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1ª Secção Cível - 2ª Secção Judicial de Processos 
 
 
4266 
Culpa, culpa presumida do condutor, 
acidente de viação. 
Sumário 
As vítimas do acidente de viação não 
necessitam de alegar, nem de prova, a culpa 
do condutor, desde que o acidente caiba no 
círculo dos riscos próprios do veículo. O 
regime da responsabilidade objectiva 
garante à vítima o direito de indemnização, 
mesmo que o condutor prove a sua falta de 
culpa – contando que o acidente provenha 
dos riscos próprios do veículo. 

Apelação nº 809/04 – 2ª Secção 
Data – 08/06/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4267 
Exame, perito. 
Sumário 
I – O exame pericial à assinatura 
impugnada dos executados deve ser 
realizado pelo Laboratório de Polícia 
Científica, a quem será requerido, 
indicando-se o respectivo objecto. 
II – São estes técnicos que devem pedir a 
realização de diligências ou a prestação de 
esclarecimentos ou que lhe sejam 
facultados quaisquer elementos constantes 
do processo. 
III – A prudência aconselha que se deixe 
aos técnicos a orientação do exame, não se 
imiscuindo o tribunal no campo técnico. 

Agravo nº 2751/04 – 2ª Secção 
Data – 08/06/2004 
Mário Cruz 

 
 
4268 
Contrato de seguro, declaração, 
declaração inexacta. 
Sumário 
I – Não é qualquer declaração inexacta ou 
reticente que desencadeia a probabilidade 
de anulação do seguro de vida: é 
indispensável que a inexactidão influa na 
existência e condições do contrato, de sorte 
que o segurador ou não contraria ou teria 
contratado em diversas condições se as 
conhecesse. 

 
 
II – Por outro lado não se exige que o 
declarante tenha agido com dolo, sendo 
suficiente a omissão ou a declaração 
inexacta se devam a culpa daquele. 

Apelação nº 2701/04 – 2ª Secção 
Data – 15/06/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4269 
Seguro automóvel, contrato de seguro, 
furto, indemnização. 
Sumário 
I – Beneficiando o recorrente, pela lei, do 
prazo de 10 dias se o recurso atingir matéria 
de facto, tal desiderato não terá de constar 
desde logo do requerimento de interposição 
do recurso. 
II – Sendo certo que o valor seguro dos 
veículos deverá ser automaticamente 
alterado de acordo com a tabela legal, 
indicado pelo segurado um valor do veículo 
furtado, compete à seguradora provar que o 
valor desse veículo era inferior ao indicado. 

Apelação nº 961/04 – 2ª Secção 
Data – 15/06/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4270 
Letra de câmbio, validade, requisitos, 
imposto de selo, litigância de má-fé, 
contraditório, nulidade. 
Sumário 
I – Não figura nos requisitos a que a 
livrança deve obedecer a exigência de que o 
valor nela aposto deva ser expresso em 
moeda em curso no momento da emissão. 
II – As simples formalidades de carácter 
fiscal, como o imposto de selo, não afectam 
a eficácia da livrança enquanto título de 
crédito. 
III – Tendo sido proferida decisão de 
condenação por litigância de má-fé sem 
terem sido ouvidas as partes, foi violado o 
art. 3º nº 3 do CPC, o que constitui nulidade 
coberta pela decisão que impõe, nessa parte, 
a anulação desta (devendo o tribunal 
recorrido, ouvidas as partes e apreciadas as 
suas razões à luz dos factos apurados 
proferir nova decisão sobre tal questão). 
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Apelação nº 2167/04 – 2ª Secção 
Data – 22/06/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4271 
Penhora, estabelecimento comercial, 
direito ao trespasse, arrendamento. 
Sumário 
A penhora do direito ao trespasse e 
arrendamento de estabelecimento comercial 
não ofende a posse do proprietário do 
prédio onde ele está localizado. 

Agravo nº 1275/04 – 2ª Secção 
Data – 22/06/2004 
Durval Morais 

 
 
4272 
Contrato de compra e venda, defeitos, 
indemnização. 
Sumário 
I – Tratando-se de contrato de compra e 
venda de imóvel e no caso de cumprimento 
defeituoso, não pode o comprador pedir 
indemnização correspondente ao custo da 
eliminação dos defeitos, sem antes exigir a 
eliminação dos mesmos, a redução do preço 
ou a resolução do contrato. 
II – O tempo de pendência da acção não 
atribui, sem mais, carácter de urgência à 
realização das obras necessárias à 
eliminação dos defeitos. 

Apelação nº 3191/04 – 2ª Secção 
Data – 22/06/2004 
Emídio Costa 

 
 
4273 
Erro, vícios, mandato, confissão. 
Sumário 
I – As divergências entre a declaração e a 
vontade pressupõem que tanto uma como a 
outra provêm da mesma pessoa. 
II – Haja ou não mandato, a relação que se 
estabelece entre a parte e o seu procurador é 
uma relação de representação. Os actos 
praticados pelo procurador são-no em nome 
da parte e não em nome do representante, 
repercutindo-se os seus efeitos directamente 
na esfera jurídica daquela. 
III – O procurador, sendo um técnico de 
direito munido da lex artis, não será um 
mero núncio da parte, exercendo os seus 

poderes de representação, todavia, segundo 
o interesse do representado, a concretizar 
através de instruções dadas por este último. 
IV – Não obedecendo às instruções, age em 
abuso de representação, sendo o negócio 
assim celebrado plenamente eficaz, em 
regra. Só assim não será quando o terceiro 
conhecesse ou devesse conhecer o abuso. 

Apelação nº 834/04 – 2ª Secção 
Data – 22/06/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4274 
Procuração, vícios, representação, 
casamento, comunhão geral de bens, 
venda. 
Sumário 
I – Sendo a procuração conferida também 
no interesse do procurador ou de terceiro, 
tem de ser lavrada por instrumento público. 
II – Não definindo a lei “interesse do 
procurador ou de terceiro”, só da análise 
concreta da situação consubstanciada no 
negócio realizado, se poderá concluir se 
aquela foi ou não no acto utilizada como 
sendo do interesse dos representantes. 
III – Existindo vício formal da procuração 
estamos perante um caso de representação 
sem poderes, que só pode vincular o 
representado se este ratificar o negócio pela 
forma exigida para a procuração. 
IV – É legal a venda feita pelo cônjuge 
administrador sem consentimento do outro, 
de bens móveis (quota de sociedade) por si 
levado para o casamento, mesmo no regime 
de comunhão geral. 

Apelação nº 2314/04 – 2ª Secção 
Data – 22/06/2004 
Mário Cruz 

 
 
4275 
Condomínio, assembleia de condóminos, 
título executivo. 
Sumário 
I – Para que a acta da Assembleia de 
Condomínio assuma força executiva é 
necessário que se fixe os montantes das 
contribuições devidas ao condomínio, o 
prazo de pagamento e a fixação da quota 
parte de cada condómino. 
II – Mas basta que o montante da 
contribuição correspondente à fracção 
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conste expressamente do relatório de 
contas, distribuído previamente aos 
presentes e ao qual a acta se refere, para aí 
remetendo. 

Agravo nº 3806/04 – 2ª Secção 
Data – 29/06/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
4276 
Telecomunicações móveis, prescrição, 
prazo. 
Sumário 
I – O artigo 10 nº 1 da Lei nº 23/96 de 26 de 
Julho não é aplicável ao serviço telefónico 
móvel terrestre, não sendo assim a 
prescrição dos créditos pelos serviços 
prestados de seis meses. 
II – O SMT não constitui um serviço 
público essencial. 
III – O “prazo de seis meses” refere-se ao 
prazo da prescrição para exigir o pagamento 
do preço após a sua prestação. 

Apelação nº 2728/04 – 2ª Secção 
Data – 29/06/2004 
Alziro Cardoso 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4277 
Falência, acção de reivindicação, 
apensação. 
Sumário 
I – A apensação de acções em que se 
apreciem questões relativas a bens 
compreendidos na massa falida a acção 
falimentar não terá sempre lugar. 
II – Tal apensação só ocorre em relação às 
acções intentadas contra o falido, quando a 
apensação seja requerida pelo liquidatário 
judicial e exista fundamentada conveniência 
para a liquidação. 
III – Tal não ocorre, por exemplo, em acção 
em que se discute o contrato de 
arrendamento de que era titular a falida. 

Agravo nº 3378/04 – 2ª Secção 
Data – 29/06/2004 
Emídio Costa 

 
 
4278 (Texto integral) 
Cláusula contratual geral, forma, 
nulidade, união de contratos. 
Sumário 

I – O contrato de crédito ao consumo deve 
ser reduzido a escrito e assinado pelos 
contraentes, e um exemplar é 
obrigatoriamente entregue ao consumidor 
no momento da respectiva assinatura, sob 
pena de nulidade. 
II – O contrato de compra e venda e o 
contrato de crédito para a compra têm 
dependência funcional, a qual acaba por ter 
consequências jurídicas a nível de ambos, já 
que as vicissitudes de um se repercutirão 
necessariamente sobre o outro. 
III – Resolvido validamente o contrato de 
compra e venda, igualmente fica resolvido 
o contrato de crédito que lhe subjaz. 

Apelação nº 3910/04 – 2ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
4279 
Pacto atributivo de competência, 
competência territorial, cláusula 
contratual geral, nulidade. 
Sumário 
I – Face ao disposto no artigo 19, alínea g) 
do Decreto-Lei nº 446/85 é nula a cláusula 
de um contrato pré-escrito atributiva de 
competência territorial se não for 
demonstrada que a mesma resultou de 
negociação prévia. 
II – O ónus da prova desta circunstância 
recai sobre quem defender a validade da 
dita cláusula. 

Agravo nº 1368/04 – 2ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4280 
Prestação de contas, sociedade irregular, 
caducidade. 
Sumário 
I – O direito de exigir a prestação de contas 
está directamente relacionado com a 
qualidade de administrador em que alguém 
se encontra investido quanto a bens que lhe 
pertencem ou que não lhe pertencem em 
regime de exclusividade. 
II – Dispondo as sociedades irregulares de 
capacidade activa e passiva, qualquer dos 
seus sócios poderá exigir do sócio gerente, 
do mandatário social ou daquele que 
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administrou bens da sociedade, a prestação 
de contas. 
III – Não é do conhecimento oficioso a 
caducidade da prestação de contas. 

Apelação nº 3549/04 – 2ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Emídio Costa 

 
 
4281 
Contrato de arrendamento, contrato, 
documento escrito, prova testemunhal. 
Sumário 
I – Tratando-se de um contrato escrito de 
arrendamento para comércio ou indústria, 
celebrado por escritura pública, as 
alterações ao mesmo verificadas em 1977 e 
1999, também deveriam observar a forma 
legal, na medida em que as razões da 
exigência especial da lei lhes é aplicável. 
II – Porém com o Decreto-Lei nº 67/75 de 
19 de Fevereiro o vício de forma passou a 
só ser invocável pelo locatário. 
III – Assim, não pretendendo ele invocar a 
anulabilidade das alterações verbais 
produzidas ao conteúdo do contrato inicial, 
pode fazer prova dessas alterações por 
qualquer meio, incluindo o testemunhal. 

Apelação nº 1777/04 – 2ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4282 
Comodato, prazo, restituição. 
Sumário 
I – Os traços que caracterizam o contrato de 
comodato são a gratuitidade, temporalidade, 
e a obrigação de restituir. 
II – O prazo certo e o uso determinado não 
são elementos definitivos do conceito de 
comodato. 
III – Estabelecido que a casa, doada pela ré 
e pelo seu marido, serviria de habitação dos 
doadores, até à data do decesso do último 
destes, foi este o prazo para o comodato. 

Apelação nº 1991/04 – 2ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4283 (Texto integral) 
Acidente de viação, danos futuros, 
cálculo, equidade. 

Sumário 
I – A antiga fórmula da Faculdade de 
Economia do Porto, usada nos acidentes de 
viação, para cálculo da indemnização pela 
perda da capacidade aquisitiva que consistia 
na multiplicação de um factor pelo valor 
correspondente à dita perda de capacidade 
anual, pode de novo ser utilizada dado que 
foi agora remodelada tendo como base o 
juro de 3%, correspondente à realidade 
actual. 
II – Essa nova tabela encontra-se no 
presente Acórdão. 

Apelação nº 3009/04 – 2ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Mário cruz 

 
 
4284 
Falência, restituição de bens, caducidade, 
termo, protesto. 
Sumário 
I – Existem previsões específicas no 
Código dos Processos Especiais de 
Recuperação de Empresas e de Falência a 
respeito do momento em que pode exercer-
se o direito de restituição ou separação de 
bens: 
1º - Quem for atingido pode reclamar da 
separação ou exclusão dos bens no período 
em que vigora a reclamação de créditos; 
2º - Sem dependência de prazo, nos 5 dias 
posteriores à apreensão, se a apreensão dos 
bens vier a ocorrer já após a cessação desse 
prazo. 
3º - No prazo de um ano a contar da data da 
publicação da sentença de declaração de 
falência no Diário da República, em acção 
contra os credores, lavrando-se teor de 
protesto. 
II – Os efeitos de tal protesto caducam se o 
autor deixar de promover os termos da 
causa durante 30 dias. 

Agravo nº 3972/04 – 2ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Mário Cruz 

 
 
4285 
Fiel depositário, depositário, nulidade. 
Sumário 
I – O depositário judicial é um auxiliar da 
justiça, ao qual incumbe, para determinados 
fins processuais, a guarda e administração 
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de certos bens, à ordem e sob a 
superintendência do tribunal. 
II – Cessada a causa que deu razão à sua 
nomeação, impõe-se ao tribunal as 
diligências necessárias da notificação da 
cessação do seu vínculo, 
independentemente da notificação às partes, 
uma vez que só através desse acto judicial 
se operam os respectivos efeitos 
(levantamento da providência e entrega dos 
bens). 

Agravo nº 2011/02 – 2ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Marques de Castilho 

 
 
4286 
Legado, herdeiro, propriedade. 
Sumário 
I – Só após a aceitação do legado e a 
entrega do seu objecto pelo herdeiro é que o 
legatário é um proprietário e possuidor 
absoluto. 
II – Antes não terá direito aos frutos que o 
legado produziu. 

Apelação nº 2873/04 – 2ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Pelayo Gonçalves 

 
 
4287 
Cláusula contratual geral, nulidade, 
banco. 
Sumário 
I – A alínea o), da cláusula 6 das cláusulas 
gerais de utilização dos cartões de crédito e 
débito pelos direitos do Banco X… é nula 
no segmento de “reconhecimento da 
dívida”. 
II – Mas já é válida a alínea f) da cláusula 7 
por não alterar o equilíbrio contratual 
respeitante à distribuição do risco. 

Apelação nº 4106/04 – 2ª Secção 
Data – 28/09/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
4288 
Arrendamento, renda, actualização. 
Sumário 
I – O requisito de “capacidade para nela 
habitar”, referido no artigo 81-A, nº 1, do 
Regime do Arrendamento Urbano e 
atinente ao outro imóvel do inquilino, 

desdobra-se na capacidade de nele habitar 
pelo mínimo de divisões e estado de 
conservação, e pelo facto de se encontrar 
livre e devoluto. 
II – A falta de elevador pode tornar a 
utilização menos cómoda, mas não interfere 
nas “necessidades de habitação”. 
III – Pedido o despejo por a renda pedida 
não ter sido paga e opondo-se com o 
fundamento de inexistência dos 
pressupostos legais, só o trânsito em 
julgado da decisão que dá por verificados 
os requisitos constitui o inquilino em mora 
quanto ao pagamento da nova renda. 
IV – Não deve, pois, decretar-se o despejo 
mas só condenar-se nas diferenças de 
rendas verificadas. 

Apelação nº 1238/04 – 2ª Secção 
Data – 28/09/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4289 
Divórcio, comunhão de adquiridos, bens 
comuns, salário. 
Sumário 
A indemnização arbitrada pela destituição 
do cargo de gerente de uma sociedade do 
marido casado no regime de comunhão de 
adquiridos, é bem comum do casal. 

Agravo nº 4282/04 – 2ª Secção 
Data – 28/09/2004 
Emídio Costa 

 
 
4290 
Injunção, título executivo. 
Sumário 
A aposição no requerimento de injunção da 
fórmula “Este documento tem força 
executiva”, de modo que não suscite 
dúvidas, é quanto basta para conferir força 
executiva ao requerimento de injunção. 

Agravo nº 4465/04 – 2ª Secção 
Data – 28/09/2004 
Emídio Costa 

 
 
4291 
Habilitação, arrendamento rural. 
Sumário 
I – No incidente de habilitação o que está 
em causa e se vai apreciar é se o habilitando 
tem ou não a qualidade que se arroga, se 
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tem as condições legalmente exigidas para a 
substituição processual. 
II – Perante a ocorrência do falecimento de 
uma das partes em acção em que se discute 
a transmissibilidade do direito ao 
arrendamento, é o incidente de habilitação o 
próprio para saber quem são os sucessores 
do falecido arrendatário. 

Agravo nº 157/03 – 2ª Secção 
Data – 28/09/2004 
Marques de Castilho 

 
 
4292 
União de contratos, contrato misto. 
Sumário 
I – A figura de contratos mistos, acumulam-
se no mesmo contrato elementos de vários 
negócios. 
II – Na união de contratos, estes estão 
ligados entre si, segundo a intenção dos 
contraentes, por um nexo funcional ou 
numa relação de dependência. 
III – Neste caso, a cada um dos contratos 
deve aplicar-se o seu regime próprio, sem 
prejuízo de aquele vínculo poder implicar 
que a nulidade ou extinção de um deles se 
possa ou deva repercutir no outro. 

Apelação nº 3707/04 – 2ª Secção 
Data – 28/09/2004 
Pelayo Gonçalves 

 
 
4293 
Fundo de Garantia Automóvel, custas. 
Sumário 
O FGA (Fundo de Garantia Automóvel) 
não está isento de custas desde o Decreto-
Lei nº 324/2003 de 27 de Dezembro. 

Agravo nº 3951/04 – 2ª Secção 
Data – 28/09/2004 
Pelayo Gonçalves 

 
 
4294 
Gravação da prova, anulação de 
julgamento. 
Sumário 
I – A imperceptibilidade do depoimento 
gravado de testemunha, constitui nulidade, 
sujeita ao regime de arguição previsto no 
artigo 205 do Código de Processo Civil. 

II – Esta nulidade importa unicamente a 
anulação do depoimento não gravado ou 
deficientemente gravado. 

Apelação nº2727/04 – 2ª Secção 
Data – 12/10/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4295 (Texto integral) 
Indeferimento liminar, citação. 
Sumário 
Mesmo sem haver lugar a despacho liminar 
pode a petição inicial ser liminarmente 
indeferida se for solicitada pela secretaria a 
intervenção do Juiz. 

Agravo nº 4119/04 – 2ª Secção 
Data – 12/10/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4296 
Direito de propriedade, consentimento, 
obras. 
Sumário 
O conceito de “indispensabilidade” do 
artigo 1349 nº 1 do Código Civil pode 
assentar não só numa perspectiva 
meramente física, mas também noutras 
razões de cariz económico ou técnico e até 
de razoabilidade. 

Apelação nº 4089/04 – 2ª Secção 
Data – 12/10/2004 
Mário Cruz 

 
 
4297 
Arrendamento, caducidade, direito de 
preferência. 
Sumário 
I – Não sendo a falecida mulher do réu a 
primitiva arrendatária, mas sim a mãe desta, 
não era possível a transmissão do 
arrendamento por morte daquela e para o 
seu cônjuge sobrevivo. 
II – Caduca, pois, o contrato de 
arrendamento havendo só direito a novo 
arrendamento, sendo que a tal o senhorio se 
pode recorrer se pretender vender o locado. 
III – A pretensão de venda do prédio pode 
ter nascido antes ou depois da caducidade 
do arrendamento. 
IV – Havendo direito de preferência do réu 
perante a eficácia da caducidade do contrato 
de locação não se coloca a questão da 
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necessidade do conhecimento da pessoa do 
terceiro interessado. 

Apelação nº 333/03 – 2ª Secção 
Data – 12/10/2004 
Marques de Castilho 

 
 
4298 
Má fé, presunção, prazo, contagem dos 
prazos. 
Sumário 
I – O prazo de prescrição do direito de 
indemnização por responsabilidade civil 
extracontratual, que é de 3 anos, conta-se a 
partir do conhecimento pelo lesado, da 
verificação dos pressupostos dessa 
responsabilidade. 
II – O início de contagem do prazo não está 
dependente do “conhecimento jurídico” do 
respectivo direito, bastando ao lesado o 
conhecimento dos seus factos constitutivos, 
isto é, que o acto foi praticado ou omitido 
por alguém e que dessa prática ou omissão 
resultaram danos. 

Apelação nº 2296/04 – 2ª Secção 
Data – 19/10/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4299 
Penhora, arresto, citação. 
Sumário 
I – Para efeitos do artigo 864 do Código de 
Processo Civil, o arresto registado não 
obriga a citação. 
II – O arresto não convertido em penhora é 
mera providência cautelar, não concedendo 
qualquer preferência de pagamento do 
crédito. 

Agravo nº 4730/04 – 2ª Secção 
Data – 19/10/2004 
Cândido de Lemos 

 
 
4300 
Arrendamento, obras, alteração. 
Sumário 
I – A caracterização da alteração no locado 
como substancial deve aferir-se por um 
critério de razoabilidade, atendendo, por um 
lado, à boa fé do inquilino e, por outro lado, 
à situação do senhorio que não pode 
sacrificar a estrutura do locado, sobretudo 

se tal implicar uma desvalorização do valor 
locativo. 
II – As alterações só relevam se tiverem 
carácter definitivo, delas se excluindo as 
obras realizadas com materiais facilmente 
destacáveis ou desmontáveis. 

Apelação nº 3050/04 – 2ª Secção 
Data – 19/10/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4301 
Inquérito judicial, gerente, sociedade 
comercial. 
Sumário 
I – O Código das Sociedades Comerciais 
não limita o direito à informação através de 
inquérito judicial aos sócios não gerentes ou 
não administradores. 
II – Também um sócio gerente pode 
requerer a abertura de inquérito judicial. 

Agravo nº 4278/04 – 2ª Secção 
Data – 19/10/2004 
Mário Cruz 

 
 
4302 
Falência, requisitos. 
Sumário 
I – Para ser decretada a falência de quem 
não seja titular de empresa não é suficiente 
a invocação de um crédito e a 
impossibilidade do devedor de solver a 
dívida. 
II – Importa ainda que se demonstre que a 
falta de cumprimento daquela obrigação, 
quer pelo seu montante elevado, quer pelas 
circunstâncias do incumprimento, revele a 
impossibilidade de cumprimento da 
generalidade das obrigações. 

Apelação nº 1267/04 – 2ª Secção 
Data – 26/10/2004 
Cândido de Lemos 

 
 
4303 
Injunção, execução, título executivo, 
fotocópia. 
Sumário 
I – A exequibilidade do requerimento 
injuntivo com força executória (aposição da 
fórmula executória) basta-se por si mesma. 
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II – Não é agora exigido que ao processo 
executivo venha a ser junto o processo de 
injunção. 

Agravo nº 4741/04 – 2ª Secção 
Data – 26/10/2004 
Mário Cruz 

 
 
4304 (Texto integral) 
Revisão de sentença estrangeira, 
sentença arbitral, Relação. 
Sumário 
É competente para a revisão, confirmação e 
subsequente execução da Sentença Arbitral 
Estrangeira em matéria de direitos privados, 
o tribunal da 1ª instância. 

Rev. Sent. Estrangeira nº 5170/03 – 
2ª Secção 
Data – 26/10/2004 
Marques de Castilho 

 
 
4305 
Mora, expropriação, sanção pecuniária 
compulsória. 
Sumário 
I – Expirado o prazo de dez dias após a 
notificação para a expropriante depositar o 
valor da indemnização em dívida, sem a ele 
proceder, fica constituída em mora e 
obrigado a pagar ao expropriado juros de 
mora. 
II – O funcionamento da sanção 
compulsória não depende de requerimento 
prévio do credor à prolação da sentença 
condenatória numa obrigação pecuniária. 

Agravo nº 5232/04 – 2ª Secção 
Data – 02/11/2004 
Alberto Sobrinho 

 
4306 
Execução, reclamação de créditos, 
garantia real. 
Sumário 
I – A falta de reclamação pelo credor que 
tenha sido citado nos termos do artigo 864 
do Código de Processo Civil do seu crédito 
com garantia real, conduz à caducidade 
dessa garantia. 
II – Os bens serão transmitidos livres de 
direitos reais de garantia. 

Agravo nº 4298/04 – 2ª Secção 
Data – 02/11/2004 
Alziro Cardoso 

4307 
Acidente de viação, danos morais, morte, 
sucessão. 
Sumário 
I – O direito à indemnização por danos não 
patrimoniais no caso de agressão ou lesão 
mortal (sofridos pela vítima ou familiares 
mais próximos) não cabem aos pais da 
vítima havendo cônjuge desta. 
II – A perda do direito de alimentos só 
existe em relação aos efectivamente 
recebidos da vítima, no cumprimento de 
uma obrigação natural, fundada num dever 
moral ou social específico entre as pessoas 
determinadas, cujo cumprimento seja 
imposto por uma recta composição de 
interesses. 

Apelação nº 4401/04 – 2ª Secção 
Data – 02/11/2004 
Durval Morais 

 
 
4308 
Legitimidade, sociedade comercial, sócio, 
exclusão de sócio. 
Sumário 
I – Tendo a sociedade apenas dois sócios, 
não é possível a exclusão de um deles por 
mera deliberação social, sendo esta inútil e 
totalmente ineficaz. 
II – Só por acção judicial pode, neste caso, 
o sócio ser destituído, a pedido do outro. 

Agravo nº 5293/04 – 2ª Secção 
Data – 02/11/2004 
Emídio Costa 

 
 
4309 
Revogação, resolução, rescisão, denúncia. 
Sumário 
I - Revogação é a destruição voluntária da 
relação contratual pelos contraentes, assente 
no acordo destes posterior à celebração do 
contrato, com sinal oposto ao primitivo. 
II - Resolução é a destruição da relação 
contratual validamente constituído, operado 
por um acto posterior de vontade de um dos 
contraentes, que pretende fazer regressar as 
partes à situação em que elas se 
encontrariam, se o contrato não tivesse sido 
realizado. 
III - Rescisão é a destruição dos efeitos de 
um negócio jurídico com base num 
fundamento que por lei lhe dê esse direito, e 
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que há-de consistir na lesão de um interesse 
próprio.  
IV - Denúncia é declaração feita por um dos 
contraentes, de que não quer a renovação ou 
a continuação do contrato. 
V - A revogação obedece a uma declaração 
bilateral, por acordo das partes; todos os 
outros conceitos enunciados são 
preenchidos por declarações unilaterais. 

Apelação nº 4404/04 – 2ª Secção 
Data – 02/11/2004 
Mário Cruz 

 
 
4310 
Justificação notarial, registo predial, 
presunção de legalidade. 
Sumário 
I - Decorrido o prazo de publicidade do 
artigo 100º do Código do Notariado, sem 
qualquer impugnação, pode efectuar-se o 
registo definitivo, que gozará dos efeitos 
substantivos de presunção de que o direito 
existe na pessoa do titular isento, tal como o 
registo o define. 
II - A acção de anulação ou nulidade da 
escritura de justificação notarial deve 
qualificar-se como de simples apreciação 
negativa. 

Apelação nº 2498/04 – 2ª Secção 
Data – 09/11/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4311 
Contestação, prazo, contagem dos 
prazos. 
Sumário 
A contagem do prazo peremptório de defesa 
e a dilação que a antecede, faz-se como se 
tratasse de um único prazo, sendo por isso 
irrelevante que, por exemplo, o termo do 
prazo dilatório seja dia de encerramento do 
tribunal. 

Agravo nº 3231/04 – 2ª Secção 
Data – 09/11/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4312 
Centro Nacional de Pensões, união de 
facto, aplicação da lei no tempo. 
Sumário 

I – Após a publicação das Leis nºs 135/99, 
de 28 de Agosto e 7/2001 de 11 de Maio, 
continua a fazer-se depender a concessão de 
atribuições de prestações sociais à pessoa 
não casada ou separada judicialmente de 
pessoas e bens que vivesse com o 
companheiro falecido há mais de dois anos 
à data da morte deste em condições 
análogas às dos cônjuges, da prova de  
- que tinha direito a exigir alimentos, por 
não os poder obter de ex-cônjuge, 
descendentes, ascendentes ou irmãos; e 
- que não consegue obtê-los através da 
herança, devido à inexistência de 
rendimentos ou rendimentos insuficiências 
desta. 
II – Tudo através de uma única acção 
proposta contra a instituição competente 
para a respectiva atribuição. 

Apelação nº 5122/04 – 2ª Secção 
Data – 09/11/2004 
Mário Cruz 

 
 
4313 
Acção especial, liquidação, participação, 
questão prévia, citação. 
Sumário 
I - No processo de liquidação de 
participações sociais decorrente de morte, 
exclusão ou exoneração de sócio, após a 
citação da sociedade e interessados e antes 
de nomeação de Perito, deve o tribunal 
proceder à apreciação das questões 
eventualmente suscitadas em contestação 
ou oposição. 
II - Pode até a verificação de inexistência de 
pressupostos levar à conclusão de 
impertinência de avaliação judicial, não 
havendo, então, lugar à nomeação de Perito. 

