da Inspecção-Geral do Trabalho; 
13. O Inspector-geral do Trabalho submeteu a 
questão à apreciação da DGERT – Direcção 
Geral do Emprego e das Relações de 
Trabalho; 
14. A IGT de Guimarães, notificou a BG………., 
aqui Ré, dizendo-lhe que deveria manter o 
cumprimento do CCT/BI………., durante um 
ano a contar da desfiliação – cf. doc. de fls. 
520, cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido, o qual terminou em Fevereiro de 
2006; 
15. A R. desde a sua constituição até à 
presente data, sempre desenvolveu a mesma 
actividade que consiste, essencialmente, em 
adquirir o fio condutor e os respectivos 
terminais em bobines, proceder à sua junção 
e obter o produto final, o cabo, segundo o 
processo produtivo descrito no documento de 
fls. 522, que aqui se dá por integralmente 
reproduzido; 
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16. E, posteriormente comercializa esses 
cabos, que presentemente são para 
autocarros; 
17. Desde a data da constituição que a R. tem 
como objecto social a "Produção e 
comercialização de cabos e componentes 
eléctricos e electrónicos e outros produtos 
similares, em especial para a indústria 
automóvel e eléctrica" (cf. documento de fls. 
279 a 289, cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido); 
18. A actividade exercida pela ré, desde o 
momento da sua constituição até à presente 
data, encontra-se no Registo Nacional de 
Pessoa Colectiva (RNPC) inscrita com o CAE 
…… (cf. doc. de fls. 291 e 292, cujo teor dou 
por integralmente reproduzido); 
19. A ré é uma empresa integrante do 
BM………., com empresas em alguns países. 
20. Os representados do A. sempre 
desempenharam ao serviço da R as mesmas 
funções; 
21. Desde que a R. passou a aplicar o CCT 
celebrado entre BJ………. e a BK………. referido 
no nº 7 supra, alterou a designação das 
categorias profissionais dos seus 
trabalhadores de operadores especializados 
para operadores fabris; 
22. Pelo menos as sociedades BN………., a 
BO………. e a BP………. aplicam o 
CCTV/BQ………. referido no nº 6 supra; 
23. Os valores constantes da progressão de 
operador fabril foram comunicados pela ré 
aos representados em finais de 2005, cf. 
documento de fls. 295, cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido, correspondentes à 
tabela facultativa da CCT da BJ………., e desde 
essa altura os seus trabalhadores deixaram 
de ter qualquer aumento salarial; 
24. Desde a altura mencionada no nº 7 supra 
os representados do A. até à data da 
cessação dos contratos de trabalho (à 
excepção da 13°) continuaram a receber os 
salários que recebiam, sem diminuição do 
subsídio de alimentação e sem lhes terem 
sido retiradas diuturnidades; 
25. A R. atribui aos trabalhadores a 
diuturnidade expectativa, tendo em conta o 
tempo já decorrido para o seu vencimento; 
26. O A. não celebrou o CCT referido no nº 7 
supra; 
27. O referido CCT não foi subscrito pela 
BH……….; 
28. Quando a R. se desfiliou da BI………. e se 
filiou na BL………. teve como propósito 
diminuir os encargos com os seus 
trabalhadores e manter os postos de trabalho 
destes; 
29. A R. desde o ano de 2005 que tem 
diminuído as suas vendas. 

+++ 
A matéria de facto supra transcrita, tal qual 
foi objecto da decisão de facto da 1ª 
instância, não foi impugnada pelas partes 
nem enferma dos vícios previstos no art. 712º 
do CPC, pelo que se aceita e mantém. 

+++ 
3. Do mérito. 
A única questão suscitada no recurso consiste 
em saber qual o IRCT aplicável nas relações 
laborais entre os representados do A. e a Ré. 
Considerando que os factos em que se baseou 
a não aplicação pela recorrente do IRCT, 
reclamado pelos representados do recorrido – 
o processo de desfiliação da recorrente da 
BI………. e sua filiação na BL………. – se 
consumou em Fevereiro de 2006, muito antes 
da publicação da Lei nº 7/09, de 12.02 (que 
aprovou a revisão do Código do Trabalho), 
tem aqui inteira aplicação o regime definido 
no Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 
99/03, de 27.08 – de que serão doravante 
todos os artigos citandos sempre que outra 
origem não for mencionada –, atento o 
disposto nos arts. 3º, nº 1, e 8º, nº 1, 1ª 
parte, desta última Lei, e no art. 7º, nº 1, da 
Lei nº 7/09. 

+++ 
A sentença recorrida considerou aplicável o 
CCT Vertical para o Sector dos Fabricantes de 
Material Eléctrico e Electrónico entre a 
BH1.......... e a BI………. (BI1……….). 
Para tanto, explanou a seguinte 
fundamentação: 
«A Convenção Colectiva de Trabalho pode ser 
definida como um acordo celebrado entre 
instituições patronais (empregadores e suas 
associações), por um lado, e, por outro, 
associações representativas de trabalhadores, 
com o objectivo principal de fixar as condições 
de trabalho (salários, carreira profissional, 
férias, duração de trabalho, etc.) que hão-de 
vigorar para as categorias abrangidas» – cf. 
Bernardo da Gama Lobo Xavier in Curso de 
Direito do Trabalho, I, Introdução Quadros 
Organizacionais e Fontes, pag. 537. 
A convenção colectiva baseia-se na 
Constituição da República Portuguesa que 
concede às associações sindicais competência 
para exercerem tal direito colectivo de acordo 
com o que prescreve o artigo 56.° da C. da 
República Portuguesa . 
Além disso, constitui, nos termos do artigo 1º 
do Código do Trabalho, uma fonte de direito 
do trabalho. 
No que diz respeito ao âmbito pessoal de 
aplicação das convenções colectivas, a regra 
delimitativa basilar consiste no chamado 
"princípio da dupla filiação": as convenções 
colectivas aplicam-se apenas aos 
trabalhadores filiados em associação sindical 
que, directa ou indirectamente, tenha 
outorgado na contratação colectiva e que 
prestem trabalho a um entidade patronal que, 
individual ou associativamente, também haja 
intervido na mesma contratação, isto é, 
obrigam apenas aqueles que, durante a 
respectiva vigência, estiverem filiados ou se 
filiarem nas entidades outorgantes 
(associações patronais e sindicatos). Assim é 
necessário, por um lado, que o empregador 
seja membro da associação de empregadores 
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outorgante ou tenha sido ele próprio 
outorgante e, por outro, o trabalhador esteja 
filiado na associação sindical signatária (cf. 
Menezes Cordeiro, Manual de Direito do 
Trabalho, 1991, páginas 294 e 295; Monteiro 
Fernandes, Noções Fundamentais de Direito 
do Trabalho, 2, 2. Edição, página 177; Jorge 
Leite e Coutinho de Almeida, Colectânea de 
Leis do Trabalho, 1985, página 417; Lobo 
Xavier, Curso de Direito do Trabalho, 1992, 
página 248; Acórdãos do Supremo Tribunal 
de Justiça, de 20 de Janeiro de 1993 e de 12 
de Janeiro de 1994, in Colectânea de 
Jurisprudência - Acórdãos do Supremo 
Tribunal de Justiça, ano I, I, página 238, e 
Acórdãos Doutrinais, n. 389, página 621). 
Este princípio encontra-se plasmado no artigo 
552°, nº 1, do C. do Trabalho, nos termos do 
qual: "A convenção colectiva de trabalho 
obriga os empregadores que a subscrevem e 
os inscritos nas associações de empregadores 
signatárias, bem como os trabalhadores ao 
seu serviço que sejam membros das 
associações sindicais outorgantes". 
Para efeito da aplicação da convenção 
colectiva, consideram-se filiados nas 
associações outorgantes os trabalhadores e 
empregadores que tinham o estatuto de 
membros no início do processo negociai e os 
que se filiarem durante o período de vigência 
(cf. art. 553° do C. do Trabalho). 
Como defende António Monteiro Fernandes in 
Direito do Trabalho, 13ª edição, pag. 794, "O 
art. 553° do CT oferece resposta ao problema 
que poderia suscitar-se com a perda daquela 
qualidade no decurso do processo negocial, 
prevenindo assim a hipótese de um 
empregador ou um trabalhador pretenderem 
furtar-se, com tal manobra, à aplicação do 
regime convencional a estabelecer; mas a 
norma é aplicável também à hipótese de 
desfiliação após a conclusão do processo 
negocial. (...) Resulta, assim, em larga 
medida, inoperante a manipulação da filiação 
associativa, durante ou após o processo 
negocial". 
Está, no entanto, legalmente prevista a 
possibilidade de flutuação de filiação e de 
desconexão da convenção relativamente às 
coordenadas associativas originárias. 
A solução dessa flutuação de filiação está 
prevista no nº 1 do art. 554°, do C. do 
Trabalho, segundo o qual: 
«1- Em caso de desfiliação dos trabalhadores, 
dos empregadores ou das respectivas 
associações, dos sujeitos outorgantes a 
convenção colectiva aplica-se até ao final do 
prazo que dela expressamente constar ou, 
sendo esta objecto de alteração, até à sua 
entrada em vigor. 
2- No caso de a convenção colectiva não ter 
prazo de vigência, os trabalhadores e os 
empregadores, ou as respectivas associações, 
que se tenham desfiliado dos sujeitos 
outorgantes são abrangidos durante o prazo 
mínimo de um ano». 

Como resulta do disposto na al. c) do art. 
543° do CT, além da exigência da "dupla 
filiação" (que justifica a obrigatoriedade de se 
fazer menção no texto da convenção da 
designação das entidades celebrantes), a 
definição pessoal dos destinatários da CCT 
infere-se, ainda, da menção obrigatória no 
instrumento de regulamentação colectiva do 
respectivo "âmbito de aplicação", o que nos 
reconduz ao sector de actividade económica 
que a convenção pretende abranger. 
O âmbito de aplicação definido nas 
convenções colectivas pode, no entanto, ser 
estendido, após a sua entrada em vigor, por 
regulamentos de extensão – cf. art. 573° do 
C. do Trabalho, os quais podem ser emitidos 
pela entidade e nos termos previstos nos arts. 
574° e 575° do mesmo código. 
Assim, por força do nº 1 da última disposição 
legal citada o conteúdo da convenção pode 
ser alargada a outros sujeitos, sendo, porém: 
«a) Necessária a existência (objecto de 
extensão) de uma convenção colectiva de 
trabalho aplicável a empregadores do sector 
de actividade em causa e, por outro lado, a 
trabalhadores da mesma profissão ou 
profissão análoga; 
b) Preciso que os empregadores e 
trabalhadores destinatários do regulamento 
de extensão exerçam a sua actividade na área 
geográfica e no âmbito sectorial e profissional 
do instrumento a estender (extensão interna). 
Em alternativa ao número anterior, o nº 2 do 
mesmo preceito legal prevê a possibilidade do 
alargamento ser relativamente a área 
geográfica diferente daquela a que a 
convenção se aplica, devendo: 
a) Por um lado, os empregadores e 
trabalhadores realizarem a sua actividade no 
mesmo âmbito sectorial e profissional; 
b) Por outro, inexistir associações sindicais ou 
de empregadores que os possam representar; 
c) Finalmente, verificar-se identidade ou 
semelhança económica e social (extensão 
externa)» – cf. Código do Trabalho Anotado, 
5ª edição, 2007, pag. 952, de Pedro Romano 
Martinez, Luís Miguel Monteiro, Joana 
Vasconcelos, Pedro Madeira de Brito, 
Guilherme Dray e Luís Gonçalves da Silva. 
No primeiro caso de extensão, assegura-se 
uma igualdade de tratamento entre 
empregadores e trabalhadores pertencentes 
às mesmas categorias e exercendo actividade 
na mesma área geográfica e no mesmo sector 
económico que a convenção colectiva cobre. 
No segundo caso, procura-se colmatar a falta, 
ou vazio, de regulamentação colectiva 
derivada da inexistência de associações 
sindicais ou patronais no sector económico 
em causa numa outra área geográfica. 
Passando à análise do caso concreto, resulta 
desde logo dos factos provados que: 
- O A. não celebrou o CCT referido no nº 7 
supra, ou seja, o CCT entre a BJ………. 
(BJ1……….) e outros e a BK………. (BK1……….) 
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e outros, publicado no B.T.E., 1ª série, nº 27, 
de 22/07/2003; 
- O referido CCT não foi subscrito pela 
BH………. (cf. factos 26 e 27). 
Por sua vez, o mesmo contrato colectivo de 
trabalho não foi objecto de qualquer portaria 
de extensão aplicável aos representados do 
A., pois não estão abrangidos pela única 
portaria que foi publicada – Portaria nº 
484/2005, de 18/05. Com efeito, a mesma 
prevê apenas a extensão do referido CCT:" a 
todas as empresas não filiadas nas 
associações de empregadores outorgantes 
que, na área da sua aplicação, pertençam ao 
mesmo sector económico e aos trabalhadores 
ao seu serviço com as profissões e categorias 
profissionais nelas previstas, representadas 
pelas associações sindicais outorgantes " 
(sublinhado nosso). 
Não se encontra, assim, verificado o 
pressuposto prévio que permite a 
aplicabilidade da convenção colectiva 
mencionada no nº 7 dos factos provados aos 
representados do A. – a sua filiação em 
associação sindical que, directa ou 
indirectamente, tenha outorgado na 
respectiva contratação colectiva. 
Por seu turno, da análise dos mesmos factos 
provados e da leitura da CCT prevista no nº 6 
daqueles factos, resulta que esta foi celebrada 
entre a BH1………. e a BI.……… (BI1……….) e 
publicada no B.T.E., 1ª série, nº 26, de 
15/07/1977, com o aditamento publicado no 
B.T.E., 1ª série, nº 34, de 15/09/1977 e as 
alterações publicadas no B.T.E., 1ª série, nº 
47, de 22/12/1978, nº 8, de 29/02/1980, nº 
41, de 8/11/1999, nº 39 de 22/10/2000, nº 
39, de 22/10/2001, nº 41, de 08/11/2003 e, 
ainda, a Portaria de Regulamentação do 
Trabalho publicada no B.T.E., 1ª série, nº 26, 
de 15/07/1977, com as rectificações 
publicadas no B.T.E., 1ª série, nº 27, de 
22/07/1977 e nº 34, de 15/09/1977, de que o 
A e R. eram, respectivamente, filiados, sendo 
certo o facto do último se ter desfiliado da 
BI………., não constitui qualquer obstáculo à 
aplicabilidade daquela convenção às relações 
de trabalho que vigoraram entre os 
representados do A. e a R. 
Na verdade, como já referimos supra, o 
legislador fixa como elemento de conexão o 
"momento do início do processo negocial", o 
que determina que mesmo que os 
empregadores e os trabalhadores – ou um 
deles – se desfiliem, a convenção continua a 
aplicar-se-lhes. Como defende Pedro Romano 
Martinez, in ob. citada em anotação ao art. 
553°, "O legislador estabeleceu um elemento 
de conexão temporal com o intuito de evitar 
que a manipulação da filiação associativa 
esvazie a eficácia subjectiva da convenção". 
Desta forma, o motivo invocado pela R. para 
deixar de aplicar a convenção colectiva de 
trabalho referida no nº 6 – ter-se desfiliado 
da BI………. – não possuía fundamento legal. 

Também não se vislumbra a existência de 
qualquer fundamento legal ou factual no facto 
da R. sustentar que a aplicação da Convenção 
Colectiva de Trabalho mencionada no facto 6, 
ocorreu em conformidade com as instruções 
da IGT. Com efeito, apenas resultou provado 
que: "A IGT de Guimarães, notificou a 
BG………., aqui Ré, dizendo-lhe que deveria 
manter o cumprimento do CCT/BI………., 
durante um ano a contar da desfiliação – cf. 
doc. de fls. 520, cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido, o qual terminou 
em Fevereiro de 2006", ou seja, não foi 
emitido qualquer parecer sobre a 
aplicabilidade de uma outra das convenções 
em confronto, mas tão só, da imposição legal 
decorrente da referida desfiliação da R. 
prevista no art. 554° do C. do Trabalho. 
Acresce que também resultou provado que: 
«A R. desde a sua constituição até à presente 
data, sempre desenvolveu a mesma 
actividade que consiste, essencialmente, em: 
adquirir o fio condutor e os respectivos 
terminais em bobines, proceder à sua junção 
e obter o produto final, o cabo, segundo o 
processo produtivo descrito no documento de 
fls. 522, que aqui se dá por integralmente 
reproduzido; 
E, posteriormente, comercializa esses cabos, 
que presentemente são para autocarros; 
Desde a data da constituição que a R. tem 
como objecto social a "Produção e 
comercialização de cabos e componentes 
eléctricos e electrónicos e outros produtos 
similares, em especial para a indústria 
automóvel e eléctrica" (cf. documento de fls. 
279 a 289, cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido); 
A actividade exercida pela ré, desde o 
momento da sua constituição até à presente 
data, encontra-se no Registo Nacional de 
Pessoa Colectiva (RNPC) inscrita com o CAE 
…… (cf. doc. de fls. 291 e 292, cujo teor dou 
por integralmente reproduzido); 
Os representados do A. sempre 
desempenharam ao serviço da R as mesmas 
funções"; 
O código …… pelo qual a ré se encontra 
inscrita correspondia, enquanto vigorou o CAE 
– Rev 1, à Divisão . – INDÚSTRIA 
TRANSFORMADORA, subdivisão .. – 
FABRICANTES DE PRODUTOS METÁLICOS E 
DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E MATERIAL 
DE TRANSPORTE, … – FABRICAÇÃO DE 
MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E 
OUTRO MATERIAL ELÉCTRICO, GRUPO …. 
SUBGRUPO ….... e Desdobramento …….. e que 
comporta FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E 
APARELHOS INDUSTRIAIS ELÉCTRICOS. 
E, actualmente, e por força da entrada em 
vigor da actual classificação das Actividades 
Económicas – Rev 2, a actividade da ré (de 
produção e comercialização de cabos e 
componentes eléctricos) inserem-se na 
secção D (Indústria Transformadora) 
subsecção DL (Fabricação de equipamento 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 336 

eléctrico e de óptica) Divisão 31 (Fabricação 
de máquinas e aparelhos eléctricos). 
É inquestionável que a classificação da 
actividade económica de uma sociedade é 
efectuada de acordo com o respectivo objecto 
social, o qual se encontra registado na 
Conservatória do Registo Comercial, sendo no 
caso concreto como: "Produção e 
comercialização de cabos e componentes 
eléctricos e electrónicos e outros produtos 
similares, em especial para a indústria 
automóvel e eléctrica". 
Dispõe o art. 11° do C.R. Comercial que: "O 
Registo por transcrição definitivo constitui 
presunção que existe a situação jurídica, nos 
precisos termos em que é definida". 
Estabelece, assim, esta disposição legal uma 
presunção juris tantum, que importa a 
inversão do ónus da prova, fazendo recair 
sobre a outra parte a prova do contrário (cf. 
arts. 349° e 350° do C. Civil). 
Ora, em nosso entender a R. também não 
logrou fazer prova, como lhe competia, do 
alegado desajustamento entre o referido 
objecto social e a actividade efectivamente 
desenvolvida, como defende na sua 
contestação. Na verdade, a actividade desde 
sempre desenvolvida pela R. e descrita nos 
factos 15 e 16, integra, em nosso entender, o 
citado objecto social, sendo certo que o 
conceito de produção é muito abrangente, 
pois significa o "acto ou efeito de produzir", 
ou seja, significa "o acto ou efeito de originar, 
promover o aparecimento de... e fabricar" – 
cf. Grande Dicionário da Língua Portuguesa de 
Cândido Figueiredo, 25° Edição. 
Concluímos, desta forma, que a actividade 
desenvolvida pela R. se insere no sector de 
fabrico de material eléctrico e electrónico. Por 
este motivo e pela circunstância da CCT 
mencionada no nº 6 dos factos provados ter 
sido objecto de Portaria de Regulamentação 
de Trabalho, publicada no B.T.E., 1ª série, nº 
26, de 15/07/1977, com as rectificações 
publicadas no B.T.E., 1ª série, nº 27 de 
22/07/1977 e nº 34, de 15/09/1977, sendo, 
por isso, aplicável a todas as entidades 
patronais do sector da actividade das 
indústrias de Material Eléctrico e Electrónico, 
como é o caso da R., às relações de trabalho 
que vigoraram entre os representados do A. e 
a R. são aplicáveis o CCT Vertical para o 
Sector dos Fabricantes de Material Eléctrico e 
Electrónico entre a BH1………. e a BI………. 
(BI1……….), com os efeitos daí decorrentes e 
reportados ao momento em que o deixou de 
aplicar, ou seja, desde Fevereiro de 2006, 
nomeadamente a nível das categorias 
profissionais e progressão profissional dos 
representados do A.». 
Entende-se ter sido correcta a decisão quanto 
ao problema que ora nos ocupa. 
Na verdade, atentos os factos provados, 
supra transcritos, a sentença recorrida fez 
correcta aplicação do direito aplicável. 
Apenas acrescentando o seguinte: 

No caso vertente, a recorrente estava inscrita 
na associação patronal subscritora deste 
CCTV, a BI………., e os trabalhadores 
representados pelo Autor/recorrido são 
filiados no B………. (o referido A.), logo, é 
pacífico que, até à desfiliação daquela, era o 
CCTV/BI……… o IRCT aplicável ao caso.  
À data em que foi publicado o CCTV/BI………., 
vigorava o Regime Jurídico das Relações 
Colectivas de Trabalho constante do DL nº 
164A/76, de 28 de Fevereiro (LRCT/76), 
posteriormente revogado e substituído pelo 
DL nº 519-C1/79, de 29 de Dezembro 
(LRCT/79) e, este, pelo CT. 
Alega a recorrente que, nos termos do art. 
554º do CT, a sua desfiliação da BI………. 
acarretou a cessação da vigência do 
CCTV/BI………., decorrido que foi o prazo 
mínimo de um ano, o qual terminou em 
Fevereiro de 2006, invocando a aplicação de 
um posterior CCT, celebrado entre a BJ………. 
e a BK………., publicado no BTE, 1ª Série, nº 
27, de 22/07/2003. 
Porém, o CCT celebrado entre a BJ………. e a 
BK………. não pode aplicar-se, porque embora 
a R. esteja filiada na BL………., que também o 
assinou, nem o A. B1………., nem a BH………., 
que o B1………. integra, o subscreveram (logo, 
o princípio da dupla filiação opõe-se à 
aplicação deste IRC). 
É certo que as convenções colectivas podem 
alargar-se, total ou parcialmente, nos termos 
do art. 29º da LRCT, através de “portarias de 
extensão” (PE) – que o CT, nos arts. 573º e 
575º, agora designa por “regulamentos de 
extensão”. 
As convenções colectivas podem ser 
aplicáveis “a outras entidades patronais do 
mesmo sector económico e a trabalhadores 
da mesma profissão ou profissão análoga, 
desde que exerçam a sua actividade na área e 
no âmbito naquelas fixado e não estejam 
filiados nas mesmas associações” (seu nº 1); 
ou ainda “a empresas e a trabalhadores do 
sector económico e profissional regulado, que 
exerçam a sua actividade em área diversa 
daquela em que a mesma convenção se 
aplica, quando não existam associações 
sindicais ou patronais e se verifique 
identidade ou semelhança económica e social” 
– nº 2. 
De acordo com o art. 1º, nº 1, da Portaria nº 
484/2005, de 18.05, estendem-se as 
condições de trabalho constantes dos 
contratos colectivos de trabalho celebrados 
entre a BJ………. – BJ1………. e outras e o 
BS………. –BS1………. e entre as mesmas 
associações de empregadores e a BK………. – 
BK1………. e outros, in Boletim do Trabalho e 
Emprego, 1ª série, nº 27, de 22 de Julho de 
2003, no continente, às relações de trabalho 
entre empregadores não filiados nas 
associações de empregadores outorgantes 
que exerçam a actividade económica 
abrangida pelas convenções e trabalhadores 
ao seu serviço, das profissões e categorias 
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profissionais nelas previstas – sua al. a) – e 
às relações de trabalho entre empregadores 
filiados nas associações de empregadores 
outorgantes que exerçam a referida 
actividade económica e trabalhadores 
representados pelas associações sindicais 
outorgantes – alínea b). 
Importa, pois, averiguar se, por força da 
citada Portaria, aquele instrumento de 
regulamentação colectiva se tornou aplicável 
à relação laboral que se estabeleceu entre as 
partes.  
Para se aferir da extensão à Ré e aos seus 
trabalhadores do instrumento de 
regulamentação colectiva em análise é 
decisivo, por conseguinte, determinar se a 
actividade desenvolvida pela Ré se inscreve 
no sector da actividade económica abrangida 
pela convenção, concretamente a montagem, 
a reparação ou a comercialização de 
automóveis. 
Como se decidiu no acórdão do STJ, de 
30.03.2006, in www.dgsi.pt, a qualificação da 
actividade de uma empresa para efeitos de 
aplicação de uma portaria de extensão não se 
faz de acordo com a actividade prosseguida 
pelo cliente a quem concretamente presta 
serviços, mas, sim, tendo em atenção o seu 
objecto social (ou seja o tipo de actividade 
que, em termos estatutários lhe cabe exercer) 
e/ou a actividade que, efectivamente, exerce. 
Seguindo este entendimento, facilmente se 
conclui dos factos provados, sob os nºs 15 a 
18, que, por um lado, o objecto social da 
recorrente é «produção e comercialização de 
cabos e componentes eléctricos e electrónicos 
e outros produtos similares, em especial para 
a indústria automóvel e eléctrica» e, por outro 
lado, a actividade económica exercida pela 
recorrente consiste na produção e a posterior 
comercialização de cabos que, 
presentemente, são para autocarros. 
Ou seja: 
Tal actividade económica desenvolvida pela 
recorrente – adquirir fio condutor, e 
respectivos terminais, e proceder à sua 
junção, produzindo cabos – é fabricar 
componentes eléctricos e electrónicos, o que 
integra o seu objecto social. 
É certo que, presentemente, tais produtos 
finais, os cabos, são comercializados para 
autocarros, mas, além de não ficar provado 
que tipos de clientes são os destinatários 
desses produtos (montagem, reparação ou 
comercialização de automóveis), também 
ficou por demonstrar que seja vedado à 
recorrente orientar tal produção para 
empresas inseridas noutro sector económico 
distinto do automóvel. 
Concluindo: 
Tal actividade desenvolvida pela recorrente, 
insere-se no sector da actividade económica 
abrangida pelo aludido CCT celebrado entre a 
BH1………. e a BI………. (BI1……….) do 
Comércio Retalhista, pelo que sufragamos, tal 

como a sentença recorrida, a sua aplicação à 
relação laboral sub judice. 
Assim uma vez que a actividade desenvolvida 
pela recorrente não se insere no sector da 
indústria de montagem de automóveis, 
actividade económica prosseguida pela 
BL………., outorgante do CCT celebrado entre a 
BJ………. (BJ1……….) e outros e a BK………. 
(BK1……….) e outros in BTE, 1ª Série, nº 27, 
de 22 de Julho de 2003, afastada está a 
aplicação deste IRCT à relação laboral sub 
judice por força da identificada Portaria.  
Improcedem, assim, as conclusões do 
recorrente. 

+++ 
4. Atento o exposto, e decidindo: 
Acorda-se em negar provimento ao recurso de 
apelação, confirmando-se a sentença 
recorrida. 
Custas pela recorrente. 

+++ 
Porto, 19.10.09 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7100 
 
 
Reg. nº 1373. 
Proc. nº 254/07.1TTVLG. 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da 

Relação do Porto: 
 
1. B………. intentou a presente acção, com 
processo comum, contra a Rede Ferroviária 
Nacional – REFER, EP, pedindo: 
- se declare a ilicitude do despedimento 
efectuado pela Ré no dia 16 de Junho de 2007 
e, consequentemente seja a ré condenada a 
reintegrar o Autor, se ele optar por tal 
reintegração, ou a pagar-lhe uma 
indemnização correspondente a 45 dias de 
retribuição base e diuturnidades por cada ano 
completo ou fracção de antiguidade, decorrido 
desde a data do início do contrato até ao 
trânsito em julgado da decisão judicial. 
- o pagamento das retribuições que o Autor 
deixou de auferir desde a data do 
despedimento até ao trânsito em julgado da 
decisão judicial, incluindo as correspondentes 
a férias e subsídios de férias e de Natal que se 
venham a vencer; 
- o pagamento da quantia de € 16.604,14, 
acrescida de juros de mora à taxa legal, até 
integral pagamento, referente às seguintes 
quantias: 
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- vencimentos não pagos referentes aos 
meses de Fevereiro, Março e Junho de 2007, 
no montante de € 1.476,34; 
- retribuição correspondente a férias, 
referentes ao ano de 2001, não gozadas, bem 
como férias e subsídio de férias vencidas em 
Janeiro de 2002, no montante de € 2.435,88; 
- retribuição correspondente a férias e 
subsídio de férias proporcionais ao tempo de 
serviço prestado no ano de cessação, no 
montante de € 461,28; 
- subsídio de Natal proporcional ao tempo de 
serviço prestado no ano de cessação, no 
montante de € 230,64; 
- compensação a título de danos não 
patrimoniais no montante de € 12.000. 
Alega para tanto e em síntese que a Ré é uma 
empresa pública que se dedica a gestão da 
rede ferroviária dos caminhos-de-ferro 
portugueses, tendo o Autor sido admitido ao 
seu serviço no dia 1 de Fevereiro de 1976 
para, sob a sua autoridade e direcção, 
mediante o pagamento da retribuição mensal 
legal, desempenhar a actividade profissional 
de ferroviário (categoria - operador de via). 
Ultimamente o Autor recebia uma retribuição 
mensal de € 703,91, a que acrescia cinco 
diuturnidades no montante de € 21,61 (21,61 
x 5 =108,05) e subsídio de refeição de € 
5,75.  
A Ré no dia 13 de Abril de 2007, comunicou-
lhe a sua intenção de proceder ao seu 
despedimento com justa causa, com base nos 
fundamentos indicados na nota de culpa, na 
qual o Autor é acusado «Da prática pelo 
arguido dos factos consubstanciadores de 
infracções disciplinares graves consequência 
da violação dos seus deveres laborais de 
assiduidade e pontualidade (faltas ao trabalho 
resultado da sua condenação em pena de 
prisão pela prática de tráfico de produtos 
estupefacientes e de detenção ilegal de 
arma), previstos na alínea b) do nº 1 do 
artigo 121º do Código de Trabalho. 
A violação pelo arguido dos deveres de 
assiduidade e de pontualidade com as faltas 
dadas ao trabalho em consequência da sua 
detenção, prisão preventiva e posterior 
condenação em pena de prisão efectiva 
ocorridas entre o período de 12/11/2001 até 
26/02/2007, representa faltas injustificadas 
nos termos do artigo 225º, nº 2, alínea b) e 
nº 3, e para os efeitos do artigo 396, nº 3, 
alínea g), ambos do Código do Trabalho, 
constituindo motivo de justa causa de 
despedimento do arguido.». 
O Autor respondeu a essa Nota de Culpa. 
No culminar desse processo disciplinar a Ré 
procedeu à decisão de despedimento do Autor 
no dia 16 de Junho de 2007. 
Alega o Autor que exerceu as suas funções 
sob as ordens e direcção da Ré por mais de 
31 anos, tendo em virtude do exercício das 
suas funções sofrido dois acidentes de 
trabalho que o incapacitaram para o trabalho 
tendo sido fixadas as correspondentes IPP, 

facto que não o impediu de continuar a 
exercer as suas funções com zelo e diligência. 
As faltas dadas pelo Autor ao seu serviço no 
período compreendido entre 12/11/2001 até 
26/02/2007, não podem ser consideradas 
injustificadas, uma vez que por motivos 
estranhos à sua relação laboral, encontrava-
se em prisão efectiva, primeiro no 
estabelecimento prisional de Custóias e 
posteriormente no estabelecimento prisional 
de Paços de Ferreira, em cumprimento de 
prisão efectiva que lhe foi aplicada pelo 
Tribunal Criminal do Porto.  
Mais invocou a caducidade do procedimento 
disciplinar instaurado pela Ré em 13 de Abril 
de 2007. 
Alegou, ainda, que, apesar dessa situação de 
prisão, a Ré foi-lhe enviando, durante o 
período de detenção, as respectivas 
comunicações a dar-lhe conta das 
reestruturações da empresa e dos novos 
valores salariais a pagar, isto apesar do 
mesmo se encontrar ausente do serviço, 
enviando tais informações para a sua 
residência e para o estabelecimento prisional 
onde se encontrava detido, tendo ainda 
processado o seu recibo de vencimento, 
excepcionando, pois, o abuso do direito pela 
Ré. 

+++ 
A Ré contestou a presente acção, alegando, 
para tanto e em síntese, o seguinte: 
O Autor é seu trabalhador apenas desde o dia 
1 de Janeiro de 1998, data em transitou para 
a REFER vindo da C.P., E.P. 
Considera serem certos os valores indicados a 
título de retribuição mensal da categoria, 
pelas cinco diuturnidades vencidas e pelo 
subsídio de refeição sublinhando, sendo 
porém, que estes valores correspondem aos 
vigentes à data do despedimento do Autor e 
não aos vigentes aquando da suspensão do 
contrato de trabalho deste por impedimento 
prolongado resultante da sua prisão. 
Entende que a violação por parte do Autor dos 
seus deveres de assiduidade e de 
pontualidade com as faltas dadas ao trabalho 
em consequência da sua detenção, prisão 
preventiva e posterior condenação em pena 
de prisão efectiva (de oito anos e oito meses), 
representam faltas injustificadas constituindo 
motivo de justa causa do seu despedimento.  
A prisão fundamento de tais faltas resultou de 
condutas dolosas do mesmo 
consubstanciadoras dos aludidos crimes, 
sendo que ele efectivamente as quis praticar 
e que, enquanto trabalhador, não podia 
ignorar serem passíveis de resultar na 
situação de prisão e de faltas ao trabalho, 
nada tendo feito para agir doutro modo, pelo 
que as faltas ao trabalho são-lhe imputáveis, 
pelo menos, a título de negligência grosseira 
e, por isso, caracterizam faltas injustificadas. 
Essas faltas reiteraram-se sucessivamente 
desde 12.11.2001 até 26.02.2007, porquanto 
pela sua duração é evidente para demonstrar 
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o sério prejuízo a que a relação de prestação 
de trabalho foi sujeita, estando assim a 
entidade patronal dispensada de justificar a 
lesão que caracteriza esse prejuízo. 
Relativamente à caducidade do processo 
disciplinar considera que o mesmo não 
caducou dado entender que as faltas 
injustificadas dadas por motivo de prisão do 
trabalhador têm a qualidade de ilícito laboral 
de natureza continuada e não instantânea, 
começando o respectivo prazo de caducidade 
a contar do momento do termo da sua 
prática, que no caso dos autos foi em 
27.02.2007, sendo que o processo disciplinar 
foi instaurado no dia 22.03.2007, tendo a 
respectiva nota de culpa sido apresentada em 
13.04.2007. 
Entende que mesmo que se entendesse a 
infracção em causa como não revestindo 
natureza continuada também não procederia 
tal excepção pois que as falta dadas no 
período compreendido desde o dia 13 ao dia 
26 de Fevereiro de 2007, inclusive, num total 
de 10 dias úteis consecutivos, sempre 
caberiam dentro do prazo de 60 dias e, logo, 
pelo menos essas não teriam prescrito. 
A circunstância de ter processado ao Autor os 
recibos de vencimento, bem como o teor da 
correspondência datada do ano de 2002 e 
2003, consubstanciam um normal 
cumprimento do contrato de trabalho vigente 
entre o Autor e a Ré mas que se encontrava 
suspenso em virtude do impedimento 
prolongado daquele trabalhador. 

+++ 
Realizou-se a audiência de discussão e 
julgamento, após o que foi proferida 
sentença, julgando parcialmente procedente a 
acção, condenando a Ré a reintegrar o Autor 
no seu posto de trabalho, bem como a pagar-
lhe a totalidade das remunerações devidas 
desde o dia 16 de Junho de 2007 e até 
efectiva reintegração do mesmo ao serviço da 
Ré, com os acréscimos salariais que 
entretanto possam ter ocorrido, quantias 
essas a serem liquidadas, se necessário, em 
execução de sentença. 
Mais foi a Ré ainda condenada a pagar ao 
Autor a quantia de € 3.472,91, a título de 
créditos laborais em divida, no demais sendo 
absolvida. 

+++ 
Inconformada com esta decisão, dela recorreu 
a Ré, formulando as seguintes conclusões: 
A. Não é verdade que o despedimento do ora 
Recorrido, promovido pela ora Recorrente, 
haja sido uma ilegítima consequência deste 
ter pretendido regressar ao trabalho no termo 
do cumprimento da pena de prisão a que foi 
sujeito. 
B. Não é verdade que o facto da ora 
Recorrente se ter abstido de instaurar 
imediatamente o correspondente 
procedimento disciplinar ao ora Recorrido, por 
falta de comparência deste ao trabalho, 
signifique a expressão de uma diminuta 

gravidade desse comportamento do 
trabalhador perante o seu empregador. 
C. Pelo contrário, tais factualidades foram (e 
são) genuínas expressões da escrupulosa 
observância pela ora Recorrente do princípio 
da presunção de inocência do trabalhador 
preso ora Recorrido, aliás, nos mesmos 
termos em que este princípio é defendido pela 
douta sentença do tribunal a quo, os quais, 
portanto, foram (e são) inteiramente 
partilhados pela ora Recorrente. 
D. A pena de prisão de oito anos e dois meses 
aplicada ao R, ora Recorrido, na sequência da 
aludida detenção e prisão, resultou da 
derradeira condenação proferida e confirmada 
pelo Acórdão transitado em julgado em 5 de 
Janeiro de 2004 – cf. alínea F), dos factos 
dados como provados. 
E. A Direcção Geral dos Serviços Prisionais, a 
pedido escrito da ora Recorrente, remeteu-lhe 
o ofício nº ….., com data de 24 de Setembro 
de 2003 (ambos junto aos autos a fls. 551 e 
552), onde, nomeadamente, a informava da 
aludida condenação do ora Recorrido, bem 
como dessa decisão ter sido"... interposto 
recurso encontrando-se os autos no Tribunal 
da Relação do Porto." - cf. alínea T), dos 
factos dados como provados, onde o aludido 
ofício se dá por integralmente reproduzido, 
naturalmente, também quanto a falta de 
trânsito em julgado (e o seu reverso da 
manutenção da presunção da inocência que 
assistia ao ora Recorrido) — o que se revelará 
da maior importância para a questão sub 
iudice conforme se demonstrará. 
F. É patente nos autos, designadamente, no 
teor do referido pedido escrito formulado pela 
ora Recorrente, ao Estabelecimento Prisional, 
com a referência nº …../……/2003-RTH, de 
09.09.2003 (junto aos autos a fls. 552) que 
esta procurava diligenciar o destino do 
processo à guarda do qual o ora Recorrido 
estava preso, de modo a conhecer o seu 
termo e a eventual culpa do trabalhador para 
efeitos de procedimento disciplinar se fosse o 
caso. 
G. O facto da ora Recorrente se ter abstido de 
intentar de imediato o procedimento 
disciplinar (que só posteriormente ao 
conhecimento do trânsito em julgado veio a 
encetar), resultava, como já se afirmou, da 
escrupulosa observância do princípio da 
presunção de inocência que assistia ao 
trabalhador e não de um qualquer laxismo 
emergente da inocuidade da sua conduta, ao 
contrário do que extrapolou injustamente a 
sentença do tribunal a quo. 
H. Em sede de motivação da matéria de facto 
dada como não provada, em especial quanto 
às alíneas 8) e 9), da Base Instrutória 
demonstrou-se que tais alegações do ora 
Recorrido resultaram não provadas e, ao 
invés, demonstrou-se que "... o único 
contacto mantido com a Ré foi a referida 
correspondência junta a fls. 551 e 552 ..." 
(conforme presente na penúltima folha da 
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decisão sobre a matéria de facto constante da 
Base Instrutória). 
I. Durante todo o tempo de cumprimento da 
pena de prisão em que foi condenado, nunca 
deu conta à ora Recorrente da sua situação 
penal e, muito menos, do inconveniente 
trânsito em julgado da sentença condenatória 
que pôs fim à sua presunção de inocência e 
atestou a sua conduta culposa, o qual só veio 
ao conhecimento da entidade empregadora, 
quando o ora Recorrido se apresentou para 
retornar ao trabalho. 
J. A ora Recorrente diligentemente aguardou 
que fosse proferida decisão judicial transitada 
em julgado sobre a conduta do ora Recorrido, 
logo, pelas razões acima expostas e face à 
ausência de outros elementos nos autos, bem 
se vê que nunca existiu por parte da ora 
Recorrente qualquer intuito do procedimento 
disciplinar constituir uma represália à vontade 
do ora Recorrido regressar ao trabalho (e, 
muito menos, um qualquer pretenso abuso de 
direito); 
K. O momento da sua instauração representa 
a expressão de diminuta gravidade da 
conduta do trabalhador perante a sua 
entidade empregadora, ao contrário do que 
equivocamente se veio a entender na 
sentença ora em recurso (apesar de nada nos 
autos sobre tais considerações estar 
plasmado nesse sentido mas, curiosamente, 
no sentido inverso conforme acima 
identificado). 
L. A Recorrente adere ao entendimento da 
jurisprudência citada a fls. 17 e 18 da 
sentença do tribunal a quo e, em concreto, à 
proferida recentemente pelos identificados 
Acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa, de 
24.11.2004; de 06.04.2005 e de 24.10.2007, 
todos propugnando pela necessidade de 
trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória, sendo que a conduta da ora 
Recorrente expressa precisamente os mesmos 
termos em que este princípio é defendido pela 
douta sentença do tribunal a quo, os quais, 
portanto, foram (e são) inteiramente 
partilhados pela ora Recorrente. 
M. A sentença do tribunal a quo não pode 
pretender que, por um lado, se mantenha a 
observância dos princípios informadores da 
sua decisão (com os quais, sublinhamos uma 
vez mais, a ora Recorrente concorda e 
pratica) e, por outro lado, que o resultado da 
presente lide evidencie à ora Recorrente que 
o melhor teria sido, desde logo, ter intentado 
o procedimento disciplinar para despedimento 
e comunicado e aplicado a decisão de sanção 
de despedimento com justa causa, antes 
mesmo de se ter atestado a culpa do 
trabalhador mediante o trânsito em julgado 
da sentença penal condenatória (posição, 
contudo, aceite por alguma e respeitável 
jurisprudência superior, inclusive os Acórdãos 
do Supremo Tribunal de Justiça, de 
30.10.1987 e de 14.05.1997, este último 
citado na sentença em recurso). 

N. Face a tal ambiguidade da sentença 
apelada é legítimo a ora Recorrente 
perguntar: E nesse caso o que sucederia se a 
sentença penal em vez de condenatória 
(como foi) tivesse sido de natureza 
absolutória? 
O. O que a sentença em recurso não pode 
querer é que se respeitem meticulosamente 
os princípios que abstractamente propugna e 
depois que os termos da sua implementação 
concreta acabem por resultar no prejuízo dos 
seus próprios intervenientes, i.e., a ora 
Recorrente (inclusive expor-se à mercê da 
desabonatória condenação ao abrigo do 
instituto do abuso de direito que, 
evidentemente, nunca se verificou e que 
carece de alegação e prova de todos os 
respectivos pressupostos). 
P. Sendo o processo disciplinar válido, 
conforme foi decidido na presente sentença, 
bem se compreende que perante os 
elementos nele presentes e ao momento em 
que a decisão final do processo disciplinar foi 
proferida, i.e., após o conhecimento do 
trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória, impunha-se conter um juízo de 
prognose acerca da relação jurídica de 
trabalho que ditava a impossibilidade imediata 
e absoluta da sua subsistência, porquanto, tal 
era a gravidade e consequência das violações 
do dever de assiduidade cometidas pelo 
trabalhador e evidente a justa causa para 
despedimento. 
Q. Sendo certo que a ora Recorrente estava 
dispensada do ónus de carrear aos autos a 
prova dessa gravidade, por força da inversão 
do ónus da prova que a doutrina e a 
jurisprudência dominantes entendem resultar 
da presunção legal (de prejuízo e gravidade) 
que implica a prova dessa quantidade de 
faltas injustificadas, em lugar nenhum dos 
presentes aos autos o ora Recorrido sequer 
alegou (e muito menos demonstrou), 
quaisquer factos prova do inverso, ou seja, da 
inocuidade para o empregador da quantidade 
de faltas injustificadas sucessivamente dadas 
pelo trabalhador, porquanto, nessa medida 
não se vislumbra que o ora Recorrido haja 
descaracterizado a justa causa alegada com 
tal fundamento, mantendo-se inteiramente 
válido o juízo de justa causa invocado no 
ponto 22 acima e, nessa parte, inconsequente 
a consideração tecida na sentença em 
recurso. 
R. À data em que foi proferida a decisão final 
de despedimento, momento em referência ao 
qual deve ser apreciado o fundamento da 
justa causa, não se vislumbra que fosse 
exigível que a ora Recorrente concluísse de 
forma diferente sobre a impossibilidade de 
manutenção da relação de trabalho 
(concluindo por aplicar sanção diferente do 
despedimento com justa causa que foi 
decidido), sendo certo que também mais não 
lhe podia ser exigido no que toca ao modo do 
exercício do poder disciplinar pois se alguma 
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crítica neste aspecto pode (ou deve) ser feita 
é a de muito se ter aguardado à sombra da 
presunção de inocência que assistiu ao ora 
Recorrido e que apenas se esvaiu aos olhos 
desta aquando confrontada com o regresso 
daquele. 
S. Cumpre também esclarecer nos presentes 
autos sobre quem incide o ónus da prova dos 
factos descaracterizadores da justa causa de 
despedimento? Será que a entidade patronal 
tem o ónus de provar todos os factos e 
circunstâncias (i.e., pela positiva e pela 
negativa) que importem para a apreciação da 
justa causa? Nomeadamente o momento do 
conhecimento do trânsito em julgado da 
sentença penal para efeito de qualificação das 
faltas dada por motivo de prisão? 
T. Lembramos a lição de Bernardo Lobo 
Xavier que, com sua característica lucidez, 
fixa o lugar das (invertidas) regras sobre o 
ónus da prova para efeito de justa causa de 
despedimento, precisando: "À entidade 
patronal apenas cabe demonstrar um quadro 
de facto suficientemente ilustrativo para que 
dele objectivamente resulte uma situação de 
impossibilidade contratual e, portanto, o seu 
direito a rescindir com justa causa, 
pertencendo ao trabalhador fazer apurar as 
circunstâncias que descaracterizem esses 
factos na sua aptidão genérica ou empírica 
para constituir tal impossibilidade ou outras 
de que resulte que esses factos não têm a 
gravidade que "prima facie" se lhes atribuía." 
(Justa causa de despedimento: conceito e 
ónus da prova, in "Revista de Direito e 
Estudos Sociais", Janeiro-Março, 1988, 
Livraria Almedina, Coimbra, p. 53). 
U. Posteriormente, o acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça, de 14.05.1997, plasmou a 
doutrina referida ao consubstanciar as regras 
do ónus da prova quanto às faltas dadas pelo 
trabalhador por motivo de prisão decidindo: 
"II. O empregador tem o ónus de provar a 
falta (artigo 342°, do C. Civil), cabendo ao 
trabalhador provar a sua justificação (artigos 
25, nºs 2 e 4, do Dec.-Lei nº 874/76, de 28 
de Dezembro)." (in Acórdãos Doutrinais do 
Supremo Tribunal Administrativo, Ano XXVI, 
nº 432, p. 1523) (Sublinhado nosso). 
V. É patente nos autos que o trabalhador ora 
Recorrido nem provou a justificação dessas 
faltas nem produziu prova quanto ao 
momento em que o empregador ora 
Recorrente tomou conhecimento do trânsito 
em julgado da sentença penal que qualificou 
de injustificadas as faltas dada por motivo de 
prisão (imputáveis ao ora Recorrido a título 
culposo) que foram fundamento e causa justa 
para o seu despedimento. 

+++ 
Contra-alegou o A., pedindo a confirmação do 
decidido. 

+++ 
Nesta Relação, o Ex.mo Sr. Procurador-geral 
Adjunto emitiu o seu douto parecer no sentido 

do não provimento do recurso, ao qual 
respondeu a Ré. 