Agravo nº 5261/04 – 2ª Secção 
Data – 09/11/2004 
Mário Cruz 

 
 
4314 
Acidente de viação, culpa in vigilando, 
poder paternal. 
Sumário 
I - Só o progenitor que tiver a guarda do 
menor é responsável pela culpa in 
vigilando. 
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II - Trata-se de uma responsabilidade por 
facto próprio, tendo de ser culposa e por 
omissão do dever de vigilância. 
III - Presumindo-se a culpa, compete ao 
progenitor, para afastar a sua 
responsabilidade, o ónus da prova de que 
não incorreu em tal omissão ou 
incumprimento. 

Apelação nº 3392/04 – 2ª Secção 
Data – 16/11/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4315 
Falência, graduação de créditos, 
segurança social, privilégio creditório. 
Sumário 
I – Os privilégios creditórios que se 
constituírem no decurso do processo de 
recuperação da empresa (Dec.-Lei nº 
315/98, de 20 de Outubro – art. 152 do 
C.P.E.R.E.F.) são apenas os relativos a 
créditos que o juiz declare contraídos no 
interesse simultâneo da empresa e dos 
credores e ainda os incluídos na relação de 
crédito relevante para o efeito de atribuição 
de direito de voto na Assembleia de 
Credores. 
II – Assim se extinguem os privilégios 
mobiliários gerais previstos no art. 10 do 
Dec.-Lei nº 103/80 de 9 de Maio. 

Apelação nº 5181/04 – 2ª Secção 
Data – 16/11/2004 
Armindo Costa 

 
 
4316 
Compra e venda, empreitada, defeito da 
obra, denúncia, caducidade, prazo. 
Sumário 
O prazo de caducidade do direito de 
accionar relativamente ao contrato de 
compra e venda previsto no artº 917º do 
Código Civil aplica-se não só à anulação 
fundada em erro, mas também às acções 
que visem obter a reparação ou substituição 
da coisa ou até mesmo o custo das 
reparações ou pedidos semelhantes. 

Apelação nº 4911/04 – 2ª Secção 
Data – 16/11/2004 
Durval Morais 

 
 
 

4317 
Embargos de terceiro, penhora, arresto, 
registo predial. 
Sumário 
I – São requisitos essenciais da 
atendibilidade dos embargos de terceiro que 
o embargante: 
1º - tenha a posição de terceiro, que não 
haja intervindo no processo ou no acto 
jurídico de que emana a diligência judicial, 
nem represente quem foi condenado no 
processo ou quem no acto se obrigue;  
2º - tenha a posse sobre a coisa ou seja 
titular de qualquer direito sobre ela 
incompatível com a realização ou o âmbito 
da diligência. 
II – Os embargos de terceiro devem fundar-
se numa posse anterior à diligência judicial 
respectiva. O momento para aferir dessa 
posse é o da realização do acto judicial e 
não o da sua notificação ao executado ou do 
seu registo. 

Apelação nº 5699/04 – 2ª Secção 
Data – 16/11/2004 
Emídio Costa 

 
 
4318 
Embargos, caducidade, indemnização, 
responsabilidade civil, procedimentos 
cautelares. 
Sumário 
I - Para que o requerente de uma 
providência cautelar considerada 
injustificada seja responsabilizada pelos 
eventuais danos causados ao requerido 
exige-se que aquele não tenha agido com a 
prudência normal, que tenha assumido uma 
conduta culposa quando tomou a iniciativa 
de a requerer. 
II - Tal ocorre quando se vem discutir a 
propriedade de um muro, que se adquiriu 
recentemente (a propriedade contígua) e se 
avança para juízo sem tentar averiguar o 
histórico do muro da discórdia. 

Apelação nº 5933/04 – 2ª Secção 
Data – 23/11/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
4319 
Competência, regulação do poder 
paternal, acção de divórcio. 
Sumário 
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Havendo ou passando a correr processo de 
divórcio dos progenitores, deve ser ou 
passar a ser aquele onde esteja pendente a 
acção de divórcio o tribunal competente 
para a acção de Regulação do Poder 
Paternal dos filhos. 

Conflito Competência nº 4766/04 – 
2ª Secção 
Data – 23/11/2004 
Mário Cruz 

 
 
4320 
Sociedade comercial, gerente. 
Sumário 
I – Os gerentes de uma sociedade têm para 
com esta deveres de lealdade, fidelidade, 
diligência e de defesa dos interesses desta 
sendo que a violação ilícita e culposa dos 
mesmos o coloca na obrigação de 
indemnizar os prejuízos causados. 
II – A concorrência desleal é uma 
actividade voluntária, desonesta e 
conscientemente praticada com a intenção 
de desviar clientela alheia em proveito 
próprio. 
III – A concorrência ilegal, proibida ou não 
autorizada implica a violação da lei ou de 
contrato. 

Apelação nº 1960/04 – 2ª Secção 
Data – 30/11/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4321 
Registo predial, penhora, arresto. 
Sumário 
I – O registo não constitui formalidade de 
penhora, podendo até ser lavrado, como 
provisório, antes da penhora ser efectuada. 
II – As razões que levam a lei a exigir o 
registo de bens imóveis ou de bens móveis 
sujeitos a registo, verificam-se igualmente 
no caso de penhora de quota-parte do 
executado nesses bens. 
III – O arresto não convertido em penhora é 
mera providência cautelar, não concedendo 
qualquer preferência de pagamento de 
crédito ou graduação de créditos. 

Apelação nº 3722/04 – 2ª Secção 
Data – 30/11/2004 
Alziro Cardoso 

 
 

4322 
Usucapião, boa-fé, posse. 
Sumário 
I – É possuidor de boa fé quem, no 
momento da sua aquisição, ignorava que 
aquele de que adquiriu o direito não é, ao 
contrário do que se pensava, o seu titular. 
II – Assim, é boa fé a posse que, não sendo 
na sua origem violenta, se tenha constituído 
pensando o possuidor: 
- que tinha, ele próprio, o direito; 
- que ninguém tinha direito algum sobre a 
coisa. 

Apelação nº 5950/04 – 2ª Secção 
Data – 30/11/2004 
Emídio Costa 

 
 
4323 
Expropriação, publicação, aplicação da 
lei no tempo. 
Sumário 
I – Para aplicação do Código das 
Expropriações (lei competente no tempo) o 
que importa é a publicação do D.R. do 
despacho ministerial declarativo da 
utilidade pública e não a data deste. 
II – A dedução autorizada pelo nº 9 do art. 
26 do actual diploma só deve ocorrer se se 
considerar que as infra-estruturas 
constituem uma sobrecarga incompatível 
para as infra-estruturas existentes. Nesse 
caso, no cálculo do montante 
indemnizatório deverão ter-se em conta as 
despesas necessárias ao reforço das 
mesmas. 

Apelação nº 5149/04 – 2ª Secção 
Data – 30/11/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4324 
Transitário, contrato de transporte. 
Sumário 
Apesar de as actividades de transitário 
(prestação de serviços a terceiros no âmbito 
da planificação, controlo, coordenação e 
direcção das operações necessárias à 
execução das formalidades e trâmites na 
expedição, recepção e circulação de bens ou 
mercadorias) e de transportador (realização 
das operações necessárias para transferir 
uma coisa de um local para outro) serem 
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diferenciadas, nada impede que o primeiro 
actue também como transportador. 

Apelação nº 4272/04 – 2ª Secção 
Data – 07/12/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4325 
Personalidade jurídica, sociedade, 
extinção, liquidação. 
Sumário 
I - A dissolução de sociedade comercial 
importa a entrada numa nova fase, a fase de 
liquidação e partilha, mas a sociedade não 
passa a sociedade diferente, mantendo a 
mesma personalidade de que gozava antes 
da dissolução, apenas ocorrendo a mudança 
orgânica. 
II - Não obstante a dissolução, a sociedade 
mantém a sua personalidade jurídica e, 
consequentemente, personalidade judiciária 
até ao registo de encerramento da 
liquidação. 

Apelação nº 6612/04 – 2ª Secção 
Data – 14/12/2004 
Alberto Sobrinho 

 
 
4326 
Processo, falência, venda judicial. 
Sumário 
À venda de bens feita no processo de 
falência não é aplicável o disposto no art. 
910 do Código de Processo Civil. 

Agravo nº 3955/04 – 2ª Secção 
Data – 14/12/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4327 
Separação judicial de bens, causa de 
pedir, petição inicial. 
Sumário 
I – O vício da petição inicial 
correspondente a ausência de causa de 
pedir, sua ininteligibilidade, contradição 
entre causas de pedir e pedido, levará à 
sanção do art. 193º nº 3 do Cód. Proc. Civil, 
não sendo possível o convite à correcção da 
petição. 
II – O nº 3 do art. 508 do Cód. Proc. Civil 
só autoriza o convite a corrigir 
insuficiências ou imprecisões na exposição 

e concretização da matéria de facto 
constante nos articulados. 
III – Os cônjuges não podem dispor 
extrajudicialmente, através de negócio 
jurídico, mediante auto-composição, do 
direito à separação judicial de bens. 

Apelação nº 4422/04 – 2ª Secção 
Data – 21/12/2004 
Alziro Cardoso 

 
 
4328 
Providência cautelar, indeferimento 
liminar, contrato, aluguer de automóvel 
sem condutor. 
Sumário 
I – Deve ser liminarmente indeferida 
providência cautelar para apreensão de 
veículo objecto de contrato de aluguer sem 
condutor em que, para além da falta de 
pagamento das prestações mensais, apenas 
é alegado um maior desgaste desse bem 
derivado da sua circulação. 
II – O incumprimento pelo requerido das 
prestações pecuniárias acordadas no 
contrato de locação não faz aumentar o 
risco de deterioração física e de 
desvalorização comercial do veículo. 

Agravo nº 6453/04 – 2ª Secção 
Data – 21/12/2004 
Emídio Costa 

 
 
4329 
Contrato de arrendamento, 
estabelecimento comercial, encerramento 
do estabelecimento. 
Sumário 
I – O encerramento de um estabelecimento 
comercial ou industrial caracteriza-se não 
pela circunstância das suas portas só 
esporadicamente se abrirem, mas sim, pelo 
facto de nele não se exercer a actividade 
para que fora arrendado. 
II – As únicas excepções susceptíveis de 
obstar à resolução do contrato de 
arrendamento com base no encerramento do 
estabelecimento por mais de um ano são o 
caso de força maior ou a ausência forçada 
do arrendatário. 

Apelação nº 6863/04 – 2ª Secção 
Data – 21/12/2004 
Emídio Costa 
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4330 
Abuso de direito, muro. 
Sumário 
I – Pese embora a regulamentação na lei 
civil das relações de vizinhança, é possível 
atalhar os conflitos derivados de tal relação 
através do instituto do abuso de direito. 
II – Tal se aplica às situações típicas do 
exercício inútil danoso ou de 
desproporcionalidade entre a vantagem 
auferida pelo titular e o sacrifício imposto 
pelo exercício de outrem. 
III – Será o caso de muro excessivamente 
elevado, sem justificação plausível, e que 
priva o vizinho de luz e sol necessários. 

Apelação nº 3026/04 – 2ª Secção 
Data – 21/12/2004 
Henrique Araújo 

 
 
4331 
Apoio judiciário, contestação, 
prorrogação do prazo. 
Sumário 
I - É desnecessário o requerimento para 
pagamento da multa a que alude o artigo 
145 nº 6 do Código de Processo Civil, 
simultaneamente com a prática do acto. 
II - A notificação é obrigatória para a 
secretaria. 

III - Os nºs 5 e 6 da disposição citada 
aplicam-se igualmente ao requerimento a 
pedir a prorrogação do prazo para contestar 
em virtude de ter sido pedido o apoio 
judiciário na modalidade de nomeação de 
patrono. 

Agravo nº 4323/04 – 2ª Secção 
Data – 21/12/2004 
Luís Antas de Barros 

 
 
4332 
Apoio judiciário, suspensão da instância. 
Sumário 
I – O pedido de apoio judiciário formulado 
na pendência de processo judicial, para 
nomeação de patrono interrompe a instância 
com o documento comprovativo da 
apresentação do requerimento atinente. 
II – E só se reinicia a partir da notificação 
ao requerente da decisão definitiva de 
indeferimento. 
III – O recurso da decisão administrativa 
sobre o despacho de indeferimento 
administrativo do pedido de apoio 
judiciário só pode ter efeito suspensivo. 

Agravo nº 6036/04 – 2ª Secção 
Data – 21/12/2004 
Mário Cruz 
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2ª Secção Cível - 3ª Secção Judicial de Processos 
 
 
 
4333 
Sanção pecuniária compulsória, 
expropriação por utilidade pública. 
Sumário 
I – Com o normativo do artigo 829-A, do 
Código Civil – inspirado no modelo francês 
das astreintes – assegurou-se um meio de 
coerção destinado a assegurar, 
simultaneamente, o cumprimento das 
obrigações e o prestígio da justiça; 
II – Diferente do que ocorre com a sanção 
compulsória judicial (nº 1 do artigo 829-A 
do Código Civil) – só decretada “a 
requerimento do credor -, a sanção 
compulsória legal (nº 4 do mesmo 
normativo) não carece de ser pedida: é de 
funcionamento automático, 
automaticamente devida “de jure”, desde o 
trânsito em julgado da sentença que tiver 
condenado no pagamento em dinheiro 
corrente, escapando – embora um tanto em 
desarmonia com o sistema – à intervenção 
do tribunal; 
III – Nos processos de expropriação por 
utilidade pública pode haver lugar à 
acumulação de juros de mora, se requeridos 
(artigo 70 do Código da Estrada), com a 
sanção pecuniária compulsória (artigo 829-
A nº 4, do Código Civil), se o devedor 
notificado para proceder ao depósito da 
indemnização o não fizer no prazo legal de 
10 dias (artigo 71, do Código da Estrada). 
IV – O prazo referido no artigo 71 nº 1, do 
Código da Estrada, é peremptório e 
improrrogável, pelo que o requerimento 
visando a sua prorrogação nenhum efeito 
tem sobre a mora e suas consequências. 
V – Mesmo que entendêssemos haver 
conflito entre o artigo 829-A, do Código 
Civil e o artigo 45 nº 1, do Código de 
Processo Civil (que traça os limites da 
execução), a norma a sacrificar tem de ser a 
da lei processual, atenta a sua natureza 
instrumental. 

Agravo nº 3267/04 – 3ª Secção 
Data – 17/06/2004 
Fernando Baptista 

 
 
 

 
 
4334 
Recurso, alegações. 
Sumário 
Apresentadas as alegações de um recurso, a 
parte, apesar de se estar ainda dentro do 
prazo, não pode por sua iniciativa, 
apresentar um aditamento a elas. 

Agravo nº 3212/04 – 3ª Secção 
Data – 17/06/2004 
João Bernardo 

 
 
4335 
União de facto, alimentos. 
Sumário 
É abusiva a denegação do direito de receber 
alimentos de herança aberta por óbito de 
quem consigo vivia em situação análoga à 
dos cônjuges pelo facto de não se ter 
alegado que os não podia receber dos pais e 
irmãos, quando o requerente tem 86 anos de 
idade. 

Apelação nº 3201/04 – 3ª Secção 
Data – 17/06/2004 
Teles de Menezes 

 
 
4336 
Arrendamento, licença de utilização. 
Sumário 
Apesar de não constar de um contrato de 
arrendamento a menção à existência da 
licença de utilização do local arrendado, o 
mesmo pode ser considerado válido e 
produtor de todos os legais efeitos. 

Apelação nº 2833/04 – 3ª Secção 
Data – 01/07/2004 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
4337 
Prestação de contas, liquidação em 
execução de sentença. 
Sumário 
O recurso ao prudente arbítrio e à 
experiência não deixam espaço a que não 
seja possível fixar o quantitativo do débito 
em termos exactos, pressuposto da 
aplicabilidade do disposto no artigo 661, nº 
2, do Código do Processo Civil. 

 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 23 

16

Apelação nº 1197/04 – 3ª Secção 
Data – 01/07/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4338 
Cheque, rescisão, responsabilidade civil. 
Sumário 
A responsabilidade adveniente para as 
instituições de crédito pela violação do 
dever de rescisão a que se referem os 
artigos 1 e 9 nº 1 alínea a) do Decreto-Lei 
nº 454/91, de 28 de Dezembro é uma 
responsabilidade extracontratual por factos 
ilícitos, a que é aplicável o prazo de 
prescrição de três anos fixado no artigo 498 
nº 1 do Código Civil. 

Apelação nº 2687/04 – 3ª Secção 
Data – 01/07/2004 
Saleiro de Abreu 

 
 
4339 
Litisconsórcio, intervenção principal, 
intervenção provocada. 
Sumário 
I – O campo de aplicação do artigo 28 do 
Código de Processo Civil abrange aqueles 
casos em que a falta de algum dos 
interessados não impede que a decisão 
produza definitivamente algum ou alguns 
efeitos úteis, mas impede que ela produza, 
em carácter definitivo, o seu efeito útil 
corrente, regular, normal. 
II – O efeito normal da decisão, quando 
transitada em julgado, consiste na 
ordenação definitiva da situação concreta 
debatida entre as partes. 
III – O autor pode aproveitar o alegado na 
contestação para requerer um incidente de 
intervenção de terceiro, nomeadamente o de 
intervenção principal, para assegurar a 
legitimidade passiva. 
IV – Para que o incidente de intervenção 
principal provocada possa ser admitido, é 
imperioso que o interveniente possa vir a 
juízo fazer valer um direito seu, próprio, um 
direito pelo qual pudesse ab initio demandar 
ou ser demandado com a parte a quem 
pretende associar-se ou que o pretende ter 
ou ver como associado. 
V – A consideração do pressuposto da 
legitimidade plural que com o incidente de 
intervenção provocada se visa assegurar, é 

apreciada ou ajuizada na data em que vem 
requerida a intervenção principal, devendo 
atender-se aos elementos de que nessa data 
se disponha: é nessa data e com tais 
elementos que se aferirá se o chamado deve 
ou não ser formalmente considerado 
portador do interesse directo em 
contradizer, atenta a relação material 
controvertida, pouco importando saber 
então do mérito ou demérito da mesma, tão 
somente se apreciando e decidindo o 
incidente no pressuposto da existência 
desse mérito. 

Agravo nº 3602/04 – 3ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4340 
Recurso, procedimentos cautelares, 
oposição, efeitos. 
Sumário 
O recurso de despacho que num 
procedimento cautelar ordenar o 
levantamento da providência, é de agravo, 
sobe imediatamente, em separado e tem 
efeito devolutivo. 

Agravo nº 2206/04 – 3ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Gonçalo Silvano 

 
 
4341 
Segredo profissional, segredo bancário. 
Sumário 
O dever de sigilo profissional (bancário) 
pode ser dispensado a funcionários 
bancários quando o seu depoimento se 
mostre como o único meio de ser atingida a 
verdade material. 

Incidente nº 2914/04 – 3ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Gonçalo Silvano 

 
 
4342 
Expropriação por utilidade pública, 
indemnização, interessado. 
Sumário 
Não pode ser reconhecido o direito a ser 
indemnizada em processo de expropriação 
por utilidade pública uma sociedade que 
apenas alega ter a sua sede no prédio em 
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que se insere a parcela expropriada, sem 
invocar qualquer título para o efeito. 

Apelação nº 3389/04 – 3ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4343 
Inventário, cemitério. 
Sumário 
Um jazigo construído num cemitério é um 
bem imóvel, sendo necessário uma escritura 
pública para a sua transmissão. 

Apelação nº 3590/04 – 3ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
4344 
Falência, restituição de bens, acção, 
caducidade. 
Sumário 
A acção para separação ou restituição de 
bens apreendidos em processo de falência 
só pode ser proposta após o decurso de um 
ano sobre o trânsito em julgado da sentença 
que decretou a falência se a apreensão 
ocorrer após esse trânsito. 

Agravo nº 3807/04 – 3ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
4345 
Águas, baldios, servidão de aqueduto. 
Sumário 
I – São do domínio público as águas que 
nasçam ou existam nos baldios. 
II – Não é possível a existência legal de 
uma servidão de águas sem a existência 
simultânea do direito à água, de que a 
servidão é um simples acessório. 

Apelação nº 3043/04 – 3ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4346 
Falência, ónus da prova. 
Sumário 
Face a um pedido de declaração de falência 
formulado por um credor, este tem de 
alegar e provar os factos reveladores da 

situação de insolvência e o devedor deve 
provar a inviabilidade para a sua obtenção. 

Agravo nº 3805/04 – 3ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Saleiro de Abreu 

 
 
4347 
Resolução do contrato, alteração 
anormal das circunstâncias, pedido. 
Sumário 
I – Para que possa haver lugar à resolução 
ou modificação do contrato por alteração 
anormal das circunstâncias (artigo 437, do 
Código Civil) tem que haver um pedido 
expresso do réu nesse sentido, sob a forma 
de pedido reconvencional, não podendo o 
tribunal oficiosamente modificar o pedido 
do lesado, substituindo-se à contraparte, 
para trazer a debate a possibilidade de 
modificação do contrato. 
II – Exigindo-se a inexistência de mora do 
lesado para que a resolução ou modificação 
do contrato possa operar (artigo 438, do 
Código Civil), se o devedor, por causa que 
lhe é imputável, não cumprir na data fixada, 
entende-se que assume o risco de 
verificação de posteriores desequilíbrios 
contratuais, não podendo impor ao credor 
uma distribuição do risco distinta. 

Apelação nº 3899/04 – 3ª Secção 
Data – 15/07/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4348 
Execução, extinção da instância. 
Sumário 
Um exequente, constatando que não há 
mais bens conhecidos à executada para 
penhorar, pode pedir a extinção da instância 
por inutilidade da lide com esse 
fundamento. 

Agravo nº 3979/04 – 3ª Secção 
Data – 15/07/2004 
Gonçalo Silvano 

 
 
4349 
Liquidatário, remuneração. 
Sumário 
A remuneração de um liquidatário judicial 
não tem necessariamente que ser fixada 
aquando da cessação de funções, sendo de 
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admitir a possibilidade, dentro de um 
critério de previsibilidade e com carácter 
provisório, de estabelecer adiantamentos 
por conta dessa remuneração. 

Agravo nº 2886/04 – 3ª Secção 
Data – 15/07/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4350 
Cumprimento defeituoso, resolução do 
contrato. 
Sumário 
Quando o vendedor de uma coisa defeituosa 
não cumpre a obrigação de reparação do 
defeito ou substituição da coisa, nada 
impede o comprador de mostrar que perdeu 
objectivamente o interesse na prestação ou 
lançar mão da interpelação admonitória 
para converter o incumprimento imperfeito 
e a mora na sua rectificação em 
incumprimento definitivo e assim, resolver 
o contrato. 

Apelação nº 1361/04 – 3ª Secção 
Data – 15/07/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4351 
Fundo de Garantia Automóvel, isenção 
de custas. 
Sumário 
O Fundo de Garantia Automóvel nas acções 
em que é interessado segundo o Decreto-
Lei nº 522/85, de 31 de Dezembro, não está 
isento de custas. 

Agravo nº 4132/04 – 3ª Secção 
Data – 15/07/2004 
Saleiro de Abreu 

 
 
4352 
Expropriação por utilidade pública, 
indemnização, juros, sanção pecuniária 
compulsória. 
Sumário 
I – Não só a decisão principal mas também 
as secundárias tomadas num processo 
formal – se verificados os requisitos da 
figura – caso julgado material. 
II – O não pagamento tempestivo da 
indemnização por expropriação só não 
determina o pagamento de juros, se for 
devido a facto do credor. 

III – No âmbito do Código das 
Expropriações de 1991, tal não pagamento 
tempestivo pode ainda dar lugar a 
pagamento de sanção pecuniária 
compulsória, metade do qual reverte a favor 
do Estado. 

Apelação nº 3914/04 – 3ª Secção 
Data – 16/09/2004 
João Bernardo 

 
 
4353 
Acidente de viação, auto-estrada. 
Sumário 
I – A vedação das auto-estradas é 
obrigatória. 
II – Tendo-se demonstrado que um 
acidente, ocorrido em auto-estrada 
concessionada à Brisa, foi originado por um 
cão que entrou por falta da vedação, é de 
responsabilizar a concessionária, por culpa 
efectiva, não havendo, por isso, que discutir 
se tem lugar ou não culpa presumida. 

Apelação nº 4088/04 – 3ª Secção 
Data – 16/09/2004 
João Bernardo 

 
 
4354 
Prédio confinante, dano. 
Sumário 
A responsabilidade pelos danos produzidos 
em prédio vizinho por abertura de minas ou 
poços ou por escavações feitas é do 
proprietário do prédio mesmo que as obras 
não sejam por si executadas. 

Apelação nº 2533/04 – 3ª Secção 
Data – 16/09/2004 
João Vaz 

 
4355 
Seguro, proposta de seguro. 
Sumário 
Uma proposta de contrato de seguro, uma 
vez aceite pela seguradora ou por quem, em 
seu nome, está autorizado a celebrar 
contratos de seguro, sem que tenha sido 
rejeitada, vincula esta última nos precisos 
termos da proposta apresentada, assim 
passando a vigorar o contrato de seguro 
entre as partes. 

Apelação nº 3771/04 – 3ª Secção 
Data – 16/09/2004 
Mário Fernandes 
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4356 
Resolução do contrato, eficácia. 
Sumário 
O direito à resolução de um contrato pode 
ser exercido judicialmente, tornando-se 
eficaz com a citação, mantendo a sentença a 
natureza declarativa, infirmadora ou 
confirmadora da legitimação material e 
processual da resolução. 

Apelação nº 2491/04 – 3ª Secção 
Data – 16/09/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4357 
Menor, entrega judicial de menor, 
estrangeiro. 
Sumário 
A deslocação de um menor da Inglaterra 
para Portugal, promovida por um dos 
progenitores contra a vontade do outro, é 
ilícita face ao direito português e face ao 
direito britânico pelo que a situação descrita 
integra ambas as alíneas do artigo 3 da 
Convenção de Haia. 

Agravo nº 4117/04 – 3ª Secção 
Data – 16/09/2004 
Teles de Menezes 

 
 
4358 
Anulação de testamento. 
Sumário 
I – As causas gerais de invalidade do 
negócio jurídico (artigos 251 a 257 do 
Código Civil) só podem aplicar-se 
parcialmente e a título subsidiário ao 
testamento se foram compatíveis com o 
espírito das causas especiais testamentárias 
(artigos 2199, 2201 nº 1 e 2203 do Código 
Civil). 
II – A nulidade do testamento ou de uma 
disposição testamentária tem um regime 
aproximado da anulabilidade; as diferenças 
estão no círculo de pessoas legitimadas para 
agir (o que tem efeitos quanto à 
confirmação) e no prazo em que o podem 
fazer. 
III – Ao contrário do que ocorre com a 
anulação da declaração negocial em geral 
por incapacidade acidental, em que a lei 
exige que “o facto seja notório ou do 
conhecimento do declaratário” (artigo 257 
nº 1 do Código Civil), na anulação do 

testamento pela mesma “incapacidade 
acidental”, já a lei não exige essa 
notoriedade, bastando-se com a própria 
incapacidade natural (cfr. artigo 2199, do 
Código Civil). 
IV – Um documento autêntico, como é o 
testamento, só tem força probatória plena 
quanto à acções ou percepções do oficial 
público no mesmo mencionadas, únicas 
que, por isso, só podem ser ilididas com 
base na sua falsidade. 
V – Se o testador não ouviu, nem a leitura 
do testamento, nem as explicações (ut 
artigo 50, Código do Notariado) que no 
acto tenham sido prestadas – mesmo que 
lidas em voz alta (o que não vem referido 
no instrumento notarial) – o testamento é 
nulo (artigo 70 nº 1 alínea b) do Código do 
Notariado). 

Apelação nº 4100/04 – 3ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4359 
Recurso de revisão, prazo, ónus da 
prova. 
Sumário 
I – Se acaba por ser citado o verdadeiro réu, 
apesar de na petição inicial se ter indicado 
com outro nome, não há erro de identidade 
do citando e nenhuma nulidade se verifica. 
II – O recurso de revisão é, no fundo, um 
atentado à intangibilidade do caso julgado 
formado pela sentença revidenda e, deste 
modo, à segurança ou à certeza jurídica que 
aquela envolve, só se compreendendo se 
atentarmos às profundas razões de justiça 
impostas pelo evoluir da consciência 
jurídica dos povos civilizados e mais 
conformes à feição social do direito hoje 
preponderantes. 
III – É ao recorrido que, de harmonia com o 
disposto no artigo 343, nº 2, do Código 
Civil, cumpre provar que o recurso de 
revisão foi interposto depois de decorrido o 
prazo de 60 dias a que alude o nº 2 do 
artigo 772 do Código de Processo Civil. 
IV – Para efeitos do disposto na alínea e) do 
artigo 771, a propositura de execução em 
que o réu intervenha sem invocar a falta de 
citação para a acção declarativa (artigo 814 
alínea d))ou para a própria acção executiva 
(artigo 921 nº 1) preclude a invocação do 
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vício (artigo 196), que, de qualquer modo, 
proposta a execução, só nesta pode ser feito 
valer – os artigos são do Código de 
Processo Civil. 
V – As intervenções ou conhecimentos 
havidos após o trânsito em julgado da 
sentença na acção declarativa não deixam 
de relevar para o efeito do decurso do prazo 
de 60 dias previsto no artigo 772, nº 2, do 
Código de Processo Civil. 

Agravo nº 4299/04 – 3ª Secção 
Data – 30/09/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4360 
Contrato, incumprimento, indemnização, 
resolução. 
Sumário 
I – A função do artigo 801, nº 2, do Código 
Civil é, perante o incumprimento de uma 
das partes num contrato sinalagmático, 
proporcionar à outra parte uma opção entre 
duas alternativas: 
a) exigir simplesmente uma indemnização 
por incumprimento, que naturalmente 
abrangerá todos os danos suportados em 
virtude da não realização da prestação pela 
outra parte (interesse contratual positivo), 
mantendo-se, porém, a sua própria 
obrigação. 
b) obter a resolução do contrato, cuja 
eficácia retroactiva lhe permite liberar-se da 
sua obrigação, acrescida de uma 
indemnização, que, neste caso, se limita aos 
danos derivados da não conclusão do 
negócio (interesse contratual negativo). 
II – A responsabilidade desencadeada pela 
cessão ou adjudicação dum estabelecimento 
à autora, quando este não estava na 
disponibilidade do réu, refere-se apenas ao 
interesse contratual negativo, ao interesse 
da confiança. 

Apelação nº 4319/04 – 3ª Secção 
Data – 30/09/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4361 
Sentença estrangeira, declaração, 
exequibilidade. 
Sumário 
I – Estando em causa a mera declaração de 
exequibilidade da sentença dum Tribunal 

dum Estado-Membro, ao abrigo do 
Regulamento (CE) nº 44/2001 do Conselho, 
de 22 de Dezembro de 2000, não cabe no 
âmbito do recurso tomar conhecimento, 
designadamente, de eventuais débitos ou 
créditos das partes, sendo em sede de 
execução da sentença que se pode, por via 
de oposição à execução, suscitar o que por 
bem se entenda, designadamente a 
invocação dos motivos de impugnação 
previstos no artigo 813 do Código de 
Processo Civil. 
II – A vontade do juiz nacional quanto ao 
fundo da matéria, não pode ser substituída 
pela vontade do juiz estrangeiro, já que a 
confiança recíproca entre as jurisdições dos 
Estados-Membros é a pedra angular que 
justifica a livre circulação das decisões 
judiciais, no espaço de liberdade, de 
segurança e de justiça, como se tratasse de 
um único território estadual, ou espaço 
judiciário único. 

Apelação nº 4423/04 – 3ª Secção 
Data – 30/09/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4362 
Contrato-promessa, prestação. 
Sumário 
Quando num contrato-promessa de 
cedência de quotas, os promitentes cedentes 
a par da obrigação de celebrarem a cessão 
de quotas assumiram também perante os 
promitentes cessionários a obrigação da 
obtenção de um determinado licenciamento 
de um estabelecimento que lhe permitisse 
funcionar legalmente de acordo com a 
natureza do próprio estabelecimento, tem de 
se entender que os promitentes cedentes se 
vincularam a uma prestação acessória da 
principal, mas de facto com ela interligada e 
indispensável para concretizar a plena e 
perfeita execução da prestação principal. 

Apelação nº 3711/04 – 3ª Secção 
Data – 30/09/2004 
Gonçalo Silvano 

 
 
4363 
Título executivo, cheque, prescrição. 
Sumário 
Um cheque endossado prescrito nunca pode 
servir de título executivo em execução 
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movida pelo portador contra a subscritora e 
contra o endossante. 

Apelação nº 4245/04 – 3ª Secção 
Data – 30/09/2004 
João Bernardo 

 
 
4364 
Sociedade comercial, aquisição. 
Sumário 
A norma contida no nº 3 do artigo 490 do 
Código das Sociedades Comerciais não está 
ferida de inconstitucionalidade. 

Apelação nº 3021/04 – 3ª Secção 
Data – 30/09/2004 
João Vaz 

 
 
4365 
Acção de despejo, mandato, despejo. 
Sumário 
É possível enxertar numa acção de despejo 
o pedido de execução do despejo, naquela 
se processando os termos necessários à dita 
execução. 

Agravo nº 4118/04 – 3ª Secção 
Data – 30/09/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4366 
Propriedade industrial, Registo Nacional 
de Pessoas Colectivas, recurso, 
competência material. 
Sumário 
Competente, em razão da matéria para 
conhecer das questões suscitadas no recurso 
contencioso, interposto da decisão proferida 
pelo Director Geral dos Registos e 
Notariado, cuja causa de pedir assenta, 
essencialmente, de fundo em matérias de 
propriedade industrial (admissibilidade e 
certificação da inscrição, ou não, no Registo 
Nacional de Pessoas Colectivas de 
denominação social) é o Tribunal de 
Comércio. 

Conflito Competência nº 1268/04 – 
3ª Secção 
Data – 07/10/2004 
Coelho da Rocha 

 
 
 
 

4367 
Execução, embargos de executado, 
intervenção de terceiros. 
Sumário 
Não é admissível o incidente de 
chamamento de terceiro (que não consta do 
título executivo) ao abrigo do disposto no 
artigo 325 do Código de Processo Civil, 
suscitado no articulado de oposição à 
execução deduzida nos termos do artigo 
814 e seguintes do Código de Processo 
Civil. 

Agravo nº 4486/04 – 3ª Secção 
Data – 07/10/2004 
Gonçalo Silvano 

 
 
4368 
Acidente de viação, indemnização, juros 
de mora, IRS. 
Sumário 
Os juros que incidem sobre a indemnização 
arbitrada a favor de lesado em acidente de 
viação não estão sujeitos a IRS. 

Apelação nº 4270/04 – 3ª Secção 
Data – 07/10/2004 
Mário Fernandes 

 
 
4369 
Apoio judiciário, prazo, interrupção, 
constitucionalidade. 
Sumário 
Não é inconstitucional o disposto no nº 5 do 
artigo 25 da Lei nº 30-E/2000, de 20 de 
Dezembro – Lei do Apoio Judiciário –, ao 
obrigar o requerente de nomeação de 
patrono a informar no processo a existência 
desse pedido, para o efeito de interrupção 
de um prazo. 

Apelação nº 4719/04 – 3ª Secção 
Data – 07/10/2004 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
4370 
Expropriação por utilidade pública, 
mora. 
Sumário 
I – A mora da entidade expropriante é o 
atraso culposo no pagamento da 
indemnização. 
II – A mora da expropriante só se inicia 
decorridos dez dias sobre a notificação 
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prevista no artigo 71 nº 1 do Código das 
Expropriações. 

Agravo nº 4471/04 – 3ª Secção 
Data – 07/10/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4371 
ALD, regime, juros de mora. 
Sumário 
I – O contrato de aluguer de veículo sem 
condutor não está sujeito à disciplina 
vinculística. 
II – Quando um contrato de locação é 
resolvido por falta de pagamento das 
rendas, o locador pode exigir juros de mora. 

Apelação nº 4328/04 – 3ª Secção 
Data – 07/10/2004 
Saleiro de Abreu 

 
 
4372 
Juros de mora, letra. 
Sumário 
I – Com o artigo 4 do Decreto Lei nº 
263/86, de 16 de Junho, o legislador teve 
em conta razões de mais elementar justiça, 
atendendo às profundas alterações 
económicas vigentes em Portugal, maxime 
à (muito) elevada taxa de inflação, atento o 
índice de preços no consumidor, em 
comparação com a dos demais Estados 
Contratantes da Convenção de Genebra de 
1930. 
II – Tendo deixado de existir as 
circunstâncias excepcionais que levaram a 
rejeitar a aplicação da taxa de juros da 
LULL, não se vê razão para que o Estado 
Português não continue obrigado a permitir 
a aplicação da taxa de juro (de 6%) – por 
não contrária à boa fé a exigência do seu 
cumprimento – fixada naquela Convenção 
Internacional, como sempre ocorreu, até 
porque tal Convenção não foi objecto de 
qualquer reserva ou denúncia. 
III – Isto não obstante o teor do Assento do 
STJ nº 4/92 – aliás, surgido apenas por 
razões de conjuntura económica, já 
ultrapassadas ou desaparecidas, como 
parece claramente resultar dos seus 
elementos histórico e teleológico – , pois 
que hoje os assentos já não são vinculativos 
do julgador, antes têm um simples papel 
pedagógico, programático ou unificador da 

jurisprudência, já que o Decreto Lei nº 329-
A/95, de 12 de Dezembro revogou o artigo 
2 do Código Civil que lhes dava força de lei 
e, pelo artigo 17, nº 2, mandou-os sujeitar à 
disciplina do artigo 732-A, do Código de 
Processo Civil. 
IV – Como tal, o portador de letras e 
livranças, emitidas e pagáveis em Portugal, 
quando o respectivo pagamento estiver em 
mora, pode, ao reclamar os juros de mora 
daquele contra quem exerce o seu direito de 
acção, optar pela taxa fixada na Convenção 
ou pela taxa dos juros legais. 

Agravo nº 4725/04 – 3ª Secção 
Data – 15/10/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4373 
Custas, pagamento, prestação. 
Sumário 
I – A insuficiência económica do requerente 
do pagamento das custas em prestações 
onerado pode – e deve – ser atendida para 
efeitos de apreciação desse pedido, mas 
sempre dentro dos limites previstos no 
artigo 65 do Código das Custas Judiciais, 
em especial o limite temporal (12 meses). 
II – O “prudente arbítrio” do julgador não 
lhe permite estender o deferimento do 
pedido de pagamento das custas em 
prestações para um período superior a 12 
meses, mas tão somente – dentro deste 
limite temporal – deferir, ou não, tal 
pagamento com sindicância, 
designadamente, das situações abusivas. 

Agravo nº 4760/04 – 3ª Secção 
Data – 15/10/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4374 
Intervenção acessória, compra e venda, 
defeitos. 
Sumário 
É de admitir a intervenção acessória do 
construtor de um imóvel requerida pela 
vendedora de uma das suas fracções 
demandado por defeitos alegadamente 
existentes na dita fracção. 

Agravo nº 4954/04 – 3ª Secção 
Data – 15/10/2004 
Gonçalo Silvano 
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4375 
Trespasse, concorrência desleal. 
Sumário 
I – O trespasse pode implicar ou não a 
obrigação de não concorrência por parte do 
trespassante, consoante os ditames do 
princípio da boa fé contratual. 
II – Não sendo no caso concreto, proibida a 
concorrência, pode, independentemente do 
trespasse, o modo como esta é exercida dar 
aso à figura da concorrência desleal. 

Agravo nº 4478/04 – 3ª Secção 
Data – 15/10/2004 
João Bernardo 

 
 
4376 
Marcas, princípio da especialidade. 
Sumário 
Não sendo a marca primeiramente registada 
de prestígio, a confundibilidade só interessa 
se os serviços ou bens assinalados a que se 
reporta a segunda forem idênticos ou afins. 

Apelação nº 4679/04 – 3ª Secção 
Data – 15/10/2004 
João Bernardo 

 
 
4377 
Competência internacional, acidente de 
viação, dano. 
Sumário 
Quer em virtude de os danos se terem 
verificado em Portugal, quer em virtude de 
a lesada ter residência no nosso país, o 
tribunal português é internacionalmente 
competente para conhecer dum pedido 
indemnizatório emergente de despesas com 
um veículo de substituição havidas em 
Portugal, para substituir um veículo 
sinistrado em Espanha, sendo também 
competente para conhecer do pedido de 
indemnização por danos não patrimoniais 
derivados dos incómodos relacionados com 
tal substituição. 

Agravo nº 4740/04 – 3ª Secção 
Data – 15/10/2004 
João Bernardo 

 
 
4378 
Erro material, declaração, competência. 
Sumário 

A rectificação de um erro material ou o 
suprimento de uma nulidade de uma 
sentença, no caso de entretanto ter sido 
transferido o juiz que a proferiu, deve ser 
feita pelo juiz em exercício no Tribunal ou 
Juízo em que corre o respectivo processo. 

Conflito Competência nº 2913/04 – 
3ª Secção 
Data – 15/10/2004 
Saleiro de Abreu 

 
 
4379 
Contrato-promessa, direito de retenção, 
embargos de terceiro. 
Sumário 
Por detrás do direito de retenção do 
promitente comprador não há nenhum 
direito real de gozo que a penhora dos 
credores ofenda, mas um simples direito 
real de garantia. 

Agravo nº 4739/04 – 3ª Secção 
Data – 15/10/2004 
Viriato Bernardo 

 
 
4380 
Arrendamento, denúncia, impedimento. 
Sumário 
A limitação ao direito de denúncia 
estabelecida na alínea a) do nº 1 do artigo 
107 do Regime do Arrendamento Urbano 
aplica-se também ao cônjuge do primitivo 
arrendatário. 

Apelação nº 5169/04 – 3ª Secção 
Data – 21/10/2004 
Gonçalo Silvano 

 
 
4381 
Expropriação por utilidade pública, 
tribunal colectivo, competência. 
Sumário 
Em processo de expropriação por utilidade 
pública, basta uma das partes requerer a 
intervenção do tribunal colectivo para que 
esta aconteça. 

Conflito Competência nº 3984/04 – 
3ª Secção 
Data – 21/10/2004 
Saleiro de Abreu 
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4382 
Execução, telefone, competência. 
Sumário 
O Tribunal Cível do Porto é o competente 
para execução fundada em requerimento de 
injunção intentada pela Delegação do Porto 
ou B….., SA visando obter o pagamento de 
contas telefónicas. 

Agravo nº 5491/04 – 3ª Secção 
Data – 28/10/2004 
João Bernardo 

 
 
4383 (Texto integral) 
Descoberto bancário, juros bancários. 
Sumário 
I – O descoberto em conta é a operação pela 
qual o banco consente que o seu cliente 
saque, para além do saldo existente na conta 
de que é titular, até certo limite por 
determinado prazo, e é independente de 
qualquer contrato escrito ou formalidade. 
II – O Banco é uma empresa comercial, são 
comerciais as operações de banco 
destinadas a realizar lucros sobre numerário 
e o mútuo mercantil é sempre remunerado. 
III – Nos termos do artigo 102 do Código 
Comercial, são devidos juros à taxa 
supletiva prevista no parágrafo 3º desse 
normativo, que, actualmente, é de 12%, 
fixada pela Portaria nº 262/99, de 12 de 
Abril. 

Apelação nº 5485/04 – 3ª Secção 
Data – 28/10/2004 
José Ferraz 

 
 
4384 
Arrendamento, comunicabilidade, 
cônjuge. 
Sumário 
Não existe antinomia entre o princípio da 
incomunicabilidade do arrendamento ao 
cônjuge do arrendatário e o disposto nos 
artºs 84 do RAU, 1682-B do C. Civil e 28-
A, nº 3 do C. P. Civil, pois através destas 
disposições o legislador apenas visou sanar 
os malefícios mais relevantes resultantes 
daquele princípio. 

Agravo nº 5475/04 – 3ª Secção 
Data – 28/10/2004 
Pinto de Almeida 

 
 

4385 
Empreitada, defeitos, prescrição, 
interrupção. 
Sumário 
I – A denúncia de um defeito num contrato 
de empreitada deve indicar de forma precisa 
e circunstanciada os defeitos. 
II – Para que se possa invocar a interrupção 
da prescrição, necessário é que o 
reconhecimento se dirija aos defeitos em 
concreto apontados. 

Apelação nº 5128/04 – 3ª Secção 
Data – 28/10/2004 
Saleiro de Abreu 

 
 
4386 
Expropriação por utilidade pública, 
Reserva Agrícola Nacional, terreno para 
construção. 
Sumário 
O solo de uma parcela integrado em 
Reserva Agrícola Nacional expropriado 
com a finalidade de ampliação de um B….. 
deve ser classificado como “solo apto para 
outros fins”. 

Apelação nº 5161/04 – 3ª Secção 
Data – 04/11/2004 
Amaral Ferreira 

 
 
4387 
Falência, recuperação de empresa, 
poderes do Tribunal. 
Sumário 
Ao Juiz de um processo em que é requerida 
a declaração de falência de uma empresa 
não é legítimo mandar seguir essa mesma 
acção como processo de recuperação de 
empresa, quando se não verifique o 
condicionalismo do art. 25º, nº 3 do 
C.P.E.R.E.F.. 

Agravo nº 5254/04 – 3ª Secção 
Data – 04/11/2004 
Ataíde das Neves 

 
 
4388 
Competência material, processo tutelar 
de menores. 
Sumário 
Os Juízos Cíveis são os competentes em 
razão da matéria para o processamento dos 
processos de promoção e protecção de 
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menores nas comarcas não abrangidas por 
Tribunais de Menores e Família. 

Agravo nº 5596/04 – 3ª Secção 
Data – 04/11/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4389 
Embargos de terceiro, arresto. 
Sumário 
Um arrestante de um imóvel não pode 
deduzir embargos de terceiro contra 
penhora do mesmo. 

Agravo nº 5504/04 – 3ª Secção 
Data – 04/11/2004 
João Vaz 

 
 
4390 
Procedimentos cautelares, aluguer de 
longa duração. 
Sumário 
O facto de o locatário em contrato de 
aluguer de longa duração de um veículo 
automóvel deixar de pagar as mensalidades, 
em consequência do que a locadora 
procedeu a resolução do contrato e o facto 
de aquele locatário, tendo-lhe sido pedida a 
restituição do veículo, não o entregar e 
continuar a circular com ele, justifica o 
receio da requerente de que o requerido 
cause lesão grave e dificilmente reparável 
ao seu direito de restituição do veículo. 

Agravo nº 4300/04 – 3ª Secção 
Data – 11/11/2004 
Amaral Ferreira 

 
 
4391 
Seguro, cláusula contratual geral, 
comunicação. 
Sumário 
I – A “comunicação” das cláusulas 
contratuais gerais imposta pelo art. 5º do 
Dec.-Lei nº 446/85, de 25 de Outubro é, no 
fundo, uma elementar imposição do 
princípio da boa fé contratual, a impor a 
comunicação, na integra, dos projectos 
negociais (art. 227º, CC). 
II – Incumbe à seguradora, ao contestar, e 
para efeitos do disposto no citado art. 5º, 
não só o ónus da prova do dever pré-
contratual de comunicação ao segurado da 
cláusula contratual geral que exclui da 

garantia do contrato de seguro entre ambas 
celebrado os sinistros em que o veículo 
segurado seja conduzido por pessoa sem 
habilitação legal, como também o ónus da 
alegação da factualidade atinente a tal 
comunicação, sua adequação e momento da 
sua efectivação. 
III – É que, tratando-se de facto essencial, 
por integrante da causa petendi ou 
fundamento da excepção, a sua falta 
necessariamente inviabiliza a procedência 
desta. 

Apelação nº 5484/04 – 3ª Secção 
Data – 11/11/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4392 
Apoio judiciário, patrocínio oficioso, 
nomeação, prazo, requerimento, 
interrupção, constitucionalidade. 
Sumário 
O disposto no art. 25º, nº 4 da Lei 30-
D/2000 – Lei do Apoio Judiciário – viola os 
princípios constitucionais do acesso ao 
direito e aos tribunais e da igualdade, pelo 
que deve ser considerado inconstitucional. 

Agravo nº 5763/04 – 3ª Secção 
Data – 11/11/2004 
João Bernardo 

 
 
4393 
Expropriação por utilidade pública, 
indemnização, actualização, juros de 
mora, sanção. 
Sumário 
I – O montante da indemnização em 
processo de expropriação por utilidade 
pública deve ser actualizado directamente 
com base no índice dos preços no 
consumidor e não com base nas taxas da 
inflação. 
II – Para serem devidos juros de mora não é 
necessário que a sentença que fixou o 
montante da indemnização tenha condenado 
a expropriante a pagá-los. 
III – A sanção compulsória legal não carece 
de ser pedida a declarada naquele processo. 

Agravo nº 5218/04 – 3ª Secção 
Data – 11/11/2004 
Pinto de Almeida 
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4394 
Alimentos, cônjuge, renúncia. 
Sumário 
A declaração contida no acordo necessário 
ao divórcio por mútuo consentimento, 
segundo a qual os cônjuges prescindiam 
mutuamente do direito a alimentos não 
pode ter outro significado que não fosse o 
de que, naquele momento, os não pediam. 

Apelação nº 5565/04 – 3ª Secção 
Data – 11/11/2004 
Teles de Menezes 

 
 
4395 
Competência internacional, acidente de 
viação. 
Sumário 
Os tribunais portugueses são os 
internacionalmente competentes para julgar 
um acidente de viação alegadamente 
provocado por um veículo de matrícula 
espanhola, ocorrido em Espanha, onde a 
autora recebeu alguma assistência médica 
num hospital, vindo depois a ser tratada em 
Portugal, onde a ré está representada. 

Agravo nº 5762/04 – 3ª Secção 
Data – 11/11/2004 
Viriato Bernardo 

 
 
4396 
Casamento, regime de bens. 
Sumário 
A disciplina de que os bens adquiridos na 
constância de um casamento sob o regime 
de comunhão de adquiridos conservam a 
qualidade de bens próprios desde que 
adquiridos com dinheiro ou valores de um 
dos cônjuges e tal facto seja mencionado no 
documento de aquisição ou documento 
equivalente, com intervenção de ambos os 
cônjuges, aplica-se apenas nas relações dos 
cônjuges com terceiros, mas já não nas 
relações entre os cônjuges. 

Agravo nº 5600/04 – 3ª Secção 
Data – 18/11/2004 
Amaral Ferreira 

 
 
4397 
Relação de bens, falta, provas. 
Sumário 

I – No domínio do actual Código de 
Processo Civil o procedimento demasiado 
ritualizado e com efeitos preclusivos não 
permite atingir a justiça que se procura 
através do processo. 
II – No incidente de acusação de falta de 
bens pela cabeça de casal, atento o disposto 
nos art.s 1344º, nº 2 (ex vi art. 1349º, nº 3) e 
265º, nº 3, do CPC, se é certo que as provas 
devem ser indicadas com os requerimentos 
e respostas, não é menos certo que o juiz 
deve, antes de decidir, não só atender às 
provas requeridas pelos interessados, mas, 
também, tomar as diligências “probatórias 
necessárias”, com vista à boa e justa 
decisão do incidente. 
III – Nestas situações não obstante a norma 
do art. 1344º, nº 2 CPC (ex vi do art. 1349º, 
nº 3), obrigar o juiz a realizar (mesmo 
oficiosamente) todas “as diligências 
probatórias necessárias”, não faz sentido 
convidar as partes a produzirem quaisquer 
provas que não sejam as que promanem de 
documentos de relevância manifesta, já que 
o desfecho natural do incidente será a 
remessa delas para os meios ordinários, 
atenta a necessidade de produção de prova 
larga, aturada e, quiçá, de complexa 
indagação. 
IV – Nestes casos, o julgador deve abster-se 
de decidir de meritis o incidente, remetendo 
a questão para os meios comuns – única 
forma de não causar despesas às partes, de 
abreviar o andamento do processo de 
inventário e de não praticar actos inúteis 
que a lei processual proíbe (Cód. Proc. 
Civil, art. 137º). 

Agravo nº 5744/04 – 3ª Secção 
Data – 18/11/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4398 
Empreitada, defeitos, reparações 
urgentes. 
Sumário 
I – Em casos de manifesta urgência, não 
corrigindo o empreiteiro os defeitos, ou, se 
for caso disso, não construir obra nova, o 
dono da obra pode, por si ou por terceiro, ir, 
sem mais, para a eliminação dos defeitos ou 
construção de nova obra, com o 
consequente crédito sobre o empreiteiro do 
que despender. 
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II – Obras manifestamente urgentes não 
serão só aquelas que visam evitar prejuízos 
de monta, mas também as que, de acordo 
com o normal evoluir da vida e com as 
circunstâncias que determinaram a 
elaboração do contrato, correspondem a 
necessidade razoavelmente premente do 
dono da obra. 
III – Um dos indicadores para avaliar a 
razoabilidade desta premência reside 
precisamente no cotejo cronológico entre o 
efectivar das obras pelo dono e o resultado 
previsível e normal das referidas acções 
judiciais. 

Apelação nº 5897/04 – 3ª Secção 
Data – 18/11/2004 
João Bernardo 

 
 
4399 
Contrato-promessa, prazo, cláusula 
acessória, provas. 
Sumário 
I – Não é elemento essencial de um contrato 
promessa de trespasse de um 
estabelecimento comercial a estipulação do 
prazo para a outorga da escritura. 
II – Tratando-se de uma estipulação 
acessória, poderá ser objecto de prova 
testemunhal, sempre que as circunstâncias 
do caso concreto tornem verosímil a 
existência dessa convenção. 

Apelação nº 4101/04 – 3ª Secção 
Data – 18/11/2004 
José Ferraz 

 
 
4400 
Arrendamento, renda, cheque, provas. 
Sumário 
Os recibos entregues por um senhorio a um 
arrendatário em contrato de arrendamento 
para pagamento da renda por meio de 
cheques apenas provam a entrega dos 
cheques, mas já não a das quantias neles 
inscritas. 

Apelação nº 5942/04 – 3ª Secção 
Data – 18/11/2004 
Oliveira Vasconcelos 

 
 
4401 
Responsabilidade civil por acidente de 
viação, responsabilidade objectiva. 

Sumário 
Provando apenas que ocorreu um acidente 
de viação em que interveio um veículo e em 
consequência do qual veio a falecer um 
passageiro não pode concluir-se pela 
verificação de todos os pressupostos da 
responsabilidade civil objectiva. 

Apelação nº5704/04 – 3ª Secção 
Data – 18/11/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4402 
Acidente de viação, indemnização, IRS. 
Sumário 
Não são passíveis de I.R.S. os juros das 
indemnizações por acidente de viação, não 
podendo as seguradoras efectuar qualquer 
retenção dessas importâncias a esse título. 

Apelação nº 5735/04 – 3ª Secção 
Data – 25/11/2004 
Amaral Ferreira 

 
 
4403 
Injunção, competência territorial, 
conhecimento oficioso. 
Sumário 
Em acção executiva fundada em 
requerimento de injunção não é aplicável o 
disposto na al. b) do nº 1 do art. 110º do 
CPC, e por isso vedado está conhecer 
oficiosamente da incompetência relativa em 
razão do território. 

Agravo nº 3242/04 – 3ª Secção 
Data – 25/11/2004 
Ataíde das Neves 

 
 
4404 
Inversão do ónus da prova, novação. 
Sumário 
I – A inversão do ónus da prova a que se 
reporta o nº 2 dos art.s 519º CPC e 344º CC 
só opera caso os elementos probatórios 
recusados pela parte tenham interesse para a 
prova da matéria de facto controvertida que 
com eles se pretendia fazer e a recusa 
impossibilite a prova do facto a provar, a 
cargo da contraparte, por ser impossível 
consegui-la com outros meios de prova, já 
por a lei o impedir (exs.: art. 313º - 1 CC; 
art. 364º CC), já por concretamente não 
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bastarem para tanto os outros meios 
produzidos. 
II – Não tendo sido expressamente 
manifestada a vontade de substituir a antiga 
obrigação pela nova, a emissão de uma letra 
não importa novação, mas apenas uma datio 
pró solvendo, ficando a existir, além da 
relação subjacente, uma relação cambiária, 
destinada a tornar mais segura a satisfação 
do interesse do credor. 

Apelação nº 6088/04 – 3ª Secção 
Data – 25/11/2004 
Fernando Baptista 

 
 
4405 
Arrendamento, propriedade horizontal, 
vícios da coisa, nulidade do contrato. 
Sumário 
I – A proibição de dar à fracção uso diverso 
do fim previsto no título constitutivo, 
respeita às relações dos condóminos entre 
si, pelo que se a violação desta norma 
resultar da celebração de um contrato de 
arrendamento entre condómino e um 
terceiro, o contrato não é nulo. O contrato 
de arrendamento mantêm-se válido e eficaz 
inter partes, pelo que o condómino ou o 
terceiro não se podem escusar ao 
cumprimento das suas obrigações 
invocando a nulidade do contrato. 
II – Os vícios da coisa locada deixam, de 
constituir falta de cumprimento (culposa) 
do contrato no caso de conhecimento do 
defeito pelo locatário, no momento em que 
celebrou o contrato ou quando recebeu a 
coisa. 

Apelação nº 4957/04 – 3ª Secção 
Data – 25/11/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4406 
Investigação de paternidade, exame, 
recusa, ónus da prova. 
Sumário 
Em acção de investigação de paternidade, 
quando o investigado, com a sua recusa de 
se submeter a exames, inviabiliza a prova 
directa da filiação biológica, deve, por 
aplicação do disposto no art. 344º, nº 2, do 
C. Civil, presumir-se a paternidade, 
passando a incumbir ao recusante o ónus de 
criar dúvidas sérias sobre ela. 

Apelação nº 5913/04 – 3ª Secção 
Data – 25/11/2004 
Teles de Menezes 

 
 
4407 
Arrendamento, vícios da coisa, renda, 
pagamento. 
Sumário 
Enquanto o locador mantiver ou não 
impedir o gozo da coisa objecto da locação 
na disponibilidade do locatário, ou seja, 
enquanto este a poder usufruir, não lhe 
assistirá o direito de excepcionar o não 
cumprimento da obrigação de pagamento 
da correspondente renda. 