+++ 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

+++ 
2. Factos provados (na 1ª instância): 
1. A Ré é uma empresa pública que se dedica 
à gestão da rede ferroviária dos caminhos-de-
-ferro portugueses. 
2. O Autor no dia 1 de Fevereiro de 1976 foi 
admitido ao serviço da CP para, sob a sua 
autoridade e direcção e mediante o 
pagamento de uma retribuição mensal, 
desempenhar a actividade de ferroviário, com 
a categoria profissional de operador de via. 
3. No dia 1 de Janeiro de 1998, o Autor por 
força do disposto no artigo 16° do D.L. 
104/97 de 29 de Abril, transitou da "CP" para 
a "REFER". 
4. Em Junho de 2007, o Autor auferia a 
retribuição mensal de € 703,91, a que 
acrescia cinco diuturnidades no montante de 
€ 21,61 (21,61 x 5 =108,05) e subsídio diário 
de refeição de € 5,75. 
5. O Autor desde o dia 12/11/2001 e até ao 
dia 26/02/2007, não compareceu ao serviço, 
encontrando-se preso durante todo esse 
período, primeiramente no estabelecimento 
prisional de Custóias e depois no 
estabelecimento prisional de Paços de 
Ferreira, no âmbito do processo crime que 
correu termos na .ª Vara Criminal do Porto, 
com o nº …../01.2 
6. Por Acórdão transitado em julgado no dia 5 
de Janeiro de 2004, o Autor foi condenado 
pela prática de um crime de tráfico de 
estupefacientes, p. e p. no artigo 219 nº 1 do 
DL 15/93 de 22 de Janeiro na pena de oito 
anos de prisão e pela prática do crime de 
detenção ilegal de arma, p. e p. no artigo 6° 
nº 1 da Lei 22/97 de 27/6, na redacção da Lei 
98/2001, na pena de sete meses de prisão e 
em cúmulo jurídico de penas, foi condenado 
na pena única de oito anos e dois meses de 
prisão. 
7. A pena de prisão aplicada ao Autor pela 
prática do crime de tráfico de estupefacientes, 
p. e p. no artigo 21° nº 1 do DL 15/93 de 22 
de Janeiro, foi reduzida por Acórdão do 
Tribunal da Relação do Porto de 19 de 
Novembro de 2003, de oito para sete anos de 
prisão, tendo em cúmulo jurídico sido 
condenado na pena única de sete anos e dois 
meses de prisão. 
8. Após ter cumprido aquela pena, 
apresentou-se ao serviço da Ré no dia 27 de 
Fevereiro de 2007. 
9. No dia 13 de Abril de 2007, a Ré 
comunicou-lhe a intenção de proceder ao seu 
despedimento com justa causa, com base nos 
fundamentos indicados na Nota de Culpa, 
comunicando-lhe ainda a sua suspensão 
preventiva da prestação de trabalho 
reclamada. 
10. Nessa Nota de Culpa, o Autor é acusado: 
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«Da prática dos factos consubstanciadores de 
infracções disciplinares graves consequência 
da violação dos seus deveres laborais de 
assiduidade e pontualidade (faltas ao trabalho 
resultado da sua condenação em pena de 
prisão pela prática de tráfico de produtos 
estupefacientes e de detenção ilegal de 
arma), previstos na alínea b), do nº 1, do 
artigo 1219, do Código de trabalho. 
A violação pelo arguido dos deveres de 
assiduidade e de pontualidade com as faltas 
dadas ao trabalho em consequência da sua 
detenção, prisão preventiva e posterior 
condenação em pena de prisão efectiva 
ocorridas entre o período de 12/11/2001 até 
26/02/2007, representam faltas injustificadas 
nos termos do artigo 225º, nº 2, alínea b) e 
nº 3, e para os efeitos do artigo 396, nº 3, 
alínea g), ambos do Código do Trabalho, 
constituindo motivo de justa causa de 
despedimento do arguido.» 
11. No culminar desse processo disciplinar 
movido ao Autor, a Ré enviou ao Autor a 
carta registada com a/r na qual lhe 
comunicava a decisão de despedimento, com 
invocação de justa causa, carta essa 
recepcionada pelo Autor no dia 15 de Junho 
de 2007. 
12. A Ré não pagou ao Autor as retribuições 
de férias e subsídio de férias, vencidas no dia 
1 de Janeiro de 2002. 
13. A Ré enviou ao Autor as comunicações 
juntas a fls. 45, datada de 31 de Janeiro de 
2002, a fls. 46 e 47, datada de 14 de Agosto 
de 2002 e a fls. 48, datada de 10 de Outubro 
de 2003, cujo conteúdo dou por 
integralmente reproduzido a dar-lhe conta das 
reestruturações da empresa e dos novos 
valores salariais a pagar, enviando tais 
informações para a sua residência e para o 
estabelecimento prisional onde se encontrava 
detido. 
14. Dou aqui por integralmente reproduzido o 
teor dos documentos junto aos autos a fls. 12 
a 44 "Boletim Discriminativo da Retribuição 
Mensal" reportados de Janeiro de 2002 a Maio 
de 2007. 
15. A Ré não pagou os proporcionais de 
férias, subsídio de férias e de Natal, relativos 
ao ano de cessação do contrato. 
16. A Ré não pagou o vencimento referente 
ao mês de Fevereiro (dias 27 e 28), ao mês 
de Março de 2007, e a retribuição 
correspondente ao mês de Junho (dias 1 a 15 
de Junho) do mesmo ano. 
17. O Autor antes de ter sido detido era um 
trabalhador competente. 
18. A Ré desde o dia 13 de Novembro de 
2001 tinha pleno conhecimento da detenção 
do Autor e que tal era impeditiva de 
comparecer no seu posto de trabalho. 
19. A D.G. dos Serviços Prisionais, a pedido 
da Ré, enviou-lhe com data de 24 de 
Setembro de 2003, o ofício junto aos autos a 
fls. 551 e que dou por integralmente 
reproduzido, no qual nomeadamente lhe 

informava que o B………. tinha sido condenado 
na pena de prisão efectiva de oito anos e dois 
meses. 
20. A Ré pagou ao Autor o subsídio de férias 
vencido no dia 1 de Janeiro de 2001 mas não 
pagou as férias vencidas nessa mesma data. 
21. A instauração do processo disciplinar e o 
despedimento perturbaram fortemente o 
Autor. 
22. O vencimento do Autor, em 2001, 
ascendia a € 636,29 euros mensais. 
+++  
A matéria de facto supra transcrita, tal qual 
foi objecto da decisão de facto da 1ª 
instância, não foi impugnada pelas partes 
nem enferma dos vícios previstos no art. 712º 
do CPC, pelo que se aceita e mantém. 
+++  
3. Do mérito. 
Como se retira das conclusões do recurso a 
única questão suscitada tem a ver com a 
existência de justa causa para o 
despedimento do recorrido, sendo que em 
causa está a repercussão das faltas dadas 
pelo recorrido por motivo de prisão em que foi 
condenado. 
 
Nesta parte, a sentença recorrida tem a 
seguinte fundamentação: 
«Como tem vindo a ser entendido 
unanimemente quer na Doutrina quer na 
Jurisprudência a justa causa de despedimento 
implica necessariamente a verificação 
cumulativa de três requisitos: 
Comportamento do trabalhador, culposo – 
elemento subjectivo; 
Uma situação de impossibilidade prática de a 
relação de trabalho subsistir – elemento 
objectivo, e 
Uma relação causal – nexo de causalidade 
entre aquele comportamento e esta 
impossibilidade. 
Preceitua o artigo 396º, nº 1, do Código do 
Trabalhos (diploma a que me referirei se não 
mencionar outra fonte de origem) que "o 
comportamento culposo do trabalhador que, 
pela sua gravidade e consequências, torne 
imediata e praticamente impossível a 
subsistência da relação de trabalho constitui 
justa causa de despedimento" esclarecendo o 
nº 2 do citado artigo que para apreciação da 
justa causa deve atender-se, no quadro de 
gestão da empresa, ao grau de lesão dos 
interesses do empregador, ao carácter das 
relações entre as partes ou entre o 
trabalhador e os seus companheiros e às 
demais circunstâncias que no caso se 
mostrem relevantes. 
O nº 3 elenca de um modo não taxativo, doze 
situações comportamentais do trabalhador 
que o legislador considera constituírem ser 
justa causa de despedimento. 
Salienta Pedro Romano Martinez, in "A Justa 
Causa de Despedimento", I Congresso 
Nacional de Direito do Trabalho, Almedina, "o 
comportamento culposo pressupõe um acto 
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ilícito e censurável do trabalhador. Esse acto 
ilícito culposo, que pode assentar em acção 
ou omissão do prestador de trabalho, será 
necessariamente derivado da violação de 
deveres obrigacionais; todavia, o 
incumprimento baseado no comportamento 
ilícito e culposo do trabalhador, tanto pode 
derivar do desrespeito dos deveres principais 
como de deveres secundários, ou acessórios 
de conduta". 
Também assim Jorge Leite, in "Direito do 
Trabalho", vol. II, ao ensinar que a infracção 
disciplinar é o "comportamento (acção ou 
omissão) imputável ao trabalhador a título de 
culpa que se traduz na violação de deveres, 
ou na negação dos valores, inscritos no 
círculo dos deveres ou dos valores da ordem 
jurídico-laboral estabelecidos no interesse do 
empregador". 
A Ré fundou o despedimento no Autor no 
facto deste ter violado os seus deveres 
laborais de assiduidade e pontualidade 
previstos na alínea b), do nº 1, do artigo 
121°, em consequência "da sua detenção, 
prisão preventiva e posterior condenação em 
pena de prisão efectiva ocorridas entre os 
dias 12 de Novembro de 2001 a 26 de 
Fevereiro de 2007, representando faltas 
injustificadas nos termos do artigo 225º, nº 2, 
alínea b) e nº 3, e para os efeitos do artigo 
396, nº 3, alínea g), ambos do Código do 
Trabalho, constituindo motivo de justa causa 
de despedimento". 
Efectivamente uma das situações 
exemplificadas nesse nº 3 é a constante da 
sua alínea g) que traduz a situação do 
trabalhador incorrer em "faltas não 
justificadas ao trabalho que determinem 
directamente prejuízos ou riscos graves para 
a empresa ou, independentemente de 
qualquer prejuízo ou risco, quando o número 
de faltas injustificadas atingir, em cada ano 
civil, 5 seguidas ou 10 interpoladas. 
A questão que se levanta nos autos prende-se 
com a circunstância do Autor ter estado preso 
preventivamente e depois em cumprimento 
de pena desde os dias 12 de Novembro de 
2001 a 26 de Fevereiro de 2007, não tendo 
por esse motivo ido trabalhar durante todo 
esse período. 
Um dos principais deveres do trabalhador é o 
de comparecer ao serviço com assiduidade e 
pontualidade – artigo 121° alínea b). 
A assiduidade nas palavras de Monteiro 
Fernandes, in "Direito do Trabalho", 13ª 
edição, Almedina, pág. 242, reflecte a 
observância por parte do trabalhador, do 
"programa" da prestação de trabalho, no 
tempo e no espaço. Significa, em suma, que 
ele deve estar disponível nas horas e locais 
previamente definidos. (...) 
A assiduidade associa-se, por conseguinte, à 
pontualidade, isto é ao cumprimento preciso 
das horas de entrada e de saída em cada 
jornada de trabalho. 

Mas tudo isso, naturalmente, apenas na 
medida em que seja socialmente exigível a 
comparência do trabalhador. 
Não pode considerar-se violado o dever de 
assiduidade pelo facto de o trabalhador ser 
forçado à ausência, em virtude de 
circunstâncias suficientemente justificativas 
de tal conduta (...) 
A justificabilidade implica o reconhecimento 
da não exigibilidade da comparência, isto é a 
neutralização do dever de assiduidade". 
Tal neutralização desse dever poderá dar-se 
nomeadamente por consubstanciarem uma 
situação de faltas justificadas ou se 
estivermos no campo da figura da suspensão 
do contrato de trabalho, se exceder o período 
de 30 dias. 
Como é sabido as faltas podem ser 
justificadas ou injustificadas – artigo 225° nº 
1. 
As faltas justificadas são aquelas que se 
encontram taxativamente previstas no nº 2 
desse artigo, o qual na sua alínea j) 
contempla ainda as faltas justificadas que 
"por lei forem como tal qualificadas", 
(entenda-se lei especial), sendo consideradas 
injustificadas todas as restantes, como se 
extrai do seu nº 3. 
Atenta a referida alínea j) bem como o facto 
das faltas poderem ser autorizadas ou 
aprovadas pelo empregador, implicando que 
qualquer falta possa vir a ser considerada 
justificada pelo empregador, leva a que Pedro 
Romano Martinez considere tratar-se de uma 
taxatividade aberta, in "Direito do Trabalho", 
vol. II. 
Ficou provado que o Autor faltou ao trabalho 
durante todo aquele período pelo que há 
agora apurar se com tal comportamento 
incorreu no ilícito disciplinar apontado pela 
sua empregadora e que motivou o seu 
despedimento. 
Estamos assim na debatida e interessante 
questão da relevância das faltas dadas por 
motivo de prisão. 
A problemática das faltas por motivo de 
prisão mantém-se com a entrada do Código 
do Trabalho, quer quanto à prisão preventiva, 
quer no que concerne ao cumprimento de 
pena de prisão, pois que o legislador 
continuou a não regular directamente esta 
matéria, ao contrário do que sucede noutros 
ordenamentos jurídicos. 
Comecemos assim por tratar a situação das 
faltas dadas pelo trabalhador que se encontra 
na situação de prisão preventiva. 
No Acórdão do S.T.J., de 25 de Fevereiro de 
1993, in Col. Jur. Tomo I, págs. 260, foi 
entendido que as faltas de serviço, por motivo 
de prisão preventiva do trabalhador, são 
consideradas como injustificadas, por 
procederem de comportamento gravemente 
censurável, constituindo, por isso, justa causa 
de despedimento. 
Na mesma esteira o Acórdão da Relação do 
Porto de 20/11/92, no qual é defendido que 
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as faltas dadas pelo trabalhador durante o 
período de prisão preventiva deve ser 
consideradas injustificadas, (a não ser que 
venha a ser absolvido) e por isso susceptíveis 
de fundamentarem o seu despedimento com 
justa causa. 
No Acórdão do S.T.J., de 14 de Maio de 1997, 
é mesmo referido que "não adianta chamar à 
colação as máximas constitucionais da 
presunção de inocência do arguido e da 
proibição dos despedimentos sem justa causa, 
pois que estamos no campo do direito 
disciplinar laboral e não no domínio do direito 
penal ou processual penal". 
Porém nesta matéria da prisão preventiva do 
trabalhador tem havido ao longo do tempo 
uma forte mudança de rumo jurisprudencial 
que leva a que agora cremos ser 
entendimento jurisprudencial que são 
justificadas as faltas ao trabalho resultantes 
do facto do trabalhador estar sujeito à medida 
de coacção de prisão preventiva. 
Também o Acórdão do Tribunal da Relação de 
Lisboa, de 24/11/2004, considera que face ao 
princípio constitucional da presunção de 
inocência do arguido até ao trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória, são 
justificadas as faltas ao trabalho resultantes 
do cumprimento da medida de prisão 
preventiva, devendo considerar-se motivadas 
na impossibilidade de prestar trabalho devido 
a facto não imputável ao trabalhador, 
decorrente do cumprimento de obrigação 
legal, ou o Acórdão da mesma Relação, de 6 
de Abril de 2005, no qual se defende só com 
o trânsito em julgado da sentença penal 
condenatória, que marca o fim da presunção 
de inocência, a culpa do condenado está 
definida, quer em relação ao Estado, quer em 
relação aos privados, acrescentando-se que 
"como a prisão preventiva tem sempre a 
natureza de medida cautelar, sem conteúdo 
punitivo, resultando de um mero juízo de 
probabilidade, que não se concretiza com a 
acusação, já que mesmo verificando-se esta, 
pode ocorrer a absolvição do arguido, as 
faltas dadas em consequência daquela não 
podem deixar de ser consideradas 
justificadas", ainda no mesmo sentido o 
recente Acórdão do Tribunal da Relação de 
Lisboa de 24 de Outubro de 2007. 
Também na Doutrina é entendido que as 
faltas dadas pelo trabalhador em 
consequência de se encontrar em prisão 
preventiva não são justa causa de 
despedimento implicando antes a suspensão 
do contrato de trabalho. 
Assim, para Monteiro Fernandes, obra citada, 
há que distinguir se essas ausências resultam 
de cumprimento de uma pena de prisão ou 
são determinadas por prisão preventiva. 
Se se trata do cumprimento de pena de prisão 
as faltas devem considerar-se imputáveis ao 
trabalhador: são consequência, embora 
mediata, de um comportamento cujo carácter 
culposo foi judicialmente apurado. A opção de 

conduta do trabalhador resultou, ou devia ter 
resultado, da ponderação de todas as suas 
sequelas, incluindo a do impedimento de 
comparecer ao trabalho. Cessa pois a 
atendibilidade da causa imediata das faltas 
como sua justificação. 
Pelo contrário, e em princípio, as ausências 
determinadas por prisão preventiva – uma 
vez que esta não permite estabelecer um 
juízo de imputabilidade – deverão ser 
tratadas segundo o regime das faltas 
justificadas, acrescentando que se seguir a 
condenação do trabalhador, e o cumprimento 
da pena correspondente, a imputabilidade 
assim apurada alastra a todo o tempo de 
detenção e, portanto, de não comparência ao 
trabalho. 
No sentido de que as faltas originadas pelo 
facto do trabalhador se encontrar sujeito à 
medida de prisão preventiva levam à 
suspensão do contrato de trabalho ver entre 
outros Júlio Gomes in Direito do Trabalho, 
volume I, Almedina, pág, 862, Jorge Leite in 
O desempenho de funções sindicais e o 
expediente da suspensão do contrato, in 
R.D.E. n 16 a 19, Motta Veiga in Lições de 
Direito do Trabalho, Universidade Lusíada. 
Na situação de prisão preventiva encontramo-
nos assim no campo da suspensão do 
contrato de trabalho e dificilmente na situação 
das faltas justificadas pois que a experiência 
diz-nos serem residuais os casos de prisões 
preventivas com uma duração inferior a 30 
dias. 
Sabemos que a suspensão do contrato de 
trabalho é uma figura jurídica, pelo qual pode 
passar o contrato de trabalho e que está 
ligada à impossibilidade transitória de prestar 
ou de receber o trabalho. 
Trata-se de um fenómeno contratual onde se 
verifica a coexistência entre a manutenção do 
vínculo laboral e a paralisação dos principais 
efeitos do contrato de trabalho, não havendo 
assim uma cessação temporária dos efeitos 
do contrato e liga-se ao facto do contrato de 
trabalho ser tendencialmente duradouro. 
A questão da restrição da suspensão do 
contrato à situação do trabalhador encontrar-
se em prisão preventiva e não em 
cumprimento de pena, levanta porém 
algumas questões: se o trabalhador no final 
do processo crime for absolvido, não há 
qualquer problema, devendo apresentar-se no 
seu local de trabalho. 
Mas e se ele foi condenado numa pena de 
prisão cuja execução ficou suspensa? 
Passará então a considerar-se "a posteriori" 
que afinal não havia lugar à suspensão do 
contrato e que ele tinha incorrido em faltas 
injustificadas, apesar de ele a partir do 
trânsito da sentença ou ainda antes se for 
alterada aquela medida de coacção, poder de 
imediato apresentar-se ao trabalho, como 
acontecia na situação anterior? 
E a mesma questão se coloca se ele é 
condenado numa pena de prisão efectiva mas 
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é de imediato libertado, pelo facto de já ter 
cumprido aquele período de prisão na 
situação de prisão preventiva, através da 
figura jurídica do desconto de pena, também 
aqui ele pode apresentar-se de imediato ao 
trabalho. 
Sendo certo que a "Nota de Culpa" fundada 
nas faltas ao trabalho não pode ser 
condicional à circunstância do trabalhador vir 
a ser condenado em processo crime que 
motivou essas ausências. 
No que concerne às faltas dadas por 
cumprimento de pena de prisão, a Doutrina 
divide-se claramente, colocando a tónica do 
requisito da imputabilidade ou não ao 
trabalhador/arguido na situação que se revela 
impeditiva de comparecer ao trabalho. 
A este propósito refere Joana Vasconcelos, na 
anotação II ao artigo 333 in "Código do 
Trabalho Anotado", Almedina, 2004, que 
"quanto ao que deva entender-se por 
imputabilidade, para este efeito, a nossa 
doutrina tem exigido um certo grau de 
intencionalidade, dirigido à própria relação 
laboral, mais exactamente à criação da 
situação de impedimento. Dizendo de outro 
modo, será imputável ao trabalhador a 
impossibilidade de execução do trabalho por 
este voluntariamente provocada". 
A doutrina portuguesa tem, assim, uma visão 
mais exigente da imputabilidade, 
circunscrevendo-a aos casos de dolo directo, 
dolo necessário e, com algumas reservas, aos 
de dolo eventual, mas nunca vai além do dolo 
eventual, precisamente porque na negligência 
consciente faltará já a vontade de adesão ao 
impedimento verificado – cf. Noutel dos 
Santos in "A suspensão do contrato de 
trabalho por motivos ligados ao trabalhador: 
a suspensão por impedimento prolongado e o 
requisito da não imputabilidade" Prontuário de 
Direito do Trabalho, nº 68, pág. 137. 
Jorge Leite, Notas para uma teoria da 
suspensão do contrato de trabalho, Questões 
Laborais nº 20, Coimbra Editora, pág. 125 e 
126 salienta: "ao empregador é vedado, 
enquanto credor da prestação de trabalho, 
censurar ou responsabilizar o trabalhador por 
se encontrar impedido de trabalhar, salvo 
quando se puder concluir que este quis ou 
aderiu ao resultado, não bastando pois, a 
deficiência da vontade ou omissão da 
diligência devida, ou a falta de discernimento 
exigível ou a sua leviana ou precipitada 
confiança. Trata-se, afinal, se bem 
analisarmos a questão de um reflexo do 
princípio da irrelevância da vida 
extraprofisssional na vida profissional. O 
trabalhador só responde pelo não 
cumprimento se, podendo fazê-lo, não quis 
realizar a prestação ou se, encontrando-se 
impedido, quis um tal resultado ou a ele 
aderiu. Não basta, pois, para falar de um 
facto imputável ao trabalhador, que por ele 
este possa ser censurado, exige-se à 
semelhança do que sucede no domínio da 

segurança social, um mínimo de 
intencionalidade. 
Porém Jorge Leite, apesar de partir do 
princípio de que o critério de imputabilidade 
ao trabalhador dos factos de que resulta o 
impedimento de prestar trabalho é muito 
mais restrito, havendo factos impeditivos que 
o exoneram do seu dever de prestar trabalho 
e o não exoneram das demais obrigações 
sujeitas ao regime comum dos contratos, vem 
porém a concluir que tratando-se de crime 
doloso a que corresponda pena incompatível 
com o cumprimento do contrato é irrelevante 
que o agente não represente a prisão como 
consequência do seu acto. 
Em sentido diverso Maria do Rosário Palma 
Ramalho, Direito do Trabalho, Parte II, 
Almedina, pág. 507, ao defender que a 
ilicitude que releva para a qualificação da falta 
do trabalhador ao trabalho tem a ver com a 
imputabilidade da falta a um comportamento 
do trabalhador enquanto tal e não noutra 
qualidade. 
Equipara a situação do trabalhador preso à do 
trabalhador que falta por ter sofrido lesões 
subsequentes a um acidente de viação em 
que tenha sido considerado culpado. 
Em ambas as situações tratar-se-iam de uma 
impossibilidade objectiva de prestação de 
trabalho, concluindo que as faltas do 
trabalhador preso são de qualificar como 
faltas justificadas. 
Também Albino Mendes Baptista considera no 
seu artigo "Faltas por motivo de prisão", 
Questões Laborais nº 20, Coimbra Editora, 
pág. 47 e ss., que, para além das faltas 
motivadas por prisão preventiva deverem ser 
consideradas justificadas pois que a 
impossibilidade de prestar trabalho resulta do 
cumprimento de uma obrigação legal, 
também assim nas faltas motivadas por 
condenação em pena de prisão, o trabalhador 
beneficia do regime da suspensão (ou, se for 
caso disso, do regime das faltas justificadas) 
a não ser que tivesse praticado o acto para se 
furtar à prestação do trabalho, salientando 
que "o problema central neste debate é, pois, 
o problema da imputabilidade, em sede de 
valoração laboral. Não é o problema da 
ilicitude do acto ou da culpa no âmbito penal. 
Ainda neste sentido Menezes Cordeiro, 
Manual de Direito do Trabalho, 1991, 
Almedina, pág. 76915 ao defender que "o 
trabalhador que é preso não incorre, por isso, 
em faltas injustificadas: ele coloca-se numa 
posição de impossibilidade de trabalhar, 
beneficiando da suspensão, salvo se se 
mostrar que congeminou a prisão para não 
trabalhar" 
Tem porém razão Júlio Gomes, Direito do 
Trabalho, vol. I, Coimbra Editora, pag. 861, 
nota de rodapé, ao dizer que "para além da 
óbvia dificuldade de prova de tal intenção, 
convenhamos que os casos em que alguém 
cometa um crime para ser preso e, para, por 
conseguinte, não trabalhar, parecem ser mais 
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fruto da imaginação dos juristas do que 
hipóteses reais". 
Efectivamente, se por vezes se desabafa 
dizendo que "o trabalho é uma prisão", o 
certo é que estar em liberdade a trabalhar ou 
estar preso não são situações minimamente 
comparáveis, pelo que é efectivamente muito 
difícil que alguém de forma consciente opte 
por esta segunda situação em detrimento da 
primeira. 
Sopesando os diversos argumentos jurídicos, 
entendo embora por razões algo diversas que 
a situação de suspensão do contrato de 
trabalho tanto deverá valer para a situação de 
prisão preventiva, como para a situação de 
cumprimento de pena de prisão. 
Para além de tal dar resposta às questões 
jurídicas acima referidas relativas à decisão 
final proferida no processo em que o 
trabalhador/arguido se encontrou preso 
preventivamente, considero que são similares 
as razões que me levam a considerar haver 
lugar à suspensão do contrato quer no caso 
da prisão preventiva quer no caso de prisão 
por cumprimento de pena. 
Em ambas as situações estão em causa 
preceitos constitucionais da mesma grandeza, 
no primeiro é o principio da presunção de 
inocência, na segunda é a proibição da pena 
de prisão não poder implicar 
automaticamente a perda de direitos civis ou 
profissionais e o da manutenção ao cidadão 
detido dos seus direitos fundamentais. 
O artigo 30º da Constituição da República 
Portuguesa, que tem na sua epígrafe "Limites 
das penas e das medidas de segurança" 
preceitua no seu nº 4 que "nenhuma pena 
envolve como efeito necessário a perda de 
quaisquer direitos civis, profissionais ou 
políticos". 
O nº 5 deste artigo 30º foi aditado pela Lei 
Constitucional nº 1/89 e preceitua que "os 
condenados a quem sejam aplicadas pena ou 
medida de segurança privativas da liberdade 
mantém a titularidade dos direitos 
fundamentais, salvas as limitações inerentes 
ao sentido da condenação e às exigências 
próprias da respectiva execução". 
O Tribunal Constitucional tem-se pronunciado, 
reiteradamente, pela inconstitucionalidade – 
por violação do disposto no nº 4 do artigo 30° 
da Constituição – de normas que impõem a 
perda de direitos civis, profissionais ou 
políticos como efeito necessário de uma 
condenação penal. 
Como se refere no Acórdão do Tribunal 
Constitucional nº 249/92, o nº 4 do artigo 30º 
da Constituição pretende assegurar a 
necessidade e a jurisdicionalidade da pena 
acessória e garantir a proporcionalidade entre 
esta pena e o crime, para além de excluir os 
efeitos infamantes da condenação. 
Este nº 5 contempla para Gomes Canotilho e 
Vital Moreira, Constituição da República 
Portuguesa, Anotada, Coimbra Editora, vol. I, 
pág. 505, "o princípio geral da manutenção de 

todos os direitos e com um âmbito normativo 
idêntico ao dos outros cidadãos, salvo 
naturalmente as limitações inerentes à 
própria pena de prisão". 
É verdade que não existe qualquer preceito 
legal que diga que o trabalhador que se 
encontre em cumprimento de prisão será 
automaticamente despedido, o que seria 
claramente inconstitucional, por implicar uma 
perda imediata desse direito profissional.  
Porém, considero que tal não é suficiente. 
O trabalhador encontra-se (ou encontrava-se) 
em cumprimento de pena de prisão e assim 
naturalmente impedido de se deslocar para 
trabalhar. 
Violava assim necessariamente o dever de 
assiduidade e não teria hipóteses de atacar 
judicialmente a sanção de despedimento que 
lhe fosse aplicada. 
Não sendo assim a sanção do despedimento 
um efeito automático da pena de prisão, 
andaria lá muito perto e permitir-se tal 
situação, parece-me violar o direito 
constitucional da segurança no emprego 
previsto no artigo 539 da CRP e que tem um 
âmbito muito mais amplo que o da simples 
proibição do despedimento "ad nutum". 
E comungamos da ideia defendida por José 
Carlos Vieira de Andrade "Os Direitos 
Fundamentais na Constituição da República 
Portuguesa de 1976", Almedina, 2ª edição, 
pág. 191, que do regime constitucional que é 
conferido aos direitos, liberdades e garantias, 
decorre "a preocupação de proteger com 
especial intensidade aqueles direitos, 
garantindo-lhes um máximo de efectividade". 
Trata-se no fundo de fazer a chamada 
interpretação mais conforme à Constituição 
ou seja como ensina Jorge Miranda, Manual 
de Direito Constitucional, Tomo II, pág. 232, 
"levar em conta, dentro do elemento 
sistemático da interpretação, aquilo que se 
reporta à Constituição. 
Com efeito, cada disposição legal não tem 
somente de ser captada no conjunto das 
disposições da mesma lei e cada lei no 
conjunto da ordem legislativa; têm outrossim 
de se considerar no contexto da ordem 
constitucional; e isso tanto mais quanto mais 
se tem dilatado, no século XX, a esfera de 
acção desta como centro de energias 
dinamizadoras das demais normas da ordem 
jurídica positiva". 
Sufragando-se o entendimento que o sub-
princípio da interpretação conforme com os 
direitos fundamentais é integrável na figura 
mais vasta da interpretação em conformidade 
com a Constituição – cf. Zenha Martins in 
"Interpretação conforme com à Constituição», 
Estudos em Homenagem ao Professor 
Inocêncio Galvão Telles, Almedina, Coimbra, 
2003. Ora, não vemos razão para distinguir, 
mesmo na óptica do empregador a ausência 
do trabalhador pelo facto de não ir trabalhar 
durante dois anos por ter estado em prisão 
preventiva, daquela situação em que um 
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outro seu trabalhador esteve o mesmo 
período sem ir trabalhar por estar em 
cumprimento de pena de prisão, quando não 
está em causa a circunstância da conduta 
ilícita penal do trabalhador consubstanciar só 
por si também ela um ilícito disciplinar ou 
quando não está em causa a ruptura do clima 
de confiança que deve existir entre as partes 
na relação laboral. 
A materialidade das situações parece-me do 
ponto de vista laboral idêntica e assim deve 
ser a mesma a resposta do direito, tendo 
presente as seguintes palavras de José João 
Abrantes "o desafio ao qual o aplicador do 
direito deve responder é o da optimização de 
todos os direitos e de todos os valores 
constitucionais em conflito, nomeadamente a 
mais ampla liberdade civil do trabalhador e 
(igualmente) a mais ampla autonomia 
contratual, a levar a cabo através da actuação 
de um princípio de proporcionalidade 
(Verhaltnismassigkeit) na sua tripla 
dimensão: necessidade (Erforderlichkeit), 
adequação (Geeignetheit) e proibição do 
excesso (Ubermassverbot) – "Contrato de 
Trabalho e Direitos Fundamentais", Coimbra 
Editora, pág. 173. 
Deverá deste modo em ambas as situações 
considerar-se haver lugar a uma situação de 
suspensão do contrato de trabalho que tem a 
sua fonte directa no Texto Constitucional. 
Perante uma situação de um seu trabalhador 
encontrar-se em cumprimento de pena, várias 
reacções parecem-me ser possíveis por parte 
do empregador: 
Se a conduta do trabalhador constitui não só 
um ilícito penal, como também um ilícito 
disciplinar poderá instaurar-lhe um processo 
disciplinar com vista ao seu despedimento 
fundado nesses factos. 
Doutrina e jurisprudência são unânimes que 
pode concorrer, à partida o ilícito criminal e o 
ilícito disciplinar e, consequentemente a 
repressão penal e a repressão disciplinar, sem 
que seja violado o principio "ne bis in idem". 
Pode acontecer que um comportamento de 
um trabalhador integre um tipo legal de crime 
e, simultaneamente, constitua uma infracção 
disciplinar grave, o mesmo facto pode 
desencadear a repressão disciplinar e a penal, 
ser considerado infracção disciplinar e crime 
se lesar interesses específicos da empresa e 
bens essenciais da comunidade – cf. Teresa 
Coelho Moreira in O respeito pela esfera 
privada do trabalhador: natureza jurídica das 
faltas cometidas por motivo de prisão 
baseada em crimes praticados fora do 
trabalho" Questões Laborais nº 18, Coimbra 
Editora, pág. 165. 
Se essa conduta é estranha à relação laboral 
mas ainda assim pela sua gravidade ou 
natureza e em concreto é de molde a minar 
fatalmente o contrato de trabalho por quebra 
de confiança, que é um princípio basilar do 
contrato de trabalho, tendencialmente 
duradouro e "inter personae", também poderá 

o empregador mover um processo disciplinar 
com vista ao seu despedimento. 
São os conhecidos casos apontados pela 
Doutrina do trabalhador bancário que emite 
cheques sem provisão, ao ponto de ser inibido 
do uso de cheques, ou do funcionário de uma 
escola condenado pelo crime de abuso sexual. 
Entendo, embora com dúvidas que em certas 
situações poderá haver lugar à caducidade de 
um contrato de trabalho que se encontra 
suspenso. 
É verdade que a suspensão é vista como uma 
forma de preservar o contrato de trabalho e 
que na mesma, ao contrário do que sucede no 
direito civil onde estão em causa os interesses 
do credor, funcionam aqui os interesses do 
devedor. 
Também em situações em que o trabalhador 
estava no regime de suspensão do contrato 
de trabalho por estar doente ou por ter tido 
um acidente (de trabalho ou não) e se o seu 
estado clínico não lhe permitir retomar, pelo 
menos em tempo útil, o seu tempo de 
trabalho ver caducado o seu contrato de 
trabalho. 
Considerando as especificidades do cargo que 
ocupava na empresa e em situações de penas 
de prisão de média ou longa duração, parece-
me que o empregador poderá embora em 
casos contados, ver declarada a caducidade 
do contrato de trabalho. 
Uma outra situação seria a do trabalhador 
estar contratado por tempo indeterminado ao 
abrigo do disposto no artigo 143º alínea g), 
por exemplo no âmbito de uma empreitada de 
construção civil e a impossibilidade ainda que 
não definitiva de prestar trabalho, implicar 
pelo tempo de duração do impedimento o 
total e justificado desinteresse por parte da 
sua empregadora na prossecução de tal 
relação laboral. 
Refere o Acórdão da Relação do Porto de 17 
de Janeiro de 2005 que "o contrato de 
trabalho caduca nos termos gerais de direito, 
nomeadamente, verificando-se a 
impossibilidade superveniente, absoluta e 
definitiva de o trabalhador prestar o seu 
trabalho ou de a entidade empregadora o 
receber 
Daqui decorre que na aplicação da figura há 
que atender também ao disposto nos arts. 
790º e segs. do Cód. Civil, adiantando-se 
ainda nesse aresto que no domínio laboral 
surgem posições no sentido de que o carácter 
absoluto e definitivo da impossibilidade tem 
de ser analisado apenas no plano jurídico, 
abandonando-se o enfoque naturalístico, por 
forma a considerar verificada a caducidade 
em situações em que a impossibilidade, 
apesar de temporária, é tão longa que não se 
deve exigir ao empregador a manutenção do 
contrato de trabalho; ou que a 
impossibilidade, apesar de relativa, deva ser 
compaginada como absoluta, não sendo de 
exigir ao empregador que conceda, por 
exemplo, a um trabalhador que ficou 
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afectado, por doença natural, com 
incapacidade absoluta para o trabalho 
habitual, um outro posto de trabalho ou 
outras funções, que não exercidas 
anteriormente pelo trabalhador, mesmo que 
existentes na empresa. 
Entendendo Bernardo Lobo Xavier, Curso de 
Direito do Trabalho, pág. 463, "que devem 
considerar-se como casos de impossibilidade 
definitiva aqueles em que se comprove que a 
impossibilidade vai durar tanto tempo que 
não será exigível à empresa guardar futura e 
sempre incerta viabilização das relações 
contratuais. Será o caso, por exemplo, de um 
trabalhador condenado a longo tempo de 
prisão ou que se encontra doente há vários 
anos". 
Nas situações em que não haja fundamento 
válido para a caducidade do contrato de um 
trabalhador que se encontre preso, poderá 
então o empregador ao abrigo do disposto no 
artigo 143º nº 1 alínea a) contratar um outro 
trabalhador por tempo indeterminado 
enquanto durar aquela situação de prisão. 
Deste modo, se o crime praticado não teve 
relação com o vínculo laboral, se essa conduta 
não feriu de morte a tutela de confiança 
necessária entre empregador e trabalhador, 
se o tipo de trabalho que era exercido e o 
tempo de prisão efectiva aplicada não implica 
o desinteresse legítimo na prossecução 
daquele contrato de trabalho, se o 
empregador pode substituir aquele 
trabalhador por um outro enquanto aquela 
situação se mantiver, parece- me que o mais 
adequado é efectivamente enquadrar a 
situação no campo da suspensão do contrato 
de trabalho até porque a lógica subjacente à 
referida alínea j) é o combate ao absentismo 
voluntário do trabalhador e não puni-lo 
duplamente pela prática do crime, pelo qual 
ele já foi julgado e devidamente condenado. 
No caso em apreço, é a própria Ré 
empregadora que considera que o contrato de 
trabalho estava suspenso, alegando por 
exemplo que os valores indicados pelo Autor a 
título de retribuição correspondem aos 
vigentes "à data do despedimento do Autor e 
não aos vigentes aquando da suspensão do 
contrato de trabalho deste por impedimento 
prolongado resultante da sua prisão" e ainda 
que "a circunstância de ter processado ao 
Autor os recibos de vencimento, bem como o 
teor da correspondência datada do ano de 
2002 e 2003, consubstanciam um normal 
cumprimento do contrato de trabalho vigente 
entre o Autor e a Ré mas que se encontrava 
suspenso em virtude do impedimento 
prolongado daquele trabalhador". 
É verdade que como já ensinava o Prof. 
Alberto dos Reis, "Código de Processo Civil 
Anotado", Vol. V, Coimbra, 1952 pág. 95, o 
Juiz não está sujeito às alegações das partes 
no tocante à indagação, interpretação e 
aplicação das regras de direito, sendo ainda 
"que há-de entender-se que o preceito só vale 

quando se navegue dentro da mesma causa 
de pedir", mas a verdade é que no caso dos 
autos comungamos com a ideia defendida 
pela empregadora de que aquele contrato de 
trabalho estava suspenso. 
Ora, estando o contrato de trabalho suspenso 
tal acarreta face ao disposto no artigo 331º, 
nº 1, do C. T. que se mantêm os direitos, 
deveres e garantias das partes na medida em 
que não pressuponham a efectiva prestação 
do trabalho. 
Como salienta João Reis, Suspensão do 
contrato – dever de comunicação do 
impedimento, Questões Laborais nº 2, "não 
há dúvida de que o desaparecimento do dever 
de assiduidade é da essência da suspensão do 
contrato de trabalho". 
Conclui-se assim que não existindo tal dever 
de assiduidade no caso em apreço, enquanto 
durasse a situação de prisão do Autor, não é 
motivo válido o seu despedimento por 
violação desse dever». 

+++ 
A sentença ora transcrita permite-nos 
perceber a ampla discussão que tem havido 
no seio da doutrina e jurisprudência sobre a 
qualificação das faltas dadas pelo trabalhador 
por motivo de prisão. 
Ainda exemplificativo dessa discussão, o 
acórdão do STJ, de 04.06.2008, in 
www.dgsi.pt, nele se defendendo serem 
injustificadas as faltas dadas pelo trabalhador 
em consequência de ter estado preso 
preventivamente «ao assumir, naquelas 
condições, um dado comportamento – o qual, 
por indiciar a prática de um facto qualificado 
pelo ordenamento jurídico como 
consubstanciando um crime cuja gravidade, 
por entre os demais requisitos previstos na 
lei, ditou uma decisão jurisdicional de 
privação preventiva da liberdade – não se 
pode escamotear que o trabalhador 
«desconsiderou» a circunstância da 
possibilidade de uma das consequências da 
sua actuação poder ser a da privação da 
liberdade, com a inevitável impossibilidade de 
prestar o seu labor à entidade patronal». 
Por nós, reconhecendo o peso das diversas 
posições sobre a questão, sufragamos o 
entendimento do último aresto citado, na 
linha, aliás, da posição de Monteiro 
Fernandes, obra supra citada. 
Ou seja: 
O recorrido esteve preso, no período de 
12/11/2001 e até ao dia 26/02/2007, na 
sequência do processo-crime que correu 
termos na .ª Vara Criminal do Porto, com o nº 
…../01.2. 
Nesse processo, por acórdão da Relação do 
Porto de 19 de Novembro de 2003, transitado 
em julgado no dia 5 de Janeiro de 2004, o 
recorrido foi condenado pela prática de um 
crime de tráfico de estupefacientes, p. e p. no 
artigo 21º nº 1 do DL 15/93 de 22 de Janeiro 
na pena de sete anos de prisão e pela prática 
do crime de detenção ilegal de arma, p. e p. 
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no artigo 6° nº 1 da Lei 22/97 de 27/6, na 
redacção da Lei 98/2001, na pena de sete 
meses de prisão e, em cúmulo jurídico, foi 
condenado na pena única de sete anos e dois 
meses de prisão em cúmulo jurídico de penas. 
Assim as faltas dadas pelo recorrido, no 
citado período de 12.11.2001 a 26.02.2007, 
consideram-se injustificadas. 
Mas esta solução não resolve a questão. 
Na verdade, como tem sido doutrina e 
jurisprudência pacífica, os casos elencados no 
art. 396º, nº 3, do CT, nomeadamente na 
alínea g) – referentes a faltas injustificadas –, 
devem ser vistos à luz do nº 1 do mesmo 
artigo, ou seja, para constituírem justa causa 
de despedimento, essencial é que a sua 
ocorrência torne imediata e praticamente 
impossível a subsistência da relação de 
trabalho. 
Ora, nesta vertente, os factos apurados, 
nomeadamente no quadro de gestão pela 
recorrente de todo este processo e do seu 
relacionamento com o trabalhador, foram, e 
bem, analisados pela sentença da seguinte 
forma: 
«[...] 
E mesmo que se entendesse que o 
cumprimento de uma pena efectiva de prisão 
não acarreta a suspensão do contrato de 
trabalho, a verdade é que no caso dos autos 
há que ter em consideração que a 
empregadora durante anos absteve-se de 
instaurar um processo disciplinar ao Autor e 
pelo contrário só o instaurou quase dois 
meses após ele ter-se apresentado ao 
trabalho. 
Sendo certo que como explica Pedro Romano 
Martinez, Direito do Trabalho, 3ª edição, 
Almedina, pág. 492, a "relação laboral não 
pode ser encarada separadamente, dia a dia; 
ou seja, o contrato de trabalho não 
corresponde a uma prestação de trabalho 
independente em cada período de laboração. 
A execução continuada pressupõe uma 
identidade nos vários dias em que o 
trabalhador presta a sua actividade", não 
podendo nesta sede a ré empregadora 
esquecer todo o período de ausências ao 
trabalho do Autor para se limitar a um último 
período de faltas, imediatamente anterior ao 
seu regresso. 
No fundo, a Ré não despediu o Autor por ele 
ter faltado ao trabalho durante aqueles anos 
mas sim por ele ter pretendido voltar a 
trabalhar, o que configura uma manifesta 
situação de abuso de direito. 
O instituto do abuso do direito representa 
para Heinrich Ewald Hõerster 26 "A Parte 
Geral do Direito Civil Português: Teoria Geral 
do Direito Civil", Almedina, 1992, pág. 281, 
26 "o controlo institucional da ordem jurídica 
quanto ao exercício dos direitos subjectivos 
privados, garantindo a autenticidade das suas 
funções. Quer dizer, a lei considera, que a 
moderação voluntária no exercício de poderes 
é urna virtude na qual não se pode confiar em 

demasia. De resto, é uma característica do 
abuso do direito que este último, na 
aparência, até existe. Quem age em abuso de 
direito invoca um poder que formal ou 
aparentemente, lhe pertence, embora não 
tenha fundamento material". 
Por sua vez Paulo Mota Pinto no seu artigo, 
Sobre a proibição do comportamento 
contraditório "venire contra factum proprium”, 
no Direito Civil", Boletim da Faculdade de 
Direito de Coimbra, Volume Comemorativo do 
75° Tomo, dá nota que "a ideia de um limite à 
contradição do próprio comportamento deve 
ser recebida pelo Direito, tendo algo que ver 
com a função e mesmo o seu sentido 
profundos", salientando que uma das funções 
essenciais do Direito é sem dúvida assegurar 
expectativas. A tutela das expectativas das 
pessoas é essencial a uma ordenação que 
pretenda ter como efeito a estabilidade e a 
previsibilidade das acções", adiantando 
também que quer na doutrina, quer na 
jurisprudência, a proibição do comportamento 
contraditório configura já hoje um instituto 
perfeitamente autonomizado, enquadrado na 
proibição do abuso do direito. 
Referia-se já no Acórdão do STJ de 3 de Maio 
de 1990, in Boletim do Ministério da Justiça 
(BMJ) nº 397, 1990, que "o instituto mais 
claro do abuso de direito a que alude o artigo 
334º do C.Civil é a chamada conduta 
contraditória ("venire contra factum 
proprium") em combinação com o princípio da 
tutela da confiança, mas existem duas figuras 
próximas: a renúncia e a "neutralização do 
direito". 
Para que tal "neutralização do direito" se 
verifique é necessário que o titular de um 
direito deixe passar longo tempo sem o 
exercer e que, com base neste decurso do 
tempo e com base ainda numa particular 
conduta do dito titular ou noutras 
circunstâncias, a contraparte chegue à 
convicção justificada de que o direito já não 
será exercido". 
Em tal situação, a chamada "Verwirkung" ou 
"supressio", existe uma "neutralização" de um 
direito que durante muito tempo não se 
exerceu, tendo-se criado pela própria conduta 
uma expectativa legítima de que não iria ser 
exercido. 
Também assim Menezes Cordeiro, in "Da 
Alteração das Circunstâncias", AAFDL, 1987, 
pág. 60, considerando que essa modalidade 
de abuso de direito, a "surrectio" é a situação 
na qual uma pessoa vê surgir, na sua esfera, 
por força da boa fé (objectiva), uma posição 
jurídica que, de outro modo, não lhe 
assistiria, distinguindo-se da modalidade do 
"venire contra factum proprium" por nesta a 
pessoa assume uma atitude e, em momento 
posterior, outra atitude incompatível com a 
primeira. Salienta porém que no fundamental 
traduzem concretizações do princípio da 
protecção da confiança, sendo que a 
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discussão entre essas figuras é complexa e 
"podem aliás coincidir". 
O abuso do direito é do conhecimento oficioso 
pelo tribunal – neste sentido, entre outros, o 
Ac STJ 25/11/1999 Col. Jur. Tomo III. 
Relativamente às consequências jurídicas de 
tal comportamento, temos que como se refere 
no Acórdão do STJ de 28 de Novembro de 
1996, Col. Jur., S.T.J., ano IV (1996) tomo 
III, pág. 118, "tem as consequências do acto 
ilegítimo, podendo dar lugar a uma obrigação 
de indemnizar, à nulidade, legitimidade de 
posição e alongamento do prazo de prescrição 
e caducidade". No mesmo ver Coutinho de 
Abreu, "Do abuso de Direito", pág. 76, ao 
referir que "o abuso de direito é uma forma 
de antijuricidade ou ilicitude. As 
consequências, portanto, do comportamento 
abusivo têm de ser as mesmas de qualquer 
actuação sem direito, de todo o acto (ou 
omissão) ilícito" e Paulo Mota Pinto, artigo 
citado, pág. 305, ao considerar que o principal 
efeito proibição do venire contra factum 
proprium é o da inibição do exercício de 
poderes jurídicos ou direitos, em contradição 
com o comportamento anterior e que a 
proibição de comportamento contraditório 
torna ilegítima a conduta posterior. 
Por outro lado e mesmo que se entendesse 
não haver da parte da Ré um comportamento 
de abuso de direito, não nos podemos 
esquecer que todas e cada uma das situações 
previstas no nº 3 do artigo 396 têm de ser 
forçosamente conjugadas com o disposto nos 
nºs 1 e 2 do mesmo artigo, pelo que não é a 
simples prática pelo trabalhador de qualquer 
um desses comportamentos que levará 
automaticamente ao seu despedimento. 
Terá de continuar a aferir-se da gravidade e 
consequências da conduta, da inexigibilidade 
de continuação da relação laboral e mesmo na 
situação prevista na segunda parte dessa 
alínea g) ou seja a de ultrapassagem do 
número das faltas injustificadas, quer as 
seguidas, quer as interpoladas, aí prevista 
também não dispensa a análise dos 
pressupostos contidos no restante artigo a 
que respeita, pelo que não consubstancia uma 
qualquer situação objectiva de despedimento, 
apenas eximindo o empregador de ter de 
alegar e provar que essas faltas causaram 
prejuízos ou riscos graves para a empresa, o 
que convenhamos é totalmente diferente. 
Como se refere no citado Ac. Relação Lisboa 
de 6 de Abril de 2005, secundando Carlos 
Alberto L. Morais Antunes e Amadeu Francisco 
Ribeiro Guerra, Despedimento e Outras 
Formas de Cessação do Contrato e Trabalho, 
a mera ocorrência de faltas injustificadas não 
integra automática verificação de justa causa 
de despedimento. É que a verificação de mais 
de cinco faltas seguidas "não determina, só 
por si e objectivamente o despedimento do 
trabalhador. Torna-se necessário que a 
gravidade do comportamento pela sua 
reiteração, consequências, motivação, torne 

imediata e praticamente impossível a sua 
subsistência de relação de trabalho". 
No mesmo sentido v. o Acórdão da Relação do 
Porto, de 6 de Março de 2006, ao referir que 
"como tem sido pacificamente entendido pela 
jurisprudência e pela doutrina, a simples 
materialidade das faltas injustificadas ao 
trabalho durante certo número de dias não 
basta para que se considere preenchida a 
justa causa. 
Importa sempre formular um juízo – apelando 
para tanto ao critério geral de justa causa do 
nº 1 do art. 396° – sobre os efeitos reais e 
concretos, na relação de trabalho em apreço, 
da infracção praticada pelos recorrentes. 
Ou seja: é sempre necessário que o 
trabalhador tenha agido com culpa e que a 
gravidade e consequências do seu 
comportamento tornassem imediata e 
praticamente impossível a subsistência da 
relação de trabalho. 
Também nos termos do nº 2, do mesmo 
normativo, "para apreciação da justa causa 
deve atender-se, no quadro de gestão da 
empresa, ao grau de lesão dos interesses do 
empregador, ao carácter das relações entre 
as partes ou entre os trabalhadores e seus 
companheiros, e às demais circunstâncias 
que, no caso se mostrem relevantes". 
Adiantando-se ainda nesse Aresto que não 
tendo ficado provada qualquer perturbação 
causada à recorrida, reportada a tais faltas, e, 
neste contexto, não podemos concluir pela 
impossibilidade de manutenção da relação de 
trabalho, o que torna o despedimento ilícito – 
cf. art. 429°, alínea c), do CT.". 
Ora, se a Ré empregadora passou tanto 
tempo sem exercer o poder disciplinar contra 
o trabalhador, apesar de ele não comparecer 
ao trabalho, então é de concluir que a sua 
ausência não foi de tal modo significativa que 
venha agora a configurar uma situação de 
inexigibilidade de continuação do vínculo 
laboral. 
Verifico assim e por todas as razões expostas 
ser ilícito o despedimento do Autor, efectuado 
pela Ré». 
Concorda-se com a sentença, nesta parte. 
Na verdade, como resulta dos factos 
provados, a Direcção Geral dos Serviços 
Prisionais, a pedido escrito da ora Recorrente, 
remeteu-lhe o ofício nº 07183, com data de 
24 de Setembro de 2003 (ambos junto aos 
autos a fls. 551 e 552), onde, 
nomeadamente, a informava da aludida 
condenação do ora Recorrido, bem como 
dessa decisão ter sido"... interposto recurso 
encontrando-se os autos no Tribunal da 
Relação do Porto". 
Se concordamos com a recorrente, quando 
refere, nas suas conclusões, que diligenciou, 
então, no sentido de saber a situação do 
processo, o certo é que tal diligência terminou 
em 24.09.2003, pois, a partir dessa data, 
nada mais curou de saber. 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 351

Mais estranho, ainda, se pensarmos que logo 
nessa altura, 29.09.2003, a recorrente sabia 
não só que o recorrido, por sentença, tinha 
sido condenado em pena de 8 anos de prisão 
como sabia igualmente que dessa decisão 
tinha sido interposto recurso, encontrando-se 
o processo já pendente na Relação do Porto e, 
consequentemente, eminente uma decisão 
final definitiva, tal como sucedeu. 
Ou seja: 
No quadro de uma boa gestão empresarial 
como também no relacionamento leal, de boa 
fé, com os trabalhadores, concretamente o 
recorrido, é incompreensível que desde 
29.09.2003 até 26.02.2007, cerca de 3 anos 
e meio, tenha a recorrente permanecido 
indiferente à situação de ausência do 
recorrido e aos prejuízos que para ela 
advinham da mesma ausência do trabalhador 
ao serviço, apenas reagindo, disciplinarmente, 
quando o trabalhador se apresentou ao 
serviço, após o cumprimento da pena de 
prisão. 
Por isso, no que se concorda com a sentença, 
«no fundo, a Ré não despediu o Autor por ele 
ter faltado ao trabalho durante aqueles anos 
mas sim por ele ter pretendido voltar a 
trabalhar, o que configura uma manifesta 
situação de abuso de direito». 
Concluindo: 
Não merece censura a sentença recorrida, na 
parte em que concluiu pela inexistência de 
justa causa para o despedimento do 
recorrido. 

+++ 
4. Atento o exposto, e decidindo: 
Acorda-se em negar provimento ao recurso, 
confirmando-se a sentença recorrida, ainda 
que por fundamentação não inteiramente 
coincidente. 
Custas pela recorrente. 

+++ 
Porto, 19.10.09 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7104 
 
 
Reg. N.º 627 
Proc. N.º 747/04.2TTVFR.P1 
 

Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

 
B………. deduziu[1] contra C………., S.A. a 
presente acção declarativa, emergente de 
contrato individual de trabalho, com processo 
comum, pedindo que se: 

a) - Declare nula a sanção disciplinar de 12 
dias de suspensão com perda de retribuição 
aplicada pela R. à A. e por esta cumprida no 
período de 5 a 17 de Novembro de 2003 e, 
em consequência, pede a condenação da R. a 
anular todos os registos que dessa sanção 
disciplinar haja feito e a pagar à A. a quantia 
de € 1.096,03 (mil e noventa e seis euros e 
três cêntimos) a título de retribuição 
descontada em Novembro de 2003 por força 
daquela sanção disciplinar, bem como na 
quantia de € 296,44 (duzentos e noventa e 
seis euros e quarenta e quatro cêntimos) 
nesse mesmo mês igualmente descontada na 
retribuição da A.; 
b) - Decrete a ilicitude do despedimento da A. 
e, em consequência, que a R. seja condenada 
– apenas no que ao recurso [de apelação] 
interessa – a pagar-lhe a indemnização de 
antiguidade, pela qual veio a optar em sede 
de audiência de julgamento, bem como a 
pagar à A. a quantia de € 3.670,91 (três mil 
seiscentos e setenta euros e noventa e um 
cêntimos) a título de retribuições vencidas 
desde a data do despedimento e que a A. 
deixou de auferir até à data da propositura 
desta acção, bem como as prestações 
retributivas que a A. deixar de auferir desde 
essa data até à do trânsito em julgado da 
decisão do Tribunal; 
c) - Condene a R. a pagar à A.: 
1 - A quantia de € 30.000 (trinta mil euros) a 
título de indemnização pelos danos morais 
emergentes das condutas ilícitas da R. 
durante a execução do contrato de trabalho e 
do despedimento ilícito, bem como 
2 - Juros de mora, sobre as quantias pedidas, 
desde a data da citação até integral 
pagamento. 
Alega a A., para tanto e em síntese, que 
tendo sido admitida ao serviço da R. em 
1999-07-01 para, sob as suas ordens e 
instruções, exercer as funções de directora 
financeira e administrativa da empresa, 
auferindo retribuição em dinheiro e em 
espécie, constituída aquela por salário mensal 
e subsídio de alimentação e, esta, pela 
atribuição de um veículo automóvel de 
utilização irrestrita e com os custos 
suportados pela R., acabou por ser despedida 
ilicitamente por carta datada de 2004-01-30, 
na conclusão de processo disciplinar contra si 
instaurado, com alegação de justa causa. 
Mais alegou a A. a nulidade de tal processo 
disciplinar, uma vez que a R. não lhe facultou 
fotocópias das peças do mesmo nem teve em 
consideração a defesa apresentada pela A. na 
resposta à nota de culpa. Alega ainda a A. a 
caducidade processual e substantiva dos 
factos, nos termos do Art.º 372.º do Cód. do 
Trabalho, bem como a inexistência de justa 
causa de despedimento. Por último, alega a 
A. a ilicitude da sanção disciplinar de 12 dias 
de suspensão com perda de retribuição, por 
inexistência da infracção disciplinar e por 
desproporcionalidade, atento o disposto no 
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Art.º 27.º da LCT, vulgo do regime jurídico do 
contrato individual do trabalho, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 49 408, de 1969-11-24. 
Contestou a R., por impugnação e, tendo 
deduzido reconvenção, pediu que se condene 
a A. a pagar à R. as seguintes quantias: 
1) - € 5.000 (cinco mil euros) a título de 
indemnização pela doença causada à 
administradora D……….; 
2) - € 6.000 (seis mil euros) pela má imagem 
que a A. deu da R.; 
3) - € 19.932,50 (dezanove mil novecentos e 
trinta e dois euros e cinquenta cêntimos) pela 
necessidade de contratação de empresas para 
avaliar e corrigir os erros da A. e implementar 
o trabalho que a mesma não fez; 
4) - € 2.320 (dois mil trezentos e vinte euros) 
pela utilização abusiva do veículo automóvel 
Opel ………. de matrícula ..-..-NQ durante pelo 
menos 116 dias quando a A. estava de baixa; 
5) - O valor que se apurar em sede de 
execução de sentença [sic], pela utilização do 
cartão ………. por terceiros e durante o período 
de baixa, assim como da utilização da Via 
Verde e 
6) - Os juros que se vençam desde a data da 
notificação da reconvenção até efectivo 
pagamento. 
A A. respondeu à reconvenção, por 
impugnação. 
Foi proferido despacho saneador e foi 
dispensada a condensação do processo[2]. 
Pelo despacho de fls. 816 a 821[3] foi 
proferida decisão pela qual o Tribunal a quo 
considerou que a A. beneficiava de apoio 
judiciário. 
Inconformada com o assim decidido, interpôs 
a R. recurso de agravo, pedindo o 
desentranhamento da petição inicial, com o 
consequente arquivamento do processo, bem 
como a condenação da A. como litigante de 
má fé, tendo formulado a final as seguintes 
conclusões: 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
 
A A. apresentou a sua contra-alegação que 
concluiu pela confirmação do despacho 
impugnado. 
Tal recurso de agravo foi admitido pelo 
despacho de fls. 879[4], com subida diferida. 
Procedeu-se a julgamento com gravação da 
prova pessoal, tendo-se assentado os factos 
considerados provados e não provados pela 
forma constante do despacho de fls. 1178 a 
1228[5], que não suscitou qualquer 
reclamação. 
Proferida sentença, o Tribunal a quo: 
I – Julgou a acção parcialmente procedente, 
por provada, e em consequência: 
a) – Declarou nula a sanção disciplinar de 12 
dias de suspensão com perda de retribuição 
aplicada pela R. à A. e por esta cumprida no 
período de 5 a 17 de Novembro de 2003 e, 

em consequência, condenou a R. a anular 
todos os registos que dessa sanção disciplinar 
houvesse feito e a pagar à A. a quantia de € 
1.096,03 (mil e noventa e seis euros e três 
cêntimos) a título de retribuição descontada 
em Novembro de 2003 por força daquela 
sanção disciplinar, bem como na quantia de 
€296,44 (duzentos e noventa e seis euros e 
quarenta e quatro cêntimos) nesse mesmo 
mês igualmente descontada na retribuição da 
A.; 
b) – Declarou a ilicitude do despedimento da 
A. e, em consequência, condenou a R. a 
pagar à A. a quantia de: 
1 - € 3.571,85 (três mil quinhentos e setenta 
e um euros e oitenta e cinco cêntimos), por 
mês, a título de retribuição vencida nos trinta 
dias anteriores à propositura da acção 
(19/06/04), bem como todas as prestações 
retributivas que se vencerem, até à data do 
trânsito em julgado da sentença. 
2 - € 5.201,78 (cinco mil duzentos e um 
euros e setenta e oito cêntimos) por cada ano 
completo ou fracção de antiguidade, 
atendendo-se ainda a todo o tempo decorrido 
desde a data do despedimento até ao trânsito 
em julgado da decisão, computando-se as já 
vencidas, até à data da sentença, em € 
46.815,98 (quarenta e seis mil oitocentos e 
quinze euros e noventa e oito cêntimos), a 
título de indemnização. 
c) – Condenou a R. a pagar à A.: 
1 - A quantia de € 17.800,00 (dezassete mil e 
oitocentos euros), a título de danos morais 
emergentes das condutas ilícitas da R. 
durante a execução do contrato de trabalho e 
do despedimento ilícito. 
2 - Juros de mora à taxa legal, desde a 
citação até integral pagamento. 
II – Julgou a reconvenção parcialmente 
procedente, por provada, e em consequência: 
a) – Condenou a A. a pagar à R.: 
1 - A quantia de € 1.166,00 (mil cento e 
sessenta e seis euros) pela utilização do 
veículo automóvel durante o período de baixa, 
de 14 de Junho a 23 de Agosto, ambos de 
2002. 
2 - Juros de mora à taxa legal, desde a 
citação até integral pagamento. 
III – Condenou a R. como litigante de má fé: 
a) – Na multa de 10 (dez) UCs. e 
b) – No pagamento de € 5.000,00 (cinco mil 
euros) de indemnização a favor da A. pelos 
honorários que a conduta da R. obrigará a A. 
a pagar ao seu mandatário. 
Inconformada com o assim decidido, veio a R. 
interpôr recurso de apelação[6], invocando a 
nulidade da sentença na alegação e nas 
conclusões, pedindo a revogação da mesma 
sentença e a sua substituição por decisão que 
a absolva do pedido e da condenação como 
litigante de má fé e que condene a A. a 
pagar-lhe a totalidade do pedido 
reconvencional, invocando a fraca qualidade 
dos registos sonoros dos depoimentos 
prestados em julgamento, maxime, das 
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testemunhas E………. e F………., tendo 
formulado a final as seguintes – 329 
[transcritas em 60 páginas] – conclusões: 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
A A. apresentou a sua contra-alegação, 
pedindo a rejeição do recurso e a confirmação 
do julgado. 
O Exm.º Sr. Procurador-Geral Adjunto, nesta 
Relação, emitiu douto parecer no sentido de 
que não se deve conhecer as invocadas 
nulidades, deve rejeitar-se a impugnação da 
decisão proferida sobre a matéria de facto, 
entendendo também que a apelação merece 
parcial provimento. 
Nenhuma das partes tomou posição quanto 
ao teor de tal parecer. 
Admitido o recurso, foram colhidos os vistos 
legais. 
 
Cumpre decidir. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
Fundamentação. 
Sendo pelas conclusões do recurso que se 
delimita o respectivo objecto[7], como 
decorre das disposições conjugadas dos Art.ºs 
684.º, n.º 3 e 690.º, n.º 1, ambos do Cód. 
Proc. Civil, ex vi do disposto no Art.º 87.º, n.º 
1 do Cód. Proc. do Trabalho, salvo tratando-
se de matérias de conhecimento oficioso de 
que o Tribunal ad quem pode conhecer por 
sua iniciativa, o que não ocorre in casu, são 
dezasseis as questões a decidir nesta 
apelação, a saber: 
I – Questão prévia: qualidade dos registos 
sonoros. 
II – No agravo, o benefício do apoio judiciário 
da A. 
III – No agravo, a litigância de má fé da A. 
IV – Na apelação, a prolixidade das suas 329 
conclusões. 
V – As nulidades da sentença. 
VI – Alteração da matéria de facto.  
VII – Nulidade do processo disciplinar. 
VIII – Caducidade do procedimento disciplinar 
IX – Sanção de suspensão do trabalho por 12 
dias 
X – A licitude do despedimento. 
XI – A retribuição auferida pela A. 
XII – Retribuições vencidas e vincendas. 
XIII – Indemnização de antiguidade. 
XIV – Danos não patrimoniais. 
XV – O pedido reconvencional. 
XVI – Má fé. 
Questão prévia. 
A 1.ª questão.  
Trata-se de saber se, sendo de fraca 
qualidade os registos sonoros dos 
depoimentos produzidos em julgamento, 
maxime, das testemunhas E.......... e 

F.........., se deve ser ordenada a repetição do 
julgamento. 
Na verdade, ocupando o recurso de apelação 
189 págs., veio a recorrente referir na pág. 
189.ª, correspondente a fls. 1501 dos autos, 
a deficiência da gravação do depoimento da 
testemunha E………, nada referindo quanto ao 
registo do depoimento da testemunha F………. 
. 
No entanto, na alegação do recurso, a fls. 
1431 e 1432 e na conclusão PPPPPPPPPPPP da 
mesma peça processual, a fls. 1492, a 
apelante refere que a deficiência da gravação 
se reporta ao depoimento daquelas duas 
testemunhas. 
Refere a apelada na sua contra-alegação que 
a deficiência do registo sonoro dos 
depoimentos prestados em audiência se 
traduz numa nulidade da sentença, embora 
inominada, pelo que a sua arguição estaria 
sujeita às mesmas regras das nominadas; no 
entanto, não tendo elas sido invocadas no 
requerimento de interposição do recurso, 
dirigido ao Tribunal a quo, atento o disposto 
no Art.º 77.º do Cód. Proc. do Trabalho, a sua 
dedução é extemporânea, pelo que dela não 
se deve tomar conhecimento. Aliás, 
acrescenta, vendo-se da alegação da 
recorrente que tal deficiência nada afectou a 
interposição e fundamentação da apelação, o 
pedido de repetição do julgamento sempre 
deveria ser indeferido pois nenhuma 
influência teve na decisão de mérito. 
Vejamos. 
Versando o recurso a impugnação da decisão 
proferida sobre a matéria de facto, a 
deficiência do registo sonoro dos depoimentos 
prestados em audiência é questão de 
primordial importância, uma vez que, por 
regra, o impossibilita, de raiz. 
Por isso, procedemos ao exame e audição dos 
registos sonoros contidos nas 35 cassetes e 
num CD, com especial cautela e pormenor no 
que se reporta às cassetes onde se encontram 
gravados os depoimentos das duas referidas 
testemunhas, que são as cassetes numeradas 
de 9 a 19, ambas inclusive, tendo concluído 
que não ocorreu qualquer deficiência na 
gravação, contrariamente ao que foi alegado 
no corpo da alegação, na conclusão e no 
requerimento final do recurso de apelação, 
como acima se menciona. 
Na verdade, atento o estado actual de tais 
registos sonoros, não ocorreu qualquer 
deficiência na respectiva gravação, sendo os 
depoimentos perfeitamente audíveis, sem 
hiatos ou ruídos de fundo e com um bom nível 
de som. 
Assim e sem necessidade de mais 
considerações, não é de atender o pedido de 
repetição do julgamento, destarte 
improcedendo a conclusão PPPPPPPPPPPP do 
recurso de apelação, pelo que se indefere a 
invocada questão prévia. 
 
Agravo. 
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A 2.ª questão. 
Trata-se de saber se deve ser revogado o 
despacho pelo qual o Tribunal a quo 
considerou que a A. beneficiava de apoio 
judiciário, nestes autos. 
Previamente deve referir-se que o agravo 
deve ser conhecido, uma vez que a R., ora 
apelante, deu cumprimento ao disposto no 
Art.º 748.º, n.º 1 do Cód. Proc. Civil[8], na 
medida em que no final das conclusões, a fls. 
1497, manifestou tal interesse. 
Entrando, agora, no conhecimento da 
questão, vejamos o que adrede decidiu o 
despacho impugnado, cuja última parte se 
transcreve ipsis verbis: 
“…A A. apresentou o requerimento para 
concessão de apoio judiciário (fls. 209 e ss 
dos autos), nos serviços competentes da 
Segurança Social em 17/5/04, na modalidade 
de isenção de taxa de justiça e dos demais 
encargos do processo. 
A petição inicial deu entrada em 19/7/04 e foi 
à distribuição em 16/9/04. 
Em 16/6/04 foi proferida Decisão de proposta 
de indeferimento, tendo a mesma sido 
notificada à requerente em 9/7/04. 
Foi proferida decisão de indeferimento do 
pedido de apoio judiciário em 20/7/04, tendo 
sido notificada a requerente daquela decisão 
em 29/7/04. 
Preceitua o art. 26º, nº 1 do DL 30-E/00 de 
20/12 que “O prazo para a conclusão de 
procedimento administrativo e decisão sobre 
o pedido de apoio judiciário é de 30 dias“ e, 
refere no seu nº 2 “Decorrido o prazo referido 
no número anterior sem que tenha sido 
proferida uma decisão, considera-se deferido 
e concedido o pedido de apoio judiciário”. 
Por clareza de raciocínio e por similitude de 
situações, e por se tratar de um contributo 
esclarecido, passamos a transcrever partes do 
Ac. TRP, Processo nº 0550507, nº 
convencional JTRP00037973, de 18/4/05, 
votado por unanimidade e consultado em 
www.gdsi.pt, o qual, subscrevemos na 
íntegra, face. 
Diz-se naquele douto aresto que “Nesta 
matéria, a lei afastou-se do regime regra do 
direito administrativo, quer quanto ao prazo 
(que reduziu), quer quanto ao efeito da 
omissão de decisão nesse prazo (confere, o 
direito administrativo, ao interessado a 
faculdade de presumir indeferida a sua 
pretensão, para poder exercer o respectivo 
meio legal de impugnação, nos termos do art. 
109º, nºs 1 e 2 do C. do Procedimento 
Administrativo – adiante designado por C.P.A. 
e aplicável ao procedimento administrativo de 
concessão de apoio judiciário, ex vi, art. 22º 
da Lei 30-E/00).“ “É uma solução (escreve 
Salvador da Costa in “O Apoio Judiciário”, 5ª 
ed., pág. 166) que favorece o requerente da 
protecção jurídica, mas que é susceptível de 
objectivar, em razão da inércia ou da 
incapacidade de gestão da resolução dos 
pedidos em causa, a injustiça de ser 

concedido o benefício a quem dele realmente 
não carece, com encargos para todos os 
cidadãos contribuintes….” 
E prossegue aquele acórdão, “… o referido 
prazo de 30 dias (prazo de formação do 
deferimento tácito suspende-se, não só, aos 
sábados, domingos e feriados (CPA = 72º, nº 
1, al. b) e STA, de 30/9/97 e de 14/7/92, 
citados nas págs. 361 e 364 do CPA/Anot./5ª 
ed. de J. Botelho, A. Esteves e J. de Pinho), 
como também, durante a realização da 
audiência dos interessados, ou seja, durante o 
prazo de 10 dias que foi concedido ao 
requerente para se pronunciar acerca da 
proposta de decisão de indeferimento (CPA = 
100º, nº 3)….”. 
Ora, trazendo e aplicando aqueles 
ensinamentos ao caso dos autos verificamos 
que, aquando da prolação da decisão final do 
apoio judiciário (20/7/04), já tinham 
decorridos os 30 dias estipulados no art. 26º, 
nº 1 do DL 30-E/00, ocorrendo pois o 
deferimento tácito ou presumido, 
considerando-se deferido e concedido o 
pedido de apoio judiciário (formulado em 
17/5/04). 
Mas as particularidades do caso sub judice 
não se ficam por aqui. 
Registe-se que, quando em 9/7/04 a 
Segurança Social envia um ofício a notificar a 
requerida da Proposta de decisão de 
indeferimento, notificando-a em simultâneo 
para o facto de possuir o prazo de 10 dias 
úteis para se pronunciar sobre aquela 
proposta de indeferimento, aquele prazo dos 
30 dias (expurgados de sábados, domingos e 
feriados) já havia decorrido, pelo que não faz 
sentido fazer operar a referida suspensão dos 
10 dias a um prazo entretanto já decorrido, já 
esgotado. Como é óbvio, só existe 
possibilidade de suspender um prazo se ele 
ainda decorre. 
Por fim, compulsados os autos, deparamo-nos 
com outra perplexidade. Por ofício enviado 
pela Segurança Social à requerente em 
9/7/04 é esta notificada da Proposta de 
decisão de indeferimento, onde é igualmente 
informada que tem dez dias úteis para se 
pronunciar sobre aquela proposta (cfr. fls. 
228). 
Ora, no dia 20/7/04, antes daquele prazo de 
10 dias úteis terminar e mesmo antes da 
requerente se pronunciar (o que veio a fazer 
por requerimento datado de 22/7/04, entrado 
na Segurança Social em 26/7/04, tanto 
quanto è dado ver dos carimbos apostos – cfr. 
fls. 753 e ss dos autos), a Segurança Social 
profere Decisão de Indeferimento do pedido 
de apoio judiciário (sublinhado nosso). 
Face a todo o exposto considero que a 
requerente B………. beneficia de apoio 
judiciário.”. 
 
Esta decisão merece a nossa concordância. 
Estando todos de acordo com as normas 
aplicáveis, o único dissídio consiste em saber 
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se basta a Segurança Social proferir a 
proposta de decisão de indeferimento ou se 
tal proposta só produz efeitos jurídicos a 
partir da data da respectiva notificação. 
Cremos que é de adoptar esta segunda 
posição, por se tratar de declaração unilateral 
receptícia[9], tal como sucede com o 
despedimento, por exemplo. Na verdade, o 
entendimento contrário permitiria todo o tipo 
de abusos por parte da Administração, como 
sucede in casu, pois perante um prazo de 30 
dias não se pode subscrever um 
entendimento que permita deixar nas mãos 
da Segurança Social períodos de tempo, como 
o apontado, de 16 de Junho a 9 de Julho, isto 
é, na prática permitir-se-ia a inutilização de 
metade do prazo em causa, por meras razões 
de inércia dos serviços. E se a data da 
proposta da decisão e a da respectiva 
notificação estivessem separadas por prazo 
superior a 30 dias? 
Nem se diga que este entendimento deixa a 
Administração nas mãos dos requerentes do 
apoio judiciário, uma vez que existem regras 
que definem a data em que se considera a 
notificação efectuada. 
Em síntese, quando a A. foi notificada da 
proposta de decisão de indeferimento do seu 
pedido de apoio judiciário, já tal pedido 
estava tacitamente deferido, pelo que não 
concordamos com o relevo que a R. concede à 
omissão - da requerente - da menção da 
notificação de tal proposta de decisão de 
indeferimento, na petição inicial, o mesmo 
devendo dizer-se da falta de recurso da 
decisão da Segurança Social que indeferiu 
expressamente o pedido de apoio. 
Na verdade, o deferimento tácito já 
anteriormente estava formado e o pedido de 
apoio judiciário concedido, como decorre 
literalmente do disposto no Art.º 26.º, n.º 2 
da Lei n.º 30-E/2000, de 20 de Dezembro. 
É, assim, de confirmar o douto despacho 
recorrido. 
Termos em que improcedem as primeiras 
conclusões do agravo. 
 
A 3ª questão.  
Trata-se de saber, ainda no agravo, se a A. 
deve ser condenada como litigante de má fé, 
dada a postura que adoptou a propósito do 
incidente do apoio judiciário como a R. refere, 
nomeadamente, na conclusão FFF., do 
seguinte teor: 
ASSIM COMO A CONDENAÇÃO DA A. COMO 
LITIGANTE DE MÁ FÉ, POIS A A. VIOLOU O 
DEVER DE BOA FÉ PROCESSUAL, PREVISTO 
NO ART.º 266°-A DO CPC. 
Vejamos. 
Dispõe o Art.º 456.º do Cód. Proc. Civil: 
1. Tendo litigado de má fé, a parte será 
condenada em multa e numa indemnização à 
parte contrária, se esta a pedir.  
2. Diz-se litigante de má fé quem, com dolo 
ou negligência grave:  

a) Tiver deduzido pretensão ou oposição cuja 
falta de fundamento não devia ignorar;  
b) Tiver alterado a verdade dos factos ou 
omitido factos relevantes para a decisão da 
causa;  
c) Tiver praticado omissão grave do dever de 
cooperação;  
d) Tiver feito do processo ou dos meios 
processuais um uso manifestamente 
reprovável, com o fim de conseguir um 
objectivo ilegal, impedir a descoberta da 
verdade, entorpecer a acção da justiça ou 
protelar, sem fundamento sério, o trânsito em 
julgado da decisão.  
3. Independentemente do valor da causa e da 
sucumbência, é sempre admitido recurso, em 
um grau, da decisão que condene por 
litigância de má fé.  
Tem-se entendido que o instituto da má fé 
tem natureza processual, porque ligado às 
questões de ordem procedimental, de 
natureza pública e visa fazer o policiamento 
do processo, por contraposição aos valores 
materiais e aos fins da responsabilidade civil. 
Daí que, embora se destine a reparar os 
danos causados à parte vítima da má fé, tem 
sobretudo em vista e em primeiro lugar, fins 
de natureza pública, de polícia do processo, 
visando o funcionamento deste de acordo com 
os princípios da boa fé processual, por 
exemplo e fazendo-o operar através de actos 
que possibilitem alcançar a verdade dos 
factos e os valores materiais ínsitos no direito 
substantitvo. 
É por isso que se afirma que a má fé pode ser 
processual ou substantiva, conforme ofenda 
regras procedimentais, no primeiro caso, ou 
quando põe em causa os valores materiais 
prosseguidos pelo direito substantivo, no 
segundo. 
O instituto assim delineado opera através de 
sanções, sendo de natureza criminal para o 
prosseguimento dos fins públicos, através da 
multa e sendo de natureza civil para alcançar 
a reparação dos danos causados à parte 
vítima do comportamento de má fé, através 
da indemnização. 
Por outro lado, refere-se amiúde e 
corresponde à nossa prática judiciária, que os 
tribunais são por via de regra avessos à 
aplicação do instituto, certamente por razões 
históricas, mas também pela introdução de 
um ilícito cuja apreciação se pode traduzir 
muitas vezes no benefício do infractor, dada a 
demora acrescida que ocasiona, para mais 
nos casos em que a má fé resulta de um 
comportamento processual a raiar a chicana. 
Seja como for, parece que o instituto, 
operada a reforma processual civil de 
1995/1996, tornou menos apertada a sua 
aplicação, na medida em que as condutas 
tipificadoras de má fé exigem um 
comportamento imputável a título de dolo ou 
de negligência grave e não apenas a título de 
dolo, como anteriormente, assim se 
corrigindo entendimento diferente, anterior. 



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 356 

De qualquer modo, a condenação como 
litigante de má fé tem de ser sempre 
efectuada com a parcimónia devida. 
Na verdade, qualquer conduta imputável a 
título de negligência leve ou simples não deve 
ser sancionada à luz destas regras. Depois, a 
aplicação deverá ser efectuada em concreto, 
caso a caso, até para se verificar se os actos 
foram praticados com dolo ou negligência 
grave. Por último, é necessário atender à 
situação económica do lesante e do lesado 
com vista a determinar o montante da multa 
a aplicar[10]. 
In casu, a A. conseguiu obter ganho de causa 
no incidente do apoio judiciário. Sendo certo 
que poderia ter informado o Tribunal, logo na 
petição inicial, da proposta de decisão de 
indeferimento do seu pedido de apoio 
judiciário, a verdade é que tal pedido já se 
encontrava tacitamente deferido, pelo que 
nada de útil seria acrescentado ao processo 
se tal informação fosse prestada. Daí que não 
se possa considerar que a A. visou enganar o 
Tribunal, nem causou qualquer dano à R. Nem 
mesmo o interesse público se pode considerar 
atingido pois o instituto do deferimento tácito 
pressupõe que o legislador, ao criá-lo, 
ponderou os interesses em presença e, 
apesar de admitir que o erário público ficasse 
prejudicado em determinadas situações, nem 
por isso se demitiu de criar a regra do 
deferimento tácito, certamente com o escopo 
de incentivar a Administração a agir de forma 
célere. 
Seja como for, a A. agiu dentro dos limites 
impostos pela boa fé, pois exerceu um direito 
e não omitiu qualquer conduta processual 
juridicamente relevante, pelo que não deverá 
ser condenada como litigante de má fé. 
Improcedem, destarte, as restantes 
conclusões do recurso de agravo. 
 
4.ª questão. 
Trasta-se de saber na apelação se, dada a 
prolixidade das suas 329 conclusões, alíneas 
A. a QQQQQQQQQQQQQ., se deve a R., ora 
apelante, ser convidada a sintetizá-las, sob 
pena de não se conhecer o recurso, atento o 
disposto no Art.º 690.º, n.º 4 do Cód. Proc. 
Civil. 
Na verdade, apesar da extensão e 
complexidade, quer das questões de facto, 
quer das questões de direito, não parece 
muito curial que a alegação tenha 124 
páginas e que as conclusões, em número de 
329, ocupem as 60 páginas seguintes, isto é, 
que o 6.º volume do processo seja constituído 
apenas pelo recurso de apelação apresentado 
pela R. 
É sabido que o uso da informática veio 
facilitar a prática de abusos nesta matéria, 
reproduzindo na parte das conclusões o que 
se discorreu na alegação, da forma facilitada 
pela técnica do copy past, bastando introduzir 
números ou letras no início de cada período 
ou de cada parágrafo do texto da alegação e 

eliminando um ou outro, para dar a parecer 
que houve um esforço de síntese. 
Tal prática é ilegal, dificulta o contraditório do 
recorrido, bem como a actividade cognitiva do 
Tribunal ad quem. Por isso, estabelece o Art.º 
690.º, n.º 4 do Cód. Proc. Civil que o relator 
deve convidar o apelante a sintetizar as 
conclusões complexas, sob pena de não se 
conhecer o recurso. 
Acontece, porém, que a nossa prática 
judiciária vem revelando que tais convites 
vêm sendo entendidos como tal e não como 
ordens sob cominação, pois na maioria das 
situações o esforço de síntese não passa de 
meras alterações de pormenor para, 
simultaneamente, não se podendo afirmar 
que nada foi feito, manter tudo na mesma, o 
que se afirma por mero dever de ofício. 
Tal entendimento das coisas e respectiva 
prática, tolerados de algum modo pela nossa 
jurisprudência, tem conduzido a que por 
vezes se entenda o uso do convite como mera 
faculdade a usar caso a caso, se nisso se vir 
probabilidade de sucesso, e não como um 
dever jurídico. 
Aliás, o exercício de tal convite, exigindo o 
estabelecimento do contraditório nos termos 
do n.º 5 do mesmo Art.º 690.º do Cód. Proc. 
Civil, constituirá mais um motivo de 
morosidade do processo. 
Conjugando o tempo de pendência dos autos 
– a acção foi intentada em 2004-07-19 – com 
a forte probabilidade de insucesso do convite 
para a R. sintetizar as suas conclusões, 
entendemos que in casu não é de formular o 
referido convite[11]. 
 
As nulidades da sentença. 
A 5.ª questão. 
Trata-se de saber se a sentença é nula. 
Na verdade, segundo a R. refere em várias 
conclusões do recurso, a sentença é nula. 
Atentemos no seu teor: 
NNNNNNNNN. Estamos aqui perante uma 
caso de omissão de pronúncia.  
IIIIIIIIIIII. Assim é manifesto que a douta 
sentença peca por várias irregularidades, 
nomeadamente contradição entre o que foi 
provado em sede de julgamento e o que foi 
dado como provado.  
XXXXXXXXXXXX. Há contradição entre aquilo 
que é dito em audiência de Julgamento e 
aquilo que é dado como provado.  
YYYYYYYYYYYY. Aliás há contradição entre a 
própria matéria dada como provada.  
FFFFFFFFFFFFF. Há contradição entre a 
matéria dada como provada e a decisão final.  
OOOOOOOOOOOOO. Violou ainda o disposto 
nos art°s 514°, 515°, 516°, 519°, 659°, nº3, 
do CPP, além do princípio da imparcialidade e 
da descoberta da verdade material;  
PPPPPPPPPPPPP. Sendo assim nula a sentença 
nos termos do disposto no art° 668°, n° 1, 
AI. b) e c) do CPC. 
Vejamos. 
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As nulidades podem ser processuais, se 
derivam de actos ou omissões que foram 
praticados antes da prolação da sentença; 
podem também ser da sentença, se derivam 
de actos ou omissões praticados pelo Juiz na 
sentença. 
Aquelas, constituindo anomalia do 
processado, devem ser conhecidas no 
Tribunal onde ocorreram e, discordando-se do 
despacho que as conhecer, pode este ser 
impugnado através de recurso de agravo. 
Porém, as nulidades da sentença, tendo sido 
praticadas pelo Juiz, podem ser invocadas no 
requerimento de interposição do recurso 
[dirigido ao Juiz do Tribunal a quo, para que 
este tenha a possibilidade de sobre elas se 
pronunciar, indeferindo-as ou suprindo-as] e 
não na alegação [dirigida aos Juízes do 
Tribunal ad quem], como dispõe o Art.º 77.º, 
n.º 1 do Cód. Proc. do Trabalho, sob pena de 
delas não se poder conhecer, por 
extemporaneidade[12]. 
No entanto, recentemente, o Tribunal 
Constitucional, pelo seu Acórdão n.º 
304/2005, de 2005-06-08, proferido no Proc. 
n.º 413/04 decidiu, nomeadamente, o 
seguinte: 
Julgar inconstitucional, por violação do 
princípio da proporcionalidade (artigo 18.º, 
n.ºs. 2 e 3), com referência aos n.ºs. 1 e 4 do 
artigo 20.º da Constituição, a norma do n.º 1 
do artigo 77.º do Código de Processo do 
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
480/99, de 9 de Novembro [que corresponde, 
com alterações, ao Art.º 72.º, n.º 1 do Cód. 
Proc. do Trabalho de 1981], na interpretação 
segundo a qual o tribunal superior não pode 
conhecer das nulidades da sentença que o 
recorrente invocou numa peça única, 
contendo a declaração de interposição do 
recurso com referência a que se apresenta 
arguição de nulidades da sentença e 
alegações e, expressa e separadamente, a 
concretização das nulidades e as alegações, 
apenas porque o recorrente inseriu tal 
concretização após o endereço ao tribunal 
superior[13]. 
In casu, a R., ora apelante, não invocou as 
nulidades da sentença no requerimento de 
interposição do recurso, dirigido ao Tribunal a 
quo, que aliás nem apresentou, mas apenas 
na peça – alegação e conclusões – dirigida 
aos Juízes Desembargadores. Daí que não 
tenha dado possibilidade àquele Tribunal de 
as suprir, assim incumprindo o disposto no 
Art.º 77.º, n.º 1 do Cód. Proc. do Trabalho. 
Tal significa que a dedução das nulidades da 
sentença foi efectuada extemporaneamente, 
pelo que delas não podemos tomar 
conhecimento. 
 
Matéria de facto. 
A 6.ª questão. 
Trata-se de saber se deve ser alterada a 
matéria de facto, conforme pretende a 
apelante. 

Ora, dispõe o Art.º 690.º-A, n.ºs 1 e 2 do 
Cód. Proc. Civil, o seguinte: 
1. Quando se impugne a decisão proferida 
sobre a matéria de facto, deve o recorrente 
obrigatoriamente especificar, sob pena de 
rejeição:  
a) Quais os concretos pontos de facto que 
considera incorrectamente julgados;  
b) Quais os concretos meios probatórios, 
constantes do processo ou de registo ou 
gravação nele realizada, que impunham 
decisão sobre os pontos da matéria de facto 
impugnados diversa da recorrida.  
2 - No caso previsto na alínea b) do número 
anterior, quando os meios probatórios 
invocados como fundamento do erro na 
apreciação das provas tenham sido gravados, 
incumbe ainda ao recorrente, sob pena de 
rejeição do recurso, indicar os depoimentos 
em que se funda, por referência ao assinalado 
na acta, nos termos do disposto no n.º 2 do 
artigo 522.º-C[14].  
Por sua vez, estabelece o n.º 2 do Art.º 
522.º-C do mesmo diploma, o seguinte: 
2 - Quando haja lugar a registo áudio ou 
vídeo, deve ser assinalado na acta o início e o 
termo da gravação de cada depoimento, 
informação ou esclarecimento[15].  
Destas normas decorre que, pretendendo a 
parte impugnar a decisão proferida sobre a 
matéria de facto, deve manifestar tal intenção 
no corpo da alegação e a final formular as 
correspondentes conclusões, isto é, as 
correspondentes asserções sintéticas, 
indicando os concretos pontos de facto de que 
discorda e em que sentido deve ser efectuada 
a alteração pretendida. Por outro lado, deve 
indicar, com referência a cada concreto ponto 
de facto, quais os concretos meios de prova 
que, a seu ver, impõem a pretendida 
alteração e, tratando-se de gravação, deve 
indicar ainda os passos concretos do registo 
sonoro onde constam os depoimentos que 
sustentam o erro de julgamento dos 
concretos pontos de facto. 
Tais indicações têm de ser feitas caso a caso, 
pois a análise e decisão do Tribunal da 
Relação é feita ponto de facto por ponto de 
facto, com referência aos meios de prova 
relativos a cada um deles e, dentro destes, 
com referência aos trechos concretos dos 
depoimentos que demandam a alteração, bem 
como documentos, sendo caso disso, atenta a 
óptica do recorrente. 
Trata-se de conhecimento atomístico pois o 
legislador previu e regulou o duplo grau de 
jurisdição em matéria de facto para prevenir 
erros pontuais – excepcionais – do 
julgamento da matéria de facto e não a sua 
repetição global, tanto no que respeita ao seu 
objecto, pontos de facto, como no que 
concerne aos meios de prova disponíveis nos 
autos. 
Repare-se no seguinte passo do proémio do 
diploma que criou a figura – Decreto-Lei n.º 
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39/95, de 15 de Fevereiro – que se 
transcreve ipsis verbis: 
A garantia do duplo grau de jurisdição em 
sede de matéria de facto nunca poderá 
envolver, pela própria natureza das coisas, a 
reapreciação sistemática e global de toda a 
prova produzida em audiência - visando 
apenas a detecção e correcção de pontuais, 
concretos e seguramente excepcionais erros 
de julgamento, incidindo sobre pontos 
determinados da matéria de facto, que o 
recorrente sempre terá o ónus de apontar 
claramente e fundamentar na sua minuta de 
recurso. 
Não poderá, deste modo, em nenhuma 
circunstância, admitir-se como sendo lícito ao 
recorrente que este se limitasse a atacar, de 
forma genérica e global, a decisão de facto, 
pedindo, pura e simplesmente, a reapreciação 
de toda a prova produzida em 1.ª instância, 
manifestando genérica discordância com o 
decidido. 
A consagração desta nova garantia das partes 
no processo civil implica naturalmente a 
criação de um específico ónus de alegação do 
recorrente, no que respeita à delimitação do 
objecto do recurso e à respectiva 
fundamentação. 
Este especial ónus de alegação, a cargo do 
recorrente, decorre, aliás, dos princípios 
estruturantes da cooperação e da lealdade e 
boa fé processuais, assegurando, em última 
análise, a seriedade do próprio recurso 
intentado e obviando a que o alargamento 
dos poderes cognitivos das relações 
(resultante da nova redacção do artigo 712.°) 
- e a consequente ampliação das 
possibilidades de impugnação das decisões 
proferidas cm 1.ª instância - possa ser 
utilizado para fins puramente dilatórios, 
visando apenas o protelamento do trânsito 
em julgado de uma decisão 
inquestionavelmente correcta. 
Daí que se estabeleça, no artigo 690.º-A, que 
o re-corrente deve, sob pena de rejeição do 
recurso, para além de delimitar com toda a 
precisão os concretos pontos da decisão que 
pretende questionar, motivar o seu recurso 
através da transcrição [actualmente, depois 
da redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 
183/2000, de 10 de Agosto, a transcrição foi 
substituída pela indicação, por referência ao 
constante da acta de julgamento] das 
passagens da gravação que reproduzam os 
meios de prova que, no seu entendimento, 
impunham diversa decisão sobre a matéria de 
facto. 
Daí que o nosso mais Alto Tribunal venha 
entendendo, por exemplo, o seguinte: 
“Limitando-se o recorrente, no recurso em 
que pretende impugnar a matéria de facto, a 
efectuar uma apreciação crítica da prova, sem 
aludir aos pontos de facto que considera 
incorrectamente decididos, nem identificar as 
passagens da gravação da prova em que se 
funda a sua pretensão, juntando apenas em 

anexo um documento onde se encontram 
transcritos [actualmente, depois da redacção 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 183/2000, de 
10 de Agosto, a transcrição foi substituída 
pela indicação, por referência ao constante da 
acta de julgamento] todos os depoimentos 
das testemunhas por si apresentadas em 
audiência, deve entender-se não cumpriu 
minimamente o ónus que lhe impunha o 
690º-A do Código de Processo Civil, não se 
justificando, por isso, o convite para 
completamento ou aperfeiçoamento da 
alegação.”[16]. 
In casu, a apelante desenvolveu a sua peça 
recursória por 189 páginas, repetindo e 
comentando, na sua óptica, o que se passou 
em julgamento, referindo pontos concretos da 
matéria de facto, umas vezes e, no mais, 
discorrendo de forma genérica sobre a prova 
efectuada, tecendo comentários acerca da 
probidade das testemunhas e apodando de 
parcial a decisão da matéria de facto 
empreendida pelo Tribunal a quo, numa 
amálgama que torna quase hercúleo o esforço 
necessário para descortinar o que 
verdadeiramente integra o objecto da 
impugnação. É que a prolixidade das 
conclusões têm a sua matriz, ainda mais 
acentuada, na alegação do recurso 
Quanto à indicação dos concretos meios de 
prova que demandam a alteração de cada 
concreto ponto de facto, por referência ao 
passo concreto da gravação, o recurso omite 
completamente o cumprimento de tal ónus. 
Ora, tal menção, prevista no n.º 2 do Art.º 
690.º-A do Cód. Proc. Civil, na redacção 
introduzida pelo Decreto-Lei n.º 183/2000, de 
10 de Agosto, é absolutamente indispensável, 
não bastando referir que o depoimento se 
encontra registado na cassete n.º 1 ou na 
cassete n.º 2. Repare-se, por exemplo, que o 
depoimento da testemunha E………. se 
encontra gravado nas cassetes n.ºs 10 a 19, 
pelo que o cumprimento do referido ónus não 
se basta com a indicação genérica de que o 
seu depoimento se encontra registado nas 
cassetes com os números indicados. Na 
verdade, o seu cumprimento implica a 
indicação concreta das passagens da 
gravação, como refere no proémio do 
Decreto-Lei n.º 39/95, de 15 de Fevereiro, 
pelo que a indicação genérica de que o 
depoimento se encontra gravado nas cassetes 
que têm determinados números, não satisfaz 
tal ónus. 
O exposto significa que para cada ponto de 
facto, de que o recorrente discorda, para além 
da sua indicação, impõe-se a necessidade de 
indicar o sentido da alteração pretendida; 
para além disso, deve indicar os passos 
concretos dos registos sonoros de cada um 
dos depoimentos que fundam a pretensão da 
alteração do ponto de facto concreto, sempre 
ponto por ponto, permitindo ao Tribunal de 
recurso o conhecimento casuístico da decisão 
da matéria de facto. 
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In casu, a nosso ver, a R., ora apelante não 
deu cumprimento a tais ónus, o que implica a 
rejeição do recurso, nesta parte, como resulta 
expressamente do disposto no Art.º 690.º-A, 
n.ºs 1, corpo, in fine e 2, do Cód. Proc. Civil. 
No entanto, mesmo que tais ónus tivessem 
sido observados, certo é que não poderíamos 
tomar conhecimento do recurso, nesta parte. 
É que, bem vistas a alegação e as conclusões 
da apelação, a recorrente pretende a 
repetição integral do julgamento.  
Em primeiro lugar e como se referiu na 
decisão de questão anterior, a recorrente já 
pretendeu a repetição integral do julgamento 
invocando, para o efeito, a falta de qualidade 
– graves deficiências – do registo sonoro do 
depoimento das testemunhas, principalmente 
de E………., a fls. 1501, mas principalmente de 
E……… e F………., na alegação, a fls. 1431 e 
1432 e na conclusão PPPPPPPPPPPP quando, 
afinal, os registos sonoros, para além de 
audíveis, são de boa qualidade. 
Por outro lado, pretendendo dar cumprimento 
ao ónus de indicação dos meios de prova em 
que se estriba o seu recurso da matéria de 
facto, em vez de o fazer ponto de facto por 
ponto de facto, discriminadamente e na 
alegação, mas sobretudo nas conclusões, a 
apelante indicou depois do fim das 
conclusões, todos os depoimentos prestados 
em audiência, com excepção do depoimento 
de parte do Administrador da R. P………. e do 
depoimento da testemunha T………., mãe da A. 
Porém, a apelante invocou na alegação o 
referido depoimento de parte, como se vê de 
fls. 1318 e 1337, bem como o depoimento 
desta testemunha, como consta a fls. 1336, 
isto é, a R. pretende a repetição do 
julgamento, em toda a sua extensão, 
portanto, abancando todos os depoimentos 
que foram produzidos perante o Tribunal do 
Trabalho. 
Ora, tendo o duplo grau de jurisdição da 
matéria de facto cunho marcadamente 
excepcional, visando atacar pontuais erros de 
julgamento, a reapreciação em 2.ª instância 
de toda a prova produzida perante o Tribunal 
a quo, está fora do âmbito do nosso sistema 
de impugnação da matéria de facto, atento o 
escopo do legislador, vazado no proémio do 
diploma que parcialmente acima foi transcrito. 
Pois, pretendendo-se que o recurso da 
matéria de facto não causasse qualquer 
inconveniente à celeridade normal dos 
processos, o caso dos autos, dada a sua 
extensão e complexidade, documenta bem as 
preocupações do legislador. 
Em síntese, porque ilegal, não se toma 
conhecimento do recurso, na parte em que a 
R. impugna a decisão proferida sobre a 
matéria de facto. 
De qualquer forma, se obstáculos não 
existissem ao referido conhecimento do 
recurso, sempre diríamos que a Relação pode 
alterar a matéria de facto dentro dos limites 

estabelecidos pelo disposto no Art.º 712.º, 
n.ºs 1 e 2 do Cód. Proc. Civil.  
No entanto, tal actividade sempre teria de ser 
levada a cabo com a parcimónia devida.  
Na verdade, o contacto directo com os 
depoentes em audiência permite colher 
impressões do comportamento de cada um 
deles que habilitam o Juiz a concluir pela 
veracidade ou não dos respectivos 
depoimentos, o que é impossível de transmitir 
através da reprodução dos registos sonoros. 
E, mesmo relativamente ao registo vídeo, a 
sua reprodução não possibilita a interacção da 
pergunta-resposta, típica do diálogo da 
audiência, ficando os Juízes numa posição 
passiva ou estática, tendo de se conformar 
com o material que lhes é dado, pois não 
podem pedir esclarecimentos, por exemplo. 
De qualquer forma, sendo os nossos registos 
apenas sonoros, a sua falibilidade é muito 
maior. 
É por isso que se tem entendido que o 
Tribunal da Relação só deve alterar a matéria 
de facto nos casos de manifesta e clamorosa 
desconformidade dos factos assentes com os 
meios de prova disponibilizados nos autos, 
dando assim prevalência ao principío da 
oralidade, da prova livre e da imediação[17]. 
Ora, in casu, vistos os documentos juntos aos 
autos e os depoimentos constantes dos 
registos sonoros, nomeadamente os 
produzidos pelas testemunhas E.......... e 
F.........., comparados com a decisão da 
matéria de facto e respectiva fundamentação 
constante do despacho de fls. 1178 a 1227 – 
que não foi objecto de qualquer reclamação, 
como se vê de fls. 1228 e ss., todas do 5.º 
volume – sempre concluiríamos que o 
Tribunal a quo decidiu de acordo com a sua 
convicção, com isenção, estando a sua 
decisão perfeitamente suportada pelo 
depoimento de todas as testemunhas, com 
excepção de um, que foi incoerente, sendo os 
restantes coerentes, esclarecedores no 
domínio do seu conhecimento e convincentes. 
Em conclusão, se obstáculos não existissem 
ao conhecimento do recurso, nesta parte, 
certo é que ele, mesmo assim, não poderia 
proceder. 
Aliás, por exemplo, a pretensão de que se dê 
como provado que a A. foi admitida ao serviço 
da R. mediante contrato de trabalho a termo, 
quando foi dado como provado que a A. foi 
admitida mediante contrato de trabalho, sem 
mais, sempre teria de improceder. Na 
verdade, não existindo prova documental do 
contrato de trabalho a termo, ou seja, do 
próprio contrato [no sentido de documento], 
quando estamos perante um caso em que a 
lei exige prova documental, tal falta não pode 
ser suprida por prova testemunhal, como tudo 
resulta do disposto nos Art.ºs 219.º, 220.º e 
393.º, n.º 1, todos do Cód. Civil e no Art.º 
42.º, n.º 1 do regime jurídico aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 64-A/89, de 27 de Fevereiro. 
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No entanto e como se deixou aditado à 
respectiva lista supra, sempre importaria dar 
como provado o conteúdo da nota de culpa do 
processo disciplinar que conduziu ao 
despedimento da A., pelo interesse que 
apresenta para o conhecimento do mérito. 
De qualquer modo, como anteriormente se 
referiu e porque ilegal, não se toma 
conhecimento do recurso, na parte em que a 
R. impugna a decisão proferida sobre a 
matéria de facto, assim improcedendo as 
respectivas conclusões. 
Daí que na apreciação das questões seguintes 
apenas se vá atender aos factos acima dados 
como provados. 
 