Apelação nº 5944/04 – 3ª Secção 
Data – 25/11/2004 
Viriato Bernardo 

 
4408 
Expropriação por utilidade pública, 
Reserva Agrícola Nacional, Plano 
Director Municipal. 
Sumário 
I – Estando a área de terreno da parcela 
expropriada, já antes da aprovação do Plano 
Director Municipal, assinalada como 
reservada a Espaço Canal para a Construção 
de uma Variante, situação que salvaguarda 
os interesses patrimoniais dos expropriados, 
que viam salvaguardada a sua 
indemnização nos termos do artigo 26 nº 2 
do Código das Expropriações de 1991 ou 
do artigo 26 nº 12 do Código das 
Expropriações de 1999, não podem ser os 
mesmos defraudados na sua expectativa 
indemnizatória pelo facto de o Plano 
Director Municipal ulteriormente aprovado 
e entrado em vigor, ter integrado essa 
parcela de terreno em RAN. 
II – Isso seria descorar a protecção que os 
aludidos normativos tiveram em vista 
salvaguardar, seria permitir a manipulação 
das regras urbanísticas por parte da 
Administração. 
III – Ora se a valorização do terreno era 
realizada à luz da aptidão construtiva, não 
pode deixar de o ser pelo facto de o Plano 
Director Municipal o integrar 
posteriormente em RAN. 

Apelação nº 2497/04 – 3ª Secção 
Data – 02/12/2004 
Ataíde das Neves 
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4409 
Arrendamento, despejo imediato. 
Sumário 
A providência de despejo imediato por falta 
de pagamento de rendas na pendência da 
acção tem subjacente um arrendamento 
válido que não seja posto de qualquer modo 
em questão pelo réu. 

Agravo nº 6441/04 – 3ª Secção 
Data – 02/12/2004 
Saleiro de Abreu 

 
 
4410 
Procedimentos cautelares, direitos. 
Sumário 
Tem legitimidade para o procedimento 
cautelar comum não só o titular dos direitos 
já constituídos, mas também aquele que 
tenha proposto, ou vá propor, acção 
constitutiva, directa ou indirectamente, do 
direito a acautelar. 

Agravo nº 6443/04 – 3ª Secção 
Data – 09/12/2004 
Oliveira Vasconcelos 

 
4411 
Contrato de concessão, denúncia, 
indemnização. 
Sumário 
I – As normas relativas à cessação do 
contrato de agência e à indemnização de 
clientela são aplicáveis ao contrato de 
concessão comercial. 
II – A indemnização decorrente de não se 
terem respeitado os prazos para a denúncia 
do contrato, face ao princípio da boa fé, 
deve ter em conta, para além de uma 
duração razoável após a celebração do 
contrato, uma obrigação adicional para o 
concedente a de readquirir as mercadorias 
não vendidas nos termos do contrato. 

 
 
 
 
 

Apelação nº 673/04 – 3ª Secção 
Data – 09/12/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4412 
Procuração, revelia, junção de 
documento. 
Sumário 
A junção de documento demonstra, que o 
demandado tem conhecimento da pendência 
da causa; e estando assistido por mandatário 
judicial não pode invocar desconhecimento 
das consequências processuais daí 
resultantes – sanando a eventual falta ou 
nulidade de citação e colocando o 
demandado na situação de revelia relativa 
(operante). 

Agravo nº 6459/04 – 3ª Secção 
Data – 09/12/2004 
Pinto de Almeida 

 
 
4413 
Embargos de terceiro, falência. 
Sumário 
I – Conforme entendimento que já vingava 
no domínio do anterior artigo 1037º - 1, do 
CPCiv, o processo especial de embargos de 
terceiro não é o meio próprio para reagir 
contra uma apreensão de bens em processo 
de falência, tida por ilegal, uma vez que a 
lei que regula os processos especiais de 
recuperação da empresa e de falência 
(CPEREF) prevê um meio próprio para que 
terceiros possam defender o que lhes 
pertence, afastando o seu património do 
âmbito falimentar. 
II – Como tal, com a declaração de falência 
e posterior apreensão dos bens para a massa 
falida, torna-se inútil o prosseguimento de 
embargos de terceiro ao arresto desses bens. 

Agravo nº 6633/04 – 3ª Secção 
Data – 16/12/2004 
Fernando Baptista 
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3ª Secção Cível - 5ª Secção Judicial de Processos 
 
 
4414 
Prova desportiva, acidente, 
indemnização. 
Sumário 
I – A lei civil consagra um alargado campo 
de responsabilidade civil que aglutina uma 
responsabilidade civil que aglutina uma 
responsabilidade por frustração de condutas 
confiáveis, e onde se nos apresenta como 
modalidade de protecção da confiança que é 
realmente experimentada pelo sujeito, 
distinta daquela que emerge da violação de 
deveres de agir, depurando requisitos de 
protecção como a razoabilidade e o 
investimento da confiança. 
II – Permite responsabilizar nesses termos o 
clube automobilístico organizador de uma 
prova de motorismo durante a qual um 
espectador foi atingido e ficou ferido, por 
ter sido projectado contra ele um agente da 
Autoridade atropelado no circuito, em 
exercício de funções. 

Apelação nº 2504/04 – 5ª Secção 
Data – 07/06/2004 
Santos Carvalho 

 
 
4415 
Anulação de deliberação social, 
associação, deliberação, extinção, 
processo disciplinar, impossibilidade 
superveniente. 
Sumário 
I – Se, anteriormente à declaração de 
extinção de uma associação, por ela 
deliberada, mas ainda não concluída, um 
associado requereu, em juízo, a anulação de 
decisão da assembleia-geral, que deliberou 
instaurar-lhe procedimento disciplinar, 
tendo-lhe já entregue nota de culpa, a 
pretensão do associado deve ser apreciada 
não obstante aquela deliberação. 
II – Os órgãos da associação continuam a 
ter legitimidade para intervirem na lide, não 
ocorrendo a sua impossibilidade 
superveniente, com a mera deliberação da 
extinção do ente associativo. 
III – Tal legitimidade persiste nos órgãos 
próprios da associação, até à ultimação dos 
negócios pendentes. 

 

 
 
Agravo nº 3258/04 – 5ª Secção 
Data – 14/06/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4416 
Falência, requisitos, indeferimento 
liminar. 
Sumário 
I – O juízo de valor, acerca da capacidade 
de recuperação da empresa, passa pelo 
montante da sua dívida desta e interliga-se, 
com a sua situação patrimonial, em ordem 
a, prognosticamente, em função dos dados 
de facto conhecidos, antever da 
possibilidade de satisfação, ou não, da 
“generalidade das suas obrigações”. 
II – Quando o credor considera a empresa 
inviável e requer a declaração de falência, o 
elemento constitutivo do seu direito é a 
inviabilidade e, por isso, compete-lhe tal 
prova – artigo 342 nº 1, do Código Civil. 
III – Só há manifesta improcedência 
quando, sob todas as perspectivas de 
enquadramento jurídico e factual, a 
pretensão do requerente não tiver, qualquer 
possibilidade de êxito. 
IV – Havendo um mínimo factual, ainda 
que debilmente caracterizado, o julgador 
deve convidar o requerente/Autor a 
completar a petição e não indeferir 
liminarmente a petição. 

Agravo nº 3248/04 – 5ª Secção 
Data – 14/06/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4417 
Compra e venda, preço, intervenção 
provocada. 
Sumário 
I – Se numa acção de dívida, após a 
contestação do Réu, alegadamente 
comprador de mercadorias, cujo preço não 
foi pago, se suscitam fundadas dúvidas, 
acerca do verdadeiro devedor/comprador, o 
Autor/vendedor pode fazer intervir na 
acção, através do incidente da intervenção 
principal, o devedor “alternativo”. 
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II – Tal direito emerge dos princípios 
adjectivos da adequação formal e da 
economia processual. 

Agravo nº 3627/04 – 5ª Secção 
Data – 28/06/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4418 
Compra e venda, prédio rústico, direito 
de preferência, depósito do preço, lei 
aplicável. 
Sumário 
I – O depósito do preço devido, no prazo 
estabelecido no artigo 1410 nº 1 do Código 
Civil, é condição de procedência da acção 
de preferência. 
II – Tendo tal acção sido proposta, em 11 
de Julho de 1997, já na vigência do artigo 
1410 nº 1 do Código Civil, na redacção 
dada pelo Decreto-Lei nº 68/96, de 31 de 
Maio (que entrou em vigor em 1 de Janeiro 
de 1997), mas tendo a preferência por fonte 
um contrato de compra e venda anterior à 
data da entrada em vigor deste diploma, 
deve aplicar-se a lei nova. 
III – Assim, sob pena de caducidade do 
direito, os Autores/preferentes deveriam ter 
efectuado o depósito do preço nos quinze 
dias seguintes à propositura da acção. 
IV – Findando tal prazo em férias judiciais 
do Verão, o preço poderia ter sido 
depositado no primeiro dia útil após o seu 
término. 

Apelação nº 5846/03 – 5ª Secção 
Data – 28/06/2004 
Marques Pereira 

 
 
4419 
Recurso, matéria de facto, prazo, 
deserção. 
Sumário 
Se o apelante, no recurso que interpõe da 
sentença, pretender a reapreciação da prova 
gravada, terá de indicar, (no requerimento 
de interposição), tal pretensão; se o não 
fizer, o prazo para alegar é de 30 dias, após 
a notificação do despacho que admitiu o 
recurso, e, se ultrapassado, sem 
apresentação das alegações, terá de se 
considerar deserto o recurso, nos termos 
dos artigos 292 nº 2 e 690 nº 3 do Código 
de Processo Civil. 

Agravo nº 3812/04 – 5ª Secção 
Data – 05/07/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4420 
Injunção, taxa de justiça, prazo. 
Sumário 
I – Se o procedimento de injunção seguir 
como acção, são devidas custas pelas 
partes. 
II – O prazo de 10 dias, para pagar a taxa de 
justiça, conta-se a partir da data da 
distribuição, não lhe acrescendo qualquer 
prazo de dilação postal. 
III – Tal prazo deve ser considerado como 
processual, fixado por lei, e porque é 
contínuo, suspende-se apenas durante as 
férias judiciais. 
IV – A omissão do pagamento das taxas de 
justiça inicial e subsequente, dá lugar à 
aplicação das “cominações previstas na lei 
do processo”, comando remete para as 
sanções previstas nos nºs 5 e 6 do artigo 
145 do Código de Processo Civil, devendo 
a secretaria, independentemente de 
despacho, notificar o interessado para pagar 
a multa respectiva. 

Agravo nº 3079/04 – 5ª Secção 
Data – 05/07/2004 
Pinto Ferreira 

 
 
4421 (Texto integral) 
Locação, compra e venda, venda, bens 
alheios, nulidade, registo. 
Sumário 
I – No caso de duas vendas do mesmo bem 
(viatura automóvel) efectuadas pelo mesmo 
autor a duas pessoas distintas, sendo uma 
primeira venda efectuada a (A), em 1996, 
da qual não é efectuado qualquer registo e, 
posteriormente, em 1997, sendo realizada 
uma segunda venda a (B), que regista a 
viatura a seu favor, esta segunda venda é 
nula por venda de coisa alheia. 
II – Sendo a acção de anulação intentada e 
registada dentro dos três anos posteriores à 
conclusão do negócio (a 2ª venda) os 
direitos do segundo adquirente (B) não 
podem ser protegidos, devendo ceder 
perante o direito de propriedade primeiro 
adquirente (A). 
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III – Uma vez ambos os compradores 
adquiriram o mesmo bem, de um 
transmitente comum, apesar do segundo 
adquirente (B) ter registado a seu favor a 
aquisição do veículo e primeiro adquirente 
(A) não o ter feito, terá de se reconhecer ao 
primeiro adquirente (A) o direito de 
propriedade sobre o veículo, por força do 
artigo 291 nº 2 do Código Civil do não 
obstante o disposto no artigo 5 do Código 
de Registo Predial. 

Apelação nº 3572/04 – 5ª Secção 
Data – 05/07/2004 
Sousa Lameira 

 
 
4422 
Contrato de seguro, acidente de trabalho, 
alteração do contrato, boa-fé. 
Sumário 
Viola o princípio da confiança, ínsito na 
actuação de boa-fé, a seguradora de 
acidente de trabalho que, tendo prestado 
assistência médica a um sinistrado durante 
um ano, suportando os respectivos 
encargos, decorrido tal prazo, declina a sua 
responsabilidade e exige o reembolso do 
despendido, fazendo funcionar cláusula de 
exclusão da sua responsabilidade, sem 
nunca ter informado o segurado de que não 
havia aceite alteração do contrato que lhe 
fora atempadamente comunicada. 

Apelação nº 3768/04 – 5ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4423 
Falência, crédito, salário, hipoteca 
voluntária, hipoteca legal, 
constitucionalidade. 
Sumário 
I – A declaração de falência faz extinguir os 
privilégios creditórios das entidades 
referidas no artigo 152 do Código dos 
Processos Especiais de Recuperação de 
Empresas e de Falência, extinção que 
abrange os créditos da Segurança Social 
que estejam garantidos por hipoteca legal. 
II – Os créditos por salários em atraso dos 
trabalhadores da falida gozam de prioridade 
na graduação, relativamente a crédito 
bancário garantido por hipoteca voluntária. 

III – Não viola princípios constitucionais a 
interpretação do artigo 751 do Código 
Civil, no sentido de conferir prevalência aos 
créditos por salários em atraso, 
relativamente ao crédito bancário que goza 
de hipoteca, por o direito ao salário dever 
prevalecer sobre o princípio da segurança 
do comércio jurídico imobiliário. 

Apelação nº 3929/04 – 5ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4424 
Notificação, mandatário, alegações, 
acidente de viação, danos futuros, 
indemnização. 
Sumário 
I – Não sendo as alegações de recurso, nem 
articulados nem requerimentos autónomos, 
não lhes é aplicável o preceituado no artigo 
229-A nº 1 do Código de Processo Civil. 
II – Considerando que a Autora vítima de 
acidente de viação, tinha, então 24 anos de 
idade, ficou afectada de Incapacidade 
Permanente Parcial de 40%, frequentava o 
4º ano da licenciatura de Relações 
Internacionais, na Universidade do Minho, 
sendo uma aluna aplicada, trabalhadora e 
inteligente, tendo perdido o ano que 
frequentava, devido à gravidade das lesões 
e internamento sofridos, e que a sua 
inserção no mercado de trabalho 
significaria, um rendimento mensal de cerca 
de 200.000$00, afigura-se equitativa a 
fixação da indemnização, por danos 
patrimoniais futuros, no valor de € 
150.000,00 (montante calculado sem 
actualização). 

Agravo. Apelação nº 6454/03 – 5ª 
Secção 
Data – 08/07/2004 
Marques Pereira 

 
 
4425 
Administrador, Estado, destituição, justa 
causa, indemnização, dano, lucros. 
Sumário 
I – Se um administrador designado pelo 
Estado – foi destituído sem justa causa – 
um ano antes do fim do mandato de três 
anos, tem direito a ser indemnizado por 
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danos patrimoniais – danos emergentes e 
lucros cessantes – e danos não patrimoniais. 
II – Na indemnização por lucros cessantes 
não é legítimo considerar lapso temporal 
que exceda a duração do contrato, se tivesse 
sido cumprido quanto ao prazo, por as 
funções de administrador não serem 
vitalícias, no âmbito da empresa a quem o 
administrador prestava a sua prestação; é 
assim credor, a esse título, dos vencimentos 
e regalias que teria auferido se o contrato 
findasse no prazo convencionado. 

Apelação nº 3017/04 – 5ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Pinto Ferreira 

 
 
4426 
Menor. 
Sumário 
O facto de um menor de 10 meses de idade 
estar confiado, provisoriamente, a um 
instituto assistencial de acolhimento, tendo 
a sua mãe dado consentimento para a 
adopção, não impede que, a requerimento 
do Ministério Público, possa ser decretada 
uma medida de promoção e protecção 
prevista na lei, em seu benefício. 

Agravo nº 3450/04 – 5ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Pinto Ferreira 

 
 
4427 
Contrato de prestação de serviços, 
telefone, prescrição. 
Sumário 
I – No contrato de prestação de serviço 
público telefónico (rede fixa), se o 
prestador do serviço envia ao utente as 
facturas respeitantes aos consumos, no 
prazo de seis meses após a prestação do 
serviço, não ocorre prescrição. 
II – Efectuado o envio, nos termos referidos 
em I), o prazo de prescrição (extintiva) é de 
cinco anos. 

Apelação nº 4266/04 – 5ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
 
 
 

4428 
Arrendamento para habitação, falta, 
residência permanente, separação de 
facto. 
Sumário 
Não ocorre falta de residência permanente 
no locado, a justificar a resolução do 
contrato de arrendamento habitacional, se a 
arrendatária se separa de facto do seu 
marido, deixando de residir 
permanentemente, no lar conjugal, mas aí 
continua a fazê-lo, com carácter de 
estabilidade e permanência, o seu cônjuge. 

Apelação nº 2874/04 – 5ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Cunha Barbosa 

 
 
4429 
Alimentos devidos a menores, prestações 
devidas, incumprimento, Segurança 
Social. 
Sumário 
I – O Fundo de Garantia de Alimentos 
Devidos a Menores, como garante legal do 
devedor principal – o progenitor condenado 
a pagar alimentos – é responsável pelo 
incumprimento deste, desde que os débitos 
acumulados sejam posteriores à data da 
entrada em vigor da Lei do Orçamento de 
Estado para o Ano de 2000. 
II – Sendo a obrigação do Fundo uma 
prestação social de carácter substitutivo, ela 
nasce no momento em que o devedor entra 
em situação de incumprimento, 
judicialmente reconhecido, tornando-se, 
então, responsável como garante, pelo 
pagamento dos débitos acumulados, desde 
que ocorram nas circunstâncias temporárias 
referidas em I). 
III – Quando está em causa a interpretação 
de diploma que conferem direitos 
constitucionalmente garantidos, a 
interpretação normativa deve acolher o 
sentido que melhor se compagine com os 
fins visados; na dúvida os direitos 
prevalecem sobre as restrições. 

Agravo nº 3441/04 – 5ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Fonseca Ramos 
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4430 
Baldios, sentença, registo predial. 
Sumário 
Pese embora os baldios, pela sua natureza, 
sejam considerados coisas fora do comércio 
jurídico, nada obsta do registo de uma 
sentença que declarou terem os compartes 
adquirido, por usucapião, o direito de 
propriedade sobre certo prédio, uma vez 
que o registo predial visa, 
fundamentalmente, dar publicidade à 
situação jurídica dos prédios. 

Agravo nº 2757/04 – 5ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Martins Lopes 

 
 
4431 (Texto integral) 
Gestão pública, gestão privada, omissão, 
competência material. 
Sumário 
I – A “C…., S.A.” é uma sociedade 
anónima cujo capital social é apenas detido 
pelo Estado, regendo-se, maioritariamente, 
por normas de direito público. 
II – Sendo concessionária do serviço 
público aeroportuário de apoio à aviação 
civil compete-lhe, além do mais, aplicar 
regras se segurança nas artérias adjacentes 
aos aeroportos. 
III – A sinalização de vias abertas ao 
público, inseridas no domínio público 
aeroportuários é da competência da C…., 
S.A., traduzindo actos de gestão pública. 
IV – É da competência material dos 
tribunais administrativos a apreciação de 
pedido feito por lesado que atribui os danos 
causados em consequência de acidente de 
viação, à omissão de sinalização da via sob 
a jurisdição da referida empresa pública. 

Agravo nº 3977/04 – 5ª Secção 
Data – 27/09/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4432 
Servidão de passagem, ampliação, direito 
potestativo, prédio. 
Sumário 
I – A razão de ser do direito potestativo 
conferido pelo artigo 1551 do Código Civil, 
está em preservar o sossego e a 
tranquilidade do dono do prédio serviente, 
que sendo proprietário de quinta murada (o 

caso dos autos) pode adquirir o prédio 
dominante pagando “justo preço”, livrando 
o seu prédio da servidão, mesmo contra a 
vontade do sujeito contra quem o direito 
potestativo de aquisição é exercido. 
II – Será intolerável vedar o exercício do 
direito conferido no falado artigo se, por 
exemplo, o dono do prédio serviente, por 
mor da ampliação da servidão, visse de 
modo muito sensível, agravado o modo de 
vida no prédio de que é dono, agora sujeito 
a prestar utilidades que agravassem as 
condições de vida dos residentes. 
III – Pré-existindo uma servidão de 
passagem apeada, onerando o prédio 
murado dos RR., que foi ampliada para 
possibilitar a passagem de tractor agrícola 
para o prédio dos AA., e provando-se que 
não vai agravar, de modo intolerável, a 
qualidade de vida e a privacidade dos RR., 
nem “mutila” de maneira acentuada a sua 
propriedade, seria ilegal consentir o 
exercício do direito potestativo previsto no 
normativo citado. 

Apelação nº 4247/04 – 5ª Secção 
Data – 27/09/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4433 
Providência cautelar, arresto, Processo 
Especial de Recuperação de Empresa, 
despacho, prosseguimento do processo. 
Sumário 
I – Se na procedência de processo cautelar 
de arresto são apreendidos bens do devedor 
arrestado – uma sociedade – e esta, 
entretanto requer processo especial de 
recuperação de empresa visando a sua 
recuperação económica – o facto de ter sido 
proferido despacho de prosseguimento da 
acção não implica o levantamento dos bens 
arrestados, mas antes a suspensão do 
processo cautelar. 
II – Enquanto que o arresto visa acautelar o 
direito de crédito do credor/arrestante, o 
processo de recuperação de empresa 
destina-se não só à protecção/recuperação 
da empresa (objecto de tal processo) como 
à do universo dos seus credores. 

Agravo nº 4279/04 – 5ª Secção 
Data – 27/09/2004 
Fonseca Ramos 
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4434 
Litigância de má-fé. 
Sumário 
A litigância de má-fé pode traduzir-se na 
ocultação em juízo de factos pessoais, que, 
a serem conhecidos nesta sede, levariam à 
improcedência da acção se essa ocultação 
fosse imputável ao A., ou à procedência da 
acção se imputada ao R.. 

Apelação nº 4093/04 – 5ª Secção 
Data – 27/09/2004 
Sousa Lameira 

 
 
4435 
Mudança de servidão, condenação ultra 
petitum. 
Sumário 
O pedido de mudança de servidão traz 
implícita a existência de servidão. Daí que, 
se porventura o R. negar na contestação a 
existência da própria servidão cujos 
contornos o A. pretende mudar, não haja 
condenação ultra petitum se o Juiz, na 
Sentença, conhecer da própria servidão 
impugnada como pressuposto do pedido 
deduzido, e, em consequência, vier a 
condenar o R. a reconhecê-la, ao mesmo 
tempo que julga procedente o pedido de 
mudança de servidão. 

Apelação nº 3762/04 – 5ª Secção 
Data – 06/10/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4436 
Título executivo, cheque, quirógrafo, 
mútuo, nulidade. 
Sumário 
Se o exequente dando à execução um 
cheque prescrito, no valor de 
50.000.000$00, alega na petição executiva 
que tal quantia foi emprestada ao 
executado, por a relação fundamental 
consubstanciar um contrato de mútuo, nulo 
por falta de forma, já que não foi celebrado 
por escritura pública, como ao tempo era 
legalmente exigido, não vale o referido 
cheque como título executivo – quirógrafo. 

Apelação nº 3923/04 – 5ª Secção 
Data – 06/10/2004 
Fernandes do Vale 

 
 

4437 
Divórcio litigioso, alimentos provisórios, 
meios de prova. 
Sumário 
I – Estando pendente acção de divórcio, o 
cônjuge carecido de alimentos pode, “em 
qualquer altura do processo”, pedir a 
atribuição de alimentos provisórios a cargo 
do outro cônjuge, ou o Tribunal fixá-los, 
provisoriamente, se o achar conveniente. 
II – Esse direito, quando requerido, pode 
ser exercido, ou ao abrigo do artigo 1407 nº 
7, do Código de Processo Civil, ou com 
base no artigo 399 nº 1, do mesmo diploma. 
III – Socorrendo-se de um ou de outro dos 
meios processuais referidos, o cônjuge 
requerente não deixa de usar um meio 
cautelar, só que o previsto no artigo 1407 nº 
7, se enxerta na acção de divórcio e o artigo 
399 tem tramitação própria, autónoma, 
inerente a procedimento cautelar tipificado, 
dependendo, além do mais, de pedido. 
IV – O critério que preside à fixação dos 
alimentos requeridos, ou decretados com 
fundamento no artigo 1407 nº 7, do Código 
de Processo Civil, é de mera conveniência, 
ao invés do fixado ao abrigo do artigo 399 
que obedece a critérios de legalidade. 
V – A questão da pretensa falta de provas 
deve ser suprida pelo Tribunal, atenta a 
natureza dos interessados em jogo, não 
devendo questões formais arredar o direito 
a alimentos, que tem o seu fundamento em 
carências elementares, relacionadas com a 
sobrevivência e com viver dignamente. 
VI – Deve, assim, o Tribunal, 
oficiosamente, “ordenar a realização das 
diligências que considerar necessárias”, 
nelas se incluindo o convite ao requerente 
para indicar meios de prova, se as 
apresentadas não forem convincentes; 
importando sempre ponderar que o critério 
de fixação dos alimentos é de conveniência, 
ao contrário do que sucede na providência 
cautelar de alimentos provisórios. 

Agravo nº 4353/04 – 5ª Secção 
Data – 06/10/2004 
Fonseca Ramos 
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4438 
Contrato de arrendamento, obras, 
alteração, caducidade, abuso de direito. 
Sumário 
I – Se um Município celebra com um 
particular um contrato de arrendamento 
comercial, para vigorar desde 1 de Janeiro 
de 1990, autorizando a realização de obras 
necessárias à adaptação do locado ao fim a 
que destina – café, restaurante e pastelaria – 
sem que se tenha acordado o prazo da 
respectiva realização, devem as partes, face 
à vacuidade e latitude do clausulado, agir 
segundo as regras da boa-fé e deveres 
acessórios de conduta a ela imanentes. 
II – Se, não obstante a não aprovação 
formal de obras pelo Município, elas foram 
sempre por si acompanhadas e fiscalizadas, 
ao longo de cerca de 8 anos, sem que nunca 
o senhorio invocasse a falta de aprovação 
do projecto, as vem a embargar invocando 
os seus poderes autárquicos, com 
fundamento naquele facto, e a realização de 
obras que alteram substancialmente a 
estrutura interna do locado e encerramento 
do estabelecimento por mais de um ano – 
actua com abuso do direito, na modalidade 
de “venire contra factum proprium”. 
III – Se só a partir de certa altura da 
execução das obras, que perduraram por 
cerca de 8 anos, o senhorio as reputa 
violadoras do contrato, ou da lei, o prazo de 
caducidade do direito de resolver o 
contrato, não deve contar-se desde a data 
em que foram iniciadas, mas desde a data 
em que se revelaram ilegais, não podendo, 
por isso, afirmar-se em todas as 
circunstâncias que a sua execução é um 
acto instantâneo. 
IV – No caso em apreço, o prazo de 
caducidade do direito de accionar, com base 
na alegada execução de obras, que alteram 
substancialmente a estrutura interna do 
locado, deve contar-se desde a data em que 
foram embargadas, em 29 de Julho de 1998, 
e não desde o início da sua realização, não 
existindo, “in casu”, caducidade do direito 
de accionar com esse fundamento 
resolutivo contratual, já que a acção foi 
intentada em 11 de Março de 1999. 

Apelação nº 4405/04 – 5ª Secção 
Data – 06/10/2004 
Fonseca Ramos 

 

4439 
Expropriação por utilidade pública, 
pedido de expropriação total, avaliação. 
Sumário 
I – Se em processo de expropriação por 
utilidade pública os expropriados 
requererem a expropriação total do prédio, 
os árbitros estão obrigados a proceder ao 
cálculo do valor e rendimento total do 
prédio, reportando-o à parte abrangida e 
não abrangida pela expropriação, devendo 
fundamentar os seus cálculos. 
II – Omitido tal procedimento deve a 
decisão arbitral ser anulada. 

Agravo nº 723/04 – 5ª Secção 
Data – 06/10/2004 
Martins Lopes 

 
 
4440 (Texto integral) 
Acção de despejo, rendas vencidas na 
pendência da acção, despejo imediato. 
Sumário 
O pedido incidental de despejo imediato, 
formulado ao abrigo do artigo 58 nº 1, do 
Regime do Arrendamento Urbano – falta de 
pagamento ou depósito de rendas vencidas 
na pendência da acção – não pode ser 
atendido se estiver em discussão (na acção) 
a validade do contrato de arrendamento. 

Agravo nº 4472/04 – 5ª Secção 
Data – 11/10/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4441 
Contrato-promessa, comunhão de 
adquiridos, compra e venda, direitos, 
cônjuge. 
Sumário 
I – Os bens adquiridos a título oneroso e na 
pendência de casamento, celebrado sob o 
regime de comunhão de adquiridos, são 
bens comuns, ainda que na escritura de 
“compra e venda” haja outorgado só um 
dos cônjuges e este tenha declarado 
(falsamente) ser solteiro. 
II – O bem adquirido por um dos cônjuges 
mediante contrato de “compra e venda”, 
celebrado na constância do casamento e no 
cumprimento de contrato-promessa 
celebrado anteriormente a este, não pode, 
sem mais, ser considerado adquirido por 
virtude de direito próprio anterior. 
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Apelação nº 3208/04 – 5ª Secção 
Data – 10/11/2004 
Cunha Barbosa 

 
 
4442 
Sentença estrangeira, declaração, 
declaração de executoriedade, reembolso, 
honorários, imposto, despesas. 
Sumário 
I – Não obsta à declaração de 
executoriedade em Portugal de uma 
sentença proferida por um tribunal italiano 
se, além da quantia em que foi condenado o 
devedor de preço de contrato de compra e 
venda, o foi também no pagamento dos 
“gastos do litígio”, honorários e reembolsos 
de despesas e impostos. 
II – A condenação nos valores referidos, 
não constitui ofensa aos princípios 
fundamentais de ordem pública do Estado 
Português, nem ofende qualquer princípio 
fundamental do ordenamento jurídico-
privado nacional. 