O Direito. 
A 7.ª questão. 
Trata-se de saber se se verifica a nulidade do 
último processo disciplinar por violação do 
princípio do contraditório. 
Na verdade, a R. refere na conclusão YYYY., o 
seguinte: 
Não se entende muito bem porque é que o 
Tribunal a quo considerou que não foi 
respeitado o princípio do contraditório, por 
um lado, porque a R. cumpriu todos os 
formalismos legais, por outro lado, porque a 
A. respondeu à nota de culpa, mas, optou por 
não requerer a inquirição de testemunhas, ou 
quaisquer outros meios de prova, porque 
assim o entendeu. 
Cremos que a recorrente se reporta à 
seguinte passagem da sentença: 
“…Compulsada a nota de culpa verifica-se que 
a mesma contém a descrição dos factos 
imputados à trabalhadora, identificando o 
tempo, modo e lugar onde ocorreram, 
obedecendo a decisão, nesta parte, aos 
requisitos legalmente exigidos. Também a 
decisão se mostra fundamentada em factos 
para os quais remete. O que a decisão 
efectivamente não demonstra é que foi tida 
em consideração a defesa apresentada pela 
A.. A decisão em crise, em momento algum 
mostra que ponderou as razões factuais e de 
direito aduzidas pela A. na sua resposta à 
nota de culpa ou, pelo menos que, não 
obstante ter analisado as mesmas, concluiu 
que “… para as razões invocadas a A. não 
apresentou qualquer prova, pelo que não 
podiam ser atendidas, as razões de facto e as 
de direito não tinham fundamento”, conforme 
alega em sede de contestação no seu art. 
269º. Na decisão final efectivamente a R. não 
demonstra que teve em consideração as 
razões de facto e de direito alegadas pela A. 
na resposta à nota de culpa, nem que mais 
não seja para afastar a bondade das mesmas 
(como tardiamente faz em sede de 
contestação), pelo que se conclui pela 
violação do princípio do contraditório, o que 
nos termos do disposto nos arts. 413º, 415º, 
nº 2 e 430º, nºs 1 e 2, als. b) e c) do CT. 
acarreta nulidade do processo disciplinar, o 
que leva à ilicitude do despedimento…”. 

A decisão final do Processo disciplinar é do 
seguinte teor, conforme vem provado: 
“… Em posse do processo disciplinar mandado 
instaurar contra a trabalhadora, B………., visto 
este e analisadas as respectivas conclusões, 
verifica-se que: 
Todas as acusações constantes da nota de 
culpa, que aqui se dá por integralmente 
reproduzida, foram dadas como provadas. 
A trabalhadora cometeu as infracções 
previstas nas alíneas a), d), e) e m) do nº. 3 
do Artº. 396º do Código do Trabalho. Violou 
também o Artº. 121º, nº 1, alíneas a), c), d) 
e g) também do Código do Trabalho. Estes 
comportamentos, atenta a culpa do agente e 
a sua gravidade e consequências, 
impossibilitaram a subsistência do vínculo 
laboral, constituindo por isso fundamento 
legal para o despedimento com justa causa. 
Tudo visto a Administração da C………., S.A., 
no uso do seu poder disciplinar, decide pelo 
despedimento imediato da Trabalhadora 
B………., com justa causa, com os 
fundamentos invocados…”. 
Ora, sendo estes os elementos a considerar 
para a decisão da presente questão, parece 
claro que na decisão de despedimento se 
atendeu, na respectiva fundamentação, aos 
elementos constantes da nota de culpa, 
nenhuma menção sendo feita às razões de 
facto e de direito vertidas na respectiva 
resposta. 
No entanto, segundo cremos, tal omissão não 
integra violação do princípio do contraditório, 
uma vez que este se consubstancia no 
princípio da audiência do arguido, o qual se 
traduz na resposta à nota de culpa e na 
instrução das diligências probatórias por ele 
requeridas, como se tem entendido[18], 
sendo certo que a A. apresentou a referida 
resposta, mas não arrolou testemunhas. 
Claro que a decisão do processo disciplinar 
deveria atender também às razões 
expendidas pela arguida, sem que a sua 
omissão constitua uma nulidade do processo 
disciplinar, pois não está prevista em 
qualquer alínea do n.º 2 do Art.º 430.º do 
Cód. do Trabalho, podendo constituir uma 
irregularidade da decisão, em si, mas que não 
afecta a regularidade do processo disciplinar. 
Assim, procedendo as respectivas conclusões 
da apelação, declara-se não verificada a 
nulidade do referido processo disciplinar. 
 
A 8.ª questão. 
Trata-se de saber se não se verifica a 
caducidade do procedimento disciplinar, como 
a recorrente entende nas conclusões EEEEE. e 
ss. 
Na verdade, na sentença considerou-se que 
se verificou “...a caducidade processual e 
substantiva dos factos, nos termos do art. 
372º do C.T.”, sendo irrelevante a 
continuidade dos factos, pois o procedimento 
disciplinar iniciado em Dezembro de 2003 
teve por objecto factos ocorridos desde 2003-



Texto Integral 
Boletim nº 35 

 

 361

06-12, quando anteriormente havia sido 
instaurado outro processo disciplinar à A. que 
não incluiu aqueles factos, sendo a respectiva 
nota de culpa de 2003-10-10. 
Ora, independentemente da natureza 
continuada ou não da infracção ou das 
infracções, certo é que a não inclusão dos 
factos constantes do procedimento disciplinar 
iniciado em Dezembro no processo disciplinar 
anterior, fez precludir o direito de perseguir 
disciplinarmente tais factos. Pois, se a R. os 
considerasse reprováveis deveria tê-los 
incluído logo no primeiro processo, sob pena 
de violação do princípio da confiança 
disciplinar, por banda da A., se assim nos 
podemos expressar. Quer dizer, não tendo a 
R. incluído os factos entretanto ocorridos na 
nota de culpa de 2003-10-10, ficou precludido 
o seu direito de os perseguir disciplinarmente 
em futuro procedimento pelo que, nessa 
medida, improcede, embora por fundamentos 
não totalmente coincidentes, a questão 
colocada e as conclusões EEEEE. e ss.  
 
A 9.ª questão. 
Trata-se de saber se foi lícita a aplicação da 
sanção de suspensão do trabalho por 12 dias. 
O Tribunal a quo considerou nula tal sanção, 
sendo a seguinte a respectiva 
fundamentação: 
“… Quanto a esta questão resultaram 
provados os factos ínsitos a 133º e ss. dos 
factos provados. Na nota de culpa referente a 
esta infracção imputam-se à A. certas 
condutas (cfr. facto provado sob o nº 133º) 
como integradoras de infracção disciplinar. 
Não se percebe como podem tais 
comportamentos imputados à A. ser passíveis 
de sanção disciplinar. Vejamos. É a própria R. 
que exige que a A. deixe a sala de reuniões 
quando necessita desta sala para, 
justamente, efectuar reuniões ou outros actos 
a que a A. não deva estar presente. Aquela 
sala era o local designado pela R. como local 
de trabalho da A., por a R. invocar que o seu 
gabinete (o que não se provou) estava em 
obras. Não se provou que a R. destinasse 
qualquer outro local à A. quando esta tinha 
que abandonar a sala de reuniões por estar a 
ser precisa para outras funções. Assim, não 
pode a R. pretender agora extrair certas 
consequências, nomeadamente, o 
cometimento de infracção disciplinar por parte 
da A., pelas condutas constantes da nota de 
culpa em causa, quando é a própria R. que 
voluntariamente coloca a A. naquelas 
situações. 
Resulta incontornável da panóplia de factos 
provados que a R. colocou voluntária e 
dolosamente a A. numa situação que não lhe 
permitia desempenhar as funções que lhe 
atribuiu, ao não lhe proporcionar condições de 
trabalho, mormente físicas (gabinete próprio, 
mobiliário, meios informáticos – cfr. a título 
de exemplo, factos provados sob os nºs 20 a 
22, 26, 213 - situação em que a A. foi 

contratada -, 28 a 30, 34, 36, 39 a 42, 54, 
61, 70, 84 a 86, 89, 102, 106 a 115, 121, 
134 e ss., 157 a 159, 172, 179, 181, 188). 
Termos em que se conclui que é de declarar 
ilícita, por inexistência de infracção disciplinar, 
a suspensão aplicada à A., sendo a mesma 
desproporcional e descabida. 
Mais se apurou que R. não comunicou à A. o 
dia em que se iniciaria o cumprimento da 
referida sanção de suspensão, pelo que é de 
considerar legítima a interpretação que a A. 
fez, ao interpretar a comunicação daquela 
decisão disciplinar como implicando o início da 
referida suspensão, ou seja, no dia 3/11/03, 
pelo que se conclui que a ausência do 
trabalho da A. no dia 3/11/03 não se pode 
considerar injustificada. Não deixa inclusive 
de ser curioso a este propósito atentar no que 
resultou provado sob o nº 150, de onde 
resulta que a R. ordenou que a A. iniciasse o 
cumprimento da sanção de suspensão às 
15H10 do dia 5/11/03. É caso para perguntar 
se seria possível algum trabalhador concluir e 
interpretar que uma sanção de suspensão que 
lhe fosse aplicada teria início a meio da tarde 
de um dia de trabalho, como a R. veio a 
impor….” 
Ora, concordando nós com tal 
fundamentação, atentos os factos dados como 
provados, nada mais temos a acrescentar, 
pelo que a questão improcede, sendo de 
confirmar a sentença, nesta parte, destarte 
improcedendo as pertinentes conclusões. 
 
A 10.ª questão. 
Trata-se de saber se foi lícito o despedimento. 
Refere, adrede, o Tribunal a quo: 
 
“...Atentemos na nota de culpa (fls. 165 e ss.) 
que delimita os factos imputados à A. Em 
síntese, a R. imputa à A. uma conduta 
reiterada no tempo no sentido de esta não 
cumprir zelosa e diligentemente tarefas de 
que foi incumbida pela R. em 30/6/03. 
Conforme resulta da nota de culpa de fls. 120 
e 121, tal conduta já era imputada à A. em 
10/10/03, em processo disciplinar que 
redundou numa suspensão da A. por 12 dias, 
ou seja, a R. não entendeu enquadrar tal 
conduta para efeito de justa causa, não 
considerou aquele comportamento como 
disciplinarmente justificativo e susceptível de 
tornar prática e imediatamente impossível a 
subsistência da relação laboral. Mal se 
entende pois como é que a R. valorou agora 
como justa causa de despedimento uma 
conduta que no processo disciplinar anterior 
não havia tido tal relevância, não obstante os 
factos já existirem e serem do conhecimento 
da R. 
Por outro lado, face ao provado sob os nºs 
210 e ss. dos Factos Provados, conclui-se que 
não houve falta de colaboração e de obstáculo 
em relação ao trabalho da A. e, por várias 
vezes, de desconsideração e de provocação, 
factos imputados à A. e que conduziram ao 
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seu despedimento. De trazer novamente à 
liça o teor do acórdão supra citado em 
penúltimo lugar, ao dizer que a maior ou 
menor lentidão no desencadeamento do 
processo disciplinar exprime o grau de 
relevância atribuído pelo empregador à 
conduta infractora. A reacção da R., 
atendendo cronologicamente ao modo como 
reagiu, demonstra que a R. não atribuiu um 
grau de relevância elevado à conduta da A., 
não estando pois verificado o requisito 
legalmente exigível para a sanção de 
despedimento, a mais gravosa das sanções, 
que tornasse prática e imediatamente 
impossível a subsistência da relação laboral. 
Por outro lado, damos por reproduzidas as 
considerações já acima tecidas acerca da 
situação em que a A. foi colocada pela 
entidade patronal, situação que foi reiterada 
no tempo, ao não proporcionar à A. as 
condições necessárias para desempenhar o 
seu cargo de Directora Financeira e 
Administrativa da empresa, quer por falta de 
gabinete próprio e condigno, quer por falta de 
acesso a informações, dossiers necessários ao 
desempenho das suas funções, quer por falta 
de acesso a meios informáticos. Na prática, 
deixaram de ser acometidas à A. funções 
próprias da sua categoria, até porque antes 
da A. ser despedida, já a R. havia contratado 
I………. como Director Financeiro (cfr. factos 
provados sob os nºs 28, 30, 33, 34, 46), ao 
contrário do por si alegado, ao referir que 
I………. foi contratado como assessor da 
administração. 
A não atribuição à A. de funções compatíveis 
com as da referida categoria constitui um 
esvaziar das suas funções, feita de modo 
voluntário pela R., e a sua colocação numa 
sala de reuniões que tinha que abandonar 
quando a mesma era necessária, aliada à 
ausência de meios informáticos e outros, 
constitui um caso de alteração unilateral do 
objecto do contrato de trabalho e acaba por 
se traduzir numa despromoção ilícita do 
trabalhador e numa verdadeira violação do 
dever de ocupação efectiva. A violação do 
referido dever torna o empregador 
responsável pelos danos daí decorrentes, não 
podendo, ao invés, vir a entidade 
empregadora a punir o trabalhador, 
invocando a violação de deveres, quando é a 
própria entidade patronal que não propicia ao 
funcionário as condições de trabalho 
adequadas - cfr. uma vez mais a título 
exemplificativo, factos provados sob os nºs 20 
a 22, 26, 213 - situação em que a A. foi 
contratada -, 28 a 30, 34, 36, 39 a 42, 54, 
61, 70, 84 a 86, 89, 102, 106 a 115, 121, 
134 e ss, 157 a 159, 172, 179, 181, 188). 
Em suma, a R. alterou a verdade dos factos 
ao alegar: que admitiu ao seu serviço I………. 
como assessor da administração e não como 
Director Financeiro para substituir a A.; ao 
alegar que deslocou a A. do seu habitual 
gabinete e a colocou sucessivamente numa 

sala de reuniões e no laboratório por que a 
área onde se situava tal gabinete, que era a 
área do departamento financeiro estava em 
obras, o que não se provou; que pretendia 
que a A. implementasse a contabilidade 
analítica, omitindo que em Agosto de 2003 já 
atribuíra a uma empresa externa de 
consultadoria (empresa O……….) a 
implementação da contabilidade analítica; que 
atribuiu, por a A. não a haver executado, a 
tarefa da contabilidade analítica à referida 
empresa externa de contabilidade e 
consultoria só depois do despedimento da A. 
em Janeiro de 2004 (cfr. art. 140º e 440º da 
contestação). 
Por outro lado a R. faz um uso reprovável do 
processo impedindo a descoberta da verdade 
ao alegar que a A. confessou que não sabia 
executar a tarefa de implementação da 
contabilidade analítica (arts. 52º, 125º, 128º, 
131º, 133º e 134º da contestação), 
declarando expressamente aceitar tal 
confissão, e, por outro lado alega o contrário 
nos arts. 142º e 145º da contestação. Mais: a 
R. aceitou que lhe foi enviada pela A. a carta 
de 14/7/03 (doc. Nº 20 junto com a petição 
inicial), na qual a A. reconhece não estar 
preparada para a tarefa da contabilidade 
analítica e, em simultâneo, vem a R. alegar 
que a A. nunca teve a “honestidade e 
frontalidade” de dizer que não sabia como 
fazer esse trabalho. 
Face a quanto antecede, concluímos pela 
desproporcionalidade da sanção aplicada 
(despedimento) à A. pela R., uma vez que 
não havia inviabilidade de vínculo ao não ter 
sido comprometida de forma irremediável a 
confiança. Mesmo que os factos ínsitos na 
nota de culpa e imputados à A. fossem 
passíveis de censura por parte da R., o certo 
é que o comportamento do A. não foi em si 
mesmo de tal modo grave que tornasse 
impossível a manutenção da relação laboral e 
que justificasse o recurso pela R. à mais 
grave das sanções disciplinares, o 
despedimento…”. 
 
Ora, descontada a diferença de que o direito 
de punir os factos ocorridos até 2003-10-10 
ficou precludido com a instauração do 
primeiro procedimento disciplinar, cuja nota 
de culpa os omitiu, estamos de acordo com a 
generalidade da fundamentação expendida, 
pois corresponde aos factos provados e ao 
direito aplicável. 
Assim, entendemos também que o 
despedimento proferido foi ilícito, por 
ausência de justa causa, mostrando-se 
violado o princípio da proporcionalidade e da 
adequação da sanção, pelo que a sentença, 
nesta parte, é de manter, improcedendo por 
isso as pertinentes conclusões da apelação. 
 
A 11.ª questão. 
Trata-se de saber qual a retribuição auferida 
pela A., pressuposto das questões seguintes. 
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Considerando os factos dados como provados, 
está assente que a R. admitiu ao seu serviço 
a A. para trabalhar, mediante retribuição: 
a) Em dinheiro, constituída por salário mensal 
e subsídio de alimentação por cada dia de 
trabalho efectivamente prestado, bem como 
por férias, subsídio de férias e de Natal iguais, 
cada um e em cada ano, à retribuição de um 
mês; 
b) Em espécie, constituída pela atribuição de 
um veículo automóvel, que a A. usava 
também nas suas deslocações pessoais e 
familiares (fora do horário de trabalho, em 
dias de descanso, em férias, etc.), cujos 
custos de manutenção, reparação, seguro e 
combustível eram, integralmente, suportados 
pela R., à excepção das despesas com 
combustível em férias. 
Provou-se também que, à data do 
despedimento, a A. auferia o salário mensal 
de € 2.967,85 e subsídio de alimentação 
diário de € 4,75 e que a retribuição em 
espécie referida em 3º, al. b) dos factos 
provados quantifica-se, atendendo às 
características do veículo disponibilizado pela 
R. à A., aos custos correntes de manutenção, 
combustível e seguro, numa vantagem 
remuneratória mensal para a A. de, pelo 
menos, € 500,00. 
Será, destarte, com base nestes valores que 
se tomará conhecimento das questões que 
pressuponham o cálculo da retribuição 
auferida. 
 
A 12.ª questão. 
Trata-se de saber se a R. deverá suportar as 
retribuições vencidas e vincendas, apesar das 
delongas do processo, ou se deverá ser o 
Estado a fazê-lo, como a apelante pretende 
nas conclusões JJJJJJJJ a RRRRRRRR e 
IIIIIIIIIIIII a LLLLLLLLLLLLL, todas do 
recurso. 
Na verdade, tendo o Tribunal a quo atendido, 
na respectiva contagem, a todo o período 
compreendido entre o trigésimo dia anterior à 
data da propositura da acção e a data do 
trânsito em julgado da decisão, a apelante 
entende que não deverá suportar o tempo em 
que o processo esteve sem andamento, entre 
a fase dos articulados e a do julgamento e a 
deste e a da prolação da sentença, de cerca 
de 3 anos. 
Vejamos. 
Ao despedimento - que este recurso tem por 
objecto - é aplicável o Cód. do Trabalho, 
atento o disposto no Art.º 8.º, n.º 1 da Lei n.º 
99/2003, de 27 de Agosto, uma vez que ele 
ocorreu depois de 2003-12-01, data da sua 
entrada em vigor, como resulta do Art.º 3.º, 
n.º 1 da mesma Lei. 
Dado o disposto no Art.º 437.º, n.ºs 1 e 4 do 
Cód. do Trabalho, a apelada tem direito às 
retribuições vencidas e vincendas desde o 
trigésimo dia anterior à data da propositura 
da acção até à data do trânsito em julgado da 
decisão. 

Porém, a circunstância de nestes autos terem 
ocorrido dois períodos em que o processo 
esteve sem andamento por razões assacáveis 
ao sistema de justiça e não a qualquer 
pessoa, como a apelante expressamente 
refere, não permite que se possa deduzir às 
retribuições vencidas as respeitantes a esses 
períodos, por não lhe serem imputáveis, a ela 
apelante.  
Na verdade, apesar de existirem prazos para 
a prática dos actos processuais, a sua 
inobservância não determina as 
consequências pretendidas pela apelante, pois 
trata-se de prazos meramente ordenatórios, 
disciplinares ou aceleratórios e não 
peremptórios. 
Por outro lado, estabelecendo o Art.º 20.º, 
n.º 4[19] da Constituição da República 
Portuguesa[20] que 
Todos têm direito a que uma causa em que 
intervenham seja objecto de decisão em 
prazo razoável e mediante processo 
equitativo, 
e estipulando o Art.º 6.º, n.º 1 da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem[21] que 
Qualquer pessoa tem direito a que a sua 
causa seja examinada, equitativa e 
publicamente, num prazo razoável por um 
tribunal independente e imparcial, 
estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer 
sobre a determinação dos seus direitos e 
obrigações de carácter civil, quer sobre o 
fundamento de qualquer acusação em matéria 
penal dirigida contra ela…[22] [sublinhado e 
negrito nossos],  
daí não se segue que a pretensão de dedução 
das retribuições vencidas correspondentes ao 
tempo de paragem do processo deva ser 
atendida e, assim, deduzida a importância 
correspondente ao montante global. Na 
verdade, tais normas, tendo carácter 
programático, sempre careceriam de ser 
plasmadas ao nível do direito ordinário 
nacional, o que não ocorre. 
Em realidade, o nosso direito não conhece 
norma semelhante ao que existe no país 
vizinho[23], no sentido de obrigar o Estado a 
pagar as retribuições vencidas para além do 
tempo normal de tramitação do processo, que 
se encontra - aí - fixado em 60 dias[24]. 
Ora, regulando a matéria, ao nível do direito 
ordinário, apenas o referido Art.º 437.º do 
Cód. do Trabalho, por aí se vê que não é 
admitida qualquer dedução nas retribuições 
vencidas e vincendas com base na 
morosidade do sistema judicial, nem sequer 
condenar o Estado a pagar ao trabalhador o 
montante das retribuições vencidas 
correspondentes ao tempo em que o processo 
esteve sem andamento por razões de 
orgânica judiciária. 
E, sendo embora certo que não é curial que a 
entidade empregadora, na prática, tenha de 
suportar, a esse nível, a morosidade do 
sistema judiciário, a verdade é que ao 
trabalhador também não pode ser imputado 
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um atraso no andamento do processo a que 
ele não deu causa. 
Parece que a solução do caso não poderá ser 
outra, apesar de o Estado Português já ter 
sido condenado por diversas vezes pelo 
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, 
com esse fundamento, da morosidade do 
sistema judiciário[25]. 
Aliás vai neste sentido a jurisprudência – 
conhecida – dos nossos Tribunais Superiores, 
não se vendo razão para dela nos 
afastarmos[26].  
Termos em que deve a sentença, também 
nesta parte, ser confirmada, improcedendo 
destarte as conclusões JJJJJJJJ a RRRRRRRR e 
IIIIIIIIIIIII a LLLLLLLLLLLLL, todas do 
recurso. 
 
A 13.ª questão. 
Trata-se de saber se deve ser reduzido o 
montante da indemnização de antiguidade, de 
forma que se a fixe com base no mínimo de 
15 dias e que se não inclua na retribuição 
atendível o valor da retribuição em espécie, 
correspondente ao veículo, no montante 
mensal de € 500,00, como a apelante 
pretende nas conclusões TTTTTTTT. a 
WWWWWWWW. do recurso. 
Veja-se o que adrede decidiu o Tribunal 
recorrido: 
 
“...Esta indemnização por despedimento em 
substituição da reintegração corresponde a 
um montante a fixar pelo Tribunal entre 15 e 
45 dias de retribuição base por cada ano 
completo ou fracção de antiguidade, 
atendendo ao valor da retribuição e ao grau 
de ilicitude decorrente do disposto no art. 
429º - cfr. art. 439º, nºs 1 e 2 do C.T. 
Preceitua o art. 439º referido que “ Em 
substituição da reintegração pode o 
trabalhador optar por uma indemnização, 
cabendo ao tribunal fixar o montante, entre 
15 e 45 dias de retribuição base e 
diuturnidades por cada ano completo ou 
fracção de antiguidade (nº 1 do art. 439º) 
estipulando o seu nº 2 que para efeitos do 
número anterior, o tribunal deve atender a 
todo o tempo decorrido desde a data do 
despedimento até ao trânsito em julgado da 
decisão judicial.[…] 
Ora, atento o estipulado no referido art. 429º, 
atendendo ao montante auferido 
mensalmente pela A., ao facto de a A. ter 
sofrido danos morais relevantes, face à 
circunstância de ter sofrido um rude golpe nas 
expectativas que por certo criou em relação à 
manutenção do seu futuro profissional (como 
mais à frente se apreciará), às circunstâncias 
em que o despedimento ocorreu e acima 
relatadas, não podendo olvidar-se o que 
acima ficou dito quanto ao facto de ter sido a 
R. a criar condições adversas ao bom 
desempenho pela A., do seu trabalho, fixa 
este Tribunal 45 dias de retribuição, 
correspondendo a € 5.201,78 (salário base: € 

2.967,85 + € 500 do veículo automóvel, 
reportado a 45 dias) x 9 (começou a trabalhar 
em 1/7/1999, sendo esta sentença proferida 
em Dezembro de 2008), computando-se as já 
vencidas em € 46.815,98….” 
 
Ora, tendo o Tribunal a quo atendido aos 
factos provados e ao direito aplicável, que cita 
e transcreve, acabou, a nosso ver e com o 
devido respeito por entendimento diferente, 
por exagerar na determinação do número de 
dias a atender – 45 – bem como não teve em 
atenção que a retribuição em espécie, 
correspondente a € 500,00 mensais, pela 
utilização do veículo, não integra nem a 
retribuição base, nem as diuturnidades, o que 
sucedeu, certamente, por mero lapso. 
Face à factualidade provada e concordando 
com os pressupostos tidos em conta pela 
decisão recorrida, consideramos mais 
adequado estabelecer como limite da 
indemnização, 40 dias de retribuição base, 
pelo que alteramos a fórmula ali usada, de 
(salário base: € 2.967,85 + €500 do veículo 
automóvel, reportado a 45 dias) para a 
seguinte: (salário base: €2.967,85, reportado 
a 40 dias), no mais mantendo o julgado. 
Termos em que se altera a sentença, assim 
procedendo parcialmente as conclusões 
TTTTTTTT. a WWWWWWWW. do recurso. 
 
A 14.ª questão. 
Trata-se de saber se não é devida à A. a 
indemnização de € 17.800,00 por danos não 
patrimoniais, como a apelante entende nas 
conclusões ZZZZZZZZ. A BBBBBBBBB. 
Vejamos. 
Como se viu anteriormente, as partes 
divergem acerca da existência, in casu, de 
danos morais sofridos pela A., em 
consequência do despedimento decretado 
pela R., sendo certo que o Tribunal a quo 
entendeu que eles se verificaram, tendo 
fixado uma compensação no montante de € 
17.800,00. 
Ora, o primeiro pressuposto da questão 
consiste em saber se os danos morais 
derivados do incumprimento ou violação do 
contrato de trabalho, nomeadamente, de 
despedimento ilícito, são legalmente 
atendíveis. A questão não é tão despicienda 
quanto isso pois durante a vigência da 
designada Lei dos Despedimentos – Decreto-
Lei n.º 372-A/75, de 16 de Julho – e do 
regime jurídico da cessação do contrato de 
trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 64-
A/89, de 27 de Fevereiro, face à revogação do 
capítulo VI do regime jurídico do contrato 
individual de trabalho, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 49 408, de 1969-11-24, vulgo LCT, 
durante muito tempo se entendeu que a 
reparação dos danos morais estava excluída 
da indemnização por despedimento ilícito. Na 
verdade, estabelecendo o Art.º 106.º, n.º 3 
deste último diploma que “Os outros danos 
[danos morais] serão indemnizados nos 
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termos gerais de direito.” e sendo revogado o 
capítulo a que este artigo pertencia, a 
conclusão que seria lógico extrair era a de 
que os danos morais consequentes a 
despedimento ilícito deixaram de ser 
legalmente atendíveis. 
Cedo, porém, se começaram a levantar vozes 
no sentido de que tal entendimento 
correspondia, mais do que a uma divergência 
de interpretação, a lapso grosseiro, pois o 
direito do trabalho não passa de direito civil 
especial, ao qual deve ser aplicada a disciplina 
civilista geral, como a da reparação dos danos 
não patrimoniais, quando não exista regra 
especial. 
Entretanto, havia sido superada a querela à 
volta da questão de saber se, estando a 
reparação por danos não patrimoniais prevista 
na parte do Cód. Civil que regula a 
responsabilidade extracontratual, Art.ºs 483.º 
e segs., se tal disciplina também se poderia 
estender à responsabilidade contratual, 
regulada nos Art.ºs 762.º e segs. do Cód. 
Civil, maxime, nos Art.ºs 798.º e segs, como 
é a decorrente de despedimento ilícito. Na 
verdade, a maioria dos autores entende que 
nada justifica a diferenciação e tudo 
aconselha a igualdade de tratamento, pois o 
que importa ao direito é que o dano seja 
reparado. E, se isto é assim ao nível do direito 
civil, o argumento da identidade ou maioria 
de razão conduz-nos a a igual solução no 
campo do direito laboral. 
Daí que se compreenda a norma constante do 
Art.º 436.º, n.º 1, alínea a) do Cód. do 
Trabalho, na sua versão originária, segundo o 
qual,  
“Sendo o despedimento declarado ilícito, o 
empregador é condenado a indemnizar o 
trabalhador por todos os danos, patrimoniais 
e não patrimoniais, causados.”,  
bem demonstrativa do escopo do legislador, 
para mais evidenciada na Exposição de 
Motivos da Proposta de Código do Trabalho, 
quando refere no ponto 3.4 XII. Cessação do 
contrato, alínea l): 
Reconhecimento expresso do direito ao 
ressarcimento de danos não patrimoniais em 
caso de ilicitude de despedimento. 
Ficaram, destarte, clarificadas as dúvidas 
ainda subsistentes em 2003-12-01 acerca da 
ressarcibilidade dos danos não patrimoniais, 
em caso de despedimento ilícito, tanto mais 
que o Cód. do Trabalho, revisto pela Lei n.º 
7/2009, de 12 de Fevereiro, reeditou a norma 
no seu Art.º 389.º, n.º 1, alínea a). 
Dispõe o Art.º 496.º do Cód. Civil, na parte 
que aqui interessa, o seguinte: 
1. Na fixação da indemnização deve atender-
se aos danos não patrimoniais que, pela sua 
gravidade, mereçam a tutela do direito. 
3. O montante da indemnização será fixado 
equitativamente pelo tribunal, tendo em 
atenção, em qualquer caso, as circunstâncias 
referidas no artigo 494º…” 

Por seu turno, estabelece o Art.º 494.º do 
mesmo diploma, o seguinte: 
Quando a responsabilidade se fundar na mera 
culpa, poderá a indemnização ser fixada, 
equitativamente, em montante inferior ao que 
corresponderia aos danos causados, desde 
que o grau de culpabilidade do agente, a 
situação económica deste e do lesado e as 
demais circunstâncias do caso o justifiquem. 
Ora, tem-se entendido que o dano não 
patrimonial, expressão mais correcta do que 
dano moral, uma vez que aquela expressão 
tem um âmbito mais lato, podendo nela 
abarcar o chamado dano patrimonial 
indirecto, se analisa num prejuízo causado na 
pessoa do lesado, podendo ser físico ou 
psíquico, por exemplo, dores de qualquer 
destes dois foros, sofrimentos morais, 
prejuízos na vida de relação, analisando-os 
outros autores em três grupos, a saber: dano 
moral subjectivo, dano biológico e dano 
existencial, este mais ligado à vida de 
relação, nomeadamente, familiar. 
Tal dano, para ser juridicamente relevante e, 
portanto, ressarcível, deve ser grave, 
correspondente a uma situação cujo grau seja 
acima da média, por contraposição aos meros 
e anódinos incómodos da vida corrente, de 
forma que fosse exigível ao lesante 
comportamento diverso do empreendido. Tal 
valoração impõe a adopção de um critério 
objectivo, comum à generalidade das 
pessoas, que sirva de padrão para apreciar o 
grau de gravidade do dano, desprendido de 
sensibilidades exageradas ou requintadas, 
embora reportado ao dano concreto. Tal 
apreciação exige, assim, o recurso a um 
método de valoração em que quem aprecie o 
prejuízo se distancie o suficiente do caso de 
forma que no resultado final não entre a 
subjectividade do lesado. 
Acresce que o dano não patrimonial, no caso 
de despedimento ilícito, deve resultar do 
comportamento do empregador, como sua 
consequência directa e necessária, isto é, 
entre o dano e o despedimento ilícito deve 
existir um nexo de causalidade. Daí que não 
sejam ressarcíveis os danos não patrimoniais 
ocorridos ocasionalmente ou coevos do 
despedimento, mas sem qualquer relação 
causal com ele. 
Por outro lado, dada a natureza do dano não 
patrimonial, enquanto tal, a sua reparação 
não pode ser levada a cabo através da 
reconstituição natural da situação que 
existiria se o despedimento não tivesse sido 
decretado, pois uma dor sofrida não pode ser 
retirada, por exemplo. Mas, mesmo a 
reconstituição por equivalente, mediante o 
pagamento de determinada quantia, não é 
compagiável com o dano sofrido, pois 
estamos perante valores de natureza 
diferente: a perda de “profissionalidade” 
derivada da não ocupação efectiva 
consequente a um despedimento ilícito, não é 
avaliável, pelo menos directamente, em 
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dinheiro. Assim, a ressarcibilidade do dano 
desta espécie efectua-se através de, mais do 
que de uma indemnização, de uma 
compensação, tendente a, na medida do 
humanamente possível, que o lesado se 
restabeleça da contrariedade, derivada do 
dano não patrimonial, com alguma satisfação 
que a quantia entregue pelo lesante possa 
proporcionar na aquisição de bens, por 
exemplo. 
Noutra vertente, dever-se-á recorrer a juízos 
de equidade, fundados na justa ponderação, 
equilíbrio, bom senso e experiência de vida, 
nomeadamente, sendo de atender à 
gravidade do dano e suas consequências, à 
culpa do lesante, bem como à situação 
económica de ambas as partes, sem esquecer 
as demais circunstâncias do caso, o que bem 
revela que a indemnização por danos não 
patrimoniais tem natureza mista, por um 
lado, de compensação pois visa mais 
satisfazer o lesado do que reconstituir o statu 
quo ante e, por outro, de pena privada, uma 
vez que o montante deve ser fixado em 
função da culpa do agente. 
Deve referir-se, por último, que é ao 
trabalhador despedido ilicitamente que 
compete alegar e provar os factos 
correspondentes ao dano não patrimonial, sua 
extensão e nexo de causalidade entre ele e o 
despedimento ilícito, como decorre das regras 
gerais, atento o disposto no Art.º 342.º, n.º 1 
do Cód. Civil[27]. 
In casu, o Tribunal a quo pronunciou-se da 
seguinte forma, que se transcreve ipsis 
verbis: 
 
“… Impõe-se por fim analisar se a A. tem 
direito, conforme peticiona, a uma 
indemnização por danos morais, 
alegadamente causados pela R. 
Face a quanto antecede dúvidas não restam 
que o despedimento da A. foi ilícito, tendo a 
A. 6 anos de antiguidade quando foi 
despedida. Mais se provou que a situação de 
desemprego em virtude do despedimento de 
que foi alvo e todas as situações que 
antecederam o despedimento foram 
reiteradas no tempo e de molde a causar-lhe 
sofrimento (cfr. a título de exemplo, e sem 
preocupação de ser exaustivo na sua 
enumeração, factos provados sob os nºs 20 a 
22, 26, 213 - situação em que a A. foi 
contratada -, 28 a 30, 34, 36, 39 a 42, 54, 
61, 70, 84 a 86, 89, 102, 106 a 115, 121, 
157 a 159, 172, 179, 181, 188, 189, 219, 
223, 224, 226) causando à A. vexame, 
roçando o achincalhamento, abatimento moral 
e psicológico, sentindo-se diminuída e 
desautorizada perante os funcionários da R., 
sendo objecto de comentários no sentido de a 
acharem incompetente e irresponsável, 
deixando-a triste e deprimida, com um 
quadro ansioso-depressivo agudo devido à 
conflitualidade laboral existente com a R.. 

O quadro de vexame, abatimento moral e 
psicológico e de depressão ansiosa de que a 
autora foi acometido, deveu-se à 
conflitualidade laboral existente com a R., 
constituindo um dano não patrimonial 
merecedor da tutela do direito, devendo 
atender-se a que a situação relatada foi 
reiterada no tempo e conhecida de grande 
parte dos funcionários da R., e em concreto, 
aqueles que anteriormente às situações 
descritas reportavam directamente à A.. A 
destituição das funções de Directora 
Financeira que a A. vinha exercendo, e a sua 
colocação sucessiva no laboratório, sala de 
nevoeiro salino, depois numa sala de reuniões 
que tinha que abandonar sempre que era 
necessária, a ausência e não acesso a meios 
informáticos e suportes documentais, a 
nomeação de outrem (I……….) para ocupar o 
cargo de Director Financeiro a quem os 
funcionários anteriormente subordinados à A. 
passaram a reportar, constitui um caso de 
falta de ocupação efectiva e de alteração 
unilateral do objecto do contrato de trabalho 
e acaba por se traduzir numa despromoção 
ilícita da A., ao deixar de lhe atribuir funções 
compatíveis com as da referida categoria. 
Atentas as considerações antecedentes, 
considero proporcional, adequada e equitativa 
a indemnização pedida a este título pela A., 
condenando-se assim a R. a pagar à A. 
quantia de € 17.800,00 (dezassete mil e 
oitocentos euros) por danos não patrimoniais 
emergentes das condutas da R. durante a 
execução do contrato de trabalho e pelo 
despedimento ilícito….”. 
Concordamos com esta decisão, pois dela se 
vê que se mostram provados os factos que 
integram o dano não patrimonial, que ele é 
impitável à R., que se verifica o respectivo 
nexo causal, que a quantia fixada é razoável 
frente à gravidade dos factos e ao montante 
pedido, que foi de € 30.000,00, como se vê 
do pedido a fls. 53, pelo que se impõe a 
confirmação da sentença, nesta parte. 
Termos em que, sem necessidade de mais 
considerações, improcedem as conclusões 
ZZZZZZZZ. a BBBBBBBBB. da apelação, 
assim se confirmando a sentença, nesta 
parte. 
 
A 15.ª questão. 
Trata-se de saber se a A. deve ser condenada 
na totalidade do pedido reconvencional. 
Refere, adrede, a sentença: 
“… Pede a R. a título de reconvenção a 
condenação da A. a pagar-lhe as seguintes 
quantias: 
- a título de indemnização pela doença 
causada à administradora D………., a quantia 
de € 5.000 (cinco mil euros); 
- pela má imagem que a A. deu da R., a 
quantia de € 6.000 (seis mil euros); 
- pela necessidade de contratação de 
empresas para avaliar e corrigir os erros da A. 
e implementar o trabalho que a mesma não 
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fez, a quantia de €19.932,50 (dezanove mil 
novecentos e trinta e dois euros e cinquenta 
cêntimos); 
- pela utilização abusiva do veículo automóvel 
Opel ………. de matrícula ..-..-NQ durante pelo 
menos 116 dias quando estava de baixa, a 
quantia de € 2.320 (dois mil trezentos e vinte 
euros); 
- mais pede a condenação da A. nos valores 
quer se apurarem pela utilização do cartão 
………. por terceiros e durante o período de 
baixa, assim como da utilização da Via Verde 
em valor apurar em sede de execução de 
sentença. 
- Termina pedindo a condenação da A. nos 
juros que se vençam desde a data da 
notificação da Reconvenção até pagamento. 
Da leitura do artº 483º do C.C. podemos 
retirar os pressupostos de que depende a 
existência da obrigação de indemnizar 
(calculada nos termos dos artº 562º e ss. do 
C.C.) no âmbito da responsabilidade por 
factos ilícitos. São eles: a existência de uma 
facto voluntário do agente (que tanto pode 
ser uma acção como uma omissão); a 
natureza ilícita do facto praticado pelo agente 
(que pode decorrer da violação de direitos de 
outrem ou da violação de uma norma que 
protege interesses alheios); a existência de 
um nexo de imputação do facto ao agente (a 
título de dolo ou de negligência, 
correspondente esta ao conceito de mera 
culpa), a existência de um dano e de um nexo 
de causalidade entre o facto praticado e o 
dano sofrido pela vítima. 
Após esta brevíssima resenha …, passemos a 
analisar em concreto o pedido reconvencional. 
Quanto aos dois primeiros pedidos 
(indemnização pela doença causada à 
administradora D………. e pela má imagem que 
a A. deu da R.): cumpre dizer que a R. não 
alegou, muito menos provou a existência 
daqueles danos, bem como o montante dos 
mesmos, resultando também incontornável 
que, assim sendo, não logrou a R. estabelecer 
a existência de qualquer nexo causal entre a 
existência daqueles danos e qualquer conduta 
levada a cabo pela A. 
No que concerne ao pedido pela necessidade 
de contratação de empresas para avaliar e 
corrigir os erros da A. e implementar o 
trabalho que a mesma não fez: conforme 
resulta bastamente explicado na 
fundamentação dada aquando da resposta 
aos factos provados, a A. não posssuía 
conhecimentos técnicos (o que a própria A. 
admite – cfr. facto provado sob o nº 242) 
para implementar a contabilidade analítica 
nem tinha que os possuir uma vez que, 
conforme resulta da fundamentação 
mencionada, o facto de a A. ser licenciada em 
economia não lhe dá conhecimentos, não é 
suficiente, por si só, para proceder à 
realização da implementação da contabilidade 
analítica. Por outro lado, também resulta da 
conjugação dos factos provados com os não 

provados que o tempo estipulado pela R. para 
a sua implementação era manifestamente 
insuficiente (ver uma vez mais 
fundamentação da resposta dada aos factos 
provados), conforme resultou do depoimento 
do Dr. G……….., de I………. e do Dr. J………. que 
afirmou que já tinha desenvolvido cerca de 12 
projectos semelhantes, tendo portanto 
experiência e preparação técnica no assunto, 
e que referiu que para quem não tivesse 
preparação e experiência aquela 
implementação demoraria meses a 
desenvolver, sendo manifestamente 
insuficiente o prazo concedido à A. A 
acrescentar ao que vem sendo dito, resta 
dizer que, para além da falta legítima da A. de 
preparação e conhecimentos técnicos para 
desenvolver a implementação da 
contabilidade analítica, junta-se o facto de a 
R. não proporcionar e não permitir à A. o 
acesso e consulta a elementos documentais e 
informáticos que lhe permitissem levar a cabo 
tal tarefa (neste sentido, cfr., mais uma vez o 
que resultou provado, entre outros, o 
constante nos nºs 20 a 22, 26, 213 - situação 
em que a A. foi contratada - 28 a 30, 34, 36, 
39 a 42, 54, 61, 70, 84 a 86, 89, 90, 92, 93 a 
102, 106 a 115, 121, 134 e ss., 157 a 159, 
172, 179, 181, 188, 257, 258), sendo tal 
consulta absolutamente imprescindível, 
conforme mais uma vez resulta dos 
depoimentos de I………., Dr. J………., conforme 
fundamentação dos factos provados. 
De atentar ainda ao provado sob os nºs 284, 
288 a 300, bem como o relatório do ROC 
junto aos autos referente às contas da R. de 
2006, para concluir que a R. também não 
conseguiu provar a necessidade de 
contratação de empresas para avaliar e 
corrigir os erros da A., e consequentemente 
não fez prova do montante dos danos, bem 
como do nexo entre a conduta da R. e a 
existência de qualquer prejuízo. Aquele 
relatório demonstra que mesmo depois da R. 
contratar a empresa O………., encontra-se 
ainda por implementar a contabilidade 
analítica. Provou-se a 286 dos factos 
provados que a R. contratou a empresa 
O………. para fazer o diagnóstico da R., tendo 
pago por aqueles serviços a quantia de € 19. 
932,50. Contudo, a R. não conseguiu fazer 
prova de que necessitou daquela contratação 
para corrigir os erros da A.. A R. contratou 
aquela empresa independentemente da 
conduta da A., até porque os contratou antes 
de ter terminado o prazo concedido à A. para 
fazer a implementação da contabilidade 
analítica. 
Em resumo, a R. pediu, por via 
reconvencional a condenação da A. a pagar-
lhe a indemnização de € 19.932,50 pela 
necessidade de contratação de empresas para 
avaliar e corrigir erros da A. e implementar o 
trabalho que a mesma não fez, quando a R. 
sabia que contratou essas empresas 
independentemente da conduta da A., e no 
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que concerne à contabilidade analítica, a 
empresa O………. foi contratada pela R. antes 
mesmo de terminar o prazo dado pela R. à A. 
para executar tal tarefa, constatando o 
relatório emitido pelo ROC referente às contas 
de 2006, que nem nesta data a contabilidade 
analítica se encontra implementada (pelo que 
se conclui que a empresa que a R. refere ter 
contratado para implementar a contabilidade 
analítica, e a quem pagou o montante de € 
19.932,50 com tal fim, não implementou a 
dita contabilidade). Este comportamento da 
R. ora relatado configura, sem dúvida, a 
dedução de uma pretensão cuja falta de 
fundamento não ignorava. 
Aqui chegados, face ao que se deixa 
expendido, encontra-se este Tribunal desde já 
habilitado a apreciar, nesta parte o pedido 
reconvencional deduzido, para concluir pela 
sua improcedência. 
Outro dos pedidos reconvencionais da R. é a 
condenação da A. pela utilização abusiva do 
veículo automóvel Opel ………. de matrícula ..-
..-NQ durante pelo menos 116 dias quando 
estava de baixa. 
Resultou provado a este propósito e com 
relevo para a decisão o constante dos factos 
provados sob os nºs 71, 72, 237, 238 e 240 e 
287, ou seja: A A. esteve de baixa desde 
13/5/02 até 2/12/02. A A. teve o carro na sua 
posse entre 13/5/02 até 6/9/02 (data em que 
entregou o carro à R.) durante meses em que 
esteve de baixa. Mais se provou que a A. 
entre 14/6/02 e 23/8/02 circulou com aquele 
veículo tendo feito pelo menos 4400 Km. Ora, 
a R. não almejou fazer prova (nem tão pouco 
alegou) que a A. não podia manter o veículo 
automóvel na sua posse durante períodos de 
baixa. Aliás, era expectável que, se um 
funcionário que tem direito ao uso de viatura 
entra de baixa, a entidade patronal aguarde 
algum tempo até decidir pedir-lhe que 
entregue o veículo, até ter a certeza que o 
período de baixa tem uma duração razoável. 
Por outro lado ficou provado que a A., na 
sequência da carta enviada pela R. em 
2/9/02, entregou o carro à R., entrega 
efectuada em 6/2/02, cumprindo pois de 
imediato a ordem da entidade patronal, ora 
R.. Até aqui não se verifica qualquer 
comportamento da A. passível de censura. 
Entendemos porém que a A., se estava de 
baixa, não devia ter utilizado o veículo 
automóvel entre 14/6/02 e 23/8/02 (isto é 
durante o período de baixa) uma vez que, 
sendo o carro parte integrante da sua 
retribuição (cfr. facto provado sob o nº 3, al. 
b)), a utilização do mesmo pressupõe uma 
efectiva prestação de trabalho, o que por 
definição não acontece durante um período de 
baixa, em que a A. não se encontrava a 
trabalhar. 
Termos em que se conclui, nesta parte, pela 
procedência da reconvenção apresentada, 
tendo pois a R. direito a ser reembolsada pela 
A. na quantia de € 1.166,00 (cfr. que resultou 

provado que o veículo representava para a A. 
uma vantagem remuneratória mensal para a 
A. de pelo menos € 500,00 e que esta fez uso 
do carro durante o período de 14/6 a 
23/8/02). 
Mais pede a R. a condenação da A. nos 
valores que se apurarem pela utilização do 
cartão ………. por terceiros e durante o período 
de baixa, assim como da utilização da Via 
Verde em valor a apurar em sede de 
execução de sentença. 
Comecemos por referir o que resultou 
provado sob o nº 301 dos factos provados, 
para concluir que improcede o peticionado, 
pois que se provou que nos casos em que 
aparece a assinatura distinta da da A. em 
talões, tratou-se de casos em que a A. ia a 
conduzir e com ela viajava o marido e foi este 
quem procedeu ao abastecimento de 
combustível. 
Refira-se ainda que pede a R. que se relegue 
para execução de sentença o apuro dos 
gastos em Via Verde e cartão ………. . 
Concluímos então que a R. não tem direito ao 
peticionado, por não ter feito prova de 
qualquer montante gasto com aquela verba, 
não sendo igualmente caso de relegar a 
apreciação de tal situação para execução de 
sentença, uma vez que a R. esgotou já as 
suas possibilidades de fazer prova sobre tal 
facto, uma vez que já estariam na sua posse, 
aquando da dedução da reconvenção, os 
elementos documentais para chegar a um 
valor. 
Ora, deixande de lado a parte condenatória, 
que transitou em julgado por falta de 
impugnação da A., pelo que sobre ela não nos 
pronunciamos, cremos que o pedido 
reconvencional foi bem decidido, uma vez que 
a R. não logrou provar os factos que 
constituem os respectivos pressupostos, como 
a sentença demonstra caso a caso. 
Assim, sem necessidade de mais 
considerações, improcede o recurso no que 
respeita à parte absolutória do pedido 
reconvencional, destarte se confirmando o 
julgado, também nesta matéria. 
 
A 16.ª questão. 
Trata-se de saber se a R. não deve ser 
condenada como litigante de má fé, tal como 
refere, maxime, nas conclusões FFFFFFF., 
VVVVVVV., WWWWWWW., XXXXXXXXXX. e 
LLLLLLLLLLLL, todas da apelação. 
Na verdade, tendo o Tribunal a quo 
condenado a R. como litigante de má-fé na 
multa de 10 (dez) UC e na indemnização de € 
5.000,00 (cinco mil euros), a título de 
honorários do seu douto Mandatário, põe-se a 
questão de saber se a sentença deverá ser 
revogada integralmente nesta matéria. 
Vejamos. 
Em primeiro lugar, deve-se referir que se dá 
aqui por reproduzidas as considerações de 
direito, sobre má fé, acima expendidas na 3.ª 
questão. 
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Em segundo lugar, concordamos com a 
decisão impugnada quando funda a 
condenação da R., como litigante de má fé, 
na circunstância de a apelante ter litigado 
contra a verdade dos factos, de si bem 
conhecida e de ter feito um uso reprovável do 
processo, factos que lhe imputa a título de 
negligência grave. 
Em terceiro lugar, já não concordamos que as 
delongas dos autos em 1.ª instância sejam 
imputáveis apenas à R. e com um grau de 
gravidade que funde a sua condenação como 
litigante de má fé. Na verdade, a demora dos 
autos deveu-se também aos períodos de 
suspensão da sua tramitação, 
independentemente das pessoas que lhe 
deram causa, mas sobretudo à extensão e 
complexidade das questões de facto e de 
direito que o processo encerra. 
Assim, como anteriormente referido, embora 
concordemos, em termos genéricos, com a 
condenação da R. como litigante de má fé, 
entendemos que a multa deve ser reduzida 
para 8 UCs. e a indemnização para € 
4.000,00.  
Termos em que, na procedência parcial das 
conclusões FFFFFFF., VVVVVVV., 
WWWWWWW., XXXXXXXXXX. e 
LLLLLLLLLLLL., todas da apelação, 
entendemos que na condenação da R. como 
litigante de má fé a multa deve ser reduzida 
para 8 UCs. e a indemnização para € 
4.000,00.  
 
Decisão. 
Termos em que se acorda em: 
I – Quanto ao agravo: 
a) – Negar provimento ao recurso, assim 
confirmando o douto despacho recorrido e 
b) – Não condenar a A. como litigante de má 
fé. 
II – Quanto ao recurso de apelação: 
a) – Indeferir a nulidade invocada com base 
na deficiente gravação dos depoimentos; 
b) – Não tomar conhecimento das invocadas 
nulidades da sentença; 
c) – Conceder parcial provimento ao recurso 
e, consequentemente: 
1 - Revogar a sentença na parte em que 
considerou nulo o processo disciplinar de 
despedimento; 
2 - Alterar a sentença de forma que a 
indemnização de antiguidade seja calculada 
apenas com base na retribuição mensal de € 
2.967,85 e em 40 dias de retribuição por cada 
ano de antiguidade ou fracção 
3 - Alterar a sentença quanto à condenação 
da R. como litigante de má fé, reduzindo a 
multa para 8 Ucs. e a indemnização para € 
4.000,00 e 
d) – Quanto ao mais, negar provimento à 
apelação, assim confirmando a douta 
sentença recorrida. 
Custas: 
a) No agravo, pela R. e 

b) Na apelação, pela A. e pela R., na 
proporção do respectivo decaimento, sendo 
certo que aquela litiga com o benefício do 
apoio judiciário. 
 
Porto, 2009-11-02 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
António José Fernandes Isidoro 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto 
Mayor de Carvalho 
_________________________ 
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Dr. Fernandes Isidoro - 893 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 

I 
B………. instaurou no Tribunal do Trabalho do 
Porto contra Banco C………., S.A., acção 
emergente de contrato de trabalho pedindo 
seja reconhecido que está incapacitada, de 
forma permanente, para continuar a prestar o 
seu trabalho, condenando-se o Réu a 
reconhecer essa situação de invalidez e a 
pagar-lhe as mensalidades previstas no ACT 
correspondentes à situação de reforma ou 
invalidez. Pede ainda a Autora a condenação 
do Réu a restituir-lhe a importância a título de 
honorários dos médicos que, sem o seu 
acordo prévio ou sem prévia decisão por 
entidade competente para fixar os honorários 
razoáveis e justos quando forem devidos, 
venha a debitar na conta D.O. que a Autora 
mantém aberta num dos balcões do Réu, 
acrescendo uma importância correspondente 
à taxa prevista para os juros moratórios das 
dívidas civis. 
Alega a Autora que em 10.9.1980 foi admitida 
ao serviço do Réu, encontrando-se, à data da 
propositura da acção, colocada no balcão do 
Réu em Guimarães, e qualificada com a 
categoria de Caixa/Recolhedor 
Fundos/Grupo1. A Autora, desde Abril de 
2004, encontra-se impossibilitada de prestar 
trabalho para o Réu recebendo o subsídio de 
doença a que aludem as cláusulas 137ª e 
138ª e Anexos V e VI do ACT aplicável. No 
entanto, o quadro clínico da Autora não tem 
registado evolução que lhe permita retomar 
as suas funções, encontrando-se numa 
situação de reforma por invalidez já que 
apresenta um quadro depressivo reactivo face 
à situação laboral que a incapacita definitiva e 
permanentemente para o seu trabalho 
profissional. E não obstante o referido, o Réu 
não aceitou reformar a Autora e promoveu 
uma junta médica, junta que decidiu, por 
maioria, não existir justificação clínica para 
uma incapacidade total e permanente para o 
trabalho por parte da Autora, decisão com a 
qual não concorda. Acresce que por força da 
realização da junta médica o Réu notificou a 
Autora para pagar € 2.145,31 correspondente 

ao valor dos honorários médicos devidos e 
das despesas apresentadas, montante que é 
manifestamente exagerado pois respeita 
apenas a dois dos médicos, tendo, deste 
modo, a Autora rejeitado o seu pagamento. 
Entende que o montante dos honorários não 
deve ultrapassar para cada perito o valor de € 
500,00 e igualmente que o seu pagamento só 
é exigível após ser proferida decisão na 
presente acção. Termina a Autora pedindo a 
realização de perícia médica a solicitar ao IML 
e a realizar na sua pessoa. 
O Réu contestou alegando que o resultado a 
que chegou a junta médica a cujo exame a 
Autora foi sujeita em 6.6.2008 é 
judicialmente insindicável e que no que 
respeita aos honorários dos médicos, no 
montante de € 1.000,00 para cada um e 
sendo o restante despesas, apenas se limitou 
a cumprir o que se encontra previsto no nº3 
da cláusula 141ª do ACT, concluindo pela 
improcedência da acção. E não obstante o 
pedido de improcedência da acção e para o 
caso de se entender que é de efectuar novo 
exame médico à Autora, veio o Réu requerer 
que esse exame seja realizado através de 
perícia colegial. 
A Autora veio responder concluindo como na 
petição inicial. 
O Mmo. Juiz a quo proferiu 
saneador/sentença a julgar a acção 
totalmente improcedente e a absolver o Réu 
dos pedidos. 
A Autora veio arguir a nulidade da sentença 
por omissão de pronúncia e recorrer da 
mesma, pedindo a sua revogação e 
substituição por acórdão que julgue a acção 
procedente, concluindo nos seguintes termos: 
1. Para além da matéria de facto considerada 
assente na sentença recorrida, a Autora 
alegou nos artigos 17 e seguintes da petição 
factos que são pertinentes e determinantes 
para a boa decisão da causa. 
2. Esses factos foram pelo menos em parte 
objecto de contestação por parte do Réu pelo 
que deverão ser objecto de selecção na base 
instrutória como manda o art.511ºnº1 do C.P. 
Civil. 
3. A sentença apenas acolhe e aprecia as 
questões colocadas pelo Réu, impondo-se 
que, ao abrigo do art.659º nº1 do C. P. Civil 
sejam tomadas em conta as seguintes 
questões da petição: a) saber se a Autora 
está afectada de incapacidade permanente 
para continuar a prestar o seu trabalho ao 
Réu; b) condenar o Réu a reconhecer essa 
situação e pagar à Autora as mensalidades 
correspondentes à situação de reforma; c) 
saber se o Réu pode exigir à Autora os 
honorários médicos a que esta não deu o seu 
acordo nem foi convencida da sua 
razoabilidade e justeza através de decisão 
judicial; d) saber se o Réu pode, sem o 
acordo da Autora, debitar tais honorários na 
conta D.O. da Autora e se tendo havido 
recurso do resultado da junta médica, os 
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honorários exigidos pelo Réu são devidos de 
imediato, apesar da impugnação judicial. 
4. No caso dos autos está-se perante um 
regime negociado e acordado em sede de 
convenção colectiva de trabalho e as regras 
contratuais assim estabelecidas não têm 
minimamente natureza idêntica às normas 
próprias do direito administrativo, nem é de 
modo nenhum aplicável a jurisprudência do 
contencioso administrativo. 
5. Não há nenhum direito ou interesse 
emergente duma convenção colectiva ou dum 
contrato individual de trabalho que, em caso 
de conflito, esteja fora da alçada do Tribunal 
do Trabalho, pois uma clausula (da convenção 
colectiva ou do contrato individual do 
trabalho) que contivesse esse sentido ou 
consentisse tal interpretação estaria ferida de 
nulidade por ser contrária à lei, incluindo à 
própria Constituição da República Portuguesa 
– art.20ºnº1 da CRP. 
6. O Réu é uma entidade privada e toda a sua 
actividade se desenvolve em função do lucro 
para os seus accionistas e, por isso, não pode 
de modo nenhum equiparar-se a qualquer 
organismo público integrado na administração 
do Estado. 
7. Nem os médicos nomeados pelo Banco 
estão sujeitos aos mesmos deveres, critérios, 
princípios dos peritos médicos designados 
pelo Estado ou, pelo menos, não gozam da 
mesma presunção e autoridade impostas 
pelas regras administrativas que regem as 
juntas médicas promovidas no âmbito do 
Centro Nacional de Pensões. 
8. A questão da doença da Autora geradora 
da sua definitiva incapacidade para o trabalho 
colocada ao Tribunal incluía outros avalizados 
pareceres médicos contrários ao da junta 
médica do Banco, incluindo o resultado dum 
exame no âmbito da “medicina no trabalho, 
promovido pelo próprio Réu, através da clínica 
médica D………., Lda., o qual considerou a 
Autora “inapta definitivamente” para o 
trabalho. 
9. Acresce que, em sede de produção de 
prova, a perícia realizada no IML, requerida 
pela Autora na petição, sempre gozaria de 
credibilidade a nível muito superior, seja pela 
competência e especializações dos respectivos 
peritos, seja pelas metodologias e regras 
legais que disciplinam tais perícias, seja até 
porque aditem uma segunda perícia, pedidos 
de aclaramento, invocação de nulidades, 
esclarecimentos, que poderão ser prestados 
em audiência de julgamento. 
10. Não pode o Tribunal sujeitar-se a 
qualquer poder absoluto, insindicável, dum 
parecer de dois médicos (contra um), médicos 
esses nomeados e pagos pelo Réu, que é 
parte altamente interessada, pois, além do 
mais, teria de pagar as pensões. 
11. Não pode o Tribunal omitir a sua função 
com a desculpa de que teria “olhos de quem 
não é um médico” ou de carecer de “ciência” 
ou autoridade, arvorando o veredicto da junta 

médica do Réu (apenas dois dos seus 
membros) em decisão inapelável, apesar de 
contraditória com aqueles outros pareceres, 
incluindo o da própria Medicina no Trabalho, 
com disciplina legal própria e obrigatória para 
o Réu, e recusando a reapreciação por peritos 
médico-legais, em sede judicial (produção de 
prova). 
12. A junta privada promovida pelo Banco 
Réu não goza de qualquer “jus imperii”, 
insindicável, não havendo qualquer norma 
legal ou cláusula contratual que defina tal 
poder ou condição. 
13. Foi o Réu que reclamou o pagamento de 
honorários por parte da Autora e por isso é a 
ele que cabe alegar e demonstrar os 
fundamentos do pedido – art.342ºnº1 do C. 
Civil. 
14. Nada obriga a Autora a aceitar o valor dos 
honorários sem discussão, sem demonstração 
da sua razoabilidade e, inclusive, sem nota de 
honorários. 
15. O Tribunal a quo, cometendo a nulidade 
prevista na al. d) do art.668º do C. P. Civil, 
absteve-se de conhecer dos pedidos quanto à 
determinação do valor dos honorários, quanto 
ao serem ou não devidos antes da decisão 
judicial no caso de impugnação do laudo da 
junta médica e quanto à possibilidade do Réu 
retirar da conta bancária DO da Autora, sem o 
acordo desta, as importâncias que reclama. 
16. Está em causa a própria realização da 
Autora, o seu direito fundamental à saúde, à 
qualidade de vida, à sua própria existência. 
O Réu contra alegou defendendo a 
inexistência da nulidade da sentença e a 
improcedência do recurso. 
O Mmo. Juiz a quo proferiu despacho a 
sustentar a inexistência de nulidade da 
sentença. 
O Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto 
desta Relação emitiu parecer no sentido da 
não verificação da nulidade da sentença e da 
improcedência do recurso. 
Admitido o recurso e corridos os vistos 
cumpre decidir. 

* * * 
II 

Matéria dada como provada pelo Tribunal a 
quo. 
1. A Ré C………. é uma instituição de crédito e 
exerce a actividade bancária. 
2. No exercício da sua actividade, admitiu a 
Autora ao seu serviço no dia 10.9.1980, tendo 
passado desde essa data a trabalhar para a 
Ré, sob as ordens e autoridade desta. 
3. Actualmente o C………. mantém-na 
qualificada com a categoria ou função de 
“Caixa/Recolhedor Fundos/Grupo1” e está 
colocada no balcão da Ré em Guimarães, 
estando integrada no “grupo1” e no “nível10”, 
previstos nas cláusulas 4ª e 5ª e no anexo II 
do ACT para o sector bancário, cuja última 
versão integral se encontra publicada no BTE 
nº4, 1ªsérie, de 29.1.2005 e que tem a sua 
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última actualização parcial no mesmo BTE, 
nº41 de 8.11.2007. 
4. A retribuição mensal da Autora ascende a € 
1.447,95, composta pelo valor base de € 
1.254,00 e cinco diuturnidades no valor de € 
193,95, a que acresce ainda o subsídio de 
refeição de € 8,81 por cada dia de trabalho 
efectivo, sendo a retribuição mensal paga em 
dobro pelas férias e pelo natal. 
5. A Autora está filiada no Sindicato dos 
Bancários do Norte, onde figura como sócio 
nº….. . 
6. A Ré outorgou o ACT referido em 3, 
aplicando-se o mesmo às relações laborais 
mantidas com a Autora, nomeadamente as 
normas aí constantes em matéria de 
segurança social. 
7. A Autora encontra-se na situação de “baixa 
por motivo de doença” desde o mês de Abril 
de 2004 e desde essa data que não tem 
prestado serviço para a Ré. 
8. O C………. paga-lhe as prestações mensais 
fixadas na cláusula 137ª e 138ª e anexos V e 
VI do citado ACT, que correspondem ao 
“subsídio de doença” que a Segurança Social 
paga aos trabalhadores seus beneficiários, na 
situação de “baixa” por doença. 
9. A Autora solicitou à Ré a passagem à 
situação de reforma por doença, não tendo 
esta dado o seu acordo a tal pretensão. 
10. Por tal motivo, a Ré promoveu uma junta 
médica, ao abrigo da cláusula 139ª e nos 
termos da cláusula 141ª do referido ACT, 
tendo a mesma tido lugar no dia 6.6.2008. 
11. Essa junta médica, concluiu, por maioria e 
com o voto contra do perito médico indicado 
pela Autora, não existir “justificação clínica 
para uma incapacidade total e permanente 
para o trabalho” por parte da Autora. 
12. O C………. notificou a Autora para pagar € 
2.145,31 correspondentes ao “valor dos 
honorários médicos devidos em consequência 
da junta médica e das despesas por estes 
apresentadas”. 

* * * 
III 

Questões a apreciar. 
1. Da não sindicabilidade judicial do resultado 
a que chegou a junta médica. 
2. Dos honorários dos peritos médicos. 
3. Da nulidade da sentença. 
4. Da insuficiência da matéria de facto e da 
necessidade da elaboração da base 
instrutória.  

* * * 
IV 

Da não sindicabilidade judicial do resultado a 
que chegou a junta médica. 
Referindo o disposto na cláusula 139ª do ACT 
aplicável diz-se na sentença recorrida o 
seguinte: (…) “apreciando esse clausulado 
concordamos inteiramente com a Ré quando 
alega que o regime previsto no ACT para a 
avaliação das situações incapacitantes para 
efeito de invalidez profissional é idêntico ao 
regime previsto no âmbito da Segurança 

Social estatal, previsto no Dec.-Lei 360/97 de 
17 de Dezembro, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pelo Dec.-Lei nº377/2007 
de 9 de Novembro e que o juízo emitido por 
cada uma dessas Juntas Médicas sobre a 
capacidade ou incapacidade para o trabalho 
de um trabalhador, têm uma natureza 
exclusivamente técnico-científica. É 
jurisprudência dos Tribunais Administrativos 
que relativamente às juntas médicas 
proferidas no regime geral da segurança 
social, os pareceres por elas elaborados são 
insindicáveis, situando-se no domínio da 
“discricionariedade técnica”, não podendo o 
tribunal substituir-se aos peritos médicos, a 
não ser que se verifique um erro grosseiro ou 
manifesto”. E conclui o Mmo. Juiz a quo que 
“a junta médica realizada no dia 6 de Junho 
de 2008, para além de não padecer de 
qualquer vício de ordem formal, que aliás 
nem sequer é invocado, não permite levar a 
concluir que a mesma, mesmo aos olhos de 
quem não é um médico, terá fatalmente que 
ser alterada por manifestamente colidir com 
regras de razoabilidade, equilíbrio, sensatez 
atendendo à normalidade e experiência de 
vida, não sendo assim o laudo médico aí 
elaborado judicialmente sindicável pelo 
Tribunal”. 
A apelante discorda defendendo que no caso 
se está perante interesse emergente de 
norma constante de convenção colectiva, o 
qual, em caso de conflito, não pode estar 
subtraído à apreciação dos Tribunais, sob 
pena de violação do disposto no art.20ºnº1 
da Constituição da República Portuguesa. Mais 
refere a apelante que os médicos que 
intervêm na junta médica do Banco não estão 
sujeitos aos mesmos deveres, critérios e 
princípios dos peritos médicos designados 
pelo Estado. Vejamos então. 
1. O DL 360/97 de 17.12, com as alterações 
introduzidas pelo DL 377/07 de 9.11. 
Este diploma define, no âmbito da segurança 
social, o sistema de verificação de 
incapacidades, o qual tem por objecto “a 
verificação e revisão de situações de 
incapacidade permanente determinantes do 
direito a pensões de invalidez e sobrevivência 
dos regimes de segurança social” – art.1ºnº1 
al. b). 
Nos termos do art.4ºnº2 do citado diploma “a 
verificação técnica das condições de 
incapacidade permanente e de dependência é 
assegurada pelo médico relator e pelas 
comissões de verificação e de recurso cujo 
conjunto é designado, no presente diploma, 
por sistema de verificação de incapacidade 
permanente”. 
Prescreve o art.42º do citado DL, no seu nº1, 
que: “a verificação e a revisão das situações 
de incapacidade permanente e de 
dependência têm lugar a requerimento dos 
interessados ou oficiosamente e a solicitação 
do Centro Nacional de Pensões ou de outras 
instituições de segurança social”, devendo os 
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requerimentos serem acompanhados de 
informação médica e “tratando-se de pensão 
por incapacidade permanente para o trabalho, 
o requerimento deve ainda ser acompanhado 
de declaração da entidade empregadora ou do 
próprio, se aquela não existir, relativamente 
ao trabalho desempenhado nos últimos três 
anos no exercício da profissão a considerar 
para efeito da declaração de incapacidade” – 
art.43ºnºs. 1 e 2. 
Por sua vez, dispõe o nº1 do art.48º do DL 
360/97 que “se os médicos relatores e os 
peritos médicos das comissões de verificação 
e de recurso concluírem pela necessidade de 
complementar a informação médica com 
pareceres de médicos especialistas ou de 
outros meios auxiliares de diagnóstico que se 
afigurem indispensáveis à peritagem médica, 
podem solicitá-los” (…). E “obtidos os 
elementos que permitam o andamento do 
processo, os médicos relatores promovem a 
convocatória dos interessados para exame 
médico” (…) – art.53ºnº1.  
Efectuado o exame médico, o médico relator 
elabora o relatório a que alude o art.54º no 
prazo de 30 dias contado a partir da data do 
exame do interessado – art.55ºnº1 -, o qual é 
remetido à comissão de verificação 
(art.55ºnº2). Esta comissão procede à análise 
e ao estudo do relatório elaborado pelo 
médico relator, podendo inclusivamente 
promover o exame médico directo dos 
requerentes (art.57ºnºs.1 e 2). 
A comissão de verificação deve deliberar pela 
atribuição/ou não da prestação, e no caso de 
a mesma não ser atribuída pode o interessado 
recorrer para a comissão de recurso – 
art.60º. 
Finalmente, e “sempre que as comissões de 
verificação ou de recurso entendam que o 
beneficiário não reúne as condições de 
incapacidade determinantes da atribuição da 
prestação requerida, este só pode apresentar 
novo requerimento para o efeito decorrido um 
ano após a data da respectiva deliberação” – 
art. 64ºnº1. 
Do acabado de expor verificamos que o 
trabalhador que requeira a verificação da sua 
incapacidade permanente, determinante do 
direito a pensão de invalidez, confrontado 
com o relatório desfavorável da comissão de 
verificação (constituída por três peritos 
médicos – art.18º do DL 360/97 de 17.12 na 
redacção dada pelo DL 377/07 de 9.11), pode 
recorrer para a comissão de recurso 
(constituída também por três médicos – 
art.21ºnº1 do DL 360/97 de 17.12 na 
redacção dada pelo DL 377/07 de 9.11). 
Ou seja: o trabalhador tem a possibilidade de 
reagir ao indeferimento do seu pedido de 
atribuição de pensão de invalidez pela 
comissão de verificação, requerendo a reunião 
da comissão de recurso. E esta comissão de 
recurso tem de ser constituída por médicos 
que não aqueles que intervieram na anterior 
decisão (art.21ºnº2). Estamos, deste modo, 

perante a possibilidade do trabalhador 
requerer uma “segunda perícia” quando a 
“primeira perícia” lhe é desfavorável. 
2. As cláusulas 139ª e 141ª do ACT publicado 
no BTE nº4, 1ªsérie, de 29.1.2005. 
A cláusula 139ª do ACT dispõe o 
seguinte:”quando existir desacordo entre a 
instituição e o trabalhador, quanto à situação 
de doença ou de invalidez haverá recurso a 
uma junta médica que decidirá da capacidade 
deste para o serviço”. E nos termos da 
cláusula 141ª a junta médica é composta por 
três elementos, dois nomeados por cada uma 
das partes e o terceiro escolhido pelos outros 
dois. 
3. O confronto entre os dois regimes. 
Do que deixamos exposto nos anteriores 
números 1 e 2 verifica-se que o estabelecido 
no DL 360/97 de 17.12 é mais favorável ao 
trabalhador e oferece-lhe maior garantia do 
que o estabelecido no ACT. 
Na verdade, e como já referido 
anteriormente, o DL 360/97 permite que o 
trabalhador, em face do parecer desfavorável 
da “comissão de verificação”, recorra a uma 
2ªperícia, o que não acontece com o ACT que 
neste particular é totalmente omisso. 
Assim, um trabalhador que esteja abrangido 
pela Segurança Social – concretamente pelo 
regime previsto no citado DL – tem duas 
possibilidades de avaliação da sua 
incapacidade permanente (avaliação sempre 
feita em termos colegial), enquanto um 
trabalhador abrangido pelo ACT tem apenas 
uma possibilidade. 
Por outras palavras: existiria uma diferença 
no tratamento de situações jurídicas 
idênticas. E empregamos a palavra “existiria” 
pois essa diferença de tratamento, em nossa 
opinião, é apenas aparente. Expliquemos. 
Com efeito, se admitirmos, como na verdade 
se admite, que o trabalhador bancário tem a 
possibilidade de reagir judicialmente ao 
resultado desfavorável da junta médica 
pedindo, em acção a propor, a sua sujeição a 
outra perícia médica, precisamente aquela a 
que chamamos “2ª perícia”, a referida 
diferença de tratamento deixa de existir. 
E salvo melhor opinião, não encontramos 
razões objectivas para que assim não seja, 
sob pena de violação do princípio da 
igualdade previsto no art.13º da Constituição 
da República Portuguesa e do direito de 
acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva 
consagrado no art.20º do mesmo diploma 
legal. 
Por isso, assiste à Autora o direito de recorrer 
a Tribunal e propor a presente acção como 
manifestação da sua discordância 
relativamente à deliberação da junta médica, 
requerendo novo exame médico, o qual, na 
nossa opinião, deverá ser constituído em 
termos idênticos ao estabelecido para a 
Comissão de Recurso a que alude o DL 
360/97. 
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E pelas razões expostas não acompanhamos a 
conclusão a que se chegou na sentença 
recorrida: de que o exame médico realizado 
ao abrigo da cláusula 139ª do ACT não é 
judicialmente sindicável. Com efeito, não se 
trata de “censurar” o teor científico desse 
exame médico mas antes dar a possibilidade 
ao trabalhador de “contrariar cientificamente” 
o resultado do mesmo através da instauração 
da competente acção judicial. 
Aliás, não se encontra no caso concreto outra 
via senão o pedido de “tutela jurisdicional” 
para resolução da situação, tutela que passa 
obrigatoriamente pela realização de nova 
perícia colegial, sempre sem prejuízo do 
tribunal se socorrer de outros elementos 
clínicos e outros pareceres em ordem a 
proferir decisão.  
E face à conclusão a que se chegou deverão 
os autos prosseguir os seus trâmites normais 
até final, ficando prejudicado o conhecimento 
das demais questões colocadas pela apelante. 

* * * 
Termos em que se julga a apelação 
procedente, se revoga o despacho 
saneador/sentença que conheceu dos pedidos 
formulados pela Autora e absolveu o Réu dos 
mesmos, e se ordena o prosseguimento dos 
autos. 

* * * 
Custas a final pela parte vencida. 

* * * 
Porto, 2.11.2009 
Maria Fernanda Pereira Soares 
António José Fernandes Isidoro 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa (Vencido. 
Entendo que, prevendo o ACT dos Bancários a 
realização de apenas um exame medico no 
caso de invalidez, não é aplicável a 
possibilidade de requerer um segundo exame 
médico, na eventualidade de os bancários 
requererem a reforma com fundamento em 
invalidez. Tal possibilidade, existente no 
sistema geral de segurança social, não sendo 
aplicável aos bancários, não viola o princípio 
da igualdade.) 
 
[voltar] 
 
 
 
 
 
Sumário nº 7107 
 
 
Processo n.º734/08.1TTVNG.P1 
Relator: M. Fernanda Soares - 585-A 
Adjuntos: Dr. Ferreira da Costa -  
Dr. Machado da Silva - 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 

I 
B………. instaurou no Tribunal do Trabalho de 
Vila Nova de Gaia acção de impugnação de 
despedimento contra C………., IP (C1………., 

IP), pedindo a condenação da Ré a) a 
reconhecer a existência de um contrato de 
trabalho que manteve com o Autor de 
4.3.2002 a 29.2.2008; b) a reconhecer a 
ilicitude do despedimento do Autor pela 
rescisão unilateral do contrato em 29.2.2008; 
c) a readmitir o Autor no posto de trabalho 
ou, caso, por tal o Autor opte, a pagar-lhe 
uma indemnização no valor de € 7.890,00; d) 
a pagar ao Autor todas as prestações 
pecuniárias já vencidas, bem como todas as 
vincendas até à data do trânsito em julgado 
da sentença. 
Alega o Autor que em 17.1.2000 foi trabalhar 
para o Réu ao abrigo de um programa 
ocupacional de emprego e formação 
profissional, tendo finalizado a 25.7.2000. No 
entanto, continuou a trabalhar de 26.7.2000 a 
14.8.2000, tendo por essas funções sido 
pago. A partir de 4.3.2002 o Autor reiniciou 
função no Réu mediante contrato de trabalho 
a termo certo, por seis meses e que caducou 
em 3.9.2002. Apesar dessa declaração de 
caducidade por parte do Réu o Autor 
continuou a prestar funções sem qualquer 
interrupção até 23.3.2003, tendo nesta data 
celebrado um contrato de tarefa, por 24 
meses, que se prolongou até 23.3.2005.Em 
2.6.2005 celebrou contrato com uma empresa 
de trabalho temporário para prestar funções 
de limpeza na Ré, funções que nunca 
exerceu, mas antes as que sempre exercera 
até à data. Aquele contrato terminou em 
28.2.2006 sem que por algum modo o Autor 
tenha contactado com a empresa de trabalho 
temporário, limitando-se a assinar os papéis 
que lhe foram apresentados. Em 1.3.2006 
celebrou mais um contrato de tarefa, pelo 
período de 24 meses sendo que tal contrato 
cessou em 29.2.2008 por declaração do Réu. 
Durante todo o tempo que trabalhou para o 
Réu o Autor sempre exerceu as mesmas 
funções para que tinha sido contratado 
configurando a declaração do Réu de 
29.2.2008 um despedimento ilícito.  
O Réu contestou arguindo a incompetência do 
Tribunal do Trabalho e a inexistência de um 
contrato de trabalho. Contudo, a entender-se 
de modo diferente, então o contrato de 
trabalho a termo nunca se converteria em 
contrato sem termo por força do disposto no 
art.10ºnº2 da Lei 23/200 e seria nulo atento 
o prescrito no nº3 da mesma disposição legal. 
Mais refere que a interpretação de que o 
contrato a termo seria convertível em 
contrato sem termo é inconstitucional atento 
o teor do acórdão do Tribunal Constitucional 
com o nº368/2000 de 11.7.2000 e o disposto 
no art.47ºnº2 da Constituição da República 
Portuguesa. Conclui, deste modo, pela sua 
absolvição da instância ou do pedido.  
No despacho saneador, julgou-se 
improcedente a excepção de incompetência 
do Tribunal em razão da matéria. 
Procedeu-se a julgamento tendo o Autor, no 
decurso da mesma declarado optar pela 
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indemnização por antiguidade. Consignou-se 
a matéria dada como provada e não provada 
e foi proferida sentença a julgar a acção 
parcialmente procedente e a condenar o Réu 
a reconhecer a existência de um contrato de 
trabalho nulo que manteve com o Autor de 
4.3.2002 a 29.2.2008. Dos demais pedidos foi 
o Réu absolvido.  
O Réu veio recorrer pedindo a revogação da 
sentença e a sua substituição por acórdão que 
julgue a acção totalmente improcedente, 
concluindo nos seguintes termos: 
1. Não pode ser classificada como laboral a 
relação existente entre 1.3.2006 e 29.2.2008. 
2. A relação existente entre Autor e Réu é um 
mero contrato de prestação de serviços na 
modalidade de tarefa. 
3. Como tal, não pode o Réu ser condenado a 
reconhecer a existência de um contrato de 
trabalho nulo que, alegadamente, manteve 
com o Autor desde 4.3.2002 a 29.2.2008. 
4. O único entendimento possível é aquele 
que aponta para a interpretação e aplicação 
errada dos arts.10º e 12º do C. do Trabalho. 
5. A sentença recorrida entra em contradição 
ao afirmar que o clausulado não leva a 
concluir que as partes quiseram celebrar um 
contrato de trabalho por tempo indeterminado 
e por outro lado se o Autor “celebrou vários 
contratos com o demandado. Porém, nenhum 
deles era contrato de trabalho por tempo 
indeterminado”, a “actividade prestada pelo 
Autor ao Réu consubstancia um verdadeiro 
contrato de trabalho”. 
6. A sentença recorrida violou o art.17º do 
Decreto-Lei 41/84 de 3.2 ao interpretar como 
contrato de trabalho um contrato de 
prestação de serviços. 
7. Violou ainda o art.12º do C. Civil ao aplicar 
ao contrato celebrado em 1.3.2006 as 
disposições do Decreto-Lei 271/2007 de 26.7 
que somente entraram em vigor a 1.8.2007. 
8. Em particular, violou o art.14º do Decreto-
Lei 271/2007 e o art.5ºnº1 do C. Civil ao 
interpretar como aplicável o regime do 
contrato individual de trabalho como 
modalidade de relação jurídica de emprego 
previsto no art.6º da Lei 3/2004, quando 
somente após a entrada em vigor do Decreto-
Lei 271/2007 é que era, no plano teórico, 
possível a celebração de contratos individuais 
de trabalho por parte do Réu. 
9. A sentença recorrida interpreta 
erradamente o vertido nos artigos 6º e 34º da 
Lei 3/2004 de 15.1 ao interpretar uma mera 
possibilidade consagrada pelo legislador, 
como uma realidade legal e factual aplicável 
ao Réu. 
O Autor veio também recorrer da sentença 
pedindo a sua revogação na parte em que 
absolveu o Réu devendo ser proferido acórdão 
que considere ilícita a cessação do contrato e 
condene o recorrido na indemnização por 
antiguidade, concluindo nos seguintes 
termos: 

1. De acordo com o nº1 do art.34º da Lei 
3/2004, os Institutos Públicos podem optar 
pelo regime de contrato individual de 
trabalho. 
2. Diz o art.14º do Decreto-Lei 271/2007 que 
ao pessoal do recorrido se aplica o regime de 
contrato individual de trabalho. 
3. O contrato celebrado com o recorrente em 
2006 foi precedido de um processo de 
aquisição de serviços públicos. 
4. Por força da Directiva 1999/70/CE do 
Conselho de 28.6.99 conjugada com o art.53º 
da Constituição da República Portuguesa deve 
ser permitida a conversão dos contratos em 
contrato sem termo ou por tempo 
indeterminado como “sanção” à violação 
daquele direito constitucional à segurança no 
emprego. 
5. Havendo um contrato de trabalho entre as 
partes desde 4.3.2002 o mesmo não podia ter 
cessado em 29.2.2008 excepto ilicitamente 
porquanto era um contrato por tempo 
indeterminado. 
6. Devendo ser o recorrido condenado, pela 
cessação do contrato que tinha com o 
recorrente, a indemnizar nos termos em que 
optou. 
7. Errou, assim, a sentença recorrida na 
medida em que absolveu o recorrido por 
entender ser nulo o contrato de trabalho 
existente. 
O Réu veio contra alegar pugnando pela 
manutenção da decisão recorrida na parte em 
que absolveu o Réu do pedido de 
indemnização por antiguidade, concluindo nos 
seguintes termos: 
1. Apesar da consagração legal prevista no 
nº1 do art.34ºda Lei 3/2004 nunca o Réu teve 
a real e efectiva possibilidade de celebração 
de contratos individuais de trabalho. 
2. No mesmo sentido aponta o DL271/2007 
que só entrou em vigor em 1.8.2007. 
3. Como tal não pode ser aplicado o art.14º 
do DL271/2007 a uma relação que se iniciou 
em momento anterior. 
4. A contratação do Autor não foi precedida 
de um processo de recrutamento e selecção 
que possibilitou a candidatura de todos os 
eventuais interessados em condições de 
liberdade e de igualdade – art.47ºnº2 da CRP. 
5. A Directiva 1999/70/CE deve ser 
interpretada no sentido de que não se opõe a 
uma legislação nacional que exclui, em caso 
de abuso decorrente da utilização de 
contratos ou relações de trabalho a termo 
sucessivos por uma entidade patronal pública, 
que os referidos contratos se convertam em 
contratos ou relações de trabalho por tempo 
indeterminado, mesmo quando essa 
conversão está prevista para os contratos e 
relações de trabalho celebrados com uma 
entidade patronal privada. 
O Autor veio também responder ao recurso 
apresentado pelo Réu reafirmando que a 
matéria provada permite concluir pela 
existência de um contrato de trabalho entre 
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2.3.2002 a 29.2.2008, e pedindo a 
improcedência do recurso. 
O Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto 
desta Relação emitiu parecer no sentido de as 
apelações improcederem.  
Admitidos os recursos e corridos os vistos, o 
processo foi inscrito em tabela e adiado o 
julgamento por falta de vencimento.  
Cumpre decidir. 

* * * 
II 

Matéria dada como provada e a ter em conta 
na decisão do presente recurso. 
1. O C………. cujas atribuições constavam do 
DL 413/71 de 27.9 e DL 35/72 de 31.1, foi 
reformulado organicamente e viu, as suas 
responsabilidades actualizadas pelo DL 
307/93 de 1.9. 
2. Em 26.7 pelo DL271/2007 é publicada a Lei 
Orgânica do Réu que cria dois centros 
autónoma operacional e cientificamente, no 
Porto, que vêm substituir o D.…… e o E………. . 
3. Em 27 de Julho é publicada a Portaria 
812/2007 que aprovou os Estatutos do Réu. 
4. O Réu é um Instituto Público com 
autonomia científica, técnica, administrativa, 
financeira e patrimonial. 
5. Por força do art.14º do DL 271/2007 ao 
pessoal do C1………., IP aplica-se o regime 
jurídico do contrato individual de trabalho. 
6. O Autor em 17.1.2000 foi trabalhar para os 
serviços de então do Réu ao abrigo do 
Programa Ocupacional de Emprego e 
Formação Profissional, tendo finalizado a 
25.7.2000, conforme documento de fls.10. 
7. No entanto continuou a trabalhar de 
26.7.2000 a 14.8.2000, tendo por essas 
funções sido pago, conforme documento de 
fls.11. 
8. A partir de 4.3.2002 o Autor reiniciou 
função na Ré mediante contrato de trabalho a 
termo de seis meses, conforme documento de 
fls.12 e 13, que o Réu fez caducar na data 
prevista de 3.9.2002, conforme documento de 
fls.14. 
9. Apesar desta caducidade o Autor continuou 
a prestar função ao Réu, sem qualquer 
interrupção até 23.3.3003. 
10. Em 23.3.2003, para continuar a exercer 
as suas funções, celebrou um contrato de 
tarefa de 24 meses que se prolongou até 
23.3.2005, conforme documento de fls. 15 a 
17. 
11. Foi assim que em 2.6.2005 para poder 
continuar a prestar as suas funções celebrou 
com uma empresa de trabalho temporário 
(G………., Lda.) um contrato para ir prestar 
funções de limpeza no Réu, conforme 
documento de fls.18. 
12. Este contrato terminou em 28.2.2006 sem 
que o Autor alguma vez tenha conhecido 
aquela empresa com ela contactado, 
limitando-se a assinar os papéis que lhe 
foram apresentados, sem que alguma vez 
tenha exercido qualquer função de limpeza no 
Réu. 

13. Em 1.3.2006 celebrou mais um contrato 
de tarefa com o Réu, conforme documento de 
fls.19 a 21 pelo prazo de dois anos. 
14. Recebeu uma carta do Réu fazendo cessar 
o referido contrato para 29.2.2008 apenas 
pelo mesmo não poder exceder o prazo 
contratualizado, e não por ter cessado a 
tarefa ou mais precisarem do Autor, conforme 
documento de fls.22. 
15. Independentemente do tipo de contrato 
assinado, sempre o Autor desempenhou as 
mesmas funções administrativas iguais às que 
os demais trabalhadores da secção 
normalmente, fosse qual fosse o vínculo que 
tinham ao Réu. 
16. Procedia ao registo diário dos produtos 
recebidos no laboratório de tuberculose; 
preenchia os boletins dos resultados das 
análises realizadas nos laboratórios; registava 
nos registos diários estes resultados e 
arquivava-os; após a recepção dos boletins 
conferidos e validados pelo responsável, 
enviava-os por via correio para as entidades 
requisitantes; procedia à elaboração 
informática de boletins que se 
demonstrassem necessários, etiquetas, folhas 
de trabalho (tabelas); atendimentos 
telefónico; tratava das notas internas, 
informativas que lhe eram solicitadas; 
procedia à estatística e relatório de 
actividades do laboratório. 
17. Sempre desempenhou estas funções no 
horário das 9 às 16 horas com meia hora de 
almoço, de 2ª a 6ªfeira, qualquer que fosse o 
tipo de vínculo. 
18. Sempre desempenhou as suas funções 
nas instalações do Réu primeiro no ………. e 
depois na Rua ………., ambos no Porto. 
19. Todos os instrumentos de trabalho e 
meios utilizados eram propriedade do Réu. 
20. Gozava os feriados, férias, as tolerâncias 
de ponto, uma folga mensal, como qualquer 
outro funcionário do Réu. 
21. Toda a determinação do serviço e sua 
fiscalização sempre foi feita pela mesma 
pessoa, Dra. F………. . 
22. Por esse trabalho remunerava o Réu 
mensalmente à razão de € 815,00 ilíquidos 
mensais. 
23. A função desempenhada pelo Autor e 
determinada pelo Réu eram de carácter 
permanente e constante, tendo este dela 
necessidade para a prossecução da sua 
finalidade. 
24. O C………., IP (C1………., IP) já há mais de 
50 anos que possui uma delegação no Porto. 
25. Entre o Autor e Réu foi celebrado o acordo 
de fls.19 a 21. 
26. A celebração desse contrato de tarefa foi 
precedida de um processo de aquisição de 
serviços. 
Os pontos 1 a 5 supra referidos a itálico 
contêm apenas e tão só matéria de direito. O 
ponto 14 é em parte conclusivo, na parte que 
se deixou assinalado a itálico. O ponto 23 é 
igualmente conclusivo. Assim, ao abrigo do 
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art.646ºnº4 do C. P. Civil consideram-se não 
escritos os pontos 1 a 5, parte do ponto 14, e 
o ponto 23. Elimina-se o ponto 25 por o 
mesmo ser a repetição do referido no ponto 
13. 
No ponto 14 faz-se referência a uma carta 
cujo teor importa aqui transcrever, aditando-
se à matéria de facto o seguinte: 
27. O Réu remeteu ao Autor carta onde lhe 
comunicava que “A 1 de Março de 2006 foi 
celebrado entre este Instituto Público e V. 
Exa. um contrato de prestação de serviços na 
modalidade de tarefa pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses. De acordo com o nº1 
do art.17º do DL 41/84 de 3.2, o contrato de 
prestação de serviços na modalidade de 
tarefa não poderá exceder o termo do prazo 
contratual inicialmente estabelecido. Face ao 
exposto, cumpre informar que o contrato de 
prestação de serviços celebrado terá o seu 
termo, impreterivelmente, no próximo dia 29 
de Fevereiro de 2008”. 

* * * 
III 

Apelação do Réu – Questões a apreciar. 
1. Inexistência de um contrato de trabalho. 
2. Da contradição dos fundamentos da 
decisão. 
3. Se a sentença aplicou indevidamente as 
disposições do DL271/2007 de 26.7. 

* * * 
IV 

Inexistência de um contrato de trabalho. 
O apelante começa por dizer que a relação 
existente entre 1.3.2006 e 29.2.2008 não 
pode ser classificada como laboral, para mais 
adiante concluir que não pode ser condenado 
a reconhecer a existência de um contrato de 
trabalho nulo entre 4.3.2002 e 29.2.2008. 
Fica-nos a dúvida se o apelante apenas põe 
em causa o período de tempo a que se 
reporta o contrato de tarefa celebrado a 
1.3.2006. No entanto, do teor das suas 
conclusões resulta, a nosso ver, que o 
apelante defende a inexistência de um 
contrato de trabalho no período temporal 
“coberto” pelos dois contratos de tarefa. Por 
isso, será dentro deste enquadramento que se 
irá apreciar a questão. 
Decorre da matéria provada que o Réu 
celebrou com o Autor dois contratos, um em 
23.3.2003 e outro em 1.3.2006, que apelidou 
de “contrato de tarefa”. 
Na data da celebração dos contratos acabados 
de referir encontrava-se em vigor o art.17º 
do DL41/84 de 3.2, o DL427/89 de 7.12 e o 
DL23/2004 de 22.6, este último apenas no 
que se refere ao contrato de 1.3.2006. 
Prescreve o art.17ºnº1 do DL41/84 de 3.2 
que “para a execução de trabalhos de 
carácter excepcional sem subordinação 
hierárquica poderão ser celebrados contratos 
de prestação de serviços sujeito aos regime 
previsto na lei geral quanto a despesas 
públicas em matéria de aquisição de serviços, 
não podendo em caso algum exceder o termo 

do prazo contratual inicialmente 
estabelecido”. E diz-se no nº2 do mesmo 
preceito que “o contrato de tarefa caracteriza-
se por ter como objecto a execução de 
trabalhos específicos sem subordinação 
hierárquica, apenas podendo os serviços 
recorrer a tal tipo de contrato quando no 
próprio serviço não existam funcionários ou 
agentes com as qualificações adequadas ao 
exercício das funções objecto da tarefa”. 
Resulta da matéria de facto dada como 
provada que o Autor executou ao longo do 
tempo que trabalhou para o Réu tarefas 
sempre sujeito a um horário de trabalho e 
cumprindo ordens, ou seja, o Autor esteve 
sempre vinculado ao Réu por um contrato de 
trabalho. 
Por isso, improcede a pretensão do apelante 
no sentido da existência de um contrato de 
tarefa. 

* * * 
V 

Da contradição dos fundamentos da decisão. 
O apelante defende que a sentença recorrida 
entra em contradição ao afirmar que “o 
clausulado não leva a concluir que as partes 
quiseram celebrar um contrato de trabalho 
por tempo indeterminado e por outro lado se 
o Autor “celebrou vários contratos com o 
demandado. Porém, nenhum deles era 
contrato de trabalho por tempo 
indeterminado”, “a actividade prestada pelo 
Autor ao Réu consubstancia um verdadeiro 
contrato de trabalho”. 
Salvo o devido respeito, inexiste a referida 
contradição. Na verdade, na sentença 
concluiu-se pela existência de um contrato de 
trabalho para depois se analisar se esse 
contrato de trabalho seria por tempo 
indeterminado ou a termo certo aí se 
referindo “na verdade, se atentarmos apenas 
ao teor dos contratos, nomeadamente o que 
foi celebrado em 1 de Março de 2006, 
verificamos que o clausulado não nos leva a 
concluir que as partes quiseram celebrar um 
contrato de trabalho por tempo 
indeterminado. Antes pelo contrário, negam 
tal finalidade, por um lado, e, pelo outro, 
estabelecem um prazo de dois anos, o que 
contraria a indeterminabilidade no tempo”. 