Agravo nº 4490/04 – 5ª Secção 
Data – 11/10/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4443 
Arresto de crédito cuja existência é 
negada pelo credor. 
Sumário 
No caso de o credor negar a existência de 
crédito objecto de arresto, deve ser seguido 
o procedimento previsto no art. 858º do 
Código de Processo Civil. 

Agravo nº 4344/04 – 5ª Secção 
Data – 11/10/2004 
Marques Peixoto 

 
 
4444 
Petição da herança. 
Sumário 
A acção de petição de herança não pode ser 
exercida pelo cabeça de casal contra 
usufrutuário-legatário, relativamente a um 
prédio que estivesse já em poder deste. 

Apelação nº 3747/04 – 5ª Secção 
Data – 11/10/2004 
Pinto Ferreira 

 
 

4445 
Contrato-promessa, simulação, prova 
testemunhal, provas. 
Sumário 
I – A nulidade do negócio simulado pode 
ser arguida pelos próprios simuladores, 
mesmo que se trate de simulação 
fraudulenta. 
II – Os simuladores podem provar o acordo 
simulatório e o negócio dissimulado por 
outros meios de prova que não a prova 
testemunhal – nº 2 do artigo 394 do Código 
Civil. 
III – Este normativo, todavia, não impede 
que os simuladores façam uso de 
testemunhas para prova, quer do pacto 
simulatório, quer do negócio dissimulado, 
se houver um começo de prova por escrito, 
que torne verosímil os factos alegados que a 
prova testemunhal visa complementar. 
IV – Se os autores não recorreram da 
decisão que admitiu a produção de prova 
testemunhal a um quesito relacionado com 
factos pertinentes à prova da simulação do 
contrato, não podem em recurso da decisão 
final questionar a admissibilidade de tal 
meio de prova. 

Apelação nº 4453/04 – 5ª Secção 
Data – 18/10/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4446 
Falência, despacho liminar, causa de 
pedir. 
Sumário 
I – O convite ao aperfeiçoamento previsto 
no nº 3 do artigo 508 do Código de 
Processo Civil exige que se tenha alegado 
um núcleo mínimo de factos susceptíveis de 
integrar e identificar a causa de pedir e o 
pedido. 
II – Na realidade, só perante a alegação 
desse “núcleo mínimo” se pode falar em 
aperfeiçoamento de insuficiência ou 
imprecisão na exposição de matéria de facto 
alegada. 
III – A mera enunciação, por diversas 
formas e repetidamente, da previsão legal, 
isto é, do enunciado normativo não integra 
verdadeira alegação de matéria de facto. 

Agravo nº 4293/04 – 5ª Secção 
Data – 18/10/2004 
Cunha Barbosa 
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4447 
Arrendamento, transmissão de direitos, 
actualização de renda, renda 
condicionada. 
Sumário 
Em caso de transmissão do direito ao 
arrendamento, passando a vigorar o regime 
de renda condicionada, se o novo titular 
discorda do montante da renda, proposto 
por escrito pelo senhorio, e não contrapuser, 
também por escrito, no prazo de 15 dias, 
qual o montante da renda que entende ser o 
devido, considera-se que aceitou, 
tacitamente, o valor indicado. 

Apelação nº 2571/04 – 5ª Secção 
Data – 18/10/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4448 
Contrato-promessa, interpretação, 
declaração negocial, fixação de prazo, 
resolução. 
Sumário 
I – Se as partes denominam certo acordo de 
vontades de “Contrato-Promessa de Cessão 
de Quotas” e nele inseriram cláusulas que, 
interpretadas por um declaratário normal, 
permitem concluir que foi esse tipo 
contratual que visaram e, nessa 
conformidade as partes actuaram até à 
resolução do contrato promovida por uma 
delas, não é ajustado invocar a nulidade do 
contrato, por indeterminabilidade do 
respectivo objecto, pretendendo confundi-lo 
com um contrato de trespasse. 
II – Se no contrato não foi convencionado 
qualquer prazo para a celebração da 
escritura, nem a quem incumbia a 
respectiva marcação e as partes não estão 
de acordo quanto à data da marcação da 
escritura, teriam que requerer ao Tribunal a 
fixação de prazo, não só pela natureza da 
prestação em causa, como também por 
força dos usos, em função do tipo contratual 
em apreço. 
III – Se o contrato-promessa for resolvido 
pelos promitentes-cedentes, 
injustificadamente, por não haver mora dos 
promitentes-cessionários, a resolução do 
contrato tem de ser interpretada como 
definitiva manifestação de vontade de não 
cumprir o contrato prometido, legitimando 
os promitentes-cessionários a reclamarem a 

devolução do sinal prestado, em singelo, 
por assim o terem requerido em sede 
reconvencional. 

Apelação nº 5146/04 – 5ª Secção 
Data – 18/10/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4449 (Texto integral) 
Casa de morada de família, divórcio, 
habitação social, transmissão do 
arrendamento. 
Sumário 
I – Aos arrendamentos de casas de 
habitação social só é aplicável o regime do 
arrendamento urbano – RAU – 
subsidiariamente e na medida em que a sua 
natureza for compatível com o regime do 
arrendamento vinculístico. 
II – Cumpre o objectivo de proporcionar 
aos mais desfavorecidos alojamento, a 
permanência em casas de habitação social, 
arrendadas pelo Estado, ou pelas autarquias, 
daqueles a quem, em paridade com o 
Regime do Arrendamento Urbano, 
poderiam ver para si transmitido o direito 
ao arrendamento. 
III – O normativo do artigo 84 do Regime 
do Arrendamento Urbano, acerca do destino 
da casa de morada de família após o 
divórcio, é compatível com o regime 
especial do arrendamento de habitação 
social. 

Apelação nº 5457/04 – 5ª Secção 
Data – 25/10/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4450 
Embargos de executado, caução, conta 
do processo, juros, litigância de má fé, 
indemnização. 
Sumário 
I – Na conta final do processo devem ser 
incluídos os “interesses vencidos”. 
II – Havendo prestação de caução por 
depósito de dinheiro, o pagamento do que 
for devido, pelo responsável pelo 
pagamento das custas, inclui os juros 
vencidos reportados à data da remessa do 
processo à conta e não à data da realização 
do depósito. 
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III – Não deve ser incluída na conta final do 
processo a indemnização devida por 
condenação por litigância de má-fé. 

Agravo nº 2361/04 – 5ª Secção 
Data – 25/10/2004 
Marques Pereira 

 
 
4451 
Execução de sentença, suspensão da 
instância, poder vinculado. 
Sumário 
I – A suspensão da instância, por depender 
da verificação de condicionalismo legal, 
não exprime poder discricionário do juiz, 
mas sim vinculado. 
II – Em processo executivo não constitui 
fundamento para a suspensão da instância a 
invocação de causa prejudicial. 

Agravo nº 5246/04 – 5ª Secção 
Data – 25/10/2004 
Sousa Lameira 

 
 
4452 
Expropriação. Terreno classificado no 
PDM como sendo “área não urbana”, 
mas não colocado em RAN ou REN. 
Sumário 
Um terreno considerado no PDM como 
“Área não urbana”, servido apenas por um 
caminho em terra batida, deve ser 
considerado como “Solo apto para outros 
fins”. Tal não impede que, na respectiva 
avaliação se possa ter em consideração 
factores ou circunstâncias objectivas que 
possam influir na sua avaliação perante o 
mercado (art. 26º nº 1 do CE 91), 
designadamente o facto de o referido 
terreno não estar situado em área RAN ou 
REN e estar perto de aglomerado 
populacional, o que lhe dá um potencial de 
aptidão de edificabilidade, ao qual o 
mercado reage positivamente, elevando o 
seu valor muito para além do decorrente das 
meras produções agrícolas ou florestais que 
nele possam ter assento. 

Apelação nº 3921/04 – 5ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Cunha Barbosa 

 
 
 
 

4453 
Alteração, matéria de facto, 
fundamentação, anulação de julgamento. 
Sumário 
I – A impugnação da decisão sobre a 
matéria de facto controvertida, sob pena de 
rejeição, deve indicar os concretos pontos 
de facto incorrectamente julgados e os 
meios probatórios produzidos que 
sustentam tal incorrecção. 
II – A análise crítica das provas não se 
satisfaz com a mera indicação concreta dos 
meios de prova, antes exige que o juiz refira 
qual a motivação que determinou a 
relevância para a formação da sua 
convicção. 
III – A contradição existente entre pontos 
da matéria de facto, considerados 
simultaneamente provados, determina a 
anulação do julgamento que já não a 
nulidade de sentença. 

Apelação nº 3939/04 – 5ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Cunha Barbosa 

 
 
4454 
Apoio judiciário, patrono escolhido pelo 
requerente, interrupção de prazo. 
Sumário 
O pedido de apoio judiciário em que se 
inclui a dispensa de pagamento de 
honorários a patrono escolhido pelo 
Requerente opera a interrupção do prazo 
previsto no art. 25º nº 4 da Lei nº 30-
E/2000, de 20 de Dezembro, reiniciando-se 
o prazo, assim interrompido, a partir da 
notificação ao respectivo patrono do 
deferimento da pretensão de quem 
requerera o apoio judiciário. 

Agravo nº 4746/04 – 5ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4455 
Falência, salários em atraso, privilégios, 
direitos fundamentais, colisão de direitos, 
graduação de créditos. 
Sumário 
I – A afirmação de que a mora, ou 
incumprimento da retribuição salarial, por 
parte da entidade empregadora, por não ser 
conhecida da generalidade dos credores, 
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pode “surpreendê-los”, no momento em que 
exercem o seu direito de reclamação 
creditória e, por isso, constitui um “ónus 
oculto” é insustentável. 
II – O princípio constitucional da igualdade 
– artº 13 da C.R. – não desprotege os 
trabalhadores com salários em atraso, sob 
pena de conceder um injustificado 
“privilégio”, lá onde mais protecção se 
justifica, quando existe uma situação 
socialmente dramática, intolerável num 
estado de direito, qual seja a de não se dotar 
de garantia sólida e exequível o direito à 
retribuição salarial, tutelando-o com sólida 
armadura jurídica. 
III – Estando em causa direitos 
fundamentais colidentes; como sejam o 
princípio de confiança, ínsito no estado de 
direito, e o direito ao salário, representando 
este um valor mais relevante que 
aqueloutro, por contender com o 
indeclinável direito a uma vida digna e ter, 
mais que natureza patrimonial, uma 
insofismável natureza alimentar, visando a 
subsistência pessoal, é este que deve 
prevalecer, numa hierarquia de normas 
constitucionais. 
IV – Gozando os créditos laborais, em 
sentido amplo, de privilégio imobiliário 
geral e especial, prevalecem sobre os 
créditos garantidos, quer por hipoteca 
voluntária, quer, sobre os garantidos por 
penhor mercantil, em consideração da 
prevalência daqueles créditos, como 
direitos fundamentais que reclamam tutela 
superior, sobre créditos de expressão 
puramente pecuniária. 

Apelação nº 5436/04 – 5ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4456 
Providência cautelar, letra de câmbio, 
falsidade, execução. 
Sumário 
I – No domínio cambiário vigoram os 
princípios da literalidade – segundo o qual a 
mera inspecção do título deve demonstrar a 
constituição da obrigação e os respectivos 
obrigados; o da abstracção, segundo o qual, 
a letra ou a livrança é independente da 
obrigação subjacente ou da causa do débito; 
o da independência recíproca das várias 

obrigações contidas no título, cuja nulidade 
não é comunicável; o da autonomia, 
segundo o qual o portador tem o direito do 
credor originário e, finalmente, o princípio 
da incorporação, segundo o qual são uma 
identidade a obrigação e o título que a 
exprime. 
II – Por isso, não se pode considerar, que 
ante a mera invocação da falsidade de uma 
letra, alegadamente aceite pelo requerente 
de procedimento cautelar comum, este 
requeira que se obste a que o título seja 
dado à execução, já que tal pretensão está 
em oposição com a natureza jurídica desse 
título – face, também aos princípios da 
presunção da boa-fé do portador e à regra 
da livre transmissão, nos termos da LULL. 
III – Mesmo após a Reforma do Código de 
Processo Civil continua a ser inviável a 
pretensão de suspensão da acção executiva 
com base em alegada causa prejudicial, 
mormente, processo-crime. 

Agravo nº 5493/04 – 5ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4457 
Hipoteca legal do Instituto de Gestão 
Financeira da Segurança Social, 
graduação de créditos. 
Sumário 
Ao aludir apenas do art. 152º do 
C.P.E.R.E.F. à extinção dos privilégios 
creditórios do Estado, autarquias locais e 
instituições de segurança social, o 
legislador não quis incluir nessa extinção as 
garantias derivadas de hipotecas legais, que 
embora resultem imediatamente da lei, 
carecem de posterior constituição através 
do registo, com a consequente 
oponibilidade relativamente a terceiros – 
art.s 5º e 7º do Código de Registo Predial. 

Apelação nº 3537/04 – 5ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Marques Peixoto 
(Com declaração de voto) 

 
 
4458 
Inspecção ao local. 
Sumário 
A inspecção ao local é um meio de prova 
que se caracteriza pela sua oficiosidade, só 
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tendo lugar quando o tribunal a julgue 
conveniente para a formação da sua 
convicção, requisito este de cariz positivo. 

Apelação nº 3195/04 – 5ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Pinto Ferreira 

 
 
4459 
Embargos de terceiro, citação, 
formalidades, prazos, oposição. 
Sumário 
I – Não sendo a citação postal realizada na 
pessoa do citando, mas na de terceira 
pessoa, incumbe ao Tribunal cumprir 
“formalidade complementar da citação”, 
através do envio de carta, agora registada, 
ao citando, em que se lhe comunica que a 
citação se considera realizada na data em 
que o terceiro a recebeu, comunicando (ao 
citando), novamente, os elementos 
essenciais previsto no artº 235 do Código 
de Processo Civil, acrescido da indicação 
da pessoa em quem o acto foi realizado. 
II – Tal procedimento destina-se a 
confirmar a citação já realizada, pelo que o 
envio e remessa da carta confirmatória não 
suspende o prazo que começou a contar-se, 
nos termos referidos em I), que não foi 
suspenso. 

Agravo nº 4469/04 – 5ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Pinto Ferreira 

 
4460 
Petição inicial, ineptidão, causa de pedir 
em acção de condenação. 
Sumário 
É inepta a petição inicial formulada em 
acção de condenação assente em factos que 
ainda se não verificaram, porque a causa de 
pedir numa acção de 
condenação/indemnização não pode 
assentar numa eventualidade, num 
acontecimento previsível, numa hipótese, 
mas antes em factos concretos já 
verificados. 
A causa de pedir nas acções de condenação 
derivadas na violação de direitos reside nos 
factos concretos já verificados, que 
integram a lesão ou ofensa desses direitos. 

Agravo nº 4955/04 – 5ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Pinto Ferreira 

4461 
Arrendamento comercial, falta de forma, 
nulidade, risco pelo perecimento. 
Sumário 
Se vier a ser declarado nulo o contrato de 
arrendamento comercial de um locado por 
inobservância da forma legal, nem por isso 
será obrigado o senhorio a devolver os 
montantes recebidos a título de rendas. 
Os montantes recebidos pelo senhorio 
continuam a corresponder à contrapartida 
do gozo proporcionado enquanto o contrato 
não foi declarado nulo, ou seja, como 
contrapartida ao gozo da coisa por um 
possuidor de boa fé. 
Como a declaração de nulidade do contrato 
tem efeitos retroactivos, o período de 
ocupação do imóvel deixa de estar 
abrangida pela responsabilidade contratual. 
Assim, no caso de perecimento da coisa, o 
dono do prédio apenas conseguirá ser 
indemnizado se conseguir provar que o 
perecimento veio a ocorrer por culpa do 
possuidor, já que se passou a estar, 
retroactivamente, no domínio da 
responsabilidade extracontratual – art. 
1269º do CC. 

Apelação nº 5901/04 – 5ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Sousa Lameira 

 
 
4462 
Falência, indeferimento liminar. 
Sumário 
I – Não deve ser indeferida liminarmente a 
petição inicial falimentar, apesar do 
requerente alegar insuficiente base factual 
no que respeita aos pressupostos de que 
depende tal declaração. 
II – Essa omissão, por não revelar 
“manifesta improcedência” da pretensão, 
deve ser suprida mediante convite ao 
aperfeiçoamento da petição ou 
requerimento inicial. 

Agravo nº 4952/04 – 5ª Secção 
Data – 15/11/2004 
Fernandes do Vale 

 
 
4463 (Texto integral) 
Arresto, segredo profissional, 
funcionário bancário, princípio da 
proporcionalidade. 
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Sumário 
I – Se certa testemunha, funcionário de um 
banco, invoca o segredo bancário, para não 
depor acerca de factos que teve por 
conhecimento, por causa do exercício das 
suas funções, cumpre ao Tribunal decidir se 
tal pretensão deve ser atendida. 
II – A decisão envolve a ponderação de 
interesses conflituantes, legalmente 
tutelados, à luz de critérios que fazem apelo 
ao princípio da proporcionalidade. 
III – Entre o interesse público, relacionado 
com o segredo bancário, e o interesse 
privado – prova de certos factos alegados 
por requerente de arresto – deve ser 
conferida prevalência e protecção ao 
segredo bancário. 

Agravo nº 5278/04 – 5ª Secção 
Data – 15/11/2004 
Jorge Vilaça 

 
 
4464 
Contrato de arrendamento, contrato 
verbal, nulidade, despejo imediato. 
Sumário 
I – Um contrato de arrendamento 
habitacional, celebrado na vigência do 
RAU, verbalmente, não é nulo por falta de 
forma. 
II – A exigência legal de documento escrito 
titulando o contrato, constitui formalidade 
“ad probationem” e não “ad substantiam”. 
III – Mesmo que de nulidade se tratasse não 
poderia ela ser, oficiosamente, conhecida 
pelo Tribunal. 
IV – Se a arrendatária, após a pertinente 
notificação, não responde no processo 
incidental de despejo imediato – por falta 
de pagamento de rendas vencidas na 
pendência da acção – deve ser, de imediato 
decretado o despejo. 

Agravo nº 5301/04 – 5ª Secção 
Data – 15/11/2004 
Jorge Vilaça 

 
 
4465 
Execução, penhora, extinção da 
instância, impossibilidade superveniente, 
custas. 
Sumário 

I – A inutilidade e a impossibilidade 
superveniente da lide constituem causas de 
extinção da instância executiva. 
II – Deve ser deferido o pedido do 
exequente, de extinção da instância 
executiva, por impossibilidade 
superveniente da lide, se, depois de 
frustradas as suas reiteradas diligências com 
vista à penhora de bens do devedor, tal se 
mostra inviável, por inexistência de bens 
penhoráveis. 
III – Na hipótese referida em II), as custas 
devem ser suportadas, não pelo exequente a 
quem o facto não é imputável, mas pelo 
devedor. 

Agravo nº 5216/04 – 5ª Secção 
Data – 15/11/2004 
Pinto Ferreira 

 
 
4466 
Execução, embargos de executado, bens 
comuns do casal, penhora, citação, 
cônjuge, omissão. 
Sumário 
Se o exequente, ao nomear à penhora bens 
comuns do casal, não tiver pedido, nesse 
acto, a citação do cônjuge do executado 
[não demandado na acção executiva] nos 
termos do art. 825, nº 1, do CPC, nem por 
isso, perde o direito de requerer tal citação, 
no mesmo processo, ulteriormente. 

Agravo nº 2891/04 – 5ª Secção 
Data – 15/11/2004 
Rafael Arranja 

 
 
4467 
Associação, isenção de custas. 
Sumário 
I – Uma associação privada sem fins 
lucrativos está isenta de custos, mesmo 
após o início de vigência do Decreto-Lei nº 
324/03 de 27 de Setembro. 
II – Tal diploma apenas revogou a isenção 
de pagamento de custas de que gozavam o 
Estado e entidades públicas. 

Agravo nº 5266/04 – 5ª Secção 
Data – 15/11/2004 
Rafael Arranja 
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4468 
Crédito ao consumo, compra e venda, 
embargos de executado, união de 
contratos. 
Sumário 
I – Na compra de bens de consumo, com 
recurso à obtenção de crédito, existe um 
nexo funcional entre ambos os contratos, se 
foi por causa do contrato de compra e venda 
que o comprador obteve o financiamento 
necessário à aquisição do bem. 
II – Os dois contratos – compra e venda e 
mútuo – apesar de distintos, não são 
autónomos, dada a finalidade económica 
que lhes é, intrinsecamente, comum. 
III – Por via de tal finalidade económica 
comum, existe uma subordinação entre os 
tipos contratuais que faz com que as 
vicissitudes do contrato principal – a 
compra e venda – se repercuta no contrato 
subordinado – o mútuo. 
IV – Se o contrato de compra e venda for 
resolvido pelo comprador, tal resolução, 
sendo fundada, produz efeitos no contrato 
de crédito, fixando o mutuário/comprador 
exonerado do pagamento das prestações 
acordadas com a entidade mutuante. 

Apelação nº 5179/04 – 5ª Secção 
Data – 22/11/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4469 
Marcas, imitação, registo, recusa, 
confusão. 
Sumário 
I – A imitação de marca existe, não apenas 
se o consumidor, mediamente informado e 
conhecedor, puder confundi-la, por 
semelhança com outra já existente no 
mercado, mas também se houver risco de 
associação a marca anteriormente registada, 
sobretudo se se tratar de produtos afins. 
II – No juízo a fazer acerca da imitação, no 
lato sentido que o conceito é acolhido no 
artº 193 do C.P.I. de 1995, deve ter-se em 
conta uma impressão de conjunto e não de 
pormenor das marcas ou produtos, sendo 
relevantes os elementos que, 
essencialmente, as distinguem por serem os 
dominantes. 
III – Há risco de associação entre as marcas 
nominativas “Dossier do Estudante”, já 

registada, e “Dossier do Professor” para a 
qual foi requerida a protecção registral. 

Apelação nº 5899/04 – 5ª Secção 
Data – 22/11/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4470 
Contrato de seguro, acidente, pessoal, 
contrato de adesão, dever de informar, 
nulidade. 
Sumário 
I – Um contrato de seguro de acidentes 
pessoais, se uma certa cláusula não foi 
comunicada, nem esclarecida ao segurado, 
não pode ela valer por enfermar de 
nulidade. 
II – Tal nulidade restringe-se, unicamente, a 
tal cláusula não acarretando a nulidade de 
todo o contrato. 
III – Nos contratos de adesão – como é o 
referido em I) – incumbe à seguradora o 
ónus de provar que cumpriu o dever de 
informar o clausulado ao tomador do 
seguro. 

Apelação nº 4928/04 – 5ª Secção 
Data – 22/11/2004 
Pinto Ferreira 

 
 
4471 
Regulação do poder paternal, alimentos, 
menor, alimentos devidos a menores. 
Sumário 
I – Se a sentença que regulou o exercício do 
poder paternal não fixou, a cargo de 
qualquer dos progenitores do menor, a 
obrigação de prestar alimentos, não pode o 
outro requerer ao tribunal tal fixação e que 
a prestação seja, desde logo, suportada pelo 
Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a 
Menores. 
II – A responsabilidade de tal Fundo, só 
surge em caso de incumprimento da 
prestação a cargo do devedor, verificados 
os demais requisitos legais. 

Agravo nº 6261/04 – 5ª Secção 
Data – 29/11/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4472 
Acidente de viação, acidente de trabalho, 
retribuição, salário, indemnização. 
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Sumário 
I – Sendo um acidente , a um tempo, de 
viação e de trabalho são devidas ao lesado 
duas indemnizações que, todavia, são 
inacumuláveis, face aos diversos critérios 
que presidem à sua fixação e à natureza dos 
danos que visam ressarcir. 
II – Se a seguradora do acidente de 
trabalho, ou a entidade patronal do 
trabalhador acidentado, não intervier na 
acção intentada pelo lesado no Tribunal 
comum, a reclamar o pagamento das 
prestações infortunísticas, já pagas, e se o 
lesado ainda não optou pelo recebimento de 
qualquer das indemnizações, nada poderá 
ser descontado, na indemnização a arbitrar, 
no tribunal comum, por perda de 
capacidade de ganho. 
III – Na retribuição auferida pelo lesado, 
para cálculo da indemnização devida por 
danos patrimoniais, deve ser contemplada a 
retribuição auferida da sua entidade 
patronal, assim como os proventos que o 
lesado recebia de actividade profissional 
exercida por conta própria. 

Apelação nº 6257/04 – 5ª Secção 
Data – 29/11/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4473 
Embargos de executado, cessão de quota, 
erro, anulabilidade, confirmação, 
caducidade. 
Sumário 
I – A anulabilidade de um negócio jurídico 
de cessão de quota de uma sociedade pode 
ser arguida pelo adquirente, com base em 
erro que viciou a sua vontade, dentro do 
ano subsequente à cessação do vício. 
II – Tendo tal aquisição sido consumada, 
em 1990, e não tendo o preço sido pago, 
não se extinguiu aquele prazo, apesar da 
invocação do erro ter ocorrido cerca de 10 
anos depois. 
III – Todavia, tal anulabilidade é 
ininvocável pelo errante, por o negócio se 
ter por confirmado, se o adquirente da quota 
entrou a administrar a sociedade, logo em 
1990 e, desde aí, tomou conhecimento das 
circunstâncias económico-financeiras da 
sociedade – que serviam de fundamento ao 
alegado erro que viciou a sua vontade 
negocial – e sempre se comprometeu a 

pagar o preço em dívida pela aquisição da 
quota social. 
IV – Revelando tal procedimento 
confirmação do negócio anulável, sanado 
ficou o vício da anulabilidade, tendo 
caducado o direito pretendido exercer pela 
via dos embargos de executado. 

Apelação nº 2541/04 – 5ª Secção 
Data – 29/11/2004 
Orlando Nascimento 

 
 
4474 
Contrato de arrendamento, abandono, 
deterioração. 
Sumário 
I – Se por falta de realização de obras, da 
responsabilidade do senhorio, o 
arrendatário se vê forçado, pelo estado de 
degradação do 1º andar arrendado, a viver 
num anexo, que faz parte do locado, não se 
pode considerar que haja falta de residência 
permanente, ou abandono do prédio 
arrendado. 
II – Se não se provou que a permanência de 
cães dos locatários, no 1º andar, causou 
deteriorações consideráveis, tal facto não 
pode fundamentar o pedido de resolução do 
contrato. 

Apelação nº 2730/04 – 5ª Secção 
Data – 29/11/2004 
Orlando Nascimento 

 
 
4475 
Falência, valor, liquidação. 
Sumário 
I – Não deve ser declarada a falência de 
uma sociedade por quotas – micro empresa 
– apesar de ter dívidas ao requerente, no 
valor alegado de 16.000,00 €, e aos seus 
trabalhadores, se o seu valor de liquidação e 
de 4.244,18 € e o valor de continuidade e de 
30.469,95 € e, nos exercícios de 2000 e 
2001, apresentou resultados líquidos 
positivos e, em 2002 um lucro tributável de 
16.885,32 €. 
II – Tal situação financeira permite 
considerá-la economicamente viável. 

Apelação nº 5464/04 – 5ª Secção 
Data – 29/11/2004 
Pinto Ferreira 
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4476 
Contrato de seguro, crédito, 
agravamento, omissão, responsabilidade, 
seguradora, validade. 
Sumário 
I – O artigo 440 do Código Comercial que 
sanciona o segurado, que não comunica à 
seguradora, no prazo de 8 dias, a existência 
do sinistro, com responsabilidade por 
perdas e danos, causais de tal omissão é de 
natureza imperativa. 
II – Tal imperatividade não pode ser 
afastada pela seguradora, invocando o 
princípio da liberdade contratual, mediante 
a estipulação de uma cláusula que sanciona 
a omissão do segurado com a exclusão da 
cobertura do sinistro. 
III – Tal cláusula, por violar o citado 
normativo do Código Comercial, é nula. 

Apelação nº 5487/04 – 5ª Secção 
Data – 29/11/2004 
Rafael Arranja 

 
 
4477 
Inventário, resolução provisória de 
questões ou sua remessa para os meios 
comuns. 
Sumário 
O inventário e a consequente partilha de 
bens deve reflectir e ser o espelho de todos 
os bens deixados pelo de cujus, e sua 
identificação cabal e total, sem margem 
para dúvidas e indicação precisa dos 
membros interessados, sob pena de se 
subverter completamente o seu fim. 
Quando a complexidade da matéria de facto 
subjacente à questão a dirimir torne 
inconveniente a decisão incidental no 
inventário por implicar redução das 
garantias das partes nos termos do art. 
1336º, deve o Juiz remeter os interessados 
para os meios comuns. Pode no entanto o 
Juiz optar por decidir provisoriamente as 
questões no inventário, por meio de 
resolução provisória (com vista a evitarem-
se maiores prejuízos, perda ou deterioração 
de bens) enquanto tais questões não forem 
julgadas definitivamente nas acções 
competentes. 