* * * 
VI 

Se a sentença aplicou indevidamente as 
disposições do DL271/2007 de 26.7. 
O apelante refere que o Mmo. Juiz a quo 
aplicou ao contrato celebrado em 1.3.2006 as 
disposições do DL271/2007 de 26.7, quando 
este diploma apenas entrou em vigor a 
1.8.2007. Mais defende que não é aplicável ao 
caso o art.6º da Lei3/2004 por só após a 
entrada em vigor do DL271/2007 ser possível 
a celebração de contrato individual de 
trabalho por parte do Réu. Vejamos então. 
Continuamos a analisar a questão tendo em 
conta apenas os contratos de tarefa 
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celebrados em 23.3.3003 e 1.3.2006 na 
medida em que só a estes o Réu se refere. 
Neste particular cumpre referir o seguinte. 
O C1………, cujas atribuições constavam do 
DL413/71 de 27.9 e do DL35/72 de 31.1, foi 
reformulado organicamente pelo DL307/93 de 
1.9, aí sendo definido como uma pessoa 
colectiva pública dotada de autonomia 
técnica, administrativa e financeira, sob a 
tutela do Ministro da Saúde (art.1ºnº1). 
Com o DL271/2007 de 26.7 o C1………. é 
profundamente reformulado na sua orgânica e 
é definido como um instituto público integrado 
na administração indirecta do Estado, dotado 
de autonomia científica, técnica, 
administrativa e financeira e património 
próprio (art.1ºnº1). Tal DL entrou em vigor 
em 1.8.2007 (art.23º). 
Temos, deste modo, dois momentos 
temporais na vida jurídica do Réu: aquele que 
existiu até 1.8.2007 e o outro, a partir desta 
data. 
Até 1.8.2007 o Réu era uma pessoa colectiva 
pública sujeita, em termos de relação jurídica 
de emprego, e na data do contrato celebrado 
em 23.3.2003, ao regime previsto no 
DL427/89 de 7.12. Já no que respeita ao 
contrato celebrado em 1.3.2006 estava o Réu 
obrigado a observar o disposto na Lei 
23/2004 de 22.6. 
Aliás, já anteriormente – em 4.3.2002 – o 
Réu recorreu à celebração de contrato a 
termo certo ao abrigo do art.18ºnº2 do 
DL427/89. 
Por isso, e salvo o devido respeito, parece-
nos de nenhuma relevância para o caso a 
invocação na sentença recorrida do regime 
previsto no DL271/2007 de 26.7 
relativamente ao Réu, na medida em que os 
contratos que celebrou com o Autor 
reportam-se a momento anterior ao início de 
vigência do mesmo diploma e as relações 
jurídicas de emprego estavam definidas pelos 
diplomas que deixamos supra referidos. 
E a conclusão a que se chegou – de que o 
DL271/2007 não é aplicável aos contratos 
celebrados em 23.3.2003 e 1.3.2006 – não 
retira a classificação jurídica da existência de 
um contrato de trabalho, conforme já 
defendemos atrás. 

* * * 
VII 

Apelação do Autor – Questões a apreciar. 
1. Da existência de um contrato de trabalho 
por tempo indeterminado e da aplicação da 
Directiva 1999/70/CE. 
2. Do despedimento ilícito. 

* * * 
VIII 

Da existência de um contrato de trabalho por 
tempo indeterminado e da aplicação da 
Directiva 1999/70/CE. 
Na sentença recorrida concluiu-se pela 
existência de um contrato de trabalho, mas 
atendendo ao teor do texto desses contratos 
o Mmo. Juiz a quo entendeu que as partes 

não quiseram celebrar um contrato de 
trabalho por tempo indeterminado.  
O Autor defende a existência de um contrato 
de trabalho por tempo indeterminado e a 
aplicação da Directiva 1999/70/CE. Vejamos 
então. 
Segunda a factualidade provada o Autor 
iniciou a sua actividade para o Réu vinculado 
a um contrato de trabalho a termo certo ao 
abrigo do art.18ºnº2al.d) do DL427/89 de 
7.12 (“aumento excepcional e temporário da 
actividade do serviço”). Este contrato caducou 
em 2.9.2002 mas o Autor continuou ao 
serviço do Réu até 23.3.2003. Nesta data 
celebrou com o Réu um contrato a termo 
certo, pelo período de dois anos (de 
23.3.2003 a 23.3.2005), a que o demandado 
apelidou de contrato de tarefa. Entre 
23.3.2005 e 1.3.2006 o Autor continuou a 
exercer para o Réu as mesmas funções até 
que em 1.3.2006 celebrou novo contrato de 
trabalho a termo certo, pelo período de dois 
anos (de 1.3.2006 a 29.2.2008), a que o Réu 
voltou a chamar de contrato de tarefa.  
Face ao acabado de referir podemos concluir 
que no caso se verifica a celebração sucessiva 
de contratos a termo certo num período que 
vai de 4.3.2002 a 29.2.2008 com espaços 
temporais em que o Autor trabalhou para o 
Réu sem qualquer contrato escrito (de 
3.9.2002 a 23.3.2003 e de 23.3.2005 a 
1.3.2006). E também se verifica o recurso 
abusivo a tal forma de contratação para suprir 
necessidades permanentes e diárias próprias 
da actividade do Réu (nºs.15 a 17 da matéria 
provada).  
Tais contratos de trabalho a termo certo (que 
o Réu chamou a dois deles de contratos de 
tarefa), não obedeceram ao disposto no 
art.18ºnº2 do DL 427/89 de 7.12 e 
131ºnº1al.e) e nº3 do C. do Trabalho de 
2003, ex vi art.2º da Lei 23/2004 de 22.6. 
Por sua vez no contrato de trabalho a termo 
celebrado em 4.3.2002 o motivo da sua 
celebração inexiste na medida em que no 
mesmo apenas se reproduziu o que consta do 
art.21ºnº5 do DL427/89 (“os contratos de 
trabalho a termo certo consideram-se sempre 
celebrados por urgente conveniência de 
serviço”). 
Tudo isto para dizer que o termo apostos nos 
contratos a termo celebrados com o Autor são 
nulos face ao disposto nos arts.14ºnº1al.b) e 
nº3, 18ºnº2 do DL427/89 de 7.12, 
131ºnº1al.e) e nº3 do C. do Trabalho de 2003 
ex vi art.2º da Lei 23/2004. 
E quais as consequências da nulidade do 
termo aposto nos contratos de trabalho? 
Será que a sanção jurídica a aplicar às 
indicadas irregularidades será a conversão do 
contrato de trabalho a termo em contrato de 
trabalho sem termo? 
O art.18º nº4 do DL 427/89 de 7.12 
prescreve que “o contrato de trabalho a termo 
certo a que se refere o presente diploma não 
se converte, em caso algum, em contrato sem 
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termo”. Neste sentido é também a Lei 
23/2004 de 22.6 (art.10º nº2). 
Então, teríamos aqui a resposta: 
independentemente dos vícios que atingem os 
referidos contratos a termo eles nunca se 
converterão em contratos sem termo. 
Mas a resposta terá de ser outra bem 
diferente como vamos de seguida expor. 
Conforme decorre do art.2ºal.n) da Lei 
Preambular ao Código do Trabalho “Com a 
aprovação do Contrato de Trabalho é 
efectuada a transposição, parcial ou total, das 
seguintes directivas comunitárias: Directiva 
nº1999/70/CE, do Conselho, de 28 de Junho, 
respeitante ao acordo quadro CES, UNICE e 
CEEP relativo a contratos de trabalho a 
termo”. 
No referido Acordo-Quadro, preâmbulo do 
Anexo, consta o seguinte: (…) “as partes 
signatárias deste acordo reconhecem que os 
contratos de trabalho sem termo são e 
continuarão a ser a forma mais comum no 
que diz respeito à relação laboral entre 
empregadores e trabalhadores”, 
determinando, no Anexo, o seu art.1º que “O 
objectivo do presente acordo-quadro consiste 
em a) melhorar a qualidade do trabalho 
sujeito a contrato a termo garantindo a 
aplicação do princípio da não discriminação; 
b) estabelecer um quadro para evitar os 
abusos decorrentes da utilização de 
sucessivos contratos de trabalho ou relações 
laborais a termo”. Por sua vez o art.2º nº1 
refere que “o presente acordo é aplicável aos 
trabalhadores contratados a termo ou partes 
numa relação laboral, nos termos definidos 
pela lei, convenções colectivas ou práticas 
vigentes em cada Estado-Membro”, e o art.5º 
“para evitar os abusos decorrentes da 
conclusão de sucessivos contratos de trabalho 
ou relações laborais a termo e sempre que 
não existam medidas legais equivalentes para 
a sua prevenção, os Estados-Membros, após 
consulta dos parceiros sociais e de acordo 
com a lei”(…) “deverão introduzir, de forma a 
que se tenham em conta as necessidades de 
sectores e/ou categorias de trabalhadores 
específicos, uma ou várias das seguintes 
medidas: a) razões objectivas que justifiquem 
a renovação dos supra mencionados contratos 
ou relações laborais; b) duração máxima total 
dos sucessivos contratos de trabalho ou 
relações laborais a termo; c) número máximo 
de renovações dos contratos ou relações 
laborais a termo” (nº1); “Os Estados-
Membros, após consulta dos parceiros sociais” 
(…) “deverão, sempre que tal seja necessário, 
definirem que condições os contratos de 
trabalho ou relações de trabalho a termo 
deverão ser considerados: a) como 
sucessivos; b) como celebrados sem termo” 
(nº2). 
Do acabado de transcrever podemos concluir 
que as medidas de prevenção do recurso 
abusivo aos contratos de trabalho a termo são 
aplicáveis quer às relações de trabalho 

estabelecidas no sector público quer às 
relações estabelecidas no sector privado. 
Neste sentido é a posição de Susana Sousa 
Machado em “Contrato de Trabalho a Termo – 
A Transposição da Directiva 1999/70/CE para 
o Ordenamento Jurídico Português: 
(In)compatibilidades”, página 299. 
E se na referida Directiva não se fez qualquer 
distinção quanto à natureza pública ou 
privada do empregador, certo é que o nosso 
legislador ordinário acabou por fazer essa 
distinção – primeiramente no art.18º nº4 do 
DL 427/89 de 7.12 (na redacção dada pelo DL 
218/98 de 17.7) e posteriormente no art.10º 
nº2 da Lei 23/2004 de 22.6 -, ao determinar 
que verificados certos pressupostos, se o 
empregador for público o contrato a termo 
não se converte em contrato sem termo, mas 
se o empregador for privado então a 
conversão (baseada nos mesmos 
pressupostos) já ocorre. 
E porquê esta distinção? 
O Tribunal Constitucional decidiu que essa 
distinção se justifica sob pena de violação do 
disposto no art.47º nº2 da C.R. Portuguesa 
(acórdão 368/00, com força obrigatória geral, 
publicado no DR 1ª-A série, nº277, de 
30.11.2000, contendo seis votos de 
vencimento). 
Mas, e salvo o devido e muito respeito, não 
parece que assim seja. 
Na verdade, e neste particular 
acompanhámos as considerações de Francisco 
Liberal Fernandes quando refere que o 
princípio da igualdade de acesso à função 
pública consagrado no art.47º nº2 da C.R.P., 
“não é aplicável aos contratos a termo 
celebrados pela Administração, mas apenas 
às relações de serviço constituídas através de 
nomeação ou de contrato administrativo de 
provimento” (Questões Laborais, 2002, nº19, 
pg.80/81). 
Aliás, quando no art.47º nº2 da C.R.P. se fala 
que todos têm direito de acesso à função 
pública “em condições de igualdade e 
liberdade, em regra, por via de concurso”, tal 
não significa que a única via de acesso seja o 
concurso (nosso sublinhado). 
Também Susana Sousa Machado sustenta que 
a “argumentação do Tribunal Constitucional 
poderá começar a perder progressivamente 
as suas bases de sustentação” por se estar 
perante situação em que “o trabalhador não 
iria aceder à modalidade de constituição da 
relação jurídica de emprego público por 
nomeação mas tão só a um contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado” – obra citada, páginas 317 e 
318. 
Por isso, e tendo em conta os princípios 
estabelecidos na Directiva 1999/70/CE, está o 
Estado Português obrigado a definir medidas 
concretas que punam o recurso sucessivo à 
celebração de contratos de trabalho a termo, 
quer na Administração Pública quer no Sector 
Privado, sendo certo que a distinção a que 
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atrás nos referimos viola claramente o direito 
à segurança no emprego previsto no art.53º 
da C.R.P. 
E o direito à segurança no emprego não se 
satisfaz com a criação de uma compensação 
pecuniária devida ao trabalhador pela falsa 
expectativa de emprego permanente que de 
algum modo a contratação “sucessiva” criou 
no seu espírito e na sua vida pessoal e 
familiar -, e que a Directiva teve em conta 
igualmente no seu preâmbulo. 
Neste particular são oportunas e pertinentes 
as considerações feitas por Susana Sousa 
Machado, considerações que acompanhamos 
na íntegra e que aqui se deixam transcritas: 
(…) “Sucede que, segundo acreditamos, 
Portugal tem uma legislação que não está em 
condições de prevenir eficazmente a utilização 
abusiva de contratos a termo quando se trata 
de uma entidade empregadora pública e, 
dessa forma, não garante o efeito útil da 
norma comunitária. A verdade é que, prevenir 
e compensar são realidades bem diferentes. 
Ora, assim sendo, parece-nos que o regime 
jurídico do contrato de trabalho em funções 
públicas”, e também o DL427/89 de 7.12 e a 
Lei 23/2004 de 22.6, dizemos nós, “não 
procura acautelar ou impedir a celebração de 
sucessivos contratos a termo, o que é 
manifestamente contrário ao art.5º do acordo 
quadro, cujo objectivo é prevenir a utilização 
abusiva desses contratos. Julgamos, 
outrossim, que a medida consagrada no nosso 
ordenamento jurídico, a jusante da 
prevenção, se insere unicamente numa lógica 
de compensação”(…) “haverá, portanto, uma 
certa monetarização da utilização abusiva de 
contratos a termo sucessivos por uma 
entidade empregadora do sector público. 
Restará, então, ao sector público celebrar 
sucessivos contratos a termo com o mesmo 
trabalhador e para o mesmo posto de 
trabalho, para satisfação de necessidades 
permanentes, e esperar que o trabalhador, 
coagido pela necessidade de ter um emprego 
(ainda que precário), não invoque a 
responsabilidade civil do dirigente máximo do 
órgão que celebrou o contrato de trabalho” – 
obra citada página 324. 
Em conclusão: quer o DL 427/89 de 7.12, 
quer a Lei 23/04 de 22.6 não consagram 
medidas efectivas de protecção dos 
trabalhadores contra o uso e abuso da 
celebração de contratos de trabalho a termo, 
e como tal não cumprem os objectivos 
impostos pela Directiva. 
Basta ler o preâmbulo do DL 218/98 de 17.7 
(que alterou o DL 427/89 de 7.12), para 
concluirmos que o legislador conhece 
perfeitamente a realidade da contratação de 
trabalhadores por contrato de trabalho a 
termo certo, e o uso e abuso que se fez, (e 
faz) desses contratos para satisfazer 
necessidades permanentes dos serviços. E 
não obstante tal conhecimento, o legislador 
não foi capaz (por razões que aqui e agora 

não interessam averiguar) de “travar” esse 
abuso (como aliás soube perfeitamente fazer 
no sector privado), adoptando medidas 
concretas de protecção para esses 
trabalhadores, no caso de violação das regras 
que determinaram a contratação a termo. 
Assim sendo, e no seguimento da posição que 
a aqui relatora e 1ºadjunto defenderam no 
processo 2929/2007 – e que aqui se seguiu 
de perto -, podemos concluir ser abusivo o 
recurso ao disposto no artigo 18º nº4 do DL 
427/89 de 7.12 e no artigo 10º nº2 da Lei 
23/2004 de 22.6 quando, como no caso da 
presente acção, os contratos de trabalho a 
termo do Autor perduraram num período que 
vai de 4.3.2002 a 19.2.2008 em virtude da 
sua sucessiva celebração. 
Tal comportamento do Réu só pode significar 
– segundo as regras da experiência – que ele 
usou a contratação a termo certo para suprir 
carências que não são nem nunca foram 
esporádicas. 
E como já anteriormente afirmámos que nos 
citados diplomas não se previu a protecção 
dos trabalhadores para situações como as 
descritas (ao contrário do que acontece no 
sector privado), em clara violação dos 
objectivos impostos pela Directiva, terá esta 
de prevalecer sobre o disposto nos arts. 18º 
nº4 do DL 427/89 de 7.12 e 10º nº2 da Lei 
23/04 de 22.6. 
Face à posição aqui descrita os contratos a 
termo celebrados entre Autor e Réu 
consideram-se sem termo atento o disposto 
nos artigos 14ºnº2 do DL427/89 de 7.12, 
131ºnº4 do C. do Trabalho ex vi art.2ºnº1 da 
Lei 23/2004 de 22.6. 

* * * 
IX 

Do despedimento ilícito. 
E sendo o contrato de trabalho sem termo, a 
declaração de caducidade operada pelo Réu 
em 29.2.2008 traduz um despedimento ilícito, 
atento o disposto no art.429ºal.a) do C. do 
Trabalho de 2003.  
Em audiência o Autor declarou optar pela 
indemnização de antiguidade. 
Nos termos do art.439º do C. do Trabalho 
“em substituição da reintegração pode o 
trabalhador optar por uma indemnização, 
cabendo ao Tribunal fixar o montante, entre 
15 e 45 dias de retribuição base e 
diuturnidades por cada ano completo ou 
fracção de antiguidade, atendendo ao valor da 
retribuição e ao grau de ilicitude decorrente 
do disposto no art.429º”. 
No caso dos autos, e tendo em conta que o 
despedimento ilícito decorre apenas e tão só 
da diferente interpretação a que se chegou 
quanto aos princípios e normas aplicáveis ao 
caso, apenas há que considerar, para efeitos 
do cálculo da referida indemnização, o 
montante do salário base auferido pelo Autor 
e que à data do despedimento era superior à 
retribuição mínima mensal. 
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Assim, entendemos que a indemnização deve 
ser fixada em 30 dias de retribuição base por 
cada ano completo ou fracção de antiguidade, 
e é devida até ao trânsito em julgado do 
presente acórdão – nº2 do art.439º do C. do 
Trabalho. 
Atento o disposto no art.437º do C. do 
Trabalho de 2003 o Autor tem direito a 
receber as retribuições que deixou de auferir 
desde 30.6.2008 (nº4 do citado artigo) e até 
ao trânsito em julgado do presente acórdão. 
Quer a indemnização quer as retribuições 
deverão ser liquidadas posteriormente, já que 
este Tribunal não possui elementos no sentido 
de saber qual o vencimento do Autor a partir 
daquela data e até ao presente. 

* * * 
Termos em que  
1. Se julga a apelação do Réu improcedente. 
2. Se julga a apelação do Autor procedente e 
em consequência  
A. Se declara que entre Autor e Réu vigorou 
um contrato de trabalho sem termo com início 
em 4.3.2002 e cujo termo ocorreu em 
29.2.2008. 
B. Se declara ilícita a cessação do referido 
contrato por configurar um despedimento 
ilícito e em consequência 
C. Se condena o Réu a pagar ao Autor a) a 
indemnização a que alude o art.439º do C. do 
Trabalho, a liquidar oportunamente; b) as 
retribuições que o Autor deixou de auferir 
desde 30.6.2008 e até ao trânsito em julgado 
do presente acórdão, a liquidar 
oportunamente. 

* * * 
Custas da acção e da apelação a cargo do 
Réu. 

* * * 
Porto, 9.11.2009 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
José Carlos Dinis Machado da Silva (vencido 
conforme declaração que anexo) 
________________________ 
Declaração de vencimento: 
 
Desde logo, a nossa discordância com a tese 
vencedora começa na matéria de facto. 
Para além das alterações efectuadas, 
considerava também conclusivos os pontos 
nºs 11 e 12, por traduzirem matéria 
conclusiva, nos termos do art. 646º, nº 4, do 
CPC. 

+++ 
No tocante ao mérito de cada recurso, a tese 
que não logrou vencimento assentava na 
seguinte fundamentação: 
«As questões suscitadas nos recursos são: 
- Apelação do Réu: 
Inexistência de contrato de trabalho; 
- Apelação do autor: 
- validade do contrato de trabalho; 
- despedimento ilícito. 

+++ 
3.1. Inexistência de contrato de trabalho. 

No caso vertente, tal como resulta das 
conclusões do R./recorrente, está em causa a 
qualificação da relação jurídica estabelecida 
entre o autor e o réu, desde 1 de Março de 
2006 a 29 de Fevereiro de 2008, portanto, 
constituída depois da entrada em vigor do 
Código do Trabalho (aprovado pela Lei nº 
99/2003, de 27/8), e que cessou muito antes 
da publicação da Lei nº 7/09, de 12.02 (que 
aprovou a revisão do Código do Trabalho), 
pelo que tem aqui inteira aplicação o regime 
definido no Código do Trabalho, aprovado 
pela Lei nº 99/03, de 27.08, atento o disposto 
nos arts. 3º, nº 1, e 8º, nº 1, 1ª parte, desta 
última Lei, e no art. 7º, nº 1, da Lei nº 7/09. 
Tal como dispõe o art. 10º do CT “contrato de 
trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se 
obriga, mediante retribuição, a prestar a sua 
actividade a prestar a sua actividade a outra 
ou outras pessoas, sob a autoridade e 
direcção destas”. 
Por seu turno, o contrato de prestação de 
serviço "é aquele em que uma das partes se 
obriga a proporcionar à outra certo resultado 
do seu trabalho intelectual ou manual, com ou 
sem retribuição" (art. 1154º do CC). 
Como é sabido, a delimitação do contrato de 
trabalho relativamente ao de prestação de 
serviços tem, como elemento decisivo, a 
subordinação jurídica. 
Esta subordinação jurídica traduz-se numa 
"relação de dependência necessária da 
conduta pessoal do trabalhador, face às 
ordens, regras ou orientações ditadas pelo 
empregador, dentro dos limites do mesmo 
contrato e das normas que o regem" 
(Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, 11ª 
edição, págs. 131 e 139, e, no mesmo 
sentido, Maria do Rosário Palma Ramalho, 
Direito do Trabalho, II, pags. 15-17). 
Para aferir da existência desse estado de 
subordinação do trabalhador, a doutrina e a 
jurisprudência desenvolveram um método 
tipológico de qualificação que passa pela 
identificação de factores, que, na sua 
globalidade, sejam susceptíveis de o revelar: 
são os denominados indícios de subordinação 
jurídica – cf. Maria do Rosário Ramalho, ob. 
cit., pags 33-34. 
Entre eles são apontados os seguintes: 
- vinculação a horário de trabalho; 
- prestação da actividade em local definido 
pelo empregador; 
- retribuição em função do tempo; 
- utilização de bens ou utensílios fornecidos 
pelo empregador; 
- reconhecimento do direito a férias, subsídios 
de férias, e de Natal; 
- inserção na organização produtiva. 
Como indícios externos, apontam-se: o 
número de beneficiários a quem a actividade 
é prestada, o tipo de imposto pago pelo 
prestador da actividade, a inscrição do 
prestador da actividade na Segurança Social e 
a sua sindicalização. 
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Identificando-se com os indícios a que a 
doutrina e a jurisprudência normalmente 
recorriam para a qualificação como contrato 
de trabalho, o CT estabeleceu no art. 12º (na 
versão introduzida pela Lei nº 9/2006, de 
20.03) a seguinte presunção: 
«Presume-se que existe um contrato de 
trabalho sempre que o prestador esteja na 
dependência e inserido na estrutura 
organizativa do beneficiário da actividade e 
realize a sua prestação sob as ordens, 
direcção e fiscalização deste, mediante 
retribuição». 
O sentido útil desta norma, tal como referido 
na doutrina e jurisprudência – cf. Romano 
Martinez, in Código do Trabalho Anotado, 
Almedina, 5ª edição, pag. 103 –, parece 
residir apenas na identificação legal de 
indícios para a existência de subordinação 
jurídica. 
No caso em apreço, e interessante a esta 
questão, está provado: 
- Em 01Mar.06 celebrou o A. um contrato de 
tarefa com o R., denominado de tarefa dele 
constando, entre outras as seguintes 
cláusulas: 
Cláusula Primeira 
(Objecto do contrato) 
O Primeiro e o Segundo Outorgantes acordam 
entre si celebrar o presente contrato de 
tarefa, que tem como objecto a prestação 
sucessiva pelo Segundo Outorgante, dos 
serviços de tratamento de dados, que lhe 
forem solicitados pelo Primeiro Outorgante. 
Cláusula Segunda 
(Prazo) 
O presente contrato vigora durante um 
período de 24 (vinte e quatro) meses.  
Cláusula Terceira 
(Remuneração) 
O Primeiro Outorgante compromete-se a 
pagar mensalmente ao Segundo Outorgante, 
pelos serviços objecto deste contrato, a 
quantia de 815 €. 
Cláusula Quarta 
(Pagamento) 
O pagamento da remuneração mensal 
estabelecida na cláusula anterior será 
efectuado de acordo com as disposições legais 
que regulamentam a realização e 
processamento de despesas nos Serviços da 
Administração Pública, até ao último dia do 
mês a que corresponda, contra apresentação 
de recibo.  
Cláusula Quinta 
(Local) 
Os serviços objecto deste contrato serão 
prestados pelo Segundo Outorgante no seu 
domicílio profissional, nas instalações da 
Delegação do Porto do Primeiro Outorgante 
ou em qualquer outro local por este indicado, 
sempre que para tal seja solicitado.  
Cláusula Sexta 
(Situação Jurídica) 
O presente contrato não confere ao Segundo 
Outorgante a qualidade de funcionário ou 

agente, não ficando este sujeito a 
subordinação hierárquica, nem ao regime 
legal da Função Pública». 
- O A. recebeu uma carta do R. com o 
seguinte teor: 
A 1 de Março de 2006 foi celebrado entre este 
Instituto Público e V. Exª um contrato de 
prestação de serviços, na modalidade de 
tarefa pelo período de 24 meses. 
De acordo com o nº 1 do art. 17º do Decreto-
Lei nº 41/84, de 3 de Fevereiro, o contrato de 
prestação de serviços na modalidade de 
tarefa não poderá exceder o termo do prazo 
contratual inicialmente estabelecido. 
Face ao exposto, cumpre informar que o 
contrato de prestação de serviços celebrado 
terá o seu termo, impreterivelmente, no 
próximo dia 29 de Fevereiro de 2008. 
- O A. procedia ao registo diário dos produtos 
recebidos no laboratório de tuberculose; 
- preenchia os boletins dos resultados das 
análises realizadas nos laboratórios; 
- registava nos registos diários estes 
resultados e arquivava-os; 
- após a recepção dos boletins conferidos e 
validados pelo responsável, enviava-os por 
via correio para as entidades requisitantes; 
- procedia à elaboração informática de 
boletins que se demonstrassem necessários, 
etiquetas, folhas de trabalho (tabelas), etc. 
- atendimento telefónico; 
- tratava das notas internas, informativas que 
lhe eram solicitadas: 
- procedia à estatística e relatório de 
actividades do laboratório. 
- Sempre desempenhou estas funções no 
horário das 9 h às 16 horas com meia hora de 
almoço, de 2ª a 6ª feira, qualquer que fosse o 
tipo de vínculo. 
- Sempre desempenhou as suas funções nas 
instalações do R., primeiro no ………. e depois 
na Rua ………., ambos no Porto. 
- Todos os instrumentos de trabalho e meios 
utilizados eram propriedade do R. 
- Gozava os feriados, férias, as tolerâncias de 
ponto, uma folga mensal, como qualquer 
outro funcionário do R. 
- Toda a determinação do serviço e sua 
fiscalização sempre foi feita pela mesma 
pessoa, Dra. F………. . 
- Por esse trabalho remunerava o R. 
mensalmente à razão de € 815,00 (oitocentos 
e quinze euros) ilíquidos mensais. 
Ora, de toda esta factualidade resulta, com 
clareza, que o autor exercia as suas funções 
administrativas, cumprindo um horário, 
prestando a sua actividade nas instalações do 
Réu, com instrumentos fornecidos por este, 
não só integrado na organização e estrutura 
da instituição, como sob as sua ordens e 
direcção, já que toda a determinação do 
serviço e sua fiscalização sempre foi feita pela 
mesma pessoa, Dra. F………. e pela prestação 
do seu trabalho, o autor auferia uma 
retribuição mensal fixa. 
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É certo que se provou igualmente que o A. 
assinou um contrato denominado como 
contrato de tarefa. 
Tal contrato de tarefa, na data da sua 
celebração, estava regulado pelo DL nº 
41/84, de 03.02, cujo art. 17º, nº 1, apenas 
permitia a sua celebração, quando estivesse 
em causa a execução de trabalhos de carácter 
excepcional e sem subordinação hierárquica. 
 
No entanto, resulta com toda a evidência dos 
factos assentes que o Autor, contrariamente 
ao previsto no art. 17º, nºs 1 e 2, do DL nº 
41/84, não só não tinha qualquer autonomia 
técnico-jurídica ou discricionária, 
encontrando-se sujeito a um horário de 
trabalho, que deveria ser cumprido nas 
próprias instalações do Réu, como executava 
trabalhos administrativos, destinados a 
satisfazer necessidades permanentes do Réu. 
Entendemos, assim, que o Autor não actuava 
como tarefeiro ou prestador de serviços, mas 
antes como um trabalhador subordinado. 
Concluindo: 
Sendo a situação em apreço típica das 
dificuldades de delimitação da subordinação 
do trabalhador, entendemos, tal como 
decidido na 1ª instância, que a apreciação 
global dos indícios que emergem da relação 
contratual em apreço conduz à conclusão de 
que a mesma se caracteriza como contrato de 
trabalho subordinado, desde 1 de Março de 
2006 a 29 de Fevereiro de 2008. 
Importa, no entanto, registar um lapso na 
parte decisória da sentença, pois aí se 
reconheceu a existência de um contrato de 
trabalho celebrado entre o A. e o R., no 
tocante ao período de 04.03.2002 a 
29.02.2008, o que é contraditório com a 
anterior fundamentação da mesma sentença, 
onde se qualificou a relação jurídica existente 
entre as partes como um contrato de 
trabalho, desde 04.03.2002 até 23.03.2005 e 
de 02.06.2006 até 29.02.2008. 
Tal fundamentação correspondia, aliás, à 
comprovada ausência de elementos factuais 
para afirmar a existência de um contrato de 
trabalho entre o A. e o R., no período de 
23.03.2005 a 02.06.2006. 
Procedem, pois, nesta parte, as conclusões do 
Réu, ora recorrente. 

+++ 
3.2. Validade do contrato de trabalho. 
Para a solução desta questão importa 
começar por introduzir algumas considerações 
básicas acerca da natureza e regime do Réu. 
Seguidamente, será enunciado o regime 
jurídico pertinente à celebração do contrato 
de trabalho em causa. 

+++ 
O C1……… cujas atribuições constavam do DL 
nº 413/71, de 27 de Setembro, e DL nº 
35/72, de 31 de Janeiro, foi reformulado 
organicamente pelo DL nº 307/93, de 01 de 
Setembro, aí sendo definido – art. 1º, nº 1 – 
como uma pessoa colectiva pública dotada de 

autonomia técnica, administrativa e 
financeira, sob a tutela do Ministro da Saúde. 
Com o DL nº 271/2007, de 26 de Julho, 
entrado em vigor no dia 01.08.2007, nos 
termos do seu art. 23º, o C1………. é 
profundamente reformulado na sua orgânica, 
através da criação, no Porto, de 2 centros 
dotados de autonomia operacional e 
científica: o D………. e o E………. . 
Com o DL nº 271/2007 – art. 1º, nº 1 – o 
C1………., aliás, na sequência da Lei nº 
3/2004, de 15.01 – lei quadro dos institutos 
públicos – e do DL nº 212/2006, de 21.09, é 
definido como um instituto público integrado 
na administração indirecta do Estado, dotado 
de autonomia científica, técnica, 
administrativa e financeira e património 
próprio  
Até ao DL nº 271/07, ao Réu, como pessoa 
colectiva pública, era aplicável, a Lei nº 
23/04, de 22.06 – que aprovou o regime 
jurídico do contrato individual de trabalho na 
Administração Pública, tendo entrado em 
vigor em 22.07.04, nos termos do art. 31º. 
A Lei nº 23/04 veio definir o regime jurídico 
do contrato de trabalho nas pessoas 
colectivas públicas (art. 1º, nº 1). 
Assim: 
- Art. 2º, nº 1: “Aos contratos de trabalho 
celebrados por pessoas colectivas públicas é 
aplicável o regime do Código do Trabalho e 
respectiva legislação com as especificidades 
constantes da presente lei”. 
- Art. 5º: define-se a obrigatoriedade de 
sujeição da contratação a um processo prévio 
de selecção subordinado aos princípios da 
publicitação da oferta de trabalho, da 
igualdade de condições e oportunidades e 
fundamentação da decisão de contratação em 
critérios objectivos. 
- Art. 8º: 
«1- Os contratos de trabalho celebrados por 
pessoas colectivas públicas estão sujeitos à 
forma escrita. 
2- Do contrato de trabalho devem constar as 
seguintes indicações: 
a) Nome ou denominação e domicílio ou sede 
dos contraentes; 
b) Tipo de contrato e respectivo prazo, 
quando aplicável; 
c) Actividade contratada e retribuição do 
trabalhador; 
[...] 
3- A não redução a escrito ou a falta das 
indicações constantes das alíneas a), b) e c) 
do número anterior determinam a nulidade do 
contrato.» 
- No art. 9º, para além do mais que dele 
consta, definem-se as situações em que é 
lícita a contratação a termo resolutivo e 
determina-se a sujeição da contratação a um 
processo de selecção simplificado, precedido 
de publicitação da oferta e de decisão 
reduzida a escrito e fundamentada em 
critérios objectivos de selecção. 
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- Art. 10º, sob a epígrafe “Regras especiais 
aplicáveis ao contrato de trabalho a termo 
resolutivo”: 
«1- O contrato de trabalho a termo resolutivo 
certo celebrado por pessoas colectivas 
públicas não está sujeito a renovação 
automática. 
2- O contrato de trabalho a termo resolutivo 
celebrado por pessoas colectivas públicas não 
se converte, em caso algum, em contrato por 
tempo indeterminado, caducando no termo do 
prazo máximo de duração previsto no Código 
do Trabalho. 
3- A celebração de contratos de trabalho a 
termo resolutivo com violação do disposto na 
presente lei implica a sua nulidade e gera 
responsabilidade civil, disciplinar e financeira 
dos titulares dos órgãos que celebraram os 
contratos de trabalho». 
Entretanto, o art. 14º, nº 1, do DL 271/07, 
que entrou em vigor no dia 01.08.07, dispõe 
que: 
“Ao pessoal do C1………., IP, aplica-se o 
regime jurídico do contrato individual de 
trabalho”. 
Do referido conclui-se que, no período que 
decorreu entre 01.03.2006 e 29.02.2008, a 
contratação do A. pelo Réu estava sujeita ao 
regime constante da Lei nº 23/04, no âmbito 
do qual era possível a contratação sem termo 
ou a termo resolutivo, nos termos e condições 
supra referidas.  
Ora, como supra exposto, apesar de lhe ter 
sido atribuído um outro nomen juris, o certo é 
que o contrato celebrado entre o A. e o Réu 
deve ser qualificado como um contrato de 
trabalho, passando a reger-se pelas normas 
do contrato de trabalho por tempo 
indeterminado ou contrato de trabalho a 
termo certo previstas na citada Lei nº 23/04. 
No caso, ao contrato celebrado pelas partes 
foi aposto um termo certo, ou seja, estipulou-
se a sua duração por 24 meses, a contar de 
01.03.2006, pelo que a relação jurídica em 
causa deve ser qualificada como contrato de 
trabalho a termo certo. 
Tal contrato, como resulta dos preceitos supra 
citados, concretamente os arts. 9º e 10º, nºs 
2 e 3, da Lei nº 23/04, é nulo, visto que estas 
disposições prescrevem expressamente as 
condições de celebração de contratos a 
termo, sendo certo que não consta do acordo 
outorgado entre A. e R. qualquer referência a 
situação subsumível numa das alíneas do nº 1 
do art. 9º. 
Esta nulidade, apesar de não invocada pelas 
partes, foi declarada oficiosamente pela 1ª 
instância, que assim se acompanha, nos 
termos dos normativos citados e, ainda, dos 
arts. 286º e 294º do CC. 
Resulta deste regime, que contrariamente ao 
estabelecido no CT – em que a celebração de 
contratos a termo fora dos casos nele 
previstos ou sem obediência à forma ali 
prescrita, tem como efeito a sua conversão 
em contratos sem termo (cf. arts. 130º, nº 1, 

131º, nº 4, 132º, nº 3, e 141º, nº 4) – no 
caso de inobservância dos preceitos relativos 
à celebração dos contratos a termo com 
pessoas colectivas públicas, a consequência 
será a nulidade do contrato, produzindo este 
efeitos como se válido fosse em relação ao 
tempo em que esteve em execução – art. 
115º, nº 1, do CT. 
Invoca, no entanto, o A./recorrente a 
necessidade de aplicação da Directiva 
1999/70/CE do Conselho, de 28.06.99, 
respeitante ao Acordo-Quadro CES, UNICE e 
CEEP relativo a contratos de trabalho a termo, 
conjugada com o art. 53° da CRP, para 
sustentar a conversão do contrato em 
contrato sem termo. 
Uma nota prévia para sublinhar o seguinte: 
Nos termos do art. 1º, al. b), do Anexo ao 
referido Acordo-Quadro, constitui objectivo do 
mesmo “Estabelecer um quadro para evitar os 
abusos decorrentes da utilização de 
sucessivos contratos de trabalho ou relações 
laborais a termo”. 
Por sua vez, dispõe o art. 5º, sob a epígrafe 
“Disposições para evitar os abusos” que: 
“1. Para evitar os abusos decorrentes da 
conclusão de sucessivos contratos de trabalho 
ou relações laborais a termo e sempre que 
não existam medidas legais equivalentes para 
a sua prevenção, os Estados-Membros, após 
consulta dos parceiros sociais e de acordo 
com a lei” (…) “deverão introduzir, de forma a 
que se tenham em conta as necessidades de 
sectores e/ou categorias de trabalhadores 
específicos, uma ou várias das seguintes 
medidas: 
a) Razões objectivas que justifiquem a 
renovação dos supra mencionados contratos 
ou relações laborais; 
b) Duração máxima total dos sucessivos 
contratos de trabalho ou relações laborais a 
termo; 
c) Número máximo de renovações dos 
contratos ou relações laborais a termo. 
2. Os Estados-Membros, após consulta dos 
parceiros sociais (…) deverão, sempre que tal 
seja necessário, definirem que condições os 
contratos de trabalho ou relações de trabalho 
a termo deverão ser considerados: 
a) como sucessivos; 
b) como celebrados sem termo”. 
É, pois, indiscutível que constitui propósito da 
citada Directiva evitar o abuso decorrente da 
sucessiva contratação a termo, privilegiando a 
contratação sem termo como forma normal 
de constituição da relação jurídico laboral, e 
contribuir para a qualidade de vida dos 
trabalhadores e melhoria do seu desempenho 
(cf. ainda nº 6 das considerações gerais do 
Anexo ao Acordo-Quadro). 
Dito isto, importa recordar que, na petição, o 
A. se limitou a alegar que, desde 04.03.02 até 
29.02.08, entre ele e o R. existia um contrato 
de trabalho por tempo indeterminado, nada 
alegando no tocante ao eventual abuso pelo 
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R., decorrente de sucessiva contratação a 
termo. 
Por isso não se estranha que a sentença 
recorrida também não tivesse dedicado à 
matéria a menor referência. 
Nem se diga que estamos no domínio da 
mera interpretação de normas legais: 
É que a factualidade atendível, com a qual as 
partes se conformaram, guarda absoluto 
silêncio sobre a existência e aplicabilidade 
desse quadro normativo, o que nos impede, 
sem mais, de com ele confrontar a situação 
específica dos autos. 
Evidencia-se, pois, uma "questão nova" da 
qual esta Relação não pode conhecer. 
Como é jurisprudência pacífica, os recursos 
destinam-se a reapreciar questões já 
decididas e não a decidir questões novas, pois 
visam modificar decisões e não emitir juízos 
de valor sobre matéria nova, salvo se for de 
conhecimento oficioso. 
Voltando novamente à questão da nulidade do 
contrato de trabalho a termo e da sua 
cessação. 
Pretendia o recorrente que, reconhecida a 
existência de um contrato de trabalho sem 
termo, a sua cessação pelo R. fosse também 
declarada ilícita, sendo-lhe atribuído o direito 
a indemnização por antiguidade, nos termos 
dos arts. 438º e 439º do CT. 
Como supra se disse, apenas se reconheceu 
ter existido um contrato de trabalho entre o 
A. e o R. no período de 04.03.2002 até 
23.03.2005 e de 02.06.2006 até 29.02.2008, 
sendo que este se traduziu num contrato de 
trabalho a termo nulo. 
Nos termos do nº 1 do art. 116º do CT, «aos 
factos extintivos ocorridos antes da 
declaração de nulidade ou anulação do 
contrato de trabalho aplicam-se as normas 
sobre a cessação do contrato». 
Ou seja, a regra de que o contrato de 
trabalho inválido produz efeitos como se fosse 
válido, enquanto se encontra em execução, 
estende-se aos próprios actos extintivos, até 
que a nulidade seja declarada ou o contrato 
anulado. 
Tudo para concluir que à cessação da relação 
de trabalho em causa, antes da declaração 
oficiosa da sua nulidade, que só ocorreu com 
a sentença recorrida, aplica-se o regime 
jurídico da cessação do contrato individual de 
trabalho. 
Sucede que, na comunicação de fls. 22, o réu 
limita-se a informar o A. que o contrato terá o 
seu termo, impreterivelmente, no próximo dia 
29 de Fevereiro de 2008, por de acordo com o 
nº 1 do art. 17º do Decreto-Lei nº 41/84, de 
3 de Fevereiro, o contrato de prestação de 
serviços na modalidade de tarefa não poderá 
exceder o termo do prazo contratual 
inicialmente estabelecido, 24 meses – ponto 
nº 14 dos factos provados. 
Tal invocação, no contexto de uma relação de 
trabalho ferida de nulidade, que produz 
efeitos como se válida fosse – citados arts. 

115º, nº 1, e 116º, nº 1, do CT – não 
configura uma declaração de despedimento, 
mas apenas de caducidade, o que implica a 
improcedência, também nesta parte, do 
recurso do Autor». 
Uma nota final: 
Para além da discordância sobre a aplicação 
no caso da Directiva 1999/70/CE, também 
entendemos que a interpretação da mesma 
no sentido de prevalecer sobre o disposto nos 
arts. 18º, nº 4, do DL 427/89, de 7.12, e 10º, 
nº 2, da Lei 23/04, de 22.6, ou seja, no 
sentido de que, o caso (em que não foi 
alegado pelo A., nem se encontra provado, 
que o seu recrutamento anterior haja 
obedecido ao processo prévio de selecção 
como configurado na legislação vigente à data 
da celebração dos contratos), impunha a 
conversão do contrato a termo em contrato 
sem termo é inconstitucional por violação do 
disposto no art. 47º, nº 2, da Constituição – 
neste sentido, o acórdão desta Relação, de 
16.03.2009 (relatora Paula Carvalho) em que 
interviemos como adjunto, e disponível in 
www.dgsi.pt. 
Assim: 
- concederia parcial provimento ao recurso do 
Réu, assim alterando a sentença recorrida, e 
declarando existente entre as partes um 
contrato de trabalho, desde 04.03.2002 até 
23.03.2005 e de 02.06.2006 até 29.02.2008, 
no demais se confirmando a sentença 
recorrida; 
- negava provimento ao recurso do Autor, 
confirmando-se a sentença recorrida, ainda 
que por fundamentação não coincidente. 
 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
 
 
[voltar] 
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Acordam no Tribunal da Relação do Porto 

I 
B………. instaurou no Tribunal do Trabalho de 
Oliveira de Azeméis contra C………., Lda., 
acção emergente de contrato de trabalho 
pedindo a condenação da Ré a) a reconhecer 
que celebrou com a Autora, com início em 
1.9.1983, um contrato de trabalho 
subordinado a tempo parcial mediante o qual 
a Autora se obrigou a prestar e prestou 
trabalho à Ré, até 30.6.1989 com o horário 
semanal de 20 horas, de segunda a sexta-
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feira, mediante retribuição constituída por 
salário mensal e por férias, subsídio de férias 
e de natal iguais, cada um e em cada ano, à 
retribuição de um mês, na clínica médica da 
Ré situada na cidade de Ovar; b) a 
reconhecer que retribuiu a Autora no mesmo 
período mediante os salários, as férias, o 
subsídio de férias e de natal discriminados 
nos artigos 8º a 14º e 21º da petição; c) a 
reconhecer que não procedeu sobre as 
retribuições pagas à Autora no mesmo 
período ao desconto das contribuições para 
Segurança Social que era encargo da Autora 
nem ela própria procedeu ao pagamento das 
contribuições a seu cargo, não tendo sequer 
integrado a Autora nas folhas de 
remunerações pela Ré remetidas 
mensalmente à Segurança Social no citado 
período. 
Alega a Autora que foi admitida pela Ré em 
1.9.1983 para trabalhar sob as suas ordens e 
direcção para exercer as funções de 
enfermeira na clínica de medicina dentária 
que a Ré explora na cidade de Ovar, 
praticando um horário de trabalho a tempo 
parcial, de 20 horas por semana e 4 horas por 
dia, de segunda a sexta-feira, e mediante 
remuneração mensal de € 65,00 à data da 
sua admissão. A Ré procedeu ao pagamento 
das remunerações mas não integrou a Autora 
nas folhas de remuneração para a Segurança 
Social nem procedeu ao pagamento das 
correspondentes contribuições para aquela 
instituição, só o tendo feito a partir de 
1.7.1989. 
O Mmo. Juiz a quo proferiu despacho onde 
considerou a Ré parte ilegítima e ao abrigo 
dos artigos 54ºnº1 do C.P.T. e 234º-A do C. 
P. Civil indeferiu liminarmente a petição 
inicial. 
A Autora veio recorrer pedindo a revogação 
do despacho e o prosseguimento dos autos, 
concluindo nos seguintes termos: 
1. O despacho recorrido assenta o 
indeferimento liminar da petição no facto da 
Ré ser parte ilegítima por estarem prescritas 
as contribuições para a Segurança Social e 
por isso a procedência da acção não causaria 
à Ré qualquer prejuízo, pelo que, a admitir-se 
que a demandada seja dirigida contra a 
empregadora, seria abrir a porta à fraude por 
conluio entre a Autora e a Ré. Ao invés, se for 
a Segurança Social a demandada, esta teria 
todo o interesse em contestar a acção para 
“repor a verdade, cobrar as contribuições e 
depois pagar as contribuições devidas”. 
2. O despacho recorrido transporta em si esta 
contradição: por um lado, considera que as 
contribuições estão prescritas, e por isso a Ré 
não teria por esse facto interesse em 
contrariar a acção, mas por outro lado, 
entende, que se for a Segurança Social a 
demandada, já poderia cobrar as 
contribuições como se nesse caso essas 
contribuições não estivessem igualmente 
prescritas. 

3. O despacho recorrido toma como certo o 
facto de que, se fosse a Ré a demandada, não 
contestaria a acção e, se fosse a Segurança 
Social a demandada, contestaria a acção, 
posição que tem carácter apriorístico e 
subjectivo e a que subjaz a desconfiança 
sobre um suposto conluio entre a Autora e a 
Ré. 
4. O despacho recorrido ao invocar a suposta 
prescrição das contribuições, tomou 
conhecimento oficioso dessa prescrição, o que 
lhe estava vedado pelo artigo 303º do Código 
Civil, pois só sobre ela se poderia pronunciar 
se fosse invocada pela parte a quem 
aproveita, neste caso, a Ré, e esta nem 
sequer foi ainda chamada à acção. 
5. Sendo só relevante a prescrição das 
contribuições se invocada pela Ré, não se 
pode tornar certo que a invocará, pois, por 
inadvertência ou vontade consciente, pode 
não vir a invocá-la e, não a invocando, ela 
não é eficaz. 
6. A circunstância da Ré, se se quiser valer da 
prescrição, ter de a invocar, revela só por si e 
à evidência que tem interesse em contradizer 
a acção, quanto mais não seja para se 
prevalecer dessa prescrição. 
7. Tal como a Autora configura a relação de 
trabalho subordinada com a Ré e como 
formulou o pedido, tornam a Ré parte 
legítima, pois esta é parte da relação 
controvertida, e, além disso, a eventual 
procedência da acção é susceptível de causar 
prejuízo à Ré, designadamente: - tem 
repercussões na antiguidade da Autora ao 
serviço da Ré, com as consequências que daí 
decorrem (classificação profissional, 
diuturnidades, indemnização de antiguidade); 
- ou a Ré paga as contribuições em dívida à 
Segurança Social, ou não paga e invoca a 
prescrição das contribuições e nesse caso a 
Autora poderá reclamar uma indemnização à 
Ré em sede de responsabilidade contratual. 
8. Por ser parte da relação controvertida tal 
como a Autora a configurou e, além disso, por 
ter interesse em contradizer a pretensão da 
Autora, a Ré é parte legítima, não se 
verificando o fundamento do indeferimento 
liminar e da extinção da instância. 
9. A regra do nº3 do art.26º do C. P. Civil 
sobrepõe-se à regra dos números 1 e 2 do 
mesmo preceito, de tal modo que, quando o 
pedido assente numa relação jurídica de que 
a Ré seja parte está esta automaticamente 
legitimada. 
10. A Segurança Social nunca poderia ser 
demandada nesta acção pois, além de não ser 
parte na relação controvertida, só teria 
eventualmente um interesse indirecto ou 
derivado em contradizer a demanda, e por 
força do disposto no art.26ºnº1 do C. P. Civil 
só o titular do interesse directo em 
contradizer a demanda está legitimado para o 
fazer. 
11. O despacho recorrido violou o disposto no 
art.303º do C. Civil e nos artigos 26º números 
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1,2 e 3, 234º-A nº1, 493º números 1 e 2, 
todos do C. P. Civil e no artigo 54ºnº1 do C. 
P. Trabalho. 
O Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto 
deste Tribunal emitiu parecer no sentido da 
procedência do recurso. 
Admitido o recurso (como de agravo) e 
corridos os vistos cumpre decidir. 

* * * 
II 

Para além do que consta do § anterior 
nenhuma outra factualidade cumpre aqui 
referir. 

* * * 
III 

Questão a apreciar. 
Da ilegitimidade da Ré. 
No despacho recorrido é referido o seguinte: 
(…) “A eventual condenação da Ré a 
reconhecer que a Autora foi sua trabalhadora 
no referido período nenhumas consequências 
negativas lhe acarretaria, quer de natureza 
patrimonial, quer de natureza penal ou 
contra-ordenacional, pois trata-se de 
contribuições prescritas. É certo que o citado 
art.9ºnº1al.c) do Decreto-Lei nº124/84 de 
18/04, confere ao trabalhador o direito a 
mediante uma acção de simples 
reconhecimento, obter uma sentença que 
declare a existência da relação laboral a fim 
de proceder ao pagamento das contribuições 
prescritas não estabelece contra quem deve 
ser intentada. Para tal, devemos recorrer ao 
critério geral do art.26º do C. P. Civil. Ora, 
atento o desiderato da acção, é indubitável 
quem tem interesse em contradizer, isto é, 
quem pode ficar prejudicado com a 
procedência da acção não é o ex-empregador, 
mas sim o Instituto da Segurança Social que 
terá de suportar o pagamento das prestações 
sociais ao Autor. Efectivamente não pode 
esperar-se que a R. venha a contestar a 
acção, uma vez que a mesma não tem 
repercussão alguma na sua esfera jurídica. 
Mas já a Segurança Social tem todo o 
interesse em fazê-lo para – no pressuposto de 
que o A. foi efectivamente assalariado do R. 
no período indicado – repor a verdade, cobrar 
as contribuições correspondentes e depois 
pagar as prestações devidas” (…) 
A agravante refere a existência de uma 
contradição no despacho recorrido ao 
considerar que estando as contribuições 
prescritas a Ré não tem qualquer interesse 
em contestar a acção e mais adiante refere 
que a Segurança Social é que é a parte 
interessada em contradizer não obstante a 
referida prescrição. Mais defende a recorrente 
que o Tribunal a quo não poderia conhecer da 
“prescrição” por não ser de conhecimento 
oficioso sendo que atenta a causa de pedir e o 
pedido é a Ré parte legítima. Vejamos então.  
Determina o art.1º nº1 do DL 124/84 de 18.4 
que “o presente diploma destina-se a regular 
as condições em que devem ser feitas perante 
a segurança social as declarações do exercício 

de actividade, bem como as condições e 
consequências da declaração extemporânea 
do período de actividade profissional perante 
as instituições de segurança social”.  
Por sua vez dispõe o art. 9º nº1 do mesmo 
diploma – sob a epígrafe “provas a apresentar 
para pagamento de contribuições prescritas”- 
o seguinte: “O pagamento de contribuições 
prescritas, requerido pelas entidades 
patronais faltosas ou pelos trabalhadores 
interessados, só poderá ser autorizado pelas 
instituições de segurança social desde que o 
exercício de actividade profissional seja 
comprovados mediante a apresentação de 
qualquer dos documentos seguintes: (…) 
c)certidão de sentença ou de auto de 
conciliação judiciais”. 
A Autora, na petição inicial, não faz qualquer 
referência ao art.9º do DL 124/84 e também 
não formula qualquer pedido de pagamento 
de contribuições prescritas. 
E se assim é, então, é prematuro afirmar-se 
que a pretensão da Autora cabe no citado 
diploma legal, em especial no seu artigo 9º. 
Por isso, a legitimidade da Ré terá de ser 
analisada ao abrigo do disposto no art.26º do 
C. P. Civil. 
Nos termos do nº1 do art.26º do C. P. Civil o 
Réu é parte legítima quando tem interesse 
directo em contradizer, sendo que nos termos 
do nº2 do mesmo artigo o interesse em 
contradizer, exprime-se pelo prejuízo que da 
procedência da acção advenha. E na falta de 
indicação da lei em contrário, são 
considerados titulares do interesse relevante 
para o efeito de legitimidade os sujeitos da 
relação controvertida, tal como é configurada 
pelo Autor (nº3 do art.26º do C. P. Civil). 
Tendo em conta os pedidos formulados pela 
Autora e a causa de pedir – já anteriormente 
descritos – não temos dúvidas em afirmar que 
a Ré é parte legítima na presente acção. 
Expliquemos. 
A Autora invoca a existência de uma relação 
laboral estabelecida com a Ré no período que 
vai desde 1.9.1983 a 30.6.1989, período 
durante o qual a Ré não a incluiu nas folhas 
de remuneração a enviar à Segurança Social 
e também não procedeu ao desconto das 
contribuições quer a cargo da Autora quer a 
cargo da Ré e respectivo pagamento. E pede 
que a Ré seja condenada a reconhecer a 
existência dessa relação laboral, durante esse 
período, e que não procedeu aos referidos 
descontos e pagamento. 
Por outras palavras: a Autora não veio pedir o 
pagamento dessas contribuições em falta mas 
apenas que a Ré fosse condenada a 
reconhecer que não efectuou os descontos e 
não procedeu aos devidos pagamentos à 
Segurança Social. 
Tanto basta para concluirmos que a Ré tem 
interesse em contestar a presente acção na 
medida em que a Autora invoca a existência 
de um contrato de trabalho e a consequente 
violação de um dever decorrente desse 
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vínculo, a saber: a sua inclusão nas folhas de 
remuneração a enviar à Segurança Social e 
consequente desconto e pagamento de 
contribuições (mas, repete-se, não formula 
qualquer pedido no sentido de a Ré proceder 
a esses pagamentos). 
Procede, deste modo, o agravo. 

* * * 
Termos em que se concede provimento ao 
agravo, se revoga o despacho recorrido e em 
consequência se ordena que o Tribunal a quo, 
considerando a Ré parte legítima, ordene o 
prosseguimento dos autos. 
* * * 
Custas a final pela parte vencida. 

* * * 
Porto, 7.12.2009 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
António José Fernandes Isidoro 
 
[voltar] 
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Acordam no Tribunal da Relação do 
Porto: 

 
B………. deduziu em 2009-06-09 a presente 
providência cautelar de suspensão de 
despedimento individual contra C………., 
pedindo que se decrete a suspensão do 
despedimento individual de que foi alvo por 
parte da Requerida, ordenando-se a sua 
reintegração. 
Alega a Requerente, em síntese, que não 
existiu justa causa para o despedimento. 
A requerida juntou o processo disciplinar. 
Procedeu-se à audiência final a que alude o 
Art.º 36.º do Cód. Proc. do Trabalho[1], na 
qual não foi possível conciliar as partes e, 
proferida sentença[2], o Tribunal a quo julgou 
a providência cautelar procedente. 
Irresignada com o assim decidido, veio a 
Requerida interpor recurso de agravo, 
pedindo que se revogue a decisão, tendo 
formulado a final as seguintes conclusões: 
 
1 - Em 8 de Julho de 2008 foi proferida douta 
Sentença nos autos de procedimento cautelar 
- suspensão de despedimento acima 
identificados, tendo a mesma julgado 
procedente por provada a providência 
cautelar, e em conformidade determinado a 
suspensão do despedimento da ora recorrida 
B………. . 
2 - Nos termos da lei aplicável, e atendendo 
ao caso sub judice, a suspensão do 

despedimento só deveria ser decretada no 
caso de se concluir pela probabilidade séria de 
inexistência de justa causa.  
3 - E, foi com base, na existência deste 
pressuposto que o Tribunal a quo determinou 
a suspensão do despedimento da recorrida.  
4 - Ora, discorda-se em absoluto desta 
decisão. 
Com efeito, da análise do processo disciplinar 
e documentos que o acompanham, mormente 
dos autos de inquirição, juntos aos autos, 
resultam claramente fortes indícios da 
existência de justa causa.  
5 - De facto, dos mesmos resulta provado que 
a recorrida se esqueceu de uma criança de 
três anos, dentro de um autocarro, onde 
permaneceu sozinha cerca de uma hora. 
Criança esta que estava ao seu cuidado e que 
ficou prejudicada com esta conduta.  
6 - O que revela um comportamento culposo 
e grave, tanto mais que, conforme resulta do 
ponto 3° dos Factos Provados "... À A. 
competia cuidar do bem estar físico e 
psicológico das crianças que frequentavam o 
infantário da requerida sito na ………. ."  
7 - Aliás a própria Juíza a quo considera 
provado este comportamento, e qualifica-o 
como culposo e grave.  
8 - Também da análise do processo 
disciplinar, documentos que o acompanham, 
mormente dos autos de inquirição, juntos aos 
autos, resulta a existência de fortes indlcios 
probatórios no sentido da recorrida ter 
proferido a uma colega de trabalho ameaças e 
afirmações injuriosas e ofensivas da sua 
dignidade.  
9 - Atente-se, a este propósito, as 
declarações proferidas em 3 de Abril passado 
pelas trabalhadoras D……… e E………., 
conforme consta dos respectivos autos de 
inquirição e o constante dos pontos 19, 20 e 
21 da Nota de Culpa, confirmados na Decisão 
Final, todos do Processo Disciplinar junto aos 
autos.  
10 - É certo que tal foi negado pela recorrida 
na sua resposta à nota de culpa, mas tal foi 
considerado como facto não provado pelo 
Tribunal a quo, como resulta do ponto 12 dos 
"Factos Não Provados" supra transcrito.  
11 - Por isso, não se compreende que na 
decisão ora recorrida se tenha entendido não 
se encontrar suficientemente comprovado 
este comportamento da recorrida.  
12 - Ora, com base no supra exposto, é 
forçoso concluir-se se encontrar verificado o 
requisito subjectivo do conceito de justa 
causa, ou seja, a existência de 
comportamentos culposos e graves da 
trabalhadora e ora recorrida.  
13 - Resultando também se verificar o 
requisito objectivo deste conceito que se 
traduz na impossibilidade de subsistência da 
relação laboral.  
14 - Com efeito, estes comportamentos da 
recorrida revelam uma falta grave de zelo e 
diligência na realização do seu trabalho, uma 
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absoluta falta de respeito por uma sua colega 
de trabalho, um mau exemplo para com os 
demais trabalhadores da Instituição e uma 
imagem negativa da mesma no seio da 
comunidade. 
15 - De tal, só poderia resultar, como resultou 
uma absoluta quebra de confiança entre a 
recorrente e a recorrida, tornando-se 
impossível a manutenção do vínculo laboral.  
16 - Em conformidade, resulta claro dos autos 
uma probabilidade séria da existência de justa 
causa de despedimento da recorrida, pelo 
que, não deveria ter sido determinada a sua 
suspensão.  
 
A Requerente apresentou a sua contra-
alegação de recurso, que concluiu pedindo a 
confirmação da decisão impugnada. 
A Exm.ª Sr.ª Procuradora-Geral Adjunta, 
nesta Relação, emitiu douto parecer no 
sentido de que o agravo não merece 
provimento. 
Nenhuma das partes tomou posição acerca do 
teor de tal parecer. 
Recebido o recurso, elaborado o projecto de 
acórdão e entregues as respectivas cópias aos 
Exm.ºs Juízes Adjuntos[3], foram colhidos os 
vistos legais. 
 
Cumpre decidir. 
 
São os seguintes os factos dados como 
provados pelo Tribunal a quo: 
 
1º Com início em 1 de Janeiro de 2000, foi 
celebrado entre a requerente e a requerida 
um contrato de trabalho, pelo qual aquela foi 
contratada para, sob as ordens, direcção e 
fiscalização desta, exercer as funções 
atinentes à categoria de auxiliar de educação. 
2º Como contrapartida do serviço prestado, 
auferia a A, actualmente, a retribuição mensal 
de €557,00 (quinhentos e cinquenta e sete 
euros). 
3º À A. competia cuidar do bem-estar físico e 
psicológico das crianças que frequentavam o 
infantário da requerida sito na ………. .  
4º O horário de trabalho da A. era de 40 
horas semanais, tendo a A. como dias de 
descanso semanal, complementar e 
obrigatório, respectivamente, o Sábado e o 
Domingo.  
5º A A. tinha como local de trabalho o 
infantário da requerida sito na vila e concelho 
de ………., ao qual estava afecta e onde 
exercia as suas funções.  
6º Por carta registada, foi comunicada à 
requerente, pela requerida, que esta lhe havia 
instaurado um processo disciplinar e que era 
sua intenção despedi-Ia com justa causa.  
7º Com a mesma data e com a referida carta 
foi enviada à requerente a NOTA DE CULPA, 
da qual constam os fundamentos que a 
requerida aduziu como constitutivos de justa 
causa de despedimento imputados à 
requerente.  

8º Na nota de culpa que à requerente foi 
remetida pela requerida, por carta registada, 
são-lhe imputados, em síntese, as pretensas 
e alegadas violações dos deveres de 
trabalhador constantes das alíneas a), c) e e) 
do n.º1 do art.º 128 do Código do Trabalho e 
das alíneas c), d) e i) do n.º 2 do art.º 351 do 
citado diploma legal.  
9º A entidade patronal, ora requerida, refere 
que os referidos comportamentos, no seu 
entender, "tornam impossível a manutenção 
do vinculo laboral." 
10º Na resposta à nota de culpa, que aqui se 
dá integralmente por reproduzida, a 
requerente contestou a fundamentação 
apresentada pela requerida, impugnando-a, 
expressamente, por não corresponderem à 
verdade.  
11 º No dia 18 de Março de 2009, a 
requerente, acompanhada da auxiliar de 
educação, F………. e as 16 crianças que 
integram a sala dos três anos, deslocaram-se 
da C………. para a G………. .  
12º Aqui chegados, à G………., a aqui 
requerente e a auxiliar saíram do autocarro 
que as transportavam e orientaram 
igualmente as crianças na saída do dito 
autocarro. 
13º O menor de 3 anos H………. permaneceu 
no autocarro. 
14º Após a saída das pessoas, o autocarro 
arrancou de imediato. 
15º A trabalhadora requerente, durante cerca 
de 8 anos de duração da relação laboral entre 
aquela e a requerida, sempre foi uma 
trabalhadora responsável, competente, 
zelosa, diligente, assídua e respeitadora de 
todas as ordens e solicitações legítimas da 
sua entidade patronal, bem como, sempre 
pautou pelo respeito, educação e urbanidade 
o relacionamento com todas as pessoas, quer 
colegas de trabalho, quer superiores 
hierárquicos, quer utentes e clientes dos 
serviços da sua entidade patronal. 
16º Durante o período de duração do vínculo 
laboral, nunca a requerida aplicou à 
trabalhadora requerente qualquer sanção 
disciplinar. 
17º Foi agora comunicado à requerente pela 
requerida, a decisão de despedimento por 
justa causa, por carta registada com A/R, 
datada de 2 de Junho de 2009 e recebida pelo 
requerente em 3 de Junho de 2009. 
 
O Direito. 
Sendo pelas conclusões que se delimita o 
objecto do recurso[4], como decorre do 
disposto nos Art.ºs 684.º, n.º 3 e 685.º-A, 
n.º 1, ambos do Cód. Proc. Civil, na redacção 
que lhe foi dada pelo diploma referido na nota 
anterior, ex vi do disposto no Art.º 87.º, n.º 1 
do Cód. Proc. do Trabalho, são as seguintes 
as questões a decidir neste agravo[5]: 
I – Alteração da matéria de facto. 
II – Probabilidade séria de existência de justa 
causa para o decretado despedimento. 
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A 1.ª questão. 
Trata-se de saber se deve ser alterada a 
matéria de facto. 
Na verdade, pretende a Requerida, ora 
agravante, que se dê como provados os 
factos alegados nos pontos 19 a 21 da nota 
de culpa, que têm o seguinte teor: 
19 - A acrescer a tudo isto, a trabalhadora 
assumiu posteriormente um comportamento 
revelador de uma enorme falta de respeito 
para com uma colega de trabalho, a 
Educadora E………., proferindo-lhe ameaças e 
afirmações inadmissíveis. 
20 – De facto, no dia 20 de Março passado, 
após ter tomado conhecimento que tinha sido 
decidida a sua suspensão preventiva do 
trabalho, dirigiu-se à referida E………. dizendo-
lhe que queria falar com ela no escritório. 
21 – E, aí disse-lhe de um modo desabrido: 
“E………., eu vou de férias um mês, mas 
quando regressar vou-te fazer a vida negra, e 
quem vai embora és tu; eu estou aqui há oito 
anos e tu apenas há meia dúzia de dias; 
nunca devias ter dito aquilo à Dr.ª I………., é 
que o teu objectivo é roubar-me o lugar e me 
tramar.” 
Ora, sabendo-se que a providência cautelar 
de suspensão do despedimento individual 
apenas pode ter por objecto a verificação da 
probabilidade séria de inexistência de justa 
causa, através do fumus boni juris[6] e com 
fundamento numa summaria cognitio[7], nem 
por isso se encontra afastada a possibilidade 
da impugnação da matéria de facto. 
Na verdade, desde há cerca de uma década 
que o recurso da sentença proferida na 
providência cautelar de suspensão do 
despedimento individual deixou de ser restrito 
à matéria de direito[8], como dispunha o 
Art.º 44.º, n.º 1, in fine, do CPT de 1981[9]. 
De facto, tal restrição foi eliminada do 
normativo correspondente do CPT de 2000, 
como se vê do seu Art.º 40.º, n.º 1. 
Tal evolução legislativa vem no seguimento 
da reforma do processo civil de 
1995/1996[10] que consagrou entre nós o 
duplo grau de jurisdição em matéria de facto, 
possibilitando a impugnação da decisão da 
matéria de facto proferida em 1.ª instância e 
transformando o Tribunal da Relação, de 
tribunal de revista, num verdadeiro tribunal 
de 2.ª instância. 
Tais alterações do processo civil já se 
entendiam aplicáveis ao foro laboral, mesmo 
antes de 2000-01-01, com a entrada em vigor 
do CPT de 2000, apesar do CPT de 1981 não 
ter sido objecto de qualquer alteração em 
consonância com a referida reforma[11]. 
No entanto, entrado em vigor o CPT de 2000, 
ficou completamente clarificado que a reforma 
do CPC de 1995/1996 é de aplicação no foro 
laboral, em toda a sua dimensão[12], 
inclusive às providências cautelares, também 
à de suspensão do despedimento individual, 
tanto mais que foi retirada do Art.º 40.º, n.º 

1 do CPT de 2000 a expressão que constava 
do correspondente Art.º 44.º, n.º 1, in fine, 
do CPT de 1981: “restrito à matéria de 
direito”. 
Assim, se dúvidas existiram, até 1999-12-31, 
acerca da aplicabilidade da reforma referida 
no foro laboral, elas ficaram completamente 
esclarecidas com a entrada em vigor do CPT 
de 2000, em 2000-01.01. 
Ora, dispõe o Art.º 690.º-A, n.º 1 do Cód. 
Proc. Civil, o seguinte: 
1. Quando se impugne a decisão proferida 
sobre a matéria de facto, deve o recorrente 
obrigatoriamente especificar, sob pena de 
rejeição: 
a) Quais os concretos pontos de facto que 
considera incorrectamente julgados; 
b) Quais os concretos meios probatórios, 
constantes do processo ou de registo ou 
gravação nele realizada, que impunham 
decisão sobre os pontos da matéria de facto 
impugnados diversa da recorrida. 
Por seu turno, dispõe o Art.º 712.º do mesmo 
diploma: 
1. A decisão do tribunal de 1.ª instância sobre 
a matéria de facto pode ser alterada pela 
Relação: 
a) Se do processo constarem todos os 
elementos de prova que serviram de base à 
decisão sobre os pontos da matéria de facto 
em causa…  
In casu, tendo sido apensado o processo 
disciplinar adrede instaurado e não tendo sido 
ordenada oficiosamente a produção de 
qualquer outra prova, os meios probatórios a 
ter em conta são apenas documentais, como 
resulta do disposto no Art.º 35.º do CPT, 
rectius, o que consta do processo disciplinar 
apenso. 
Por outro lado, a agravante indicou os pontos 
de facto de que discorda, que são os pontos 
19 a 21 da nota de culpa, o sentido da 
alteração pretendida, pedindo que tal matéria 
seja dada como provada e os meios de prova 
que, a seu ver, impõem a referida alteração, 
que são os depoimentos das testemunhas 
D………., E………. e F………., ouvidas no processo 
disciplinar e cujos depoimentos se encontram 
aí devidamente transcritos. 
Tal significa que estão reunidos os 
pressupostos legais para que se possa 
apreciar o recurso da matéria de facto, uma 
vez que dispomos de todos os elementos 
necesssários, conforme o disposto no Art.º 
712.º, n.º 1, alínea a), primeira parte, do 
CPC. 
Verificados os pontos objecto do recurso, 
deveremos considerar que a matéria 
constante do número 19 da nota de culpa é 
conclusiva pelo que, mesmo que tivesse sido 
dada como provada, tê-la-íamos de eliminar, 
atento o disposto no Art.º 646.º, n.º 4 do 
CPC. 
Quanto aos pontos 20 e 21 e apesar de 
termos considerado a totalidade dos 
depoimentos constantes do processo 
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disciplinar apenso, constatamos que sobre 
tais factos depuseram apenas duas 
testemunhas. Na verdade, eles são afirmados 
pela testemunha E………. e negados pela 
testemunha F………., sendo aquela a pessoa 
que participou à superiora hierárquica os 
factos alegados na nota de culpa e sendo esta 
arguida em processo disciplinar pelos mesmos 
factos [excepção feita a estes pontos 20 e 21] 
que a ora Requerente e agravada. Como as 
restantes testemunhas não depuseram acerca 
de tal matéria, não havendo outras provas 
para além dos depoimentos das testemunhas 
prestados no processo disciplinar apenso, 
sendo os depoimentos da E………. e da F………. 
prestados por testemunhas com interesse, 
embora mais ou menos indirecto, no desfecho 
do processo disciplinar, a decisão de não dar 
tais factos como provados por banda do 
Tribunal a quo encontra-se, quanto a nós, 
devidamente suportada pela prova produzida. 
Aliás, mesmo existindo um estado de dúvida 
frente aos dois depoimentos contraditórios, 
ela não pode beneficiar a agravante, atento o 
disposto no Art.º 516.º do CPC, pois é sobre 
ela que recai o ónus da prova dos factos 
integradores da justa causa, como flui do 
Art.º 435.º, n.º 3 do Cód. do Trabalho de 
2003[13]. 
Daí que, também a nosso ver, o Tribunal a 
quo não tenha decidido sem prova ou contra a 
prova, sendo razoável a sua decisão de não 
dar como provados os factos constantes dos 
pontos 20 e 21 da nota de culpa. 
Convém advertir, a terminar, que os factos 
considerados não provados não podem ser 
valorados em qualquer sentido, pois não 
provado significa apenas inexistente, não 
demonstrado, pelo que nenhuma ilação ou 
conclusão pode ser retirada de um facto não 
provado, mesmo combinado com outros 
elementos probatórios. 
Improcedem, destarte, as pertinentes 
conclusões do agravo. 
 
A 2.ª questão. 
Trata-se de saber se se verifica a 
probabilidade séria de existência de justa 
causa para o decretado despedimento, como 
entende a Requerida, ora agravante. 
É sabido que foi apenas com o CPT de 1981, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 272-A/81, de 
30 de Setembro, que foi criada no foro laboral 
a providência cautelar de suspensão do 
despedimento individual; rectius, foi a 
primeira vez que a providência foi introduzida 
no Código, pois ela foi criada, propriamente, 
pela Lei n.º 48/77, de 11 de Julho, limitando-
se o Cód. Proc. do Trabalho de 1981 a 
efectuar a reformulação do procedimento 
cautelar da suspensão por forma a proteger 
mais adequadamente os direitos dos 
trabalhadores...[14]. 
Mantida e desenvolvida no CPT de 2000 e 
como qualquer outro procedimento da mesma 
natureza, a suspensão do despedimento 

individual visa acautelar o periculum in mora 
na efectivação do direito definitivo, sendo seu 
pressuposto a demonstração do fumus boni 
juris, para tanto bastando uma summaria 
cognitio, pois a acção de impugnação de 
despedimento apresenta uma estrutura cuja 
complexidade obriga a despender mais 
tempo, sendo necessário demonstrar 
cabalmente os pressuspostos de facto, 
através de uma prova exaustiva e não 
meramente informatória[15]. 
É pertinente para a decisão da questão a 
seguinte norma do CPT de 2000: 
Artigo 39.º 
Decisão final 
1 — A suspensão do despedimento é 
decretada se … o tribunal, ponderadas todas 
as circunstâncias relevantes, concluir pela 
probabilidade séria de inexistência de justa 
causa. 
Ora, de tal disposição legal resulta que é 
necessário averiguar se não existiu justa 
causa para o despedimento efectuado pelo 
empregador, sendo o objecto da providência o 
mesmo da acção de impugnação. 
Simplesmente, o juízo a empreender não é de 
certeza, como na açcão definitiva, bastando-
se a providência com um juízo de 
probabilidade ou de mera verosimilhança, 
sendo certo que ele se estriba sobre uma 
prova informatória, tudo em harmonia com a 
natureza célere do processo cautelar e com a 
urgência da providência requerida, de tal 
forma que na futura acção definitiva se pode 
alcançar um resultado diverso. 
Por outro lado, considerando o decidido em 
sede de matéria de facto e no que respeita 
directamente à eventual justa causa de 
despedimento, a Requerida conseguiu fazer a 
prova de parte dos factos que imputou à ora 
agravada na nota de culpa.  
Ora, estabelece o Art.º 351.º, n.º 1 do CT de 
2009[16] – como anteriormente dispunha o 
Art.º 396.º, n.º 1 do CT de 2003 e o Art.º 9.º 
da LCCT [vulgo do regime jurídico aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 64-A/89, de 27 de 
Fevereiro] – o seguinte: 
Constitui justa causa de despedimento o 
comportamento culposo do trabalhador que, 
pela sua gravidade e consequências, torne 
imediata e praticamente impossível a 
subsistência da relação de trabalho. 
Decompondo o conceito de justa causa, 
constante da norma, logo se vê que ele se 
analisa em três elementos, a saber: 
a) - Comportamento do trabalhador, culposo - 
elemento subjectivo; 
b) - Uma situação de impossibilidade prática 
de a relação de trabalho subsistir - elemento 
objectivo e 
c) - Uma relação causal - nexo de causalidade 
entre aquele comportamento e esta 
impossibilidade. 
Tal significa que o comportamento do 
trabalhador tem de lhe poder ser imputado - 
atribuída a sua autoria[17] - a título de culpa.  
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Por outro lado, a justa causa tem de ser 
apreciada em concreto, isto é, o 
comportamento do trabalhador tem de ser 
analisado integrado dentro da organização 
produtiva que é a empresa da entidade 
empregadora e face aos interesses desta; isto 
é, como o trabalhador é um elemento da 
empresa, integrado na respectiva organização 
dinâmica, o seu comportamento também tem 
de ser visto em acção, para se poder aferir da 
sua gravidade e consequências dentro e para 
a empresa. Para isso, interessa, 
nomeadamente, averiguar das relações entre 
o trabalhador e os seus colegas de trabalho, 
da relação entre o trabalhador e a empresa, 
saber da prática disciplinar em geral e em 
relação ao trabalhador em causa e todas as 
outras circunstâncias do caso. 
É fazendo o caldeamento crítico de todos 
estes elementos e circunstâncias que, caso a 
caso, se há-de concluir pela existência ou não 
de justa causa, face ao grau de gravidade da 
conduta, em si mesma e nas suas 
consequências, que determine a 
impossibilidade da manutenção do vínculo 
laboral. Pois, se atendendo ao princípio da 
proporcionalidade e fazendo apelo a juízos de 
equidade, for possível a conservação do 
contrato pela aplicação de sanção mais leve, é 
isso o que deve ser feito: o despedimento é a 
sanção mais grave a que se deverá recorrer 
apenas quando outra sanção não possa 
eficazmente ser aplicada. 
Como se vê, são os mesmos os pressupostos 
da justa de despedimento, 
independentemente do diploma aplicável à 
hipótese concreta dos autos[18]. 
In casu, são pertinentes os seguintes factos 
dados como provados: 
11 º No dia 18 de Março de 2009, a 
requerente, acompanhada da auxiliar de 
educação, F……….. e as 16 crianças que 
integram a sala dos três anos, deslocaram-se 
da C………. para a G………. .  
12º Aqui chegados, à G………., a aqui 
requerente e a auxiliar saíram do autocarro 
que as transportavam e orientaram 
igualmente as crianças na saída do dito 
autocarro.  
13º O menor de 3 anos H………. permaneceu 
no autocarro.  
14º Após a saída das pessoas, o autocarro 
arrancou de imediato.  
15º A trabalhadora requerente, durante cerca 
de 8 anos de duração da relação laboral entre 
aquela e a requerida, sempre foi uma 
trabalhadora responsável, competente, 
zelosa, diligente, assídua e respeitadora de 
todas as ordens e solicitações legítimas da 
sua entidade patronal, bem como, sempre 
pautou pelo respeito, educação e urbanidade 
o relacionamento com todas as pessoas, quer 
colegas de trabalho, quer superiores 
hierárquicos, quer utentes e clientes dos 
serviços da sua entidade patronal. 

16º Durante o período de duração do vínculo 
laboral, nunca a requerida aplicou à 
trabalhadora requerente qualquer sanção 
disciplinar.  
Analisados criticamente, destes factos resulta 
que a Requerente, ora agravada, bem como a 
auxiliar de educação F.........., que 
acompanhavam as 16 crianças da sala dos 3 
anos na deslocação da C........... à G........., 
aqui chegadas, saíram do autocarro que as 
transportavam, todas, com excepção de uma 
criança, de 3 anos de idade, de nome H………., 
que permaneceu no referido veículo. 
Face aos factos dados como provados e a 
outros não podemos atender, atento o 
decidido na questão anterior, desconhece-se a 
razão pela qual o H………. não saiu do 
autocarro, bem como a sua situação concreta 
quando foi encontrado na viatura, isto é, 
tanto se desconhece quais as condutas que a 
agravada e a auxiliar de educação que a 
acompanhava adoptaram e deixaram de 
adoptar aquando da saída do autocarro, como 
se desconhece se a permanência da criança 
no autocarro lhe terá causado algum dano. 
Perante esta situação, cremos que se poderá 
entender que a agravada não cumpriu os 
deveres de diligência correspondentes à sua 
categoria profissional de educadora de 
infância, nomeadamente, o dever de guarda e 
de cuidado da criança em causa. No entanto, 
não se provou que a sua omissão tenha tido 
consequências, mormente graves, quer para a 
criança, quer para a agravante, quer 
relativamente à população da instituição da 
requerida ou ao público em geral. 
Claro que a atitude da agravada, sendo 
educadora de infância, é merecedora de 
censura, dada a omissão dos seus deveres de 
vigilância e de acompanhamento das crianças 
que são confiadas á sua guarda, até pela 
formação que a sua profissão pressupõe. 
No entanto, importa tomar em conta que a 
agravada não tem antecedentes disciplinares 
na Requerida, onde trabalha há cerca de 8 
anos, pelo que a omissão acima referida tem 
de ser vista como praticada por uma pessoa 
sem passado disciplinar. 
Ora, dos factos dados como provados e a 
outros não podemos atender dadas as 
vicissitudes processuais acima expostas, 
como se referiu, resulta – ainda que ao nível 
do fumus boni juris – que o comportamento 
da agravada, sendo embora censurável, não 
assume os foros de gravidade que tornem 
impossível a manutenção do vínculo laboral, 
tanto mais que a Requerida não obteve 
sucesso quanto aos factos alegados nos 
pontos 20 e 21 da nota de culpa, também 
eles fundamento da decisão de despedir. 
Tal significa que a conduta omissiva da 
agravada não é de molde a que se possa 
considerar que desapareceu o suporte 
psicológico mínimo em que assentava o 
vínculo contratual existente entre as partes, 
nada se tendo provado no sentido de que, a 
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manter-se o contrato de trabalho, tal conduta 
viria a ser repetida no futuro. Daí que, a 
nosso ver e salvo o devido respeito por 
diferente opinião, ao caso poderia ter sido 
aplicada uma sanção disciplinar conservadora 
do vínculo. 
Deste modo, afigura-se-nos que, não se 
verificando a probabilidade séria de existência 
de justa causa, a decisão de deferir a 
providência foi acertada. 
Nestes termos, assim tendo decidido o 
Tribunal a quo, deverá a respectiva decisão 
ser mantida improcedendo, destarte, as 
restantes conclusões do recurso. 
 
Decisão. 
Termos em que se acorda em negar 
provimento ao agravo, assim confirmando a 
decisão recorrida. 
Sem custas, dada a legal isenção da 
agravante. 
 
Porto, 2009-12-07 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
António José Fernandes Isidoro 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto 
Mayor de Carvalho (voto vencida conforme 
declaração em anexo). 
 
 
S U M Á R I O  
 
I – A impugnação da decisão proferida sobre 
a matéria de facto, criada pela reforma do 
processo civil de 1995/1996, foi introduzida 
no processo laboral pelo CPT de 2000, 
embora alguns já a admitissem 
anteriormente. 
II – Desde 2000-01-01 é possível impugnar 
tal decisão no foro laboral, tanto nas acções 
definitivas, como nos procedimentos 
cautelares, mormente, no de suspensão do 
despedimento individual, mesmo que a prova 
seja apenas documental. 
III – O deferimento da providência cautelar de 
suspensão do despedimento individual resulta 
de um juízo de mera verosimilhança ou de 
probabilidade, embora séria, de que não 
existe justa causa e não de um juízo de 
certeza, como na acção definitiva. 
 
________________________ 
[1] Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 
9 de Novembro e de ora em diante designado 
apenas, abreviadamente, por CPT. 
[2] Cfr. o n.º 19 do proémio do Decreto-Lei 
n.º 44 129, de 1961-12-28, que aprovou o 
Cód. Proc. Civil, que se transcreve em parte: 
“…sujeitam-se a recurso de agravo todas as 
sentenças proferidas em incidentes e 
procedimentos c cautelares, quer dependam 
de acção sumária, quer de acção ordinária.”  
[3] Atento o disposto no Art.º 707.º, n.º 2 do 
CPC, na redacção que lhe foi dada pelo 
Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, 
ex vi do disposto nos Art.ºs 11.º, n.º 1 – a 

contrario sensu – e 12.º, n.º 1, ambos deste 
diploma. 
[4] Cfr. Alberto dos Reis, in Código de 
Processo Civil Anotado, volume V, 
reimpressão, 1981, págs. 308 a 310 e os 
Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 
1986-07-25 e de 1986-10-14, in Boletim do 
Ministério da Justiça, respectivamente, n.º 
359, págs. 522 a 531 e n.º 360, págs. 526 a 
532. 
[5] Trata-se, ao que parece, de recurso de 
agravo. 
Na verdade, a reforma dos recursos em 
processo civil, empreendida pelo Decreto-Lei 
n.º 303/2007, de 24 de Agosto, tendo posto 
fim à espécie agravo, não revogou as 
pertinentes disposições do CPT, pelo que 
neste continuará a existir o sistema dualista 
de recursos, nomeadamente apelação/agravo, 
isto é, a reforma manteve incólume todo o 
direito processual do trabalho, maxime, o 
respeitante aos recursos. 
Na verdade, depois do PROJECTO QUE 
ACOMPANHOU A PROPOSTA DE LEI DE 
AUTORIZAÇÃO ter ignorado a existência do 
CPT, a PROPOSTA DE DECRETO-LEI 
AUTORIZADO SUBMETIDO A AUDIÇÕES 
PÚBLICAS contemplava no seu Art.º 4.º 
alterações ao CPT, operando neste domínio o 
que se passava no CPC, ou seja, propondo a 
extinção da espécie de recurso agravo, 
também na jurisdição laboral. 
Cfr. REFORMA DOS RECURSOS EM PROCESSO 
CIVIL. TRABALHOS PREPARATÓRIOS, DGPJ, 
Ministério da Justiça, Almedina, 2008, págs., 
respectivamente, 269 e segs. e 371 e segs., 
nomeadamente, 414 a 416. 
Inexplicavelmente, porém, é com grande 
surpresa que se constata que a reforma dos 
recursos em processo civil, empreendida pelo 
Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto, 
nenhuma alteração introduziu no CPT, 
nomeadamente, em matéria de recursos, pelo 
que deveremos concluir que o agravo se 
mantém na jurisdição laboral, sendo-lhe 
aplicável as disposições próprias previstas no 
CPT e, nos casos omissos, as disposições do 
CPC compatíveis com a índole do processo 
laboral ou, sendo caso disso, as disposições 
do CPT que regulam outras situações e que 
sejam aplicáveis analogicamente. 
Cfr. António Santos Abrantes Geraldes, in A 
REFORMA DOS RECURSOS INTRODUZIDA 
PELO DEC. LEI Nº 303/07 E OS SEUS 
REFLEXOS NO CÓDIGO DE PROCESSO DO 
TRABALHO, intervenção efectuada no Centro 
de Estudos Judiciários, no dia 2008-04-03, no 
âmbito da acção de formação “Questões 
Práticas sobre o Processo Laboral” e João 
Palla Lizardo, in O PROCESSO LABORAL FACE 
À “NOVÍSSIMA REFORMA” DO PROCESSO 
CIVIL, ambos in Prontuário de Direito do 
Trabalho, n.º 74/75, CEJ, respectivamente, 
págs. 159 a 184 e 185 a 194, Albino Mendes 
Baptista, in A Reforma dos Recursos e o 
Processo do Trabalho, Revista do Ministério 
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Público, n.º 113, págs. 47 a 62 e in Temas de 
Direito do Trabalho e de Direito Processual do 
Trabalho, 2008, págs. 251 a 267 e, 
genericamente, Fernando Amâncio Ferreira, in 
Manual dos Recursos em Processo Civil, 8.ª 
edição, 2008. Daí que, in casu, tratando-se de 
uma providência cautelar de suspensão do 
despedimento individual, seja aplicável o 
recurso de agravo, atento o disposto no Art.º 
40.º, n.º 1 do CPT. 
[6] Cfr. Paulo Sousa Pinheiro, in O 
Procedimento Cautelar Comum no Direito 
Processual do Trabalho, 2004, págs. 43 e ss. 
[7] Cfr. Paulo Sousa Pinheiro, cit., págs. 26 a 
28. 
[8] Então, a Relação só julgava sub specie 
juris, não podendo, por isso, exercer censura 
no tocante à apreciação das provas e à 
fixação dos factos, como refere Alberto Leite 
Ferreira, in Código de Processo do Trabalho 
Anotado, 1989, pág. 179. 
[9] Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 272-A/81, 
de 30 de Setembro. 
[10] Cfr. o disposto nos Decretos-Leis n.ºs 
39/95, de 15 de Fevereiro, 329-A/95, de 12 
de Dezembro e 180/96, de 25 de Setembro. 
[11] Cfr. António Santos Abrantes Geraldes, 
in Documentação e Registo da Prova em 
Processo Labora, Prontuário de Direito do 
Trabalho, CEJ, Actualização n.º 49, 1996, 
pág. 35 a 57 verso. 
[12] Cfr. António Santos Abrantes Geraldes, 
in Temas da Reforma do Processo Civil, II 
Volume, 4.ª edição, 2004, págs. 267 e 268. 
[13] A norma correspondente do Cód. do 
Trabalho de 2009, Art.º 387.º, n.º 3, apenas 
entrará em vigor em 2010-01-01, com o início 
de vigência do Cód. Proc. do Trabalho revisto, 
como dispõe o Art.º 14.º, n.º 1 da Lei n.º 
7/2009, de 12 de Fevereiro; na verdade, 
atento o disposto no Art.º 9.º, n.º 1 do 
Decreto-Lei n.º 295/2009, de 13 de Outubro, 
o Cód. Proc. do Trabalho revisto apenas 
entrará em vigor em 2010-01-01. 
[14] Como consta da alínea c) do ponto 2. do 
proémio do diploma que o aprovou. 
[15] Cfr. Albino Mendes Baptista, in Código de 
Processo do Trabalho Anotado, 2000, pág. 83 
e Paulo Sousa Pinheiro, cit., págs. 42 e segs. 
[16] Aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
Fevereiro, que entrou em vigor em 2009-02-
17, de acordo com o disposto no Art.º 2.º, n.º 
2 da Lei n.º 74/98, de 11 de Novembro, 
republicada pela Lei n.º 42/2007, de 24 de 
Agosto, segundo o qual, “Na falta de fixação 
do dia, os diplomas referidos … entram em 
vigor, em todo o território nacional e no 
estrangeiro, no 5.º dia após a publicação.” 
[17] Imputar... é colocar na conta de alguém 
uma acção censurável, uma falta, logo, uma 
acção previamente confrontada com uma 
obrigação ou com uma interdição que essa 
acção infringe... ou... Imputar uma acção a 
alguém é atribuir-lha como sendo o seu 
verdadeiro autor, colocá-la, por assim dizer, 
na sua conta, e tornar esse alguém 

responsável por ela. Cfr. Paul Ricoeur, in O 
JUSTO OU A ESSÊNCIA DA JUSTIÇA, Instituto 
Piaget, Lisboa, 1995, pág. 38. 
[18] Cfr. António Monteiro Fernandes, in 
DIREITO DO TRABALHO, 12.ª edição, 2004, 
págs. 554 e segs., Pedro Romano Martinez, in 
DIREITO DO TRABALHO, 2.ª edição, 2005, 
págs. 932 e segs., Maria do Rosário Palma 
Ramalho, cit., pág. 835 e João Leal Amado, in 
ALGUMAS NOTAS SOBRE O REGIME DO 
DESPEDIMENTO CONTRA LEGEM NO CÓDIGO 
DO TRABALHO, VII CONGRESSO NACIONAL 
DE DIREITO DO TRABALHO, 2004, págs. 284 
e 285, nomeadamente e TEMAS LABORAIS, 
2005, págs. 118 e 119, nomeadamente.  
 
______________________ 
Voto vencida por, face à factualidade 
assente, entender que nao se encontra 
demonstrada a probabilidade séria de 
inexistência de justa causa, em conformidade, 
aliás, com o já decidido no Acórdão desta 
Relação de 12.10.09, proferido no Processo 
nº 278/09.4TTVRL.P1, relatado pela Exmª 
Desembargadora Albertina Pereira e subscrito 
pela signatária como 1ª Adjunta, o qual tinha 
por objecto a suspensão do despedimento da 
trabalhadora auxiliar que também interveio 
no caso ora em apreço. 
Assim, concederia provimento ao recurso. 
 
Porto, 07.12.09 
Paula Alexandra Pinheiro Gaspar Leal Sotto 
Mayor de Carvalho 
 
 
[voltar] 
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LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA PUBLICADA NO DIÁRIO DA REPÚBLICA NO PERÍODO DE SETEMBRO 
A DEZEMBRO DE 20091 

 

 

 

SETEMBRO 

 

 

Lei n.º 93/2009. D.R. n.º 169, Série I de 2009-09-01 

Aprova o regime jurídico da emissão e execução de decisões de aplicação de sanções pecuniárias, transpondo para 
a ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º 2005/214/JAI, do Conselho, de 24 de Fevereiro, relativa à aplicação 
do princípio do reconhecimento mútuo às sanções pecuniárias, com a redacção que lhe foi dada pela Decisão 
Quadro n.º 2009/299/JAI, do Conselho, de 26 de Fevereiro.  

 

Lei n.º 94/2009. D.R. n.º 169, Série I de 2009-09-01 

Aprova medidas de derrogação do sigilo bancário, bem como a tributação a uma taxa especial dos acréscimos 
patrimoniais injustificados superiores a (euro) 100 000, procedendo a alteração ao Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, à décima nona 
alteração à Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, e à décima sexta 
alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
298/92, de 31 de Dezembro.  

 

Portaria n.º 975/2009. D.R. n.º 169, Série I de 2009-09-01 

Altera a Portaria n.º 1538/2008, de 30 de Dezembro, que altera e republica a Portaria n.º 114/2008, de 6 de 
Fevereiro, que regula vários processos judiciais.  

 

Portaria n.º 976/2009. D.R. n.º 169, Série I de 2009-09-01 

Fixa o âmbito temporal e espacial de aplicabilidade do regime experimental de execução, exploração e acesso à 
informação cadastral previsto no Decreto-Lei n.º 224/2007, de 31 de Maio.  

 

Lei n.º 95/2009. D.R. n.º 170, Série I de 2009-09-02 

Cursos especiais de recrutamento para o Ministério Público.  

 

Lei n.º 95-A/2009. D.R. n.º 170, Suplemento, Série I de 2009-09-02 

Autoriza o Governo a aprovar o regime jurídico da reabilitação urbana e a proceder à primeira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto, que aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados.  

 

Decreto-Lei n.º 209/2009. D.R. n.º 171, Série I de 2009-09-03 

Adapta a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, com excepção das normas respeitantes ao regime jurídico da 
nomeação, aos trabalhadores que exercem funções públicas na administração autárquica e procede à adaptação à 
administração autárquica do disposto no Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de Outubro, no que se refere ao processo 
de racionalização de efectivos.  

 

Decreto-Lei n.º 210/2009. D.R. n.º 171, Série I de 2009-09-03 

Estabelece o regime de constituição, gestão e funcionamento do mercado organizado de resíduos.  

 

Lei n.º 97-A/2009. D.R. n.º 171, Suplemento, Série I de 2009-09-03 

Define a natureza, a missão e as atribuições da Polícia Judiciária Militar, bem como os princípios e competências 
que enquadram a sua acção enquanto corpo superior de polícia criminal auxiliar da administração da justiça.  

 

 
                                                               
1 - A recolha desta legislação e jurisprudência publicada em Diário da República (que quase reproduzimos na 
íntegra)   é extraída da Página  da Internet do Juiz de Direito de Círculo  Joel Timóteo Ramos Pereira (webmaster 
da Página do Tribunal da Relação do Porto) ,que autoriza aqui a respectiva reprodução. 
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Lei n.º 98/2009. D.R. n.º 172, Série I de 2009-09-04 

Regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, incluindo a reabilitação e 
reintegração profissionais, nos termos do artigo 284.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 
de Fevereiro.  

 

Lei n.º 99/2009. D.R. n.º 172, Série I de 2009-09-04 

Aprova o regime quadro das contra-ordenações do sector das comunicações.  

 

Decreto-Lei n.º 216/2009. D.R. n.º 172, Série I de 2009-09-04 

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 102/90, de 21 de Março, que aprova o regime jurídico do 
licenciamento do uso privativo dos bens do domínio público aeroportuário e do exercício de actividades nos 
aeroportos e aeródromos públicos, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 275/99, de 23 de Julho, que regula as 
actividades de assistência em escala ao transporte aéreo nos aeroportos ou aeródromos nacionais.  

 

Portaria n.º 986/2009. D.R. n.º 173, Série I de 2009-09-07 

Aprova os modelos de demonstrações financeiras.  

 

Lei n.º 101/2009. D.R. n.º 174, Série I de 2009-09-08 

Estabelece o regime jurídico do trabalho no domicílio.  

 

Portaria n.º 1011/2009. D.R. n.º 175, Série I de 2009-09-09 

Aprova o Código de Contas.  

 

Lei n.º 102/2009. D.R. n.º 176, Série I de 2009-09-10 

Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho.  

 

Lei n.º 103/2009. D.R. n.º 177, Série I de 2009-09-11 

Aprova o regime jurídico do apadrinhamento civil, procedendo à alteração do Código do Registo Civil, do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais 
Judiciais e do Código Civil.  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 84/2009. D.R. n.º 177, Série I de 2009-09-11 

Autoriza, na sequência do Programa de Modernização do Sistema Judicial, a transferência dos serviços de justiça de 
Vila Franca de Xira para o Campus de Justiça de Vila Franca de Xira.  

 

Portaria n.º 1034/2009. D.R. n.º 177, Série I de 2009-09-11 

Adopta novas regras de assistência em caso de acidentes de serviço e doenças profissionais dos militares das 
Forças Armadas e revoga a Portaria n.º 1394/2007, de 25 de Outubro  

 

Decreto-Lei n.º 222/2009. D.R. n.º 177, Série I de 2009-09-11 

Estabelece medidas de protecção do consumidor na celebração de contratos de seguro de vida associados ao 
crédito à habitação e procede à nona alteração ao Decreto-Lei n.º 349/98, de 11 de Novembro.  

 

Decreto-Lei n.º 223/2009. D.R. n.º 177, Série I de 2009-09-11 

Altera o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos, prorrogando até 
31 de Outubro de 2009 a possibilidade de os documentos que constituem a proposta ou a candidatura poderem ser 
apresentados em suporte papel.  

 

Lei n.º 104/2009. D.R. n.º 178, Série I de 2009-09-14 

Aprova o regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes violentos e de violência doméstica.  
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Lei n.º 105/2009. D.R. n.º 178, Série I de 2009-09-14 

Regulamenta e altera o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, e procede à primeira 
alteração da Lei n.º 4/2008, de 7 de Fevereiro.  

 

Lei n.º 106/2009. D.R. n.º 178, Série I de 2009-09-14 

Acompanhamento familiar em internamento hospitalar.  

 

Lei n.º 107/2009. D.R. n.º 178, Série I de 2009-09-14 

Aprova o regime processual aplicável às contra-ordenações laborais e de segurança social.  

 

Lei n.º 108/2009. D.R. n.º 178, Série I de 2009-09-14 

Alteração do regime de apoio ao acolhimento familiar.  

 

Decreto-Lei n.º 227/2009. D.R. n.º 178, Série I de 2009-09-14 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 190/2003, de 22 de Agosto, que regulamenta a Lei n.º 93/99, de 
14 de Julho, que regula a aplicação de medidas para protecção de testemunhas em processo penal.  

 

Decreto-Lei n.º 228/2009. D.R. n.º 178, Série I de 2009-09-14 

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, que aprovou o regime jurídico da 
instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos  

 

Decreto do Presidente da República n.º 91/2009. D.R. n.º 179, Série I de 2009-09-15 

Ratifica a Convenção sobre o Cibercrime, adoptada em Budapeste em 23 de Novembro de 2001.  

 

Lei n.º 109/2009. D.R. n.º 179, Série I de 2009-09-15 

Aprova a Lei do Cibercrime, transpondo para a ordem jurídica interna a Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do 
Conselho, de 24 de Fevereiro, relativa a ataques contra sistemas de informação, e adapta o direito interno à 
Convenção sobre Cibercrime do Conselho da Europa.  

 

Resolução da Assembleia da República n.º 88/2009. D.R. n.º 179, Série I de 2009-09-15 

Aprova a Convenção sobre o Cibercrime, adoptada em Budapeste em 23 de Novembro de 2001.  