Agravo nº 6460/04 – 5ª Secção 
Data – 06/12/2004 
Caimoto Jácome 

 

4478 
Sigilo bancário. 
Sumário 
I – Há conflito de interesses, entre o dever 
de sigilo bancário e o da descoberta da 
verdade material, em processo judicial, se 
este contender com aquele. 
II – Havendo que ponderar entre o 
interesse, público ou colectivo, do regular 
funcionamento da actividade bancária, e o 
interesse privado/pessoal – na prova de 
eventual crédito do autor – com recurso a 
informações cobertas pelo sigilo dos 
Bancos – deve prevalecer o dever de sigilo 
bancário. 

Quebra de sigilo bancário nº 
6476/04 – 5ª Secção 
Data – 06/12/2004 
Caimoto Jácome 

 
 
4479 
Compensação, crédito, salário, reforma, 
depósito bancário, indemnização. 
Sumário 
I – Na vigência de contrato de trabalho a 
compensação de créditos, entre a entidade 
empregadora – no caso um Banco – e um 
seu empregado que aí tem aberta conta, 
onde é depositado o salário, não é 
legalmente admissível. 
II – Cessada a relação laboral, já não 
existindo qualquer liame contratual, nem a 
situação de subordinação jurídica, a razão 
de ser da incompensabilidade, por parte do 
ex-empregador cessa, por não estarem 
presentes os motivos que a justificam. 
III – Assim, o Banco credor (cambiário) do 
seu ex-empregado, agora reformado, pode 
compensar o seu crédito, à custa da retirada 
de dinheiro da conta de depósitos à ordem, 
sedeada no Banco, mesmo que o dinheiro aí 
existente provenha, em parte, da reforma 
que aufere, desde que não paga pelo 
compensante, sobretudo, se a retirada 
mensal não exceder 1/3 do valor da 
reforma. 
IV – Se o Banco avisa, atempadamente, o 
seu ex-trabalhador que procederá à 
compensação, na fracção referida em III), e 
o devedor saca cheques que deixam a 
descoberto a sua conta, não à ilicitude do 
Banco, que, por isso, não deve ser 
condenado a indemnizar por danos não 
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patrimoniais, nem a restituir os montantes 
compensados. 

Apelação nº 6381/04 – 5ª Secção 
Data – 06/12/2004 
Fonseca Ramos 

 
 
4480 
Execução específica de contrato 
promessa, inexistência de propriedade 
horizontal de fracção. 
Sumário 
Não é possível a execução específica de um 
contrato promessa de compra e venda de 
um espaço físico parte de um imóvel ainda 
não submetido à constituição de 
propriedade horizontal, enquanto esta não 
estiver constituída. 

Apelação nº 4691/04 – 5ª Secção 
Data – 06/12/2004 
Pinto Ferreira 

 
4481 
Associação, instituição privada de 
solidariedade social, estatutos, norma 
imperativa, nulidade. 
Sumário 
I – A Constituição da República consagra o 
princípio da autonomia associativa e da 
auto-regulação das associações sem fim 
lucrativo. 
II – Tal direito de auto-regulação não é 
absoluto, devendo os estatutos de tais 
entidades, sob pena de nulidade, observar 
preceitos cogentes da lei, seja da lei geral – 
Código Civil – seja, como no caso das 
instituições privadas de solidariedade social 
– o quadro legal definido do DL nº 119/83, 
de 25 de Fevereiro. 
III – Os estatutos de tais entidades devem 
observar o regime legal imperativo, no que 
respeita à constituição, organização, 
funcionamento, aquisição e perda da 
qualidade de associado, e extinção da 
associação. 
IV – A existência de cláusula genérica, nos 
Estatutos, dispondo que em caso de 
omissão de normas do regime legal 
imperativo, se aplicam “as disposições 
legais aplicáveis” não tem a virtualidade de 
obstar à referida nulidade. 

Apelação nº 6410/04 – 5ª Secção 
Data – 13/12/2004 
Fonseca Ramos 

4482 
Embargos de executado, livrança, 
validade, título. 
Sumário 
Se as partes convencionaram em, 
14/4/1999, para garantia de cumprimento de 
um contrato de locação financeira 
estipulado em escudos, a entrega de uma 
livrança em branco, [entregue pelo devedor 
ao credor em pleno período de transição do 
escudo para o euro], para garantia de 
cumprimento de um contrato de locação 
financeira estipulado em escudos, e se a 
livrança foi preenchida em escudos, na data 
da emissão e do vencimento, quando a 
moeda com curso legal em Portugal já era o 
euro, esse facto não retira validade ao título, 
em homenagem ao princípio da estabilidade 
ou continuidade dos contratos, que 
salvaguarda a introdução de uma nova 
moeda. 

Apelação nº 5096/04 – 5ª Secção 
Data – 20/12/2004 
Cunha Barbosa 

 
 
4483 
Estado, contrato de empreitada, 
competência material. 
Sumário 
I – O Tribunal comum é o competente, em 
razão da matéria, para conhecer da acção 
em que é demandado, no âmbito de acção 
de responsabilidade civil por danos 
causados na execução de uma empreitada 
adjudicada a um particular. 
II – O direito invocado pelos lesados é um 
direito privado e o Estado responde, ante 
eles, em paridade, tal como o faria um 
particular que fosse responsabilizado por 
danos causados a terceiros. 

Agravo nº 6107/04 – 5ª Secção 
Data – 20/12/2004 
Fernandes do Vale 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4484 
Execução de sentença, liquidação, ALD, 
incumprimento. 
Sumário 
I – Se a sentença que declara resolvido, por 
incumprimento do locatário, um contrato de 
ALD condena o Réu, no que se liquidar em 
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execução de sentença - “a título de 
indemnização pelo prejuízo e encargos 
suportados directamente com a resolução 
contratual” -, não pode o pedido a liquidar 
equivaler a condenação em tudo igual às 
prestações devidas, como se o contrato 
tivesse sido pontual e integralmente 
cumprido. 
II – Aquela expressão – que delimita o 
âmbito da liquidação – não abrange todos 
os prejuízos e encargos que dimanam do 
incumprimento. 

Apelação nº 5954/04 – 5ª Secção 
Data – 20/12/2004 
Pinto Ferreira 

 
 
4485 
Alimentos a menores, alteração. 
Sumário 

I – Na fixação definitiva de alimentos a 
menores, os alimentos são devidos desde a 
propositura da acção, mesmo que hajam já 
sido fixados alimentos provisórios e estes 
tenham já sido pagos. (No entanto, se a 
prestação definitiva vier a ser fixada em 
montante inferior à prestação provisória não 
há lugar a devolução do excesso – artºs 
2006º e 2007º do CC.) 
II – No caso de haver pedido de alteração 
de alimentos definitivos, estes são também 
devidos a partir da propositura da acção de 
alteração, e não apenas a partir do momento 
em que transite em julgado a nova decisão 
que fixe alimentos em montante superior. – 
art. 2006º do CC.) 

Apelação nº 6599/04 – 5ª Secção 
Data – 20/12/2004 
Sousa Lameira 
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1ª Secção Criminal 
 
 
4486 
Ilícito de mera ordenação social, 
impugnação. 
Sumário 
Em processo de contra-ordenação, o juiz 
não pode rejeitar o recurso de impugnação 
por falta de conclusões, sem que 
previamente convide o recorrente a 
apresentá-las. 

Rec. Penal nº 1145/04 – 1ª Secção 
Data – 26/05/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4487 (Texto integral) 
Ofensa à integridade física, erro na 
execução. 
Sumário 
Deve ser condenado pelo crime projectado 
(ofensa à integridade física simples) e não 
pelo crime cometido (ofensa à integridade 
física grave) o arguido que, ao pretender dar 
uma bofetada na ofendida atinge 
gravemente na cara com um prato que 
aquela interpôs entre si e a mão do arguido. 

Rec. Penal nº 2246/04 – 1ª Secção 
Data – 23/06/2004 
Élia São Pedro 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4488 
Recurso, motivação, conclusões, 
despacho de aperfeiçoamento. 
Sumário 
I – O recurso não pode ser rejeitado, com 
fundamento na deficiência das conclusões 
sem que ao recorrente seja facultada a 
oportunidade de suprir as deficiências. 
II – Quando as deficiências ocorram na 
motivação do recurso, não há lugar a 
despacho de aperfeiçoamento, pois tal 
equivaleria à concessão de novo prazo para 
recorrer. 

Rec. Penal nº 2455/04 – 1ª Secção 
Data – 23/06/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
 
 

 
 
4489 (Texto integral) 
Corrupção, dispensa de pena. 
Sumário 
I – Comete o crime de corrupção passiva o 
polícia municipal que solicita ao 
encarregado de uma obra de construção 
civil o pagamento de determinada 
importância monetária, a fim de não 
levantar o auto de contraordenação pela 
prática de ilícito daquela natureza. 
II – O crime consuma-se no momento em 
que devia ter levantado o auto de notícia. 
III – Se o auto não foi levantado, o facto de 
a importância solicitada não ter sido paga 
dá direito à dispensa de pena. 

Rec. Penal nº 2108/04 – 1ª Secção 
Data – 30/06/2004 
Manuel Braz 

 
 
4490 
Princípio da livre apreciação da prova. 
Sumário 
I – Salvo quando a lei dispuser em 
contrário, a prova é apreciada segundo as 
regras da experiência e a livre convicção do 
julgador e é no equilíbrio destas duas 
vertentes (as regras da experiência e a livre 
convicção do julgador) que a prova há-de 
ser apreciada. 
II – A convicção do juiz não deverá ser 
puramente subjectiva, emocional e, 
portanto, imotivável, mas há-de ser sempre 
uma convicção pessoal, até porque nela 
desempenham um papel de relevo não só a 
actividade cognitiva, mas também 
elementos racionalmente não explicáveis. 

Rec. Penal nº 2950/04 – 1ª Secção 
Data – 14/07/2004 
Borges Martins 

 
 
4491 
Condução sob o efeito de álcool, 
suspensão da execução da pena. 
Sumário 
Não é de suspender a pena de prisão 
aplicada ao arguido pela prática do crime de 
condução de veículo motorizado sob o 
efeito de álcool, se anteriormente já tinha 
sido condenado por duas vezes pela prática 
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do mesmo crime, a primeira em pena de 
multa e a segunda na pena de prisão com 
execução suspensa, tendo sido no decurso 
desta que cometeu o terceiro crime. 

Rec. Penal nº 2394/04 – 1ª Secção 
Data – 14/07/2004 
Manuel Braz 

 
 
4492 
Roubo, declaração do arguido, 
convolação, medida da pena. 
Sumário 
I – As declarações do arguido ou co-
arguido são um meio de prova como os 
demais, ainda que, pelas especificidades da 
sua natureza (desde logo, por o arguido ser, 
natural e particularmente, interessado na 
questão), certamente exija particular 
cuidado na sua valoração. 
II – À partida, tais valorações não devem 
merecer menor credibilidade que os outros 
meios de prova, prova testemunhal incluída. 
III – Tudo passa pelas concretas 
circunstâncias de cada caso. 

Rec. Penal nº 2654/04 – 1ª Secção 
Data – 14/07/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
4493 
Omissão de auxílio. 
Sumário 
No crime de omissão de auxílio o que se 
censura é o facto de o agente não prestar à 
vítima o auxílio adequado, sendo por isso 
irrelevante que, no local, se encontrem 
outras pessoas que socorram a vítima. 

Rec. Penal nº 2122/02 – 1ª Secção 
Data – 15/09/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
4494 
Perda a favor do Estado, perda de coisa 
relacionada com o crime. 
Sumário 
I – A perda a favor do Estado de objectos 
relacionados com a prática do crime, 
pertença de terceiros, só deve ser decretada 
quando os seus titulares tiverem concorrido, 
de forma censurável, para a sua utilização 
ou produção, ou do facto tiverem retirado 
vantagens (artigo 110 do Código Penal). 

II – Não se encontra nessa situação uma 
sociedade que comprou 660 telemóveis 
bloqueados, com destino a exportação, sem 
que se provasse que tal aquisição constituía 
a prática de um crime (sabotagem 
informática, previsto e punido no artigo 6 
nºs 1 e 3 da Lei nº 109/91, de 17 de 
Agosto), o que originou o arquivamento do 
inquérito relativo à investigação de tais 
factos. 

Rec. Penal nº 1108/04 – 1ª Secção 
Data – 22/09/2004 
Ângelo Morais 

 
 
4495 
Pronúncia, indícios, alteração de marcos. 
Sumário 
I – Não deve ser proferido despacho de 
pronúncia, quando os indícios resultantes 
dos autos sejam claros quanto à não 
verificação dos elementos constitutivos do 
tipo de ilícitos imputado ao arguido. 
II – O crime de alteração de marcos, 
previsto no artigo 261 do Código Penal, 
tem como um dos seus elementos 
subjectivos a intenção de apropriação de 
coisa imóvel alheia. 
III – Tal elemento não se verifica se os 
arguidos vedaram a sua propriedade depois 
de lhes haver sido reconhecido, por 
sentença judicial, o direito a vedar o terreno 
“pelos limites que lhes cabem por direito, 
ou seja, tendo por base a área exacta do 
terreno que adquiriram através da outorga 
da escritura pública” e agiram de acordo 
com o levantamento topográfico feito a 
partir da área constante da caderneta 
predial. 

Rec. Penal nº 1888/04 – 1ª Secção 
Data – 22/09/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4496 
Subsídio por morte, reembolso. 
Sumário 
A Segurança Social tem direito a ser 
reembolsada do que tenha pago a título de 
subsídio por morte, em consequência de 
acidente de viação. 

Rec. Penal nº 1905/04 – 1ª Secção 
Data – 22/09/2004 
Élia São Pedro 
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4497 
Contra-ordenação, notificação. 
Sumário 
I – Nos termos dos artigos 48 do Decreto-
Lei nº 133-A/97, de 30 de Maio e 32 nº 4 
do Decreto-Lei nº 64/89, de 25 de Fevereiro 
(regime das contra-ordenações no âmbito 
do regime da segurança social) a 
notificação da decisão administrativa é feita 
por carta registada. Dado que tais diplomas 
não estabelecem regras sobre o momento 
em que se considera feita tal notificação, é 
aplicável o regime do artigo 113 do Código 
de Processo Penal: “as notificações 
presumem-se feitas no 3º dia útil posterior 
ao envio devendo a cominação aplicável 
constar do acto de notificação”. 
II – Assim, a data da notificação efectiva, 
ainda que anterior ao 3º dia útil posterior ao 
envio, é irrelevante. A presunção referida 
no artigo 113 nº 2 do Código de Processo 
Penal só pode ser ilidida pelo notificado, no 
sentido de que a mesma ocorreu em data 
posterior à presumida, possibilitando assim 
o alargamento. 

Rec. Penal nº 2086/04 – 1ª Secção 
Data – 22/09/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4498 
Segurança Social, subsídio por morte. 
Sumário 
I – Nos termos do artigo 6 da Lei nº 28/84, 
no caso de concorrência, pelo mesmo facto, 
do direito a prestações pecuniárias dos 
regimes de segurança social com o de 
indemnização a suportar por terceiros, as 
instituições de segurança social ficam 
subrogadas nos direitos do lesado até ao 
limite do valor das prestações que lhe cabe 
conceder. 
II – No caso de morte causada por terceiro, 
o Instituto de Solidariedade e Segurança 
Social (ISSS) fica subrogado nos direitos 
do lesado, relativamente a qualquer 
prestação que seja obrigado a pagar, 
incluindo o subsídio por morte. 
III – Não há que distinguir entre subsídio 
por morte e outras prestações devidas pela 
segurança social (pensão de sobrevivência 
dos familiares da vítima), uma vez que as 
duas referidas prestações tem a mesma 
finalidade: compensar os familiares do 

beneficiário dos prejuízos que a morte deste 
lhes acarretou: perda de rendimentos de 
trabalho e aumento de encargos. 

Rec. Penal nº 2114/04 – 1ª Secção 
Data – 22/09/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4499 
Abuso de confiança fiscal, exclusão da 
ilicitude. 
Sumário 
O dever de cumprir as obrigações fiscais é 
superior ao dever de manter a empresa a 
funcionar. 

Rec. Penal nº 2635/04 – 1ª Secção 
Data – 22/09/2004 
Fernando Monterroso  

 
 
4500 
Provas, junção de documento. 
Sumário 
Não vale como prova um documento – 
certidão de uma sentença condenatória – 
junto aos autos após o encerramento da 
audiência, se esta não for reaberta. 

Rec. Penal nº 1947/02 – 1ª Secção 
Data – 22/09/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
4501 
Jovem delinquente, nulidade de sentença. 
Sumário 
I – O juiz deve averiguar se existem os 
pressupostos de facto para a atenuação 
especial da pena (artigo 4 do Decreto-Lei nº 
401/82, de 23 de Setembro), sempre que o 
arguido tenha idade compreendida nos 
limites do regime especial de jovens. 
II – Tal questão é de conhecimento oficioso 
e a pronúncia sobre a mesma importa a 
nulidade da decisão (artigo 379 nº 1 alínea 
c) do Código de Processo Penal). 

Rec. Penal nº 4182/03 – 1ª Secção 
Data – 29/09/2004 
Élia São Pedro 
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4502 
Extinção do procedimento criminal, 
falência. 
Sumário 
A declaração de falência de uma sociedade 
não é causa de extinção do procedimento 
criminal que contra ele corre. 

Rec. Penal nº 3650/04 – 1ª Secção 
Data – 06/10/2004 
André da Silva 

 
 
4503 
Arma proibida, alteração não substancial 
dos factos. 
Sumário 
I – A detenção de uma arma de fogo 
(espingarda de caça) que, posteriormente ao 
seu fabrico, foi alterada nas suas 
características, mediante o corte de canos 
em 36 centímetros de comprimento e corte 
da coronha pela calote do punho, cai na 
previsão da alínea d) do nº 1 do artigo 3 do 
Decreto-Lei nº 207-A/75, de 17 de Abril 
(arma proibida de fogo) e, por isso, tal 
conduta é prevista e punida no artigo 275 nº 
1 do Código Penal. 
II – Tendo a acusação integrado tal conduta 
no nº 3 do referido artigo 275 do Código 
Penal (que incrimina a detenção de armas 
proibidas não incluídas no nº 1) tal 
qualificação configura um mero lapso. 
III – Se a sentença se limita a corrigir esse 
lapso, não está a alterar a qualificação 
jurídica dos factos, não havendo lugar ao 
cumprimento do disposto no artigo 358 do 
Código de Processo Penal. 

Rec. Penal nº 2391/04 – 1ª Secção 
Data – 06/10/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
4504 
Gravação da prova. 
Sumário 
A inaudibilidade de parte dos depoimentos 
gravados constitui irregularidade, que tem 
de ser arguida pelo interessado nos termos 
do artigo 123 nº 1 do Código de Processo 
Penal de 1998. 

Rec. Penal nº 2249/04 – 1ª Secção 
Data – 13/10/2004 
Élia São Pedro 

 

4505 
Extinção do procedimento criminal, 
falência. 
Sumário 
I – A declaração de falência não implica a 
extinção da sociedade, nem a cessação da 
personalidade jurídica da sociedade. 
II – Não há, assim, qualquer analogia entre 
a declaração de falência e a morte das 
pessoas físicas (artigo 127 do código 
Penal), para efeitos de extinção do 
procedimento criminal. 

Rec. Penal nº 4013/04 – 1ª Secção 
Data – 13/10/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4506 
Nulidade de sentença, irregularidade, 
despacho. 
Sumário 
I – A nulidade a que se refere o artigo 379 
nº 1 alínea c) do Código de Processo Penal 
reporta-se apenas à omissão ou o excesso 
de pronúncia das sentenças e não dos 
despachos, cujas definições constam do 
artigo 97 nº 1 alíneas a) e b) do Código de 
Processo Penal. 
II – A omissão de pronúncia sobre um 
pedido de diligências, reportada a um 
despacho, ainda que possa reconduzir-se à 
falta ou insuficiência de fundamentação 
(artigo 97 nº 4 do Código de Processo 
Penal) não configura nulidade, mas mera 
irregularidade (artigo 118, nºs 1 e 2 do 
Código de Processo Penal), ficando sanada 
se não for arguida no prazo a que se refere o 
artigo 123 nº 1 do Código de Processo 
Penal. 

Rec. Penal nº 4846/04 – 1ª Secção 
Data – 13/10/2004 
Manuel Braz 

 
 
4507 
Pedido cível, danos morais. 
Sumário 
I – Os familiares referidos no artigo 496 nº 
2 do Código Civil só podem ser ressarcidos, 
a título de danos não patrimoniais por si 
sofridos, no caso de morte da vítima. Trata-
se de uma excepção ao princípio geral de 
que o direito à indemnização pertence 
apenas àqueles cujos bens jurídicos são 
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imediatamente atingidos pelo facto lesivo, 
que não permite qualquer interpretação 
extensiva. 
II – Deste modo, o pai da lesada que 
sobreviveu a um acidente de viação não tem 
direito a ser indemnizado, a título de danos 
morais, pelo seu sofrimento (dano moral 
indirecto). 

Rec. Penal nº 4382/04 – 1ª Secção 
Data – 20/10/2004 
André da Silva 

 
 
4508 
Alteração não substancial dos factos, 
tempestividade. 
Sumário 
O mecanismo processual previsto no artigo 
358 nº 1 do Código de Processo Penal de 
1998 pode ser accionado até à publicação 
da sentença. 

Rec. Penal nº 2993/03 – 1ª Secção 
Data – 20/10/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4509 
Tentativa, dolo eventual. 
Sumário 
Pode haver tentativa com dolo eventual. 

Rec. Penal nº 3680/04 – 1ª Secção 
Data – 20/10/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4510 
Princípio da continuidade da audiência, 
provas. 
Sumário 
Não há perda de eficácia da prova 
produzida (artigo 328, nº 6 do CPP), se não 
decorrer um prazo superior a 30 dias entre 
todas as sessões em que a audiência se 
desdobrou, mesmo que a sentença tenha 
sido proferida para além desse prazo. 

Rec. Penal nº 1748/02 – 1ª Secção 
Data – 20/10/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
 
 
 
 

4511 
Crime continuado, violação. 
Sumário 
I – Constitui um só crime continuado a 
realização plúrima do mesmo tipo de crime, 
executada por forma essencialmente 
homogénea e no quadro da solicitação de 
uma mesma situação exterior que diminua 
consideravelmente a culpa (artigo 30 nº 2 
do Código Penal). 
II – A pedra angular da continuação 
criminosa não radica na existência ou não 
de uma pluralidade de desígnios, mas sim 
no condicionalismo ou situação exterior que 
facilita ao agente aquela repetição, de tal 
modo que possamos dizer que esses 
factores exógenos constituíram um 
ambiente favorável para a prática do crime 
sucessivamente renovado, diminuindo 
consideravelmente a culpa. 
III – A violação repetida da mesma pessoa, 
praticada na mesma noite em dois locais 
diferentes, com um intervalo temporal, 
permitindo que a ofendida se recompusesse 
e tentasse que o arguido a deixasse ir 
embora, configura duas resoluções 
criminosas. 
IV – O circunstancialismo exterior que 
rodeou a acção do arguido, (manutenção da 
vítima sob o seu domínio físico) foi criado 
e planeado por ele próprio, não conferindo 
qualquer efeito de diminuição considerável 
da culpa, pelo que não há lugar à 
continuação criminosa, mas sim à prática de 
dois crimes de violação. 

Rec. Penal nº 4655/04 – 1ª Secção 
Data – 20/10/2004 
Marques Salgueiro 

 
 
4512 
Inquérito. 
Sumário 
I – O requerimento do Ministério Público 
para abertura da fase jurisdicional do 
inquérito tutelar educativo deve conter, 
além do mais, a indicação das condutas 
anteriores, contemporâneas ou posteriores 
aos factos e as condições de inserção 
familiar, educativa e social que permitam 
avaliar a personalidade do menor e a 
necessidade de aplicação da medida tutelar 
(artigo 90 alínea d) da Lei nº 166/99, de 14 
de Setembro). 
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II – O requerimento do Ministério Público 
omisso quanto às condutas anteriores, 
contemporâneas ou posteriores aos factos, 
às condições de inserção familiar, educativa 
e social, não cumpre os requisitos do 
referido artigo 90 alínea d) da Lei nº 
166/99, de 14 de Setembro. Contudo, não 
deve o mesmo ser rejeitado, pois tal 
omissão não constitui uma questão prévia 
impeditiva do conhecimento do mérito. 

Rec. Penal nº 4556/04 – 1ª Secção 
Data – 27/10/2004 
Ângelo Morais 

 
 
4513 
Instrução criminal, inquirição de 
testemunha, defensor. 
Sumário 
Não é inconstitucional o artigo 289 nº 2 do 
Código de Processo Penal, interpretado no 
sentido de que, na instrução, a inquirição de 
testemunhas deve ser feita sem a presença 
do defensor. 

Rec. Penal nº 4817/04 – 1ª Secção 
Data – 27/10/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4514 (Texto integral) 
Escuta telefónica, nulidade sanável. 
Sumário 
Relativamente às escutas telefónicas, há que 
distinguir os casos em que são efectuadas 
sem a prévia autorização do Juiz daqueles 
em que, obtida a autorização, não foram 
observadas as formalidades prescritas na lei 
para o procedimento. No primeiro caso, 
está-se perante prova proibida. No segundo 
caso, perante uma nulidade sanável. 

Rec. Penal nº 4785/04 – 1ª Secção 
Data – 27/10/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4515 
Homicídio por negligência, negligência 
grosseira, prisão efectiva. 
Sumário 
As exigências de prevenção geral obstam à 
suspensão da execução da pena de prisão 
aplicada pelo crime de homicídio por 
negligência grosseira. 
 

Rec. Penal nº 2967/04 – 1ª Secção 
Data – 03/11/2004 
Borges Martins 

 
 
4516 
Abertura de instrução, 
inadmissibilidade. 
Sumário 
I – No requerimento de abertura de 
instrução, o assistente deve descrever os 
factos integradores do crime pelo qual 
pretende a pronúncia do arguido, sob pena 
de inadmissibilidade legal da instrução. 
II – É legalmente inadmissível a instrução, 
quando seja requerida pelo assistente e este 
não descreva, no seu requerimento, os 
factos integradores do crime pelo qual 
pretende a pronúncia do arguido. 

Rec. Penal nº 4877/04 – 1ª Secção 
Data – 03/11/2004 
Borges Martins 

 
 
4517 (Texto integral) 
Alteração da qualificação jurídica. 
Sumário 
Entre a pronúncia e o julgamento não é 
possível alterar a qualificação jurídica dos 
factos feita naquela. 

Rec. Penal nº 5044/04 – 1ª Secção 
Data – 03/11/2004 
Borges Martins 

 
 
4518 
Perda a favor do Estado, absolvição. 
Sumário 
I – De acordo com o artigo 109 nº 1 do 
Código Penal, apenas são declarados 
perdidos a favor do Estado os objectos que 
tiverem servido ou estivessem destinados a 
servir para a prática de um facto ilícito 
típico, ou que por este tiverem sido 
produzidos, quando, pela sua natureza ou 
pelas circunstâncias do caso, puserem em 
perigo a segurança das pessoas, a moral ou 
a ordem pública, ou oferecem sério risco de 
ser utilizados para cometimento de novos 
factos ilícitos. 
II – Tendo o arguido sido absolvido do 
crime de reprodução ilegítima de programa 
protegido (previsto e punido pelos artigos 9 
nºs 1 e 3 da Lei nº 109/91, de 17 de Agosto 
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e 14 do Decreto-Lei nº 152/94, de 20 de 
Outubro), não podem ser declarados 
perdidos a favor do Estado os computadores 
e outro material informático apreendido no 
âmbito do inquérito, com o fundamento de 
que oferecem “sério risco de serem 
utilizados no cometimento de facto ilícito” 
e invocando-se o artigo 109 nº 1 do Código 
Penal, uma vez que não se provou que tais 
objectos tivessem servido para a prática de 
um crime ou se destinassem a esse fim. 

Rec. Penal nº 4181/04 – 1ª Secção 
Data – 03/11/2004 
Manuel Braz 

 
 
4519 (Texto integral) 
Segredo profissional, advogado. 
Sumário 
I – Havendo conflito entre o “dever de 
sigilo” e os valores ou interesses pertinentes 
à Administração da Justiça (maxime penal), 
devem ter-se em conta os seguintes 
princípios: (i) a revelação de um segredo é 
lícita quando for necessária para evitar a 
condenação penal de um inocente; (ii) os 
valores ou interesses prosseguidos pelo 
processo penal, como a mera eficácia da 
justiça penal, não justificam, por si só, a 
revelação do segredo; (iii) o conflito entre o 
dever de colaboração com a justiça e o 
dever de sigilo deve solucionar-se nos 
termos gerais da ponderação de interesses. 
II – Estando em causa a realização de uma 
diligência de prova (depoimento do 
advogado) imprescindível para apurar a 
prática de um crime e a condenação do 
agente (seu cliente), o dever de sigilo do 
advogado deve ser quebrado, perante o 
interesse público do Estado na realização da 
justiça, que prevalece sobre o interesse 
profissional da advogada e o interesse 
pessoal do arguido. 

Incidente nº 5092/04 – 1ª Secção 
Data – 03/11/2004 
Onélia Madaleno 

 
 
4520 
Alteração da qualificação jurídica, 
tempestividade. 
Sumário 

Pode ser dado cumprimento ao artigo 358º, 
nº 3, do CPP98 após o encerramento da 
discussão. 