 

Resolução da Assembleia da República n.º 91/2009. D.R. n.º 179, Série I de 2009-09-15 

Aprova o Protocolo Adicional à Convenção sobre o Cibercrime Relativo à Incriminação de Actos de Natureza Racista 
e Xenófoba Praticados através de Sistemas Informáticos, adoptado em Estrasburgo em 28 de Janeiro de 2003.  

 

Decreto-Lei n.º 231/2009. D.R. n.º 179, Série I de 2009-09-15 

Aprova a Lei Orgânica do Exército  

 

Decreto-Lei n.º 232/2009. D.R. n.º 179, Série I de 2009-09-15 

Aprova a Lei Orgânica da Força Aérea.  

 

Decreto-Lei n.º 233/2009. D.R. n.º 179, Série I de 2009-09-15 

Aprova a Lei Orgânica da Marinha.  

 

Decreto-Lei n.º 234/2009. D.R. n.º 179, Série I de 2009-09-15 

Aprova a Lei Orgânica do Estado-Maior-General das Forças Armadas.  

 

Portaria n.º 1046/2009. D.R. n.º 179, Série I de 2009-09-15 

Vincula genericamente o Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., e o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial, I. P., à jurisdição do Arbitrare - Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, 
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Firmas e Denominações, de forma a permitir a resolução de conflitos em matérias de firmas e denominações e de 
propriedade industrial por meio da arbitragem.  

 

Lei n.º 110/2009. D.R. n.º 180, Série I de 2009-09-16 

Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social.  

 

Lei n.º 111/2009. D.R. n.º 180, Série I de 2009-09-16 

Procede à primeira alteração ao Estatuto da Ordem dos Enfermeiros, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 104/98, de 21 
de Abril.  

 

Lei n.º 112/2009. D.R. n.º 180, Série I de 2009-09-16 

Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à protecção e à assistência das suas 
vítimas e revoga a Lei n.º 107/99, de 3 de Agosto, e o Decreto-Lei n.º 323/2000, de 19 de Dezembro  

 

Decreto-Lei n.º 238/2009. D.R. n.º 180, Série I de 2009-09-16 

Estabelece ajustamentos procedimentais relativos à entrega de requerimentos para aposentação e determina a 
revisão oficiosa com efeitos retroactivos reportados a 1 de Janeiro de 2008, para actualização do factor tempo de 
serviço, de pensões de aposentação voluntária não dependente de incapacidade atribuídas de acordo com a Lei n.º 
52/2007, de 31 de Agosto, procedendo à 32.ª alteração ao Estatuto da Aposentação.  

 

Decreto-Lei n.º 239/2009. D.R. n.º 180, Série I de 2009-09-16 

Estabelece os direitos e os deveres dos agentes de polícia municipal, assim como as condições e o modo de 
exercício das respectivas funções, regulamentando a Lei n.º 19/2004, de 20 de Maio  

 

Decreto-Lei n.º 241/2009. D.R. n.º 180, Série I de 2009-09-16 

Estabelece o regime de instalação, abertura e funcionamento de farmácia de dispensa de medicamentos ao público 
nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e as condições da respectiva concessão por concurso público e revoga o 
Decreto-Lei n.º 235/2006, de 6 de Dezembro  

 

Decreto-Lei n.º 242/2009. D.R. n.º 180, Série I de 2009-09-16 

Dispensa a obrigatoriedade de atestado médico para efeitos de comprovação da robustez física e do perfil psíquico 
exigidos para o exercício de funções profissionais, públicas ou privadas, e revoga o Decreto-Lei n.º 319/99, de 11 
de Agosto  

 

Lei n.º 113/2009. D.R. n.º 181, Série I de 2009-09-17 

Estabelece medidas de protecção de menores, em cumprimento do artigo 5.º da Convenção do Conselho da Europa 
contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual de Crianças, e procede à segunda alteração à Lei n.º 57/98, de 18 de 
Agosto.  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2009. D.R. n.º 183, Série I de 2009-09-21 

Autoriza, na sequência do Programa de Modernização do Sistema Judicial, a transferência dos serviços de justiça da 
Nazaré para o Campus de Justiça da Nazaré.  

 

Portaria n.º 1085/2009. D.R. n.º 183, Série I de 2009-09-21 

Estabelece os requisitos essenciais para a obtenção de alvará e de licença pelas entidades que requerem 
autorização para exercer a actividade de segurança privada.  

 

Lei n.º 114/2009. D.R. n.º 184, Série I de 2009-09-22 

Procede à terceira alteração à Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto, adaptando o regime de identificação criminal à 
responsabilidade penal das pessoas colectivas.  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 95/2009. D.R. n.º 185, Série I de 2009-09-23 

Autoriza, na sequência do Programa de Modernização do Sistema Judicial, a transferência dos serviços de justiça de 
Ílhavo para o Campus de Justiça de Ílhavo.  
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/2009. D.R. n.º 185, Série I de 2009-09-23 

Autoriza, na sequência do Programa de Modernização do Sistema Judicial, a transferência dos serviços de justiça de 
Faro para o Campus de Justiça de Faro.  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2009. D.R. n.º 185, Série I de 2009-09-23 

Autoriza, na sequência do Programa de Modernização do Sistema Judicial, a transferência dos serviços de justiça de 
Leiria para o Campus de Justiça de Leiria.  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/2009. D.R. n.º 185, Série I de 2009-09-23 

Autoriza, na sequência do Programa de Modernização do Sistema Judicial, a transferência dos serviços de justiça de 
Coimbra para o Campus de Justiça de Coimbra.  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2009. D.R. n.º 185, Série I de 2009-09-23 

Autoriza, na sequência do Programa de Modernização do Sistema Judicial, a transferência dos serviços de justiça de 
Sesimbra para o Campus de Justiça de Sesimbra.  

 

Decreto-Lei n.º 250/2009. D.R. n.º 185, Série I de 2009-09-23 

No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 106.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, procede à 
regulamentação dos benefícios fiscais contratuais, condicionados e temporários, susceptíveis de concessão ao 
abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 41.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais e desenvolve o disposto no n.º 2 do 
artigo 22.º do Código Fiscal do Investimento  

 

Decreto-Lei n.º 251/2009. D.R. n.º 185, Série I de 2009-09-23 

Regula o exercício da assistência religiosa nas Forças Armadas e nas forças de segurança.  

 

Decreto-Lei n.º 252/2009. D.R. n.º 185, Série I de 2009-09-23 

Regula a assistência religiosa nos estabelecimentos prisionais dependentes do Ministério da Justiça e nos centros 
educativos.  

 

Portaria n.º 1098/2009. D.R. n.º 185, Série I de 2009-09-23 

Determina o alargamento da competência para a tramitação do regime especial de constituição imediata de 
associações a 29 novos serviços, no âmbito da «associação na hora».  

 

Decreto-Lei n.º 253/2009. D.R. n.º 185, Série I de 2009-09-23 

Aprova o Regulamento da Assistência Espiritual e Religiosa no Serviço Nacional de Saúde.  

 

Decreto-Lei n.º 254/2009. D.R. n.º 186, Série I de 2009-09-24 

No uso da autorização concedida pela Lei n.º 36/2009, de 20 de Julho, aprova o Código Florestal  

 

Portaria n.º 1109/2009. D.R. n.º 187, Série I de 2009-09-25 

Determina o suporte informático para os actos e processos de registo civil e regulamenta a reconstituição de actos 
e processos de registo.  

 

Decreto-Lei n.º 259/2009. D.R. n.º 187, Série I de 2009-09-25 

Regula o regime jurídico da arbitragem obrigatória e a arbitragem necessária, bem como a arbitragem sobre 
serviços mínimos durante a greve e os meios necessários para os assegurar, de acordo com o artigo 513.º e a 
alínea b) do n.º 4 do artigo 538.º do Código do Trabalho.  

 

Decreto-Lei n.º 267/2009. D.R. n.º 189, Série I de 2009-09-29 

Estabelece o regime jurídico da gestão de óleos alimentares usados.  
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Portaria n.º 1120/2009. D.R. n.º 190, Série I de 2009-09-30 

Vincula à jurisdição do Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD vários serviços centrais, pessoas colectivas e 
entidades que funcionam no âmbito do Ministério da Justiça.  

 

Portaria n.º 1121/2009. D.R. n.º 190, Série I de 2009-09-30 

Determina que o curso de Técnico Superior de Justiça ministrado pela Universidade de Aveiro seja considerado 
suficiente para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Estatuto dos Funcionários de Justiça, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 343/99, de 26 de Agosto.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Acórdão n.º 421/2009. D.R. n.º 170, Série II de 2009-09-02 

Não se pronuncia pela inconstitucionalidade das normas constantes do n.º i) da alínea j) do n.º 1 do artigo 2.º e da 
alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto n.º 343/X da Assembleia da República.  

 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 403/2009. D.R. n.º 180, Série I de 2009-09-16 

A - Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das seguintes normas do Estatuto Político-
Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 2/2009, de 12 de 
Janeiro: 1) da norma constante do artigo 4.º, n.º 4, primeira parte; 2) das normas constantes do artigo 7.º, n.º 1, 
alíneas i) e j); 3) das normas constantes dos artigos 7.º, n.º 1, alínea o), 47.º, n.º 4, alínea c), 67.º, alínea d), 
101.º, n.º 1, alínea n), e 130.º; 4) da norma constante do artigo 114.º, na parte relativa à dissolução da 
Assembleia Legislativa; 5) da norma constante do artigo 119.º, n.os 1 a 5; 6) da norma constante do artigo 140.º, 
n.º 2. B - Não declara a inconstitucionalidade das normas constantes dos artigos 34.º, alínea m), e 124.º, n.º 2, do 
Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 
2/2009, de 12 de Janeiro.  

 

Acórdão n.º 427/2009. D.R. n.º 181, Série II de 2009-09-17 

Não se pronuncia pela inconstitucionalidade da norma da alínea b) do n.º 6 do artigo 14.º, enquanto conjugada 
com as normas das alíneas a) e b) do n.º 1 do mesmo artigo, constante do Código da Execução das Penas e das 
Medidas Privativas da Liberdade, aprovado pelo Decreto n.º 366/X da Assembleia da República  

 

Acórdão n.º 310/2009. D.R. n.º 182, Série II de 2009-09-18 

Não julga inconstitucional a norma do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 86/98, de 3 de Abril.  

 

Acórdão n.º 373/2009. D.R. n.º 183, Série II de 2009-09-21 

Julga inconstitucional a norma do n.º 3 do artigo 5.º do Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Lei n.º 
24/98, de 26 de Maio, interpretada com o sentido de que apenas os partidos políticos representados na Assembleia 
Municipal e que não façam parte da Câmara Municipal, ou que nela não assumam pelouros, poderes delegados ou 
outras formas de responsabilidade directa e imediata pelo exercício de funções executivas, têm o direito de ser 
ouvidos sobre a proposta de orçamento e de plano de actividades  

 

Acórdão n.º 374/2009. D.R. n.º 183, Série II de 2009-09-21  

Fixa, para o conjunto normativo formado pelos artigos 6.º e 8.º da Lei n.º 47/2007, de 28 de Agosto, na 
interpretação segundo a qual a actual redacção do artigo 18.º, n.º 2, da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, 
introduzida pela Lei n.º 47/2007, de 28 de Agosto, se aplica aos pedidos de protecção jurídica apresentados após a 
entrada em vigor desta, no âmbito de acções instauradas antes desta data, a seguinte interpretação: «A avaliação 
da insuficiência económica superveniente para efeito do requerimento de apoio judiciário inclui a tomada em 
consideração da ocorrência de um 'encargo excepcional', em virtude do decurso do processo».  

 

Acórdão n.º 376/2009. D.R. n.º 183, Série II de 2009-09-21 

Não julga inconstitucional a norma ínsita no n.º 5 do artigo 86.º, conjugado com o artigo 91.º, ambos da lei geral 
tributária, que determina que em caso de erro na quantificação ou nos pressupostos da determinação indirecta da 
matéria tributável a impugnação judicial da liquidação depende da prévia reclamação que segue os termos do 
procedimento de revisão da matéria colectável  
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Acórdão n.º 404/2009. D.R. n.º 183, Série II de 2009-09-21 

Não conhece do pedido de apreciação e declaração, com força obrigatória geral, da inconstitucionalidade das 
normas constantes dos artigos 3.º, n.os 1 e 2, 6.º, 7.º, 9.º, n.os 1 e 3, e 10.º, n.º 3, todos do Decreto 
Regulamentar n.º 1-A/2009, de 5 de Janeiro, que estabelece um regime transitório de avaliação de desempenho do 
pessoal a que se refere o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 
Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de Abril.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

OUTROS ACTOS 

 

Despacho n.º 20064/2009. D.R. n.º 171, Série II de 2009-09-03 

Conselho Superior da Magistratura 

Nomeação de estagiários.  

 

Despacho n.º 20217/2009. D.R. n.º 173, Série II de 2009-09-07 

Tribunal da Relação do Porto 

Substituição de Magistrado na Comissão de Jurisprudência.  

 

Despacho n.º 20449/2009. D.R. n.º 176, Série II de 2009-09-10 

Conselho Superior da Magistratura 

Aposentação do Dr. Domingos Brandão de Pinho.  

 

Despacho n.º 20742/2009. D.R. n.º 179, Série II de 2009-09-15 

Conselho Superior da Magistratura 

Transferência por urgente conveniência de serviço - Dr.ª Carla Sofia Monteiro Marinho Pires.  

 

Deliberação n.º 2611/2009. D.R. n.º 179, Série II de 2009-09-15 

Ministério Público - Procuradoria-Geral da República - Conselho Superior do Ministério Público 

Mudança de comarcas de dois procuradores-adjuntos.  

 

Regulamento n.º 391/2009. D.R. n.º 186, Série II de 2009-09-24 

Câmara dos Solicitadores 

Regulamento de estágio de agente de execução.  
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OUTUBRO 

 

 

Decreto-Lei n.º 272/2009. D.R. n.º 191, Série I de 2009-10-01 

Estabelece as medidas específicas de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento e procede à 
primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 393-A/99, de 2 de Outubro, que regula os regimes especiais de acesso e 
ingresso no ensino superior  

 

Decreto-Lei n.º 273/2009. D.R. n.º 191, Série I de 2009-10-01 

Estabelece o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo.  

 

Portaria n.º 1125/2009. D.R. n.º 191, Série I de 2009-10-01 

Aprova o Regulamento dos Cursos de Formação Previstos nos Artigos 92.º e 96.º da Lei n.º 52/2008, de 28 de 
Agosto (Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais), e nos Artigos 63.º e 123.º-A da Lei n.º 
47/86, de 15 de Outubro (Estatuto do Ministério Público), com a Redacção Que Lhe Foi Dada pela Lei n.º 52/2008, 
de 28 de Agosto.  

 

Portaria n.º 1126/2009. D.R. n.º 191, Série I de 2009-10-01 

Regulamenta o alargamento do procedimento especial de aquisição, oneração e registo de imóveis a todos os tipos 
de prédios e ao negócio jurídico de dação em pagamento.  

 

Decreto-Lei n.º 274/2009. D.R. n.º 192, Série I de 2009-10-02 

Regula o procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo.  

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 109/2009. D.R. n.º 192, Série I de 2009-10-02 

Cria a Rede Interministerial de Tecnologias de Informação e Comunicação e aprova normas para a identificação, 
autenticação e assinatura electrónicas de cidadãos perante a Administração.  

 

Decreto-Lei n.º 275/2009. D.R. n.º 192, Série I de 2009-10-02 

Aprova o Estatuto do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, adaptando-o às novas exigências 
do ensino superior universitário.  

 

Decreto Regulamentar n.º 26/2009. D.R. n.º 192, Série I de 2009-10-02 

Aprova o Regulamento da Escola Prática de Polícia  

 

Portaria n.º 1142/2009. D.R. n.º 192, Série I de 2009-10-02 

Estabelece a formação, as funções e as condições do director de segurança de acordo com o número de vigilantes 
que têm ao seu serviço.  

 

Portaria n.º 1163/2009. D.R. n.º 193, Série I de 2009-10-06 

Fixa as condições mínimas, os limites de capital e os riscos cobertos do seguro contra acidentes pessoais dos 
bombeiros profissionais e voluntários e revoga a Portaria n.º 35/99, de 21 de Janeiro  

 

Decreto-Lei n.º 279/2009. D.R. n.º 193, Série I de 2009-10-06 

Estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e o funcionamento das unidades 
privadas de serviços de saúde.  

 

Decreto Regulamentar n.º 27/2009. D.R. n.º 193, Série I de 2009-10-06 

Procede à primeira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 3/2008, de 21 de Janeiro, que estabelece o regime da 
prova de avaliação de conhecimentos e competências prevista no artigo 22.º do Estatuto da Carreira dos 
Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário  
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Decreto-Lei n.º 286/2009. D.R. n.º 195, Série I de 2009-10-08 

Regula a assistência e o patrocínio judiciário aos bombeiros, nos processos judiciais em que sejam demandados ou 
demandantes, por factos ocorridos no âmbito do exercício de funções, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 
241/2007, de 21 de Junho  

 

Portaria n.º 1194/2009. D.R. n.º 195, Série I de 2009-10-08 

Aprova o Regulamento de Heráldica e Simbologia da Guarda Nacional Republicana.  

 

Decreto-Lei n.º 287/2009. D.R. n.º 195, Série I de 2009-10-08 

Determina a aplicação do regime de pré-aposentação e de aposentação do pessoal policial da Polícia de Segurança 
Pública ao pessoal do corpo da Guarda Prisional.  

 

Decreto-Lei n.º 288/2009. D.R. n.º 195, Série I de 2009-10-08 

Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 381/98, de 27 de Novembro, que regulamenta e desenvolve o regime jurídico 
da identificação criminal e de contumazes, e primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 62/99, de 2 de Março, que 
regula os ficheiros informáticos em matéria de identificação criminal e de contumazes  

 

Decreto-Lei n.º 289/2009. D.R. n.º 195, Série I de 2009-10-08 

Procede à criação, nos termos da Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho, do Julgado de Paz do Agrupamento dos 
Concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo, do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Alvaiázere, 
Ansião, Figueiró dos Vinhos, Pedrógão Grande e Penela, do Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de 
Câmara de Lobos e Funchal, do Julgado de Paz do Concelho de Loures e do Julgado de Paz do Agrupamento dos 
Concelhos de Odemira e Sines  

 

Lei n.º 115/2009. D.R. n.º 197, Série I de 2009-10-12 

Aprova o Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade.  

 

Portaria n.º 1229/2009. D.R. n.º 197, Série I de 2009-10-12 

Estabelece as regras dos exames para a obtenção de carta de caçador.  

 

Decreto-Lei n.º 290/2009. D.R. n.º 197, Série I de 2009-10-12 

Aprova o regime jurídico de concessão de apoio técnico e financeiro para o desenvolvimento das políticas de 
emprego e de apoio à qualificação das pessoas com deficiência e incapacidades e o regime de concessão de apoio 
técnico e financeiro aos centros de reabilitação profissional de gestão participada, às entidades de reabilitação, bem 
como a credenciação de centros de recursos do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., e a criação do 
Fórum para a Integração Profissional.  

 

Decreto-Lei n.º 291/2009. D.R. n.º 197, Série I de 2009-10-12 

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 202/96, de 23 de Outubro, que estabelece o regime de avaliação 
de incapacidade das pessoas com deficiência para efeitos de acesso às medidas e benefícios previstos na lei  

 

Decreto Regulamentar n.º 28/2009. D.R. n.º 197, Série I de 2009-10-12 

Procede à terceira alteração ao Decreto Regulamentar n.º 61/94, de 12 de Outubro, que veio proceder à 
regulamentação do Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de Janeiro, relativo ao controlo do tráfico ilícito de 
estupefacientes, de substâncias psicotrópicas e dos precursores e outros produtos químicos essenciais ao fabrico de 
droga  

 

Mapa Oficial n.º 2-A/2009. D.R. n.º 197, Suplemento, Série I de 2009-10-12 

Relação dos deputados eleitos e mapa oficial das eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de 
Setembro de 2009.  

 

Decreto-Lei n.º 292/2009. D.R. n.º 198, Série I de 2009-10-13 

No uso da autorização legislativa concedida pelo artigo 123.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, estabelece 
o regime fiscal aplicável a produtos comercializados pelas empresas seguradoras, pelas sociedades gestoras de 
fundos de pensões e pelas associações mutualistas, alterando também para 15 de Julho o prazo de envio, por 
transmissão electrónica de dados, das declarações que integram a informação empresarial simplificada.  



Legislação e Jurisprudência 
Boletim nº 35 

 

 406 

Portaria n.º 1244/2009. D.R. n.º 198, Série I de 2009-10-13 

Determina a aplicação em vários tribunais do regime processual civil de natureza experimental (RPCE).  

 

Decreto-Lei n.º 295/2009. D.R. n.º 198, Série I de 2009-10-13 

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 76/2009, de 13 de Agosto, altera o Código de Processo do 
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de Novembro.  

 

Portaria n.º 1253/2009. D.R. n.º 199, Série I de 2009-10-14 

Altera e republica o Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 
17 de Abril  

 

Portaria n.º 1254/2009. D.R. n.º 199, Série I de 2009-10-14 

Regulamenta o envio, por via electrónica, do requerimento de isenção de impostos, emolumentos e outros encargos 
legais, previsto no n.º 6 do artigo 60.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, no momento do pedido de registo do 
projecto de fusão ou de cisão, quando promovido através da Internet, e altera a Portaria n.º 1098/2008, de 30 de 
Setembro  

 

Portaria n.º 1255/2009. D.R. n.º 199, Série I de 2009-10-14 

Regula a tramitação por via electrónica do parecer a que se refere o n.º 8 do artigo 60.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, no momento do pedido de registo do projecto de fusão ou de cisão, quando promovido através da Internet.  

 

Decreto-Lei n.º 296/2009. D.R. n.º 199, Série I de 2009-10-14 

Aprova o regime remuneratório aplicável aos militares dos quadros permanentes e em regime de contrato e de 
voluntariado dos três ramos das Forças Armadas.  

 

Decreto-Lei n.º 297/2009. D.R. n.º 199, Série I de 2009-10-14 

Aprova o Estatuto dos Militares da Guarda Nacional Republicana.  

 

Decreto-Lei n.º 298/2009. D.R. n.º 199, Série I de 2009-10-14 

Aprova o sistema remuneratório dos militares da Guarda Nacional Republicana.  

 

Decreto-Lei n.º 299/2009. D.R. n.º 199, Série I de 2009-10-14 

Aprova o Estatuto do Pessoal Policial da Polícia de Segurança Pública.  

 

Portaria n.º 1259/2009. D.R. n.º 200, Série I de 2009-10-15 

Altera a Portaria n.º 360/99, de 19 de Maio, que define as condições de emissão do título de identificação dos 
cidadãos que exerçam actividade jornalística em órgãos de comunicação social destinados às comunidades 
portuguesas no estrangeiro e aí sediados  
 

Portaria n.º 1264/2009. D.R. n.º 201, Série I de 2009-10-16 

Aprova os modelos de anúncios previstos no regime jurídico do património imobiliário público e determina o local de 
publicitação na Internet.  

 

Portaria n.º 1265/2009. D.R. n.º 201, Série I de 2009-10-16 

Primeira alteração à Portaria n.º 701-B/2008, de 29 de Julho, que nomeia a comissão de acompanhamento do 
Código dos Contratos Públicos e fixa a sua composição.  

 

Portaria n.º 1271/2009. D.R. n.º 202, Série I de 2009-10-19 

Aprova os Estatutos do Instituto de Acção Social das Forças Armadas, I. P.  

 

Decreto-Lei n.º 300/2009. D.R. n.º 202, Série I de 2009-10-19 

Aprova a orgânica da Polícia Judiciária Militar.  

 



Legislação e Jurisprudência 
Boletim nº 35 

 

 407

Decreto-Lei n.º 302/2009. D.R. n.º 205, Série I de 2009-10-22 

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de Fevereiro, que estabeleceu o novo regime 
jurídico de protecção social na eventualidade doença, no âmbito do subsistema previdencial de segurança social  

 

Decreto-Lei n.º 304/2009. D.R. n.º 205, Série I de 2009-10-22 

Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 35/99, de 5 de Fevereiro, que estabelece os princípios orientadores da 
organização, gestão e avaliação dos serviços de saúde mental  

 

Decreto-Lei n.º 305/2009. D.R. n.º 206, Série I de 2009-10-23 

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 86/2009, de 28 de Agosto, estabelece o regime da 
organização dos serviços das autarquias locais  

 

Decreto-Lei n.º 306/2009. D.R. n.º 206, Série I de 2009-10-23 

No uso da autorização concedida pela Lei n.º 95-A/2009, de 2 de Setembro, procede à primeira alteração ao 
Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto, que aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados  

 

Decreto-Lei n.º 307/2009. D.R. n.º 206, Série I de 2009-10-23 

No uso da autorização concedida pela Lei n.º 95-A/2009, de 2 de Setembro, aprova o regime jurídico da 
reabilitação urbana  

 

Decreto-Lei n.º 309/2009. D.R. n.º 206, Série I de 2009-10-23 

Estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas 
de protecção e do plano de pormenor de salvaguarda.  

 

Decreto-Lei n.º 310/2009. D.R. n.º 207, Série I de 2009-10-26 

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 97/2009, de 3 de Setembro, procede à alteração do 
Estatuto da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de Novembro, 
alterando a denominação desta associação pública de profissionais para Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas  

 

Portaria n.º 1359/2009. D.R. n.º 208, Série I de 2009-10-27 

Aprova o modelo de Cartão Europeu de Seguro de Doença.  

 

Decreto-Lei n.º 315/2009. D.R. n.º 210, Série I de 2009-10-29 

No uso da autorização legislativa concedida pela Lei n.º 82/2009, de 21 de Agosto, aprova o regime jurídico da 
detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos enquanto animais de companhia  

 

Portaria n.º 1379/2009. D.R. n.º 211, Série I de 2009-10-30 

Regulamenta as qualificações específicas profissionais mínimas exigíveis aos técnicos responsáveis pela elaboração 
de projectos, pela direcção de obras e pela fiscalização de obras.  

 

Portaria n.º 1379-A/2009. D.R. n.º 211, Suplemento, Série I de 2009-10-30 

Estabelece os factores de correcção extraordinária das rendas a que se refere o artigo 11.º da Lei n.º 46/85, de 20 
de Setembro  

 

Portaria n.º 1379-B/2009. D.R. n.º 211, Suplemento, Série I de 2009-10-30 

Fixa, para vigorar em 2010, o preço de construção da habitação por metro quadrado, consoante as zonas do País, 
para efeitos de cálculo da renda condicionada.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 4/2009. D.R. n.º 199, Série I de 2009-10-14 

Uniformiza a jurisprudência sobre o prazo em que pode ser exigida a reposição nos cofres do Estado de quantias 
indevidamente recebidas pelo funcionalismo público a título de remuneração do trabalho de qualquer natureza, no 
sentido de que pode ser ordenada até ao limite temporal de cinco anos a contar do recebimento, sem haver lugar a 
aplicação do prazo estabelecido para a revogação de actos administrativos no artigo 141.º do Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos, por força da norma de natureza interpretativa, introduzida pelo artigo 77.º da Lei n.º 
55-B/2004, de 30 de Dezembro, que aditou o n.º 3 ao artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 155/92, de 28 de Julho  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Acórdão n.º 510/2009. D.R. n.º 196, Série II de 2009-10-09 

Julga irrecorrível para o Tribunal Constitucional decisão de juiz de comarca, proferida em recurso de decisão de 
presidente de câmara municipal, quanto à composição das mesas das assembleias de voto. 

 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 494/2009. D.R. n.º 206, Série I de 2009-10-23 

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma contida no n.º 9 do artigo 98.º do Código do 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, na parte em que impõe que efectuem pagamento especial por 
conta entidades que, no exercício a que o pagamento respeita, apenas aufiram rendimentos isentos de IRC, declara 
a inconstitucionalidade consequencial da norma contida no n.º 5 do artigo 44.º da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de 
Dezembro, na parte em que se refere às mesmas entidades, e ressalva efeitos produzidos até à publicação deste 
acórdão pelas normas cuja declaração de inconstitucionalidade agora se opera  

 

Acórdão n.º 499/2009. D.R. n.º 210, Série II de 2009-10-29  

Não julga inconstitucionais as normas dos artigos 122.º e 123.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, na 
interpretação de que o arguido não tem de ser notificado da proposta de resolução final do instrutor do processo 
disciplinar, salvo quando neste se suscitem questões sobre as quais o interessado não tenha tido anteriormente 
oportunidade de se pronunciar; não julga inconstitucional a norma da alínea e) do artigo 151.º do mesmo Estatuto, 
quando interpretada no sentido de permitir a avocação pelo Plenário de processo disciplinar pendente perante o 
Conselho Permanente do Conselho Superior da Magistratura.  

Acórdão n.º 500/2009. D.R. n.º 210, Série II de 2009-10-29  

Não julga inconstitucional a norma do n.º 1 do artigo 4.º do Código do Imposto de Valor Acrescentado, na redacção 
do Decreto-Lei n.º 100/95, de 19 de Maio, sobre o regime de tributação de IVA das prestações de serviços  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO – PARECERES 

 

Parecer n.º 79/2008. D.R. n.º 192, Série II de 2009-10-02 

Conservação pelas empresas operadoras de telecomunicações de documentação contendo informações que 
constituem dados pessoais solicitados pelos órgãos de polícia criminal e autoridades judiciárias.  

 

Parecer n.º 81/2007. D.R. n.º 196, Série II de 2009-10-09 

Apoio jurídico a conceder aos eleitos locais.  

 

Parecer n.º 24/2009. D.R. n.º 207, Série II de 2009-10-26  

Oficiais de ligação nomeados em comissão de serviço ao abrigo do Decreto-Lei n.º 139/94, de 23 de Maio, para 
organismos internacionais ou países estrangeiros. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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OUTROS ACTOS E DIPLOMAS 

 

Aviso do Banco de Portugal n.º 8/2009. D.R. n.º 197, Série II de 2009-10-12  

Banco de Portugal 

Estabelece os deveres de informação das instituições de crédito e sociedades financeiras na divulgação ao público 
das comissões e taxas de juro que praticam na contratação de produtos e serviços financeiros, designada 
«Preçário». Revoga o Aviso do Banco de Portugal n.º 1/95  

 

Deliberação n.º 2965/2009. D.R. n.º 209, Série II de 2009-10-28 

Ordem dos Advogados 

Deliberação sobre o processo de inscrição no Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais, aprovada em sessão 
plenária do Conselho Geral de 16 de Outubro de 2009    

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

DECLARAÇÕES DE RECTIFICAÇÃO 

 

Declaração de Rectificação n.º 70/2009. D.R. n.º 191, Série I de 2009-10-01 

Rectifica a Lei n.º 89/2009, de 31 de Agosto, que procede à primeira alteração à Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, 
que estabelece o regime aplicável às contra-ordenações ambientais, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 
168, de 31 de Agosto de 2009  

 

Declaração de Rectificação n.º 73/2009. D.R. n.º 195, Série I de 2009-10-08 

Declara sem efeito a publicação da Portaria n.º 1114/2009, de 29 de Setembro, do Ministério do Ambiente, do 
Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, que estabelece os termos da delimitação dos 
perímetros de protecção das captações destinadas ao abastecimento público de água para consumo humano, 
publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 189, de 29 de Setembro de 2009  

 

Declaração de Rectificação n.º 75/2009. D.R. n.º 197, Série I de 2009-10-12 

Rectifica a Lei n.º 99/2009, de 4 de Setembro, que aprova o regime quadro das contra-ordenações do sector das 
comunicações, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 172, de 4 de Setembro de 2009.  

 

Declaração de Rectificação n.º 76/2009. D.R. n.º 200, Série I de 2009-10-15 

Rectifica o Decreto-Lei n.º 259/2009, de 25 de Setembro, do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, que 
regula o regime jurídico da arbitragem obrigatória e a arbitragem necessária, bem como a arbitragem sobre 
serviços mínimos durante a greve e os meios necessários para os assegurar, de acordo com o artigo 513.º e a 
alínea b) do n.º 4 do artigo 538.º do Código do Trabalho, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 187, de 
25 de Setembro de 2009  

 

Declaração de Rectificação n.º 77/2009. D.R. n.º 200, Série I de 2009-10-15 

Rectifica o Decreto-Lei n.º 222/2009, de 11 de Setembro, do Ministério da Economia e da Inovação, que estabelece 
medidas de protecção do consumidor na celebração de contratos de seguro de vida associados ao crédito à 
habitação e procede à 9.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 349/98, de 11 de Novembro, publicado no Diário da 
República, 1.ª série, n.º 177, de 11 de Setembro de 2009.  
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NOVEMBRO 

 

 

Decreto-Lei n.º 319/2009. D.R. n.º 213, Série I de 2009-11-03 

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/32/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de 
Abril, relativa à eficiência na utilização final de energia e aos serviços energéticos públicos e que visa incrementar a 
relação custo-eficácia na utilização final de energia.  

 

Portaria n.º 1391/2009. D.R. n.º 223, Série I de 2009-11-17 

Estabelece os termos do financiamento dos benefícios adicionais de saúde 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 13/2009. D.R. n.º 216, Série I de 2009-11-06 

Durante o inquérito, o juiz de instrução criminal pode determinar, a requerimento do Ministério Público, elaborado 
nos termos do n.º 7 do artigo 188.º do Código de Processo Penal, a transcrição e junção aos autos das 
conversações e comunicações indispensáveis para fundamentar a futura aplicação de medidas de coacção ou de 
garantia patrimonial, à excepção do termo de identidade e residência, não tendo aquele requerimento de ser 
cumulativo com a promoção para aplicação de uma medida de coacção, mas devendo o Ministério Público indicar 
nele a concreta medida que tenciona vir a promover  

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 14/2009. D.R. n.º 226, Série I de 2009-11-20 

«O período de adaptação à liberdade condicional previsto no artigo 62.º do Código Penal pode ser concedido, 
verificados os restantes pressupostos, a partir de um ano antes de o condenado perfazer metade, dois terços ou 
cinco sextos da pena, com o limite de cumprimento efectivo de um mínimo de 6 meses de prisão».  

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 15/2009. D.R. n.º 227, Série I de 2009-11-23 

A aplicação do n.º 5 do artigo 50.º do Código Penal, na redacção da Lei n.º 59/2007, de 4 de Setembro, a 
condenado em pena de suspensão da execução da prisão, por sentença transitada em julgado antes da entrada em 
vigor daquele diploma legal, opera-se através de reabertura da audiência, a requerimento do condenado, nos 
termos do artigo 371.º-A do Código de Processo Penal 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Acórdão n.º 359/2009. D.R. n.º 214, Série II de 2009-11-04  

Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 1577.º do Código Civil, interpretada com o sentido de que o 
casamento apenas pode ser celebrado entre pessoas de sexo diferente.  

 

Acórdão n.º 486/2009. D.R. n.º 215, Série II de 2009-11-05  

Não julga inconstitucional a norma constante do n.º 1 do artigo 187.º do Código de Processo Penal de 1987, na 
redacção anterior à Lei n.º 48/2007, de 29 de Agosto, quando interpretada no sentido de que o respectivo 
conteúdo abrange o acesso à facturação detalhada e à localização celular.  

 

Acórdão n.º 487/2009. D.R. n.º 215, Série II de 2009-11-05  

Não julga inconstitucional a norma do artigo 74.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a 
redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, na interpretação segundo a qual o recurso 
deve ser interposto no prazo de 10 dias a partir da sentença ou do despacho, ou da sua notificação ao arguido caso 
a decisão tenha sido proferida sem a presença deste.  
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Acórdão n.º 488/2009. D.R. n.º 215, Série II de 2009-11-05  

Julga organicamente inconstitucional o artigo 153.º, n.º 6, do Código da Estrada, na parte em que a contraprova 
respeita a crime de condução de veículo em estado de embriaguez e seja consubstanciada em exame de pesquisa 
de álcool no ar expirado, efectuado mediante a utilização de aparelho aprovado para o efeito.  

 

Acórdão n.º 490/2009. D.R. n.º 215, Série II de 2009-11-05   

Julga inconstitucional a norma constante da alínea a) do n.º 3 do artigo 12.º do Código do Trabalho, na redacção 
conferida pela Declaração de Rectificação n.º 21/2009, de 18 de Março.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO – PARECERES 

 

Parecer n.º 30/2009. D.R. n.º 231, Série II de 2009-11-27  

Ministério Público - Procuradoria-Geral da República 

Crédito de tempo remunerado por dirigente sindical   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

OUTROS ACTOS E DIPLOMAS 

 

Regulamento n.º 430/2009. D.R. n.º 214, Série II de 2009-11-04 

Câmara dos Solicitadores 

Regulamento de taxas pelos serviços da Câmara dos Solicitadores.  

 

Deliberação (extracto) n.º 3059/2009. D.R. n.º 217, Série II de 2009-11-09 

Conselho Superior da Magistratura 

Nomeação de inspectores   

 

Declaração de rectificação n.º 2787/2009. D.R. n.º 219, Série II de 2009-11-11 

Conselho Superior da Magistratura 

Rectificação ao movimento ordinário de Julho  

 

Aviso n.º 20856/2009. D.R. n.º 224, Série II de 2009-11-18  

Ministério da Justiça - Polícia Judiciária - Unidade de Recursos Humanos e Relações Públicas 

Celebração, por escrito, de contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com assistentes 
operacionais que mudaram de posição remuneratória.  

 

Aviso n.º 21000/2009. D.R. n.º 226, Série II de 2009-11-20  

Ministério da Justiça - Centro de Estudos Judiciários 

Aviso da data da publicação da lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos ao curso especial para 
magistrados do Ministério Publico a que se refere o Aviso n.º 16250/2009, DR 2.ª serie, n.º 182, de 18 de 
Setembro de 2009   

 

Declaração n.º 401/2009. D.R. n.º 227, Série II de 2009-11-23  

Supremo Tribunal de Justiça 

Reeleição do juiz conselheiro Dr. Luís António Noronha Nascimento como presidente do Supremo Tribunal de Justiça   
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Declaração de rectificação n.º 2915/2009. D.R. n.º 229, Série II de 2009-11-25  

Ministério da Justiça - Centro de Estudos Judiciários 

Rectificação do aviso da data de publicação da lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos no concurso ao 
curso especial para magistrados do Ministério Publico.  
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DEZEMBRO 

 

 

Portaria n.º 1404/2009. D.R. n.º 238, Série I de 2009-12-10 

Aprova os novos modelos de impressos a que se refere o n.º 1 do artigo 57.º do Código do IRS.  

 

Portaria n.º 1405/2009. D.R. n.º 238, Série I de 2009-12-10 

Aprova o modelo de cédula militar e revoga a Portaria n.º 1050/2001, de 3 de Setembro  

 

Decreto-Lei n.º 321/2009. D.R. n.º 239, Série I de 2009-12-11 

Aprova a Lei Orgânica do XVIII Governo Constitucional  

 

Portaria n.º 1406/2009. D.R. n.º 239, Série I de 2009-12-11 

Cria a Conservatória do Registo Predial de Lisboa, de 1.ª classe, por fusão das 1.ª à 9.ª Conservatórias do Registo 
Predial de Lisboa.  

 

Decreto-Lei n.º 322/2009. D.R. n.º 240, Série I de 2009-12-14 

Revoga o artigo 148.º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, e o artigo 160.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
Dezembro, eliminando as taxas moderadoras para acesso a internamento e acto cirúrgico realizado em 
ambulatório, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde.  

 

Portaria n.º 1416/2009. D.R. n.º 242, Série I de 2009-12-16 

Aprova o impresso da declaração modelo n.º 10 do IRS e do IRC e revoga a Portaria n.º 16-B/2008, de 9 de 
Janeiro  

 

Resolução da Assembleia da República n.º 113/2009. D.R. n.º 244, Série I de 2009-12-18 

Eleição para o conselho pedagógico do Centro de Estudos Judiciários  

 

Resolução da Assembleia da República n.º 114/2009. D.R. n.º 244, Série I de 2009-12-18 

Eleição para o conselho geral do Centro de Estudos Judiciários  

 

Portaria n.º 1426-A/2009. D.R. n.º 244, Suplemento, Série I de 2009-12-18 

Altera o Regulamento do Sistema de Indemnização aos Investidores, aprovado pela Portaria n.º 1266/2001, de 6 
de Novembro  

 

Portaria n.º 1426-B/2009. D.R. n.º 244, Suplemento, Série I de 2009-12-18 

Altera o Regulamento do Fundo de Garantia de Depósitos, aprovado pela Portaria n.º 285-B/95 de 19 de Setembro  

 

Portaria n.º 1427/2009. D.R. n.º 245, Série I de 2009-12-21 

Instala o Julgado de Paz do Agrupamento dos Concelhos de Câmara de Lobos e Funchal e aprova o respectivo 
Regulamento Interno  

 

Lei n.º 116/2009. D.R. n.º 247, Série I de 2009-12-23 

Prorroga por 360 dias o prazo de entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 254/2009, de 24 de Setembro, que, no uso 
da autorização concedida pela Lei n.º 36/2009, de 20 de Julho, aprova o Código Florestal  

 

Decreto-Lei n.º 323/2009. D.R. n.º 248, Série I de 2009-12-24 

Aprova um regime extraordinário de actualização de pensões e de outras prestações indexadas ao indexante dos 
apoios sociais para 2010  
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Lei n.º 117/2009. D.R. n.º 250, Série I de 2009-12-29 

Segunda alteração à Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que aprova o regime geral das taxas das autarquias 
locais  

 

Resolução da Assembleia da República n.º 117/2009. D.R. n.º 250, Série I de 2009-12-29 

Eleição para o Conselho Superior da Magistratura  

 

Resolução da Assembleia da República n.º 119/2009. D.R. n.º 250, Série I de 2009-12-29 

Eleição para o Conselho Superior do Ministério Público.  

 

Portaria n.º 1452/2009. D.R. n.º 250, Série I de 2009-12-29 

Define os códigos de actividade económica (CAE) correspondentes a várias actividades.  

 

Decreto-Lei n.º 324/2009. D.R. n.º 250, Série I de 2009-12-29 

Modifica, transitoriamente, durante o ano de 2010, o prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego.  

 

Portaria n.º 1454/2009. D.R. n.º 250, Série I de 2009-12-29 

Aprova o Regulamento do Programa de Tratamento Cirúrgico da Obesidade.  

 

Lei n.º 118/2009. D.R. n.º 251, Série I de 2009-12-30 

Segunda alteração à Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2009)  

 

Lei n.º 119/2009. D.R. n.º 251, Série I de 2009-12-30 

Primeira alteração à Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro, que estabelece uma nova data para a entrada em vigor 
do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social  

 

Portaria n.º 1456/2009. D.R. n.º 251, Série I de 2009-12-30 

Fixa o valor médio de construção por metro quadrado para vigorar em 2010.  

 

Portaria n.º 1457/2009. D.R. n.º 252, Série I de 2009-12-31 

Actualiza o valor de referência e o montante do complemento solidário para idosos e revoga a Portaria n.º 
1547/2008, de 31 de Dezembro  

 

 

Portaria n.º 1458/2009. D.R. n.º 252, Série I de 2009-12-31 

Estabelece as normas de execução da actualização transitória das pensões e de outras prestações sociais atribuídas 
pelo sistema de segurança social e das pensões do regime de protecção social convergente para o ano de 2010 e 
revoga a Portaria n.º 1514/2008, de 24 de Dezembro.  

 

Portaria n.º 1459/2009. D.R. n.º 252, Série I de 2009-12-31 

Fixa, transitoriamente, para o ano de 2010 o vencimento de exercício de cada conservador, notário e oficial dos 
registos e do notariado  

 

Portaria n.º 1460-A/2009. D.R. n.º 252, Suplemento, Série I de 2009-12-31 

Altera os Estatutos do Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), aprovados pela Portaria n.º 638/2007, de 30 
de Maio  

 

Portaria n.º 1460-B/2009. D.R. n.º 252, Suplemento, Série I de 2009-12-31 

Revoga a Portaria n.º 1244/2009, de 13 de Outubro, que determina a aplicação em vários tribunais do regime 
processual civil de natureza experimental (RPCE)  
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Portaria n.º 1460-C/2009. D.R. n.º 252, 2.º Suplemento, Série I de 2009-12-31 

Aprova o modelo do formulário para a acção de impugnação judicial da regularidade e licitude do despedimento.  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -FIXAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 

 

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 16/2009. D.R. n.º 248, Série I de 2009-12-24 

A discordância do juiz de instrução em relação à determinação do Ministério Público, visando a suspensão provisória 
do processo, nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 281.º do Código de Processo Penal, não é passível de 
recurso  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Acórdão n.º 555/2009. D.R. n.º 234, Série II de 2009-12-03  

Não julga inconstitucional a norma do artigo 177.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de Outubro, com as alterações posteriores), quando interpretado no sentido de 
que o prazo nele fixado tem natureza ordenadora e disciplinar e a sua ultrapassagem não implica, só por si, a 
extinção do processo de execução fiscal.  

 

Acórdão n.º 554/2009. D.R. n.º 234, Série II de 2009-12-03  

Não julga inconstitucional a norma do n.º 7 do artigo 89.º-A da lei geral tributária (redacção da Lei n.º 55-B/2004, 
de 30 de Dezembro) quando interpretada no sentido de que a forma processual urgente, aí prevista, constitui a 
única via de impugnação judicial da decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto.  

 

Acórdão n.º 596/2009. D.R. n.º 248, Série II de 2009-12-24   

Não julga inconstitucional a norma constante do artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 24/2007, de 18 de Julho, na acepção 
segundo a qual, em caso de acidente rodoviário em auto-estradas, em razão do atravessamento de animais, o ónus 
da prova do cumprimento das obrigações de segurança pertence à concessionária   
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LIBERDADE CONDICIONAL 7029  

 

N 

 

NOTIFICAÇÃO AO MANDATÁRIO  

FALTA DE NOTIFICAÇÃO  
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PRESTAÇÃO DE TRABALHO A FAVOR DA 
COMUNIDADE 7076  

PERDA A FAVOR DO ESTADO 7069  
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SOCIAL 

 

1. ACIDENTE DE TRABALHO E DOENÇA 
PROFISSIONAL 

- FUNDO DE ACIDENTES DE TRABALHO, 
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO, 7106 

- REMIÇÃO DE PENSÃO, CASO JULGADO 
FORMAL, 7103 

 - REVISÃO DE PENSÃO, 7092 (TEXTO 
INTEGRAL)  

 - SOCORROS URGENTES, 7095 (TEXTO 
INTEGRAL) 

 

2. CONTRA-ORDENAÇÃO 

- ENTIDADE PATRONAL, CULPA, 
NULIDADE, 7108 

- ENTIDADE PATRONAL, IMPUTAÇÃO, 
7101 

- MOTORISTAS, FOLHAS DE REGISTO, 
7091  

- PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, VAZIO 
LEGAL, DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO N.º 
21/2009, 7097  

(TEXTO INTEGRAL) 

- TRANSMISSÃO DE ESTABELECIMENTO, 
7094 

- VINCULAÇÃO TEMÁTICA, EQUIPARAÇÃO 
DA FASE ADMINISTRATIVA À ACUSAÇÃO, 7114 

 

3. CONTRATO DE TRABALHO 

- CONTRATAÇÃO COLECTIVA, 
REGULAMENTO DE EXTENSÃO, 7099 (TEXTO 
INTEGRAL) 

- DESPEDIMENTO ILÍCITO, RETRIBUIÇÕES 
VENCIDAS, IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, 7112 

- DESPEDIMENTO, JUSTA CAUSA, 
INDEMNIZAÇÃO DE ANTIGUIDADE, GRADUAÇÃO, 
7109 

- DESPEDIMENTO, RETRIBUIÇÕES 
VENCIDAS, DEMORA DO PROCESSO, 7104 (TEXTO 
INTEGRAL) 

- FALTAS INJUSTIFICADAS, ABUSO DE 
DIREITO, 7100 (TEXTO INTEGRAL) 

- GERENTE, COMPATIBILIDADE COM 
CONTRATO DE TRABALHO, 7115 

- IRREDUTIBILIDADE DA RETRIBUIÇÃO, 
7093 (TEXTO INTEGRAL) 

- PENSÃO DE INVALIDEZ, SECTOR 
BANCÁRIO, 2.ª JUNTA MÉDICA, 7105 (TEXTO 
INTEGRAL) 

- PROCESSO DISCIPLINAR, CONSULTA DE, 
JUSTA CAUSA DE DESPEDIMENTO, 7102 

- RETRIBUIÇÃO, FIXAÇÃO PELO 
JULGADOR, 7111 

- SUBSÍDIO DE FÉRIAS, 7089 (TEXTO 
INTEGRAL) 

- SUBSÍDIO DE NATAL, APLICAÇÃO DA LEI 
NO TEMPO, 7098 

- TEMPO INDETERMINADO, POR, 
DIRECTIVA COMUNITÁRIA, NULIDADE DO TERMO, 
7107 (TEXTO INTEGRAL) 

- TERMO, RESOLUÇÃO DO CONTRATO, 
MONTANTE DA INDEMNIZAÇÃO, 7110 

 

5. PROCESSO DECLARATIVO 

- COMPETÊNCIA MATERIAL, CONTRATO DE 
TRABALHO, 7090 (TEXTO INTEGRAL) 

- [IN] COMPETÊNCIA MATERIAL, 
CONTRIBUIÇÕES DA SEGURANÇA SOCIAL7096 

- IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO, 
PROVA GRAVADA, PERDA, 7113 

- LEGITIMIDADE PASSIVA, 7116 (TEXTO 
INTEGRAL) 

- PROCEDIMENTO CAUTELAR, 
IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO, 7117 
(TEXTO INTEGRAL) 