Rec. Penal nº 6405/03 – 1ª Secção 
Data – 10/11/2004 
Ângelo Morais 

 
 
4521 
Apreciação da prova, modificabilidade 
da decisão de facto. 
Sumário 
O princípio da “livre apreciação da prova” 
não permite uma convicção arbitrária, isto 
é, puramente subjectiva e, portanto 
imotivável. Assim, deve o tribunal de 
recurso modificar a matéria de facto, 
sempre que dos depoimentos das 
testemunhas ouvidas e demais elementos de 
prova constantes dos autos, não possa 
sustentar-se a convicção formada. 

Rec. Penal nº 4155/04 – 1ª Secção 
Data – 10/11/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4522 (Texto integral) 
Falta de fundamentação, escuta 
telefónica, falta de motivação, detenção 
de arma não manifestada. 
Sumário 
I – A falta de fundamentação dos despachos 
a ordenar escutas telefónicas, configura 
uma mera irregularidade, submetida ao 
regime do art. 123 do CPP. 
II – A nulidade prevista no art. 189 do CPP 
é uma nulidade processual sujeita ao regime 
geral das nulidades, pelo que, não sendo 
legalmente qualificada como nulidade 
insanável, fica sanada se não for arguida no 
prazo legal. 
III – Se o recorrente não der cumprimento, 
na motivação do recurso, ao disposto no art. 
412, nºs 3 e 4 do CPP (indicação dos pontos 
de facto que considera incorrectamente 
julgados e as provas que impõem decisão 
diversa), deve julgar-se improcedente a 
impugnação da matéria de facto, sem lugar 
a prévio convite ao aperfeiçoamento. 
IV – Integra o crime de “detenção ilegal de 
arma de defesa” (art. 6 da Lei nº 22/97, de 
27 de Junho), a detenção, pelo arguido, de 
uma pistola (arma Rhoner Sportwaffen 
GMBH, modelo 15, calibre 8 mm) adaptada 
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de 8 mm para 6,35 mm, sem que a tivesse 
manifestado ou registado e sem que 
possuísse licença de uso e porte de arma de 
defesa, não obstante a tal qualificação, o 
facto da referida arma não ser legalizável. 

Rec. Penal nº 4843/04 – 1ª Secção 
Data – 10/11/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4523 
Medidas de coacção, alteração das 
circunstâncias. 
Sumário 
Ao arguido que se encontre sujeito a 
medida de coacção diferente da prisão 
preventiva não deve impor-se esta medida 
pelo simples facto de ser prolatada sentença 
que o condena em pena de prisão efectiva. 

Rec. Penal nº 5657/04 – 1ª Secção 
Data – 10/11/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4524 (Texto integral) 
Prestação de trabalho a favor da 
comunidade. 
Sumário 
A pena de prestação de trabalho a favor da 
comunidade só deve ser aplicada quando 
estiverem criadas as necessárias condições 
externas de apoio ao infractor e este não 
revele falta de preparação para se comportar 
licitamente. 

Rec. Penal nº 5662/04 – 1ª Secção 
Data – 17/11/2004 
Borges Martins 

 
 
4525 
Nulidade processual, produção 
antecipada de prova, valor probatório. 
Sumário 
I – A nulidade decorrente da falta de 
autorização da busca não é insanável, uma 
vez que não é expressamente cominada 
como tal. 
II – A falta de notificação do defensor do 
arguido, da data da realização das 
“declarações para memória futura” (art. 271 
do CPP) é uma mera irregularidade que 
deve ser arguida, nos termos do disposto no 
art. 123 do Código de Processo Penal. 

III – É nula, por valoração de prova não 
produzida em audiência de julgamento 
(arts. 355 e 125 do CPP), a decisão sobre a 
matéria de facto que atende exclusivamente 
às declarações para memória futura, 
anteriormente prestadas, sem que tais 
declarações tenham sido lidas (como o 
permitia o art. 356, nº 2, al. a) do CPP) em 
audiência de julgamento. 

Rec. Penal nº 4002/04 – 1ª Secção 
Data – 17/11/2004 
Élia São Pedro 
(Tem um voto de vencido) 

 
4526 
Apreciação da prova, animus 
deffendendi, excesso de legítima defesa. 
Sumário 
I – As declarações de um arguido 
relativamente a co-arguido podem, só por 
si, ser suficientes para dar como provado 
determinado facto, desde que seja possível 
assegurar o contraditório, tratando-se de 
prova a apreciar nos termos do art. 127º do 
CPP. 
II – A intenção com que se leva a cabo 
determinada conduta (designadamente a 
“intenção de defender”) é matéria de facto, 
apesar de não ser de apreensão directa 
(pertence à vida interior de cada um) só se 
revelando através de factos materiais. 
III – Não há excesso de legítima defesa 
quando o agente que está a ser agredido por 
três indivíduos a soco e pontapé, 
encurralado entre uma parede e dois 
automóveis, faz um primeiro disparo de 
aviso e, depois de ver que não param as 
agressões, faz mais três disparos, agora na 
direcção dos agressores. 
IV – O vício de insuficiência previsto na 
alínea a) do nº 2 do art. 410º do CPP nada 
tem a ver com eventual falta de prova sobre 
um facto que considerou provado e só se 
verifica quando o tribunal, podendo fazê-lo, 
deixou de investigar um ou mais factos com 
relevância para a adequada decisão de 
direito. 
V – Sendo lícita a acção praticada em 
legítima defesa, não há lugar à condenação 
em indemnização cível pelos danos assim 
causados. 

Rec. Penal nº 3664/04 – 1ª Secção 
Data – 17/11/2004 
Manuel Braz 
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4527 
Crime, ameaça. 
Sumário 
I – O crime de ameaça é um crime contra a 
liberdade pessoal (liberdade de decisão e de 
acção) e, por isso, a conduta típica deve 
gerar insegurança, intranquilidade ou medo 
no visado, de modo a condicionar as suas 
decisões e movimentos dali em diante. 
II – Tal não acontece se a “ameaça” for de 
um mal a consumar no momento (“eu mato-
te”, pegando e vibrando no ar o cabo de 
uma enxada que transportava) porque ou a 
ameaça entra no campo da tentativa do 
crime integrado pelo mal objecto da ameaça 
ou, não entrando, logo se esgota na não 
consumação do mal anunciado, do que 
resulta não ter ficado o visado condicionado 
nas suas decisões e movimentos dali por 
diante. 

Rec. Penal nº 4654/04 – 1ª Secção 
Data – 17/11/2004 
Manuel Braz 

 
 
4528 
Intervenção provocada, processo penal. 
Sumário 
Não é admissível a intervenção provocada 
de terceiros na acção cível enxertada no 
processo penal, uma vez que não há “caso 
omisso”, já que o Código de Processo Penal 
(arts. 73 e 74) prevê e regula toda a matéria 
de intervenção de terceiros, não havendo 
por isso qualquer lacuna a preencher, com 
recurso às normas do processo civil, nos 
termos do art. 4º do CPP. 

Rec. Penal nº 5651/04 – 1ª Secção 
Data – 17/11/2004 
Manuel Braz 

 
 
4529 (Texto integral) 
Conflito de competência, carta 
precatória, recusa de cumprimento. 
Sumário 
I – A recusa de cumprimento de uma 
deprecada para inquirição de uma 
testemunha, com fundamento na 
prescindibilidade de tal depoimento, 
quando o tribunal deprecante entende que 
tal inquirição é imprescindível, não 
configura um “conflito de competência”, 

mas sim um “impasse processual” 
semelhante, a resolver nos mesmos termos. 
II – Só pode recusar-se o cumprimento de 
uma carta precatória, se o tribunal 
deprecado não tiver competência para o 
acto requisitado, ou se a requisição for para 
o acto que a lei proíba absolutamente (art. 
184 CPC), sendo abusiva e ilegal a 
apreciação que o Juiz deprecado faz, da 
prescindibilidade da diligência deprecada. 

Conflito Competência nº 5675/04 – 
1ª Secção 
Data – 24/11/2004 
Ângelo Morais 

 
 
4530 
Poluição. 
Sumário 
O facto de haver licença de construção 
emitida pela Câmara Municipal não 
dispensa o licenciamento por parte da 
Direcção Regional do Ambiente e Recursos 
Naturais. 

Rec. Penal nº 1110/04 – 1ª Secção 
Data – 24/11/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4531 
Cúmulo jurídico de penas. 
Sumário 
Havendo 3 penas parcelares, se o crime que 
originou a pena A está em concurso com o 
crime que deu origem à pena B e o desta 
está em concurso com o da pena C, deve 
operar-se o cúmulo jurídico das 3 penas, 
apesar de não existir concurso entre os 
crimes das penas A e C, vistas 
isoladamente. 

Rec. Penal nº 4791/04 – 1ª Secção 
Data – 24/11/2004 
Élia São Pedro 

 
4532 
Abertura de instrução, factos. 
Sumário 
No requerimento de abertura de instrução, o 
assistente pode, na descrição dos factos, 
remeter para a narração que deles tenha 
feito na queixa. 

Rec. Penal nº 2953/04 – 1ª Secção 
Data – 09/12/2004 
Élia São Pedro 
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4533 
Conexão de infracções. 
Sumário 
Se um arguido tem contra si pendentes, na 
fase de julgamento, dois processos em 
tribunais diferentes da mesma comarca, há 
conexão de processos, nos termos do art. 25 
do CPP de 1998, mesmo que num dos 
processos haja outros arguidos. 
A competência para o julgamento dos dois 
processos pertence ao tribunal do processo 
onde o arguido é único, se for aí que 
primeiro houve notícia de qualquer dos 
crimes. 

Conflito Competência nº 4047/04 – 
1ª Secção 
Data – 09/12/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4534 
Homicídio por negligência, concurso de 
infracções, pena acessória. 
Sumário 
I – Em caso de negligência inconsciente (v. 
g. acidente de viação) o agente comete um 
único crime de homicídio involuntário, 
mesmo que esse acidente tenha causado a 
morte a duas pessoas. 
II – Tendo o arguido sido acusado apenas 
de um crime de homicídio negligente, sem 
qualquer alusão à possibilidade de 
aplicação da medida de segurança prevista 
no art. 101º do CP (e não tendo sido usado 
o mecanismo do art. 358º, nº 3 do CPP), 
não pode a sentença aplicar ao arguido a 
sanção acessória da “cassação da licença de 
condução de veículos com motor pelo 
período de 10 anos”. 

Rec. Penal nº 4552/04 – 1ª Secção 
Data – 09/12/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4535 
Revogação da suspensão da execução da 
pena, culpa. 
Sumário 
I – Dos artigos 55 e 56, nº 1 al. a) do Cód. 
Penal, ressalta clara a ideia de que qualquer 
alteração à suspensão da execução da pena, 
por violação dos deveres ou regras de 
conduta impostas na sentença, pressupõe a 
culpa no não cumprimento da obrigação, 

sendo que tal culpa deve ser grosseira, para 
justificar a revogação. 
II – Também não pode ser revogada ou 
alterada a suspensão da execução da pena, 
com fundamento na violação de outros 
deveres não concretamente impostos ou 
especificados na sentença. 
III – Para se imputar, a título de culpa, a 
falta de pagamento das quantias a que ficou 
subordinada a suspensão da execução da 
pena, é necessário, antes de mais, 
demonstrar que o arguido tinha condições 
económicas para efectuar o pagamento, ou, 
então, que voluntariamente se colocou na 
situação de não poder pagar, nomeadamente 
não usando a sua força de trabalho. 

Rec. Penal nº 4646/04 – 1ª Secção 
Data – 09/12/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4536 
Recurso penal, junção de documento. 
Sumário 
I – Os documentos devem ser juntos no 
decurso do inquérito ou da instrução e, não 
sendo possível, devem sê-lo até ao 
encerramento da audiência (art. 165º, nº 1 
do CPP): 
II – Os recursos visam modificar as 
decisões recorridas e não criar novas 
decisões sobre matérias ou questões novas, 
não suscitadas nem conhecidas pelo 
tribunal recorrido. 
III – Desta forma, não pode a Relação 
atender ao conteúdo de documentos juntos 
apenas na fase do recurso, uma vez que, se 
o fizesse, não formularia um juízo sobre a 
justeza da decisão recorrida, considerando 
os elementos ao dispor do tribunal “a quo”, 
mas estaria a proferir decisão nova sobre a 
questão. 

Rec. Penal nº 5010/04 – 1ª Secção 
Data – 09/12/2004 
Fernando Monterroso 

 
 
4537 
Consumo de estupefacientes. 
Sumário 
I - O regime legal sobre a detenção de 
drogas para consumo próprio decorre da 
articulação do art. 40º do Dec.-Lei n.15/93, 
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de 22 de Janeiro e arts. 2º e 28º da Lei 
n.30/00, de 29 de Dezembro. 
II - Tal regime tem dado origem, 
especialmente, a três orientações: (i) uma, 
fazendo uma interpretação restritiva do art. 
28º da Lei n. 30/00, de 29 de Dezembro, 
entendendo que se mantém em vigor o art. 
40º do Dec.-Lei n. 15/93 para os casos de 
aquisição e detenção de estupefacientes 
para consumo próprio, em quantidade 
superior a 10 doses diárias; (ii) outra, 
entendendo que todos os casos de consumo, 
aquisição ou detenção de droga para 
consumo foram degradados em contra-
ordenação pela lei nova, 
independentemente da quantidade de droga 
em causa; (iii) finalmente uma terceira, 
aceitando a revogação do art. 40º do Dec.-
Lei n. 15/93 (com excepção do cultivo) e 
entendendo também que o período fixado 
no art. 2º, n.2 do Lei n. 30/00 é imperativo, 
pelo que a detenção de droga, em 
quantidade superior à necessária para o 
consumo médio individual durante um 
período superior a 10 dias, integra um crime 
de tráfico (artºs 21º ou 25º da Lei n. 15/93, 
conforme os casos). 
III - É de acolher a terceira das 
interpretações acima referidas, uma vez que 
a mesma, para além de respeitar a letra das 
normas em confronto, é coerente com os 
valores tutelados (perigo para a saúde e 
integridade física dos cidadãos atingidos 
com o tráfico). Em casos de detenção de 
grandes quantidades (ainda que com o 
intuito do consumo pessoal) é significativo 
o perigo de, a qualquer momento, o 
detentor alterar o destino que inicialmente 
tinha decidido dar à droga. 

Rec. Penal nº 5058/04 – 1ª Secção 
Data – 09/12/2004 
Fernando Monterroso 

 
4538 
Caução, substituição. 
Sumário 
Tendo sido admitida a substituição da 
caução inicialmente prestada por depósito 
bancário, por caução prestada por fiança, 
deveria o despacho judicial que autorizou 
tal substituição ter ordenado a restituição do 
depósito objecto da primitiva prestação. É 
assim ilegal o despacho que indeferiu o 
pedido de restituição, com fundamento em 

tal quantia se mostrar necessária para 
garantia do pagamento ao valor referido no 
art. 7 da Lei nº 5/2002, de 11 de Janeiro. 

Rec. Penal nº 5799/04 – 1ª Secção 
Data – 15/12/2004 
Ângelo Morais 

 
 
4539 (Texto integral) 
Abuso de confiança fiscal. 
Sumário 
O crime de abuso de confiança fiscal exige 
a apropriação da prestação tributária e, 
estando em causa coisa fungível, como é o 
dinheiro, a apropriação não se concretiza 
com a mera disposição injustificada da 
coisa ou com a sua não entrega no tempo e 
pela forma juridicamente devidos, sendo 
ainda necessário que acresça o dolo de 
apropriação. 

Rec. Penal nº 1036/04 – 1ª Secção 
Data – 15/12/2004 
Élia São Pedro 

 
 
4540 
Evasão, privação da liberdade. 
Sumário 
Para efeitos do crime de evasão, há 
detenção quando os agentes da autoridade 
entregam em mão à pessoa a deter o 
respectivo mandado ao mesmo tempo que 
lhe comunicam que está detido. 

Rec. Penal nº 3860/04 – 1ª Secção 
Data – 15/12/2004 
Élia São Pedro 

 
4541 (Texto integral) 
Sigilo bancário, competência. 
Sumário 
É da competência do Tribunal da Relação e 
não do Tribunal de Instrução Criminal (art. 
135º, nº 3 do Cód. Proc. Penal) a decisão 
sobre a prestação de informação, com a 
quebra do dever de segredo, sendo assim 
nula, nos termos do art. 119º, al. e) do Cód. 
Proc. Civil, a decisão do Juiz de Instrução 
que, considerando preponderante o dever de 
boa administração de justiça, sobre o dever 
de sigilo bancário, ordenou a remessa dos 
elementos solicitados. 

Rec. Penal nº 5637/04 – 1ª Secção 
Data – 15/12/2004 
Fernando Monterroso 
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2ª Secção Criminal 
 
 
4542 
Contra-ordenação, processo, defensor. 
Sumário 
A falta de nomeação de defensor ao arguido 
na fase administrativa do processo de 
contra-ordenação não constitui nulidade. 

Rec. Penal nº 4767/03 – 4ª Secção 
Data – 16/06/2004 
Conceição Gomes 

 
 
4543 
Crime particular, acusação, legitimidade 
do Ministério Público. 
Sumário 
Se a acusação deduzida pelo assistente por 
um crime particular for rejeitada, não pode 
ser recebida a acusação deduzida pelo 
Ministério Público em relação ao mesmo 
crime. 

Rec. Penal nº 2111/04 – 4ª Secção 
Data – 23/06/2004 
Pinto Monteiro 

 
 
4544 
Lugar vedado ao público. 
Sumário 
Um local reservado por determinada 
pessoa, para aí decorrer um almoço 
destinado apenas aos seus convidados, 
preenche o conceito de lugar vedado ao 
público do artigo 191 do Código Penal de 
1995. 

Rec. Penal nº 2248/04 – 4ª Secção 
Data – 30/06/2004 
António Gama 

 
 
4545 
Falsas declarações, constituição de 
assistente. 
Sumário 
O crime de falsas declarações não admite a 
constituição de assistente. 

Rec. Penal nº 6401/03 – 4ª Secção 
Data – 30/06/2004 
Conceição Gomes 

 
 
 

 
 
4546 
Proibição de prova, órgão de polícia 
criminal. 
Sumário 
Um agente policial pode ser ouvido como 
testemunha sobre o conteúdo de afirmações 
feitas presente pelo arguido e não reduzidas 
a auto. 

Rec. Penal nº 1703/04 – 4ª Secção 
Data – 30/06/2004 
Pinto Monteiro 

 
 
4547 
Extinção de sociedade, prescrição do 
procedimento criminal. 
Sumário 
A declaração de falência de uma sociedade 
não é causa de extinção do procedimento 
criminal contra ela. 

Rec. Penal nº 1488/04 – 4ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Agostinho Freitas 

 
 
4548 
Desobediência, cominação, fiel 
depositário. 
Sumário 
O fiel depositário que, notificado para 
apresentar no tribunal o bem penhorado, 
sob a cominação do artigo 854 nº 2 do 
Código de Processo Civil de 1995, não 
obedece a essa determinação não comete o 
crime de desobediência. 

Rec. Penal nº 1120/04 – 4ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Coelho Vieira 

 
 
4549 
Concurso real de infracções, burla, 
falsificação de documento. 
Sumário 
Há concurso real entre os crimes de 
falsificação de documento e de burla, 
mesmo que a falsificação seja um meio de 
cometer o crime de burla. 

Rec. Penal nº 4554/03 – 4ª Secção 
Data – 14/07/2004 
Agostinho Freitas 
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4550 
Identidade do arguido. 
Sumário 
Preenche o conceito “indicações tendentes à 
identificação do arguido” do artigo 283 nº 1 
alínea a) do Código de Processo Penal de 
1998 a menção do nome, estado civil e 
última residência conhecida do arguido, 
quando não são conhecidos os restantes 
elementos de identificação. 

Rec. Penal nº 1897/04 – 4ª Secção 
Data – 15/09/2004 
Agostinho Freitas 

 
 
4551 
Apoio judiciário, tempestividade. 
Sumário 
O momento que releva para se decidir sobre 
a tempestividade do pedido de apoio 
judiciário é o da apresentação do pedido. 

Rec. Penal nº 43/04 – 4ª Secção 
Data – 15/09/2004 
Conceição Gomes 

 
 
4552 
Abertura de instrução, factos. 
Sumário 
O requerimento de abertura de instrução 
apresentado pelo assistente, que não 
descreve os factos integradores do crime 
pelo qual se pretende a pronúncia do 
arguido, deve ser liminarmente rejeitado, 
não havendo lugar a convite para 
aperfeiçoamento. 

Rec. Penal nº 2639/04 – 4ª Secção 
Data – 22/09/2004 
António Gama 

 
 
4553 
Cassação da licença de condução. 
Sumário 
Não viola o princípio “non bis in idem” a 
cassação da carta ou licença de condução de 
condutor condenado 5 vezes por contra-
ordenações graves ou muito graves, 
nomeadamente na sanção de inibição de 
conduzir, que foi cumprida. 

Rec. Penal nº 5913/03 – 4ª Secção 
Data – 06/10/2004 
Agostinho Freitas 

 

4554 
Crime particular, notificação ao 
mandatário. 
Sumário 
A notificação referida no artigo 285, nº 1, 
do Código de Processo Penal de 1998 só 
tem que ser feita ao mandatário do 
assistente e não também a este. 

Rec. Penal nº 4012/04 – 4ª Secção 
Data – 06/10/2004 
Coelho Vieira 

 
 
4555 
Proibição de conduzir veículo 
motorizado, suspensão da execução da 
pena. 
Sumário 
Não é admissível a suspensão da execução 
da pena acessória de proibição de conduzir 
veículos motorizados prevista no artigo 69 
do Código Penal de 1995. 

Rec. Penal nº 3333/04 – 4ª Secção 
Data – 13/10/2004 
Conceição Gomes 

 
 
4556 
Gravação da prova, transcrição, recurso. 
Sumário 
O tribunal não tem que facultar nos sujeitos 
processuais, para efeitos de interposição de 
recurso, cópia das transcrições das 
declarações produzidas na audiência, mas 
apenas cópia das fitas magnéticas onde 
essas declarações foram gravadas. 

Rec. Penal nº 3445/03 – 4ª Secção 
Data – 13/10/2004 
Conceição Gomes 

 
 
4557 (Texto integral) 
Apoio judiciário, tempestividade. 
Sumário 
É o momento da apresentação do respectivo 
requerimento que determina a 
tempestividade ou intempestividade do 
pedido de apoio judiciário. 

Rec. Penal nº 4030/04 – 4ª Secção 
Data – 13/10/2004 
Conceição Gomes 
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4558 
Queixa. 
Sumário 
Se o queixoso apresenta queixa por crime 
de ofensa à integridade física e, durante o 
inquérito, se referenciaram factos 
susceptíveis de integrar um crime de injúria 
contra o queixoso deve entender-se que 
houve queixa relativamente a este crime se, 
tendo o Ministério Público notificado o 
queixoso para, nos termos dos artigos 68 nº 
2, e 246 nº 4 do Código de Processo Penal 
de 1998, requerer, em 8 dias, a sua 
constituição como assistente, o queixoso 
veio nesse prazo requerer a sua constituição 
como assistente. 

Rec. Penal nº 2816/04 – 4ª Secção 
Data – 13/10/2004 
Isabel Pais Martins 

 
 
4559 
Ausência, notificação do arguido, 
detenção. 
Sumário 
O arguido julgado na sua ausência, nos 
termos do artigo 333 do Código de 
Processo Penal, que tenha sido condenado 
em pena de prisão e deve ser detido, para o 
efeito de lhe ser notificada pessoalmente a 
sentença. 

Rec. Penal nº 4547/03 – 4ª Secção 
Data – 13/10/2004 
Teixeira Pinto 
(Com declaração de voto) 

 
 
4560 
Documento, leitura permitida de auto, 
prova por reconhecimento. 
Sumário 
I – Os documentos juntos aos autos não têm 
que ser lidos na audiência para valerem 
como prova. 
II – O reconhecimento feito em audiência 
não está sujeito às exigências do artigo 147 
do Código de Processo Penal de 1998. 

Rec. Penal nº 2822/04 – 4ª Secção 
Data – 20/10/2004 
Agostinho Freitas 

 
 
 
 

4561 
Contra-ordenação, recurso, questão 
nova. 
Sumário 
Em processo de contra-ordenação, no 
recurso jurisdicional podem ser colocadas 
questões não apreciadas na decisão 
recorrida. 

Rec. Penal nº 3488/04 – 4ª Secção 
Data – 20/10/2004 
António Gama 

 
 
4562 
Arma caçadeira, licença de uso e porte de 
arma. 
Sumário 
Aquele que detém uma arma de fogo de 
caça, cuja licença anteriormente obtida 
caducou, comete o crime do artigo 6 nº 1 da 
Lei nº 22/97, de 27 de Junho. 

Rec. Penal nº 2806/04 – 4ª Secção 
Data – 20/10/2004 
Conceição Gomes 

 
 
4563 
Erro na execução, aberratio ictus. 
Sumário 
Se o arguido com um pau desferiu um 
golpe, para atingir determinada pessoa, e, 
porque esta se desviou, atingiu outra, 
causando-lhe um ferimento que determinou 
10 dias de doença, cometeu um crime de 
ofensa à integridade física simples do artigo 
143 do Código Penal de 1995, e não um 
crime de ofensa à integridade física por 
negligência do artigo 148. 

Rec. Penal nº 3297/04 – 4ª Secção 
Data – 20/10/2004 
Pinto Monteiro 

 
 
4564 
Homicídio por negligência, teoria da 
causalidade adequada. 
Sumário 
Em caso de acidente de viação, o agente 
que, violando uma norma de direito 
rodoviário, provoca a morte de outra pessoa 
não comete o crime de homicídio por 
negligência, se a morte não pudesse ser 
evitada, mesmo com cumprimento daquela 
norma. 
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Rec. Penal nº 2647/04 – 4ª Secção 
Data – 27/10/2004 
Pinto Monteiro 

 
 
4565 
Ofensa à integridade física, especial 
censurabilidade do agente, associação 
criminosa. 
Sumário 
I – Há especial censurabilidade na 
perpetração de ofensa à integridade física 
por vários agressores, de surpresa e por 
contrato para satisfação de uma vingança 
pessoal. 
II – São cinco os requisitos do crime de 
associação criminosa: 
a) um encontro de vontades dos 
participantes que tenha dado origem a uma 
realidade autónoma, diferente e superior às 
vontades e interesses dos singulares 
membros; 
b) uma certa duração; 
c) uma estrutura minimamente organizada; 
d) um processo de formação da vontade 
colectiva; 
e) a existência de um sentimento comum de 
ligação por parte dos membros da 
associação a uma unidade diversa de cada 
um dos seus membros  

Rec. Penal nº 51/04 – 4ª Secção 
Data – 27/10/2004 
Teixeira Pinto 

 
 
4566 
Cheque sem provisão, prejuízo. 
Sumário 
Causa prejuízo patrimonial o não 
pagamento de um cheque destinado a pagar 
uma dívida anterior à sua emissão. 

Rec. Penal nº 2434/04 – 4ª Secção 
Data – 03/11/2004 
António Gama 

 
 
 
4567 (Texto integral) 
Desobediência, cominação. 
Sumário 
Só se preenche a previsão do artigo 348, nº 
1 alínea b) do Código de Processo Penal de 
1998, se a cominação for da prática do 
crime de desobediência. 

Rec. Penal nº 2810/04 – 4ª Secção 
Data – 03/11/2004 
António Gama 

 
 
4568 
Apoio judiciário, assistente. 
Sumário 
Se o ofendido, em prazo, requereu 
simultaneamente a sua constituição como 
assistente, a abertura de instrução e o apoio 
judiciário, o tribunal se se limitou a não 
conhecer do último desses pedidos, 
afirmando aí a sua incompetência, não 
pode, posteriormente, aquando da junção do 
comprovativo da concessão do apoio 
judiciário pela segurança social, indeferir o 
pedido de constituição como assistente, 
com fundamento em intempestividade. 

Rec. Penal nº 3865/04 – 4ª Secção 
Data – 10/11/2004 
Isabel Pais Martins 

 
 
4569 
Autoria moral. 
Sumário 
É de punir o autor moral do crime, ainda 
que não esteja identificado o autor material. 

Rec. Penal nº 4781/03 – 4ª Secção 
Data – 10/11/2004 
Teixeira Pinto 

 
 
4570 
Alegações escritas. 
Sumário 
Pode haver alegações escritas não só nos 
recursos restritos a matéria de direito, mas 
também nos recursos abrangendo matéria 
de facto, desde que não haja lugar a 
produção de prova. 

Rec. Penal nº 1904/04 – 4ª Secção 
Data – 17/11/2004 
António Gama 

 
 
4571 
Contra-ordenação, recurso, legitimidade 
do Ministério Público. 
Sumário 
O Ministério Público, em processo de 
contra-ordenação, não pode interpor recurso 
pondo em causa apenas a decisão judicial 



Sumários de acórdãos 
Boletim nº 23 

65

de suspender a execução de uma sanção 
acessória. 

Rec. Penal nº 4651/04 – 4ª Secção 
Data – 17/11/2004 
António Gama 

 
 
4572 (Texto integral) 
Negligência, pluralidade de infracções. 
Sumário 
O condutor que, com culpa, provoca um 
acidente de viação do qual vem a resultar a 
morte de mais de uma pessoa e ferimentos 
noutras pessoas comete tantos crimes 
quantos os ofendidos. 

Rec. Penal nº 3637/04 – 4ª Secção 
Data – 24/11/2004 
Coelho Vieira 

 
 
4573 
Desobediência. 
Sumário 
São elementos objectivos do crime de 
desobediência: a ordem ou mandado; a 
legalidade substancial e formal da ordem ou 
mandado; a competência da autoridade ou 
funcionário para a emissão da ordem ou 
mandado; e a regularidade da sua 
transmissão ao destinatário. 

Rec. Penal nº 4024/04 – 4ª Secção 
Data – 24/11/2004 
Isabel Pais Martins 

 
 
4574 
Falsas declarações, antecedentes 
criminais. 
Sumário 
Comete o crime do artigo 359, nº 2 do 
Código Penal de 1995 o arguido que presta 
falsas declarações sobre os seus 
antecedentes criminais, mesmo que não seja 
interrogado segundo a fórmula do artigo 
141, nº 1 do Código de Processo Penal de 
1998. 

Rec. Penal nº 3150/04 – 4ª Secção 
Data – 07/12/2004 
Isabel Pais Martins 

 
 
4575 
Decisão instrutória, objecto do processo. 
Sumário 

Havendo no processo uma acusação pública 
e outra particular, se foi requerida a 
instrução só em relação aos factos da 
primeira, o juiz de instrução não pode 
pronunciar-se na decisão instrutória sobre 
os factos da segunda. 

Rec. Penal nº 2431/04 – 4ª Secção 
Data – 15/12/2004 
Brízida Martins 

 
 
4576 
Reincidência. 
Sumário 
Para que o agente possa ser condenado 
como reincidente é necessário que, além do 
mais, na acusação se descrevam factos 
concretos dos quais se possa inferir que 
desrespeitou a solene advertência contida 
na sentença anterior. 

Rec. Penal nº 4600/04 – 4ª Secção 
Data – 15/12/2004 
Conceição Gomes 

 
 
4577 
Competência territorial. 
Sumário 
Para efeitos do artigo 32, nº 2 alínea b) do 
Código de Processo Penal de 1998, a 
audiência de julgamento tem início com a 
declaração formal da sua abertura, nos 
termos do artigo 329, nº 3 do mesmo 
Código. 

Rec. Penal nº 4314/03 – 4ª Secção 
Data – 15/12/2004 
José Adriano 

 
 
4578 
Conflito de deveres, infracção fiscal. 
Sumário 
O dever legal de entregar ao Estado o 
imposto retido ou liquidado é superior ao 
dever funcional de manter a empresa a 
laborar. 

Rec. Penal nº 1669/04 – 4ª Secção 
Data – 15/12/2004 
Pinto Monteiro 

 
 
4579 (Texto integral) 
Extradição. 
Sumário 
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Tendo o arguido sido extraditado, com a 
sua oposição, para ser julgado num 
determinado processo, não pode ser julgado 
noutro processo, sob pena de inexistência 
do próprio julgamento. 

Rec. Penal nº 3651/04 – 4ª Secção 
Data – 15/12/2004 
Pinto Monteiro 
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Secção Social 
 
 
4580 
Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal. 
Sumário 
I – O andaime é um meio de protecção 
adequado contra quedas em altura e, em 
situações normais, dispensa o uso do cinto 
de segurança e as redes de protecção. 
II – Não é de imputar a culpa da entidade 
empregadora a queda do trabalhador que se 
encontrava a trabalhar, em cima de um 
andaime, a cerca de 3,5 metros do solo, a 
não ser que o andaime não satisfizesse os 
requisitos legais, nomeadamente por 
carecer de guarda-corpos ou por 
insuficiente largura da tábua de pé e da sua 
não fixação ao andaime e a queda tivesse 
ocorrido por falta daqueles requisitos. 

Apelação nº 3361/04 – 1ª Secção 
Data – 07/06/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4581 
Justa causa, gerente. 
Sumário 
Constitui justa causa de despedimento a 
conduta de um gerente bancário que, sem 
autorização nem conhecimento dos clientes, 
movimentava as contas de clientes do 
Banco, com a finalidade de cobrir situações 
de “descobertos” existentes nas contas de 
outros clientes seus conhecidos e de 
regularizar, ficticiamente, outras contas 
correntes caucionadas que se apresentavam 
caducadas. 

Apelação nº 513/02 – 1ª Secção 
Data – 14/06/2004 
Domingos Morais 

 
4582 
Acidente de trabalho, local de trabalho. 
Sumário 
Não é acidente de trabalho aquele que 
ocorre em local onde era interdita a 
passagem de pessoas, para onde o sinistrado 
se deslocara sem autorização nem aparente 
justificação. 

Apelação nº 6532/03 – 1ª Secção 
Data – 14/06/2004 
Domingos Morais 

 
 
4583 
Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal, contrato de seguro, folha de 
férias, aprendizes, prova documental. 
Sumário 
I – Não é necessário o uso de meios de 
protecção contra quedas em altura, se o 
telhado for de fraca inclinação, estiver 
protegido em toda a volta por uma 
platibanda e as chapas da cobertura, em 
zinco, tiverem resistência para suportar 
mais de 100 Quilogramas e o único risco de 
queda residir na existência de uma fiada de 
chapas de fibra de vidro, por cima das quais 
não era preciso andar para realizar o 
trabalho. 
II – Tal telhado, para efeitos do disposto no 
artigo 8º, nº 2, alínea f) do Decreto-Lei nº 
441/91, não pode ser considerado zona de 
risco grave para um aprendiz de serralheiro, 
com 17 anos de idade. 
III – No contrato de seguro na modalidade 
de folhas de férias, o tomador do seguro 
tem de indicar, relativamente aos 
aprendizes, a retribuição efectivamente 
paga e a retribuição equiparada, sob pena de 
a seguradora apenas responder pela 
retribuição declarada. 
IV – Fora dos casos previstos nos artigos 
638º-A e 639º do Código de Processo Civil, 
não é admissível a junção aos autos de 
depoimentos prestados por terceiros. 

Apelação nº 2474/04 – 1ª Secção 
Data – 14/06/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4584 
Período experimental. 
Sumário 
O afastamento do período experimental tem 
de constar de acordo escrito. 

Apelação nº 77/04 – 4ª Secção 
Data – 21/06/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4585 
Contrato de trabalho a termo, sua 
justificação. 
Sumário 
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O contrato de trabalho a termo considera-se 
sem termo se o trabalhador tiver sido 
incumbido de realizar tarefas diferentes 
daquelas que nos contratos foram indicadas 
como justificativas do termo. 

Apelação nº 1716/04 – 1ª Secção 
Data – 21/06/2004 
Machado da Silva 

 
 
4586 
CTT, processo disciplinar, regime 
aplicável, justa causa de despedimento. 
Sumário 
I – O regime disciplinar do pessoal dos 
CTT aprovado pela Portaria nº 348/87, de 
28 de Abril, deixou de ser aplicável. 
II – O facto de o trabalhador ter sido 
despedido com base num processo 
disciplinar organizado com base naquela 
Portaria não torna o despedimento nulo, se 
os seus direitos de defesa foram 
inteiramente respeitados. 
III – Constitui justa causa de despedimento 
a conduta de uma funcionária dos CTT que 
simulava vendas fictícias de selos aos 
postos revendedores, assim se apropriando 
do desconto de 5% que àqueles era 
concedido. 

Apelação nº 6869/03 – 1ª Secção 
Data – 28/06/2004 
Domingos Morais 

 
 
4587 
Salários em atraso, justa causa objectiva. 
Sumário 
Na rescisão do contrato de trabalho com 
fundamento na lei dos salários em atraso, o 
trabalhador não tem de provar que a falta de 
pagamento dos salários é imputável ao 
empregador, nem tem de provar a 
existência de um nexo de causalidade entre 
a falta de pagamento e a impossibilidade de 
manutenção da relação laboral, por se estar 
no âmbito da designada justa causa 
objectiva. 

Apelação nº 1723/04 – 4ª Secção 
Data – 28/06/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
 
 

4588 
Pensão, remição. 
Sumário 
Para determinar se é remível uma pensão 
resultante de acidente de trabalho antes de 1 
de Janeiro de 2000, atende-se apenas aos 
valores referidos no artigo 74º do Decreto-
Lei nº 143/99, de 30 de Abril e não ao seu 
artigo 56º, nº 1, alínea a). 

Agravo nº 2922/04 – 1ª Secção 
Data – 28/06/2004 
Ferreira da Costa 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4589 
Acidente de trabalho, culpa do 
sinistrado, processo urgente, prazos, 
intervenção de terceiros. 
Sumário 
I – A descaracterização do acidente por 
culpa do sinistrado só ocorre quando o 
acidente é devido exclusivamente a conduta 
negligentemente grosseira do sinistrado. 
II – Para avaliar da verificação ou não 
daquela negligência há que atender ao 
circunstancialismo que dele era conhecido 
ou cognoscível antes do acidente. 
III – O processo de acidente de trabalho tem 
natureza urgente e, por isso, os prazos 
processuais não se suspendem nas férias 
judiciais. 
IV – No processo de acidente de trabalho 
não é admissível a intervenção de terceiros 
que não podem ser considerados 
responsáveis, nos termos da lei dos 
acidentes de trabalho, pelo pagamento ao 
sinistrado das prestações previstas naquela 
lei. 

Apelação nº 379/04 – 1ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Domingos Morais 

 
 
4590 
CTT, Caixa Geral de Aposentações, 
inscrição. 
Sumário 
Tendo os C.T.T. sido condenados a 
readmitir o trabalhador, com antiguidade 
reportada a Novembro de 1990, deve o 
mesmo ser inscrito na Caixa Geral de 
Aposentações e não no regime geral da 
segurança social. 
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Apelação nº 395/04 – 1ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Domingos Morais 

 
 
4591 
Acidente de trabalho, descaracterização. 
Sumário 
Deve ser considerado como de trabalho, o 
acidente ocorrido no tempo e no local de 
trabalho, provocado por um colega de 
trabalho que, por brincadeira, encostou ao 
ânus do sinistrado uma mangueira de ar 
comprimido, causando-lhe lesões. 

Apelação nº 1916/04 – 1ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Domingos Morais 

 
 
4592 
Apoio judiciário, nomeação de patrono. 
Sumário 
I – A nomeação de patrono e o pagamento 
de honorários ao patrono escolhido são duas 
modalidades diferentes do apoio judiciário. 
II – A acção só se considera proposta na 
data em que o apoio judiciário foi 
requerido, quando haja sido pedida a 
nomeação de patrono. 

Apelação nº 1161/04 – 4ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Ferreira da Costa 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4593 
Desconsideração da personalidade 
colectiva, trabalho temporário, fraude à 
lei. 
Sumário 
O facto de a empresa de trabalho 
temporário e de a empresa utilizadora 
pertencerem ao mesmo grupo económico da 
empresa a quem o serviço é prestado não é 
suficiente para concluir pela 
desconsideração da personalidade colectiva 
das duas primeiras sociedades, com o 
fundamento de que foram criadas pela 
empresa mãe com o objectivo de defraudar 
a legislação que regula a celebração dos 
contratos de trabalho a termo. 

Apelação nº 2061/04 – 4ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Ferreira da Costa 

4594 
Acidente de trabalho, despesas. 
Sumário 
O sinistrado não deixa de ter direito ao 
reembolso das despesas por si suportadas 
em tratamentos, medicamentos e 
transportes, em consequência do acidente, 
pelo facto de ter ficado curado sem 
qualquer desvalorização funcional. 

Apelação nº 2994/04 – 1ª Secção 
Data – 08/07/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4595 
Acidente de trabalho, descaracterização 
de acidente, culpa do sinistrado, nulidade 
de sentença. 
Sumário 
I – Não dá direito a reparação o acidente 
que provier exclusivamente de negligência 
grosseira do sinistrado. 
II – A conclusão de que o acidente proveio 
exclusivamente de culpa grave da vítima 
deve assentar em factos concretos e não em 
meras suposições, probabilidades ou juízos 
de valor. 
III – Deste modo, não é de descaracterizar o 
acidente que se traduziu na queda do 
sinistrado de cima de um telhado onde 
andava a trabalhar, se o circunstancialismo 
que esteve na origem da queda não foi 
apurado. 
IV – As nulidades da sentença têm de ser 
arguidas no requerimento de interposição 
do recurso. 

Apelação nº 1159/01 – 1ª Secção 
Data – 12/07/2004 
Domingos Morais 

 
 
4596 
Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal. 
Sumário 
É de imputar a culpa da entidade patronal o 
acidente ocorrido numa pedreira e que 
consistiu numa explosão quando o 
trabalhador, utilizando explosivos, sem 
estar habilitado com a cédula profissional 
para tal, carregava um furo. 

Apelação nº 389/04 – 1ª Secção 
Data – 12/07/2004 
Domingos Morais 
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4597 
Contra-ordenação laboral, condução 
automóvel, tempo de trabalho, descanso 
intercalar, responsabilidade. 
Sumário 
É o condutor-trabalhador, e não a entidade 
empregadora, o responsável pela infracção 
traduzida no incumprimento das 
disposições legais relativas aos tempos de 
condução e de repouso. 

Rec. Contraordenacional nº 
1412/04 – 4ª Secção 
Data – 12/07/2004 
Fernanda Soares 
(Tem uma declaração de voto e dois votos 
de vencido) 

 
 
4598 
Acidente de trabalho, remição de pensão. 
Sumário 
Na remição das pensões resultantes de 
acidentes ocorridos na vigência da Lei nº 
2127, de 3 de Agosto de 1965, não há que 
atender ao disposto no artigo 56º, nº 1, al. 
a), do Decreto-Lei nº 143/99, de 30 de 
Abril. 

Agravo nº 3895/04 – 1ª Secção 
Data – 12/07/2004 
Ferreira da Costa 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4599 
Contrato colectivo de trabalho, 
estabelecimento de ensino, portaria de 
extensão, diuturnidade. 
Sumário 
I – O CCT celebrado entre a Associação de 
Representantes de Estabelecimentos de 
Ensino Particular (AEEP) e a FENPROF 
(Federação Nacional de Professores) e 
outros aplica-se aos estabelecimentos de 
ensino superior particular. 
II – As diuturnidades acrescem à retribuição 
de base acordada, ainda que esta seja 
superior à retribuição de base prevista no 
CCT acrescida do valor das diuturnidades. 

Apelação nº 1529/04 – 1ª Secção 
Data – 12/07/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
 
 

4600 
EDP, antiguidade. 
Sumário 
I – Nos termos do nº 5 da Cláusula 15ª do 
ACT de 1978, o anterior tempo de serviço 
na EDP só conta para a antiguidade se o 
trabalhador readmitido já tivesse pertencido 
ao quadro do pessoal permanente. 
II – O disposto naquela disposição legal não 
se aplica aos trabalhadores que 
anteriormente tenham prestado serviço no 
regime de contrato de trabalho a termo. 
III – O tempo de serviço prestado no regime 
de contrato de trabalho a termo só conta 
para a antiguidade se entre o termo do 
contrato e a admissão para o quadro do 
pessoal permanente não houver qualquer 
hiato temporal (clª 10ª, nº 2, do AE de 
1982). 

Apelação nº 3173/04 – 1ª Secção 
Data – 12/07/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4601 
Contrato de trabalho a termo, fraude à 
lei. 
Sumário 
I – A estipulação do termo é nula sempre 
que tiver por fim iludir as disposições que 
regulamentam os contratos sem termo 
(artigo 41º nº 3 do Regime Jurídico da 
Cessação e da Caducidade do Contrato de 
Trabalho, na redacção dada pela Lei nº 
18/2001, de 3 de Julho). 
II – A intenção de defraudar a lei tem de 
existir aquando da celebração do contrato. 
III – Não constitui fraude à lei a não 
renovação do contrato a termo, para evitar 
que o mesmo se converta em contrato sem 
termo. 

Apelação nº 3176/04 – 1ª Secção 
Data – 12/07/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4602 
Despedimento nulo, reintegração. 
Sumário 
I – A reintegração do trabalhador, levada a 
cabo pela entidade empregadora, na 
pendência do recurso, com efeito 
devolutivo, por ela interposto da sentença 
que declarou nulo o despedimento e a 
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condenou a reintegrar o trabalhador, não 
consubstancia a celebração de novo 
contrato de trabalho. 
II – Do mesmo modo, também a cessação 
do contrato, levada a cabo pela entidade 
empregadora na sequência do acórdão da 
Relação que revogou a sentença da 1ª 
instância, não configura um despedimento 
ilícito. 

Apelação nº 3521/04 – 1ª Secção 
Data – 12/07/2004 
Sousa Peixoto 

 
 
4603 
Actualização de pensão, acidente de 
trabalho, doença profissional. 
Sumário 
I – As pensões devidas por acidentes de 
trabalho são actualizadas nos termos em 
que o forem as pensões do regime geral da 
segurança social. 
II – A Portaria nº 1514/02, de 17 de 
Dezembro, actualizou as pensões do regime 
geral e as pensões de doença profissional, 
em termos diferentes – 2% para as 
primeiras e 4% para as segundas. 
III – Assim, a actualização das pensões 
devidas por acidente de trabalho deve ser 
efectuada nos mesmos termos das pensões 
do regime geral (2%). 
IV – Esta interpretação não viola o 
princípio da igualdade, porquanto as 
situações em causa são muito diferentes: 
enquanto o acidente de trabalho cai no 
âmbito do direito privado (pensões 
suportadas pelas entidades patronais e suas 
seguradoras), as doenças profissionais 
regem-se por normas de direito público 
(pensões suportadas pela Segurança Social). 

Agravo nº 1085/04 – 4ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4604 
Justa causa de despedimento, 
desobediência, despedimento sem justa 
causa. 
Sumário 
I – 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. 
II – A desobediência a ordens legítimas 
dadas por responsáveis hierarquicamente 
superiores do trabalhador só constitui justa 
causa de despedimento, se revestir uma 
gravidade tal que inviabilize a relação 
contratual. 
III – Não é justa causa de despedimento 
uma desobediência isolada do trabalhador 
relativamente ao qual não se provou 
passado disciplinar e que já estava ao 
serviço da entidade empregadora há cerca 
de uma década. 
IV – Para definição dos direitos conferidos 
ao trabalhador ilicitamente despedido é 
relevante a data da decisão final, sentença 
ou acórdão, que haja declarado ou 
confirmado tal ilicitude. 

Apelação nº 6621/03 – 4ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4605 
Rescisão pelo trabalhador, salários em 
atraso, direito à indemnização, abuso do 
direito. 
Sumário 
I – A Lei nº 17/86, de 14 de Junho, não foi 
revogada (revogação global) pelo regime 
jurídico do Decreto-Lei nº 64-A/89, de 27 
de Fevereiro, como resulta, desde logo, da 
alteração legislativa levada a cabo pelo 
Decreto-Lei nº 402/91, de 16 de Outubro. 
II – Não há assim que aplicar o regime 
geral às situações especialmente previstas 
na Lei nº 17/86, de 14 de Junho, pelo que, 
verificando-se a falta de pagamento e 
demais condições previstas nesta lei, o 
trabalhador tem direito à indemnização por 
antiguidade, independentemente de culpa 
da entidade patronal – artigo 6º, alínea a) da 
citada Lei. 
III – A rescisão do contrato de trabalho, ao 
abrigo da Lei dos salários em atraso não 
configura abuso do direito, nomeadamente, 
na sua modalidade “venire contra factum 
proprium”, se o trabalhador não deu 
origem, nem contribuiu, para a situação de 
falta de pagamento dos salários. 

Apelação nº 1712/04 – 4ª Secção 
Data – 21/09/2004 
Ferreira da Costa 
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4606 
Contra-ordenação, trabalho 
suplementar. 
Sumário 
I – Com a revogação do artigo 10º do 
Decreto-Lei nº 421/83, de 2 de Dezembro e 
do Despacho de 27 de Outubro de 1992 e 
atento o teor do artigo 204º do Código do 
Trabalho (sem legislação especial 
completa) o empregador deixou de estar 
obrigado ao registo das importâncias a 
pagar ao trabalhador (remuneração base, 
acréscimos e total ilíquido) pela prestação 
de trabalho suplementar. 
II – Não pode assim a arguida ser punida 
por omissão do registo de tais elementos. 

Rec. Contraordenacional nº 457/02 
– 1ª Secção 
Data – 27/09/2004 
Domingos Morais 

 
 
4607 
Contra-ordenação, retroactividade da lei. 
Sumário 
Nos termos do artigo 3º, nº 2 do Decreto-
Lei nº 433/82, de 27 de Outubro, na 
redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 
nº 244/95, de 14 de Setembro, a lei mais 
favorável ao arguido é retroactivamente 
aplicável às contra-ordenações, mesmo 
depois de transitada em julgado a decisão 
condenatória, desde que a respectiva 
decisão condenatória não esteja ainda 
executada. 

Revisão nº 1732/03 – 4ª Secção 
Data – 27/09/2004 
Machado da Silva 

 
 
4608 
Remição, pensão, regime. 
Sumário 
I – O regime transitório de remição de 
pensões previsto no artigo 74º do Decreto-
Lei nº 143/99, de 30 de Abril, não é 
aplicável às pensões devidas por acidentes 
ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 2000 
(Acórdão de Fixação de Jurisprudência do 
Supremo Tribunal de Justiça, de 6 de 
Novembro de 2002, in Diário da República 
I Série A, de 18 de Dezembro de 2002). 
II – As condições de remição previstas no 
artigo 56º, nº 1, alínea a) do Decreto-Lei nº 

143/99 apenas devem ser aplicadas se 
estiverem em causa pensões fixadas 
exclusivamente no âmbito da nova Lei de 
Acidentes de Trabalho. 

Agravo nº 4673/04 – 1ª Secção 
Data – 27/09/2004 
Machado da Silva 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4609 
Crédito, salário, trabalho suplementar, 
meios de prova. 
Sumário 
I – Para efeitos da aplicação da Lei 73/98, 
de 10 de Novembro, entende-se por “tempo 
de trabalho” qualquer período durante o 
qual o trabalhador está a trabalhar ou se 
encontra à disposição da entidade 
empregadora e no exercício da sua 
actividade ou das suas funções. 
II – O não pagamento do trabalho 
suplementar prestado com conhecimento e 
sem oposição da entidade patronal contende 
com os princípios da justiça e da 
proporcionalidade que decorrem da ideia de 
Estado de Direito. 
III – Assim, provando-se que o trabalhador 
exerceu funções para além do seu horário 
de trabalho, com conhecimento e proveito 
económico da entidade patronal, tem o 
mesmo direito a ser pago, a título de 
trabalho suplementar. 
IV – Todavia e face ao disposto no artigo 
38 nº 2 da LCT, os créditos devidos pela 
realização de trabalho suplementar, 
vencidos há mais de cinco anos, só podem 
ser provados por documento idóneo. 

Apelação nº 73/04 – 1ª Secção 
Data – 11/10/2004 
Domingos Morais 

 
 
4610 
Remição, pensão, actualização de pensão. 
Sumário 
I – O novo regime de remição de pensões 
aplica-se às pensões resultantes de 
acidentes de trabalho ocorridos até 31 de 
Dezembro de 1999. 
II – A avaliação da pensão de reduzido 
montante é feita tendo por referência o 
valor da pensão, mesmo que actualizada, e 
o salário mínimo nacional, que se 
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verificarem à data da entrada em vigor da 
nova Lei de Acidentes de Trabalho, ou seja, 
1 de Janeiro de 2000. 
III – Se o valor anual da pensão for inferior 
ao sêxtuplo daquele salário mínimo 
nacional, a remição será concretizada 
conforme o escalonamento temporal 
previsto no artigo 74 do Decreto-Lei nº 
143/99. 

Agravo nº 4213/04 – 1ª Secção 
Data – 11/10/2004 
Domingos Morais 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4611 
Prescrição, crédito laboral. 
Sumário 
I – O prazo de prescrição de um ano 
previsto no artigo 38º da LCT (Decreto-Lei 
nº 49408, de 24 de Novembro de 1969) é 
apenas aplicável aos créditos laborais que 
ainda não estão (e enquanto não estiverem) 
definidos por sentença judicial transitada 
em julgado, ou por acordo das partes. 
II – Deste modo, os créditos emergentes da 
cessação do contrato de trabalho, definidos 
por acordo das partes, ficam sujeitos ao 
regime geral da prescrição previsto nos 
artigos 309º e seguintes do código Civil. 

Apelação nº 2053/04 – 4ª Secção 
Data – 11/10/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4612 
Contrato de trabalho, rescisão pelo 
trabalhador, justa causa. 
Sumário 
I – A rescisão imediata do contrato de 
trabalho por iniciativa do trabalhador, com 
invocação de justa causa, ao abrigo do 
artigo 35º nº 1 alínea b) do Decreto-Lei nº 
64-A/89, de 27 de Fevereiro, pressupõe a 
verificação de três requisitos cumulativos: 
i) violação, pela entidade patronal, das 
garantias legais do trabalhador; ii) 
imputação dessa violação a título de culpa; 
iii) impossibilidade de subsistência da 
relação laboral, em consequência desse 
comportamento da entidade patronal. 
II – É garantia do trabalhador a sua não 
transferência para outro local de trabalho, 
artigo 21º nº 1 alínea e) do Regime Jurídico 

do Contrato Individual de Trabalho 
(Decreto nº 49408, de 24 de Novembro de 
1969), salvo o disposto no artigo 24º. 
III – Nos termos do artigo 24º do Regime 
Jurídico referido, a entidade patronal pode 
transferir o trabalhador para outro local, se 
essa transferência não causar prejuízo sério 
ao trabalhador, ou se resultar da mudança 
total ou parcial, do estabelecimento onde 
aquele presta serviço. Neste último caso, 
porém, o trabalhador pode rescindir o 
contrato, com direito a indemnização, a não 
ser que a entidade patronal prove que dessa 
mudança não resulta prejuízo sério para o 
trabalhador. 
IV – A transferência do trabalhador para 
outro local de trabalho, a cerca de 20 Km de 
distância do anterior, resultante da 
transferência definitiva do estabelecimento 
fabril da entidade patronal, não é suficiente 
para se considerar que dessa mudança 
resulta um prejuízo sério para o trabalhador. 

Apelação nº 1392/03 – 1ª Secção 
Data – 18/10/2004 
Domingos Morais 

 
 
4613 
Interrupção da prescrição, apoio 
judiciário. 
Sumário 
I – A prescrição interrompe-se pela citação 
ou notificação judicial de qualquer acto que 
exprima directa ou indirectamente a 
intenção de exercer o direito (artigo 323º nº 
1 do Código Civil). Porém, se a citação ou 
notificação se não fizer dentro de cinco dias 
depois de ter sido requerida, por causa não 
imputável ao requerente, tem-se a 
prescrição por interrompida logo que 
decorram cinco dias (artigo 323º nº 2 do 
Código Civil) 
II – Nos termos do artigo 34º nº 3 do 
Decreto-Lei nº 387-B/87, de 29 de 
Dezembro, a acção destinada ao exercício 
de um direito do requerente ao apoio 
judiciário considera-se proposta na data em 
que for apresentado o pedido de nomeação 
de patrono. 

Apelação nº 795/04 – 1ª Secção 
Data – 18/10/2004 
Domingos Morais 
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4614 
Despedimento com justa causa, 
trabalhador postal. 
Sumário 
I – A Portaria nº 348/87, de 28 de Abril, 
que aprovou o Regulamento Disciplinar dos 
CTT, foi tacitamente revogada com a 
entrada em vigor do Decreto-Lei nº 87/92, 
de 14 de Maio, que transformou os CTT, 
empresa pública, em pessoa colectiva de 
direito privado, com os estatutos de 
sociedade anónima. 
II – Tal não significa, porém, que um 
processo disciplinar que seguiu a tramitação 
prevista no referido Regulamento (Portaria 
nº 348/87, de 28 de Abril) seja ilícito, por 
falta de processo disciplinar. Tal processo 
disciplinar será válido, desde que o mesmo 
tenha seguido uma tramitação compatível 
com o núcleo essencial do processo 
disciplinar, regulado no artigo 10º do 
Decreto-Lei nº 64-A/89, de 27 de Fevereiro. 
III – Constitui justa causa de despedimento 
o comportamento de um trabalhador dos 
CTT que permitiu a emissão de vales 
telegráficos no valor global de Esc. 
20.610.000$00, para cujo pagamento foram 
apresentados cheques não visados nem 
cobertos por cartão de garantia (e que 
vieram em grande número a ser devolvidos 
por falta de provisão), contrariando desse 
modo os normativos da empresa. 

Apelação nº 1724/04 – 1ª Secção 
Data – 18/10/2004 
Domingos Morais 

 
 
4615 
Acidente de trabalho, ascendente a 
cargo. 
Sumário 
I – Nos termos do artigo 20º nº 1 alínea d) 
da Lei de Acidentes de Trabalho (Lei 
100/97, de 23 de Setembro) os ascendentes 
da vítima têm direito a pensão desde que o 
sinistrado contribuísse com regularidade 
para o seu sustento. 
II – Nas situações limite, em que a 
contribuição para o sustento é de tal forma 
recente e, por isso, sem qualquer 
regularidade histórica (sem “passado”), 
importa averiguar a necessidade da 
contribuição e a intencionalidade de a 

estabelecer com o fim de prover ao sustento 
do interessado. 

Apelação nº 620/04 – 4ª Secção 
Data – 18/10/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4616 
Contrato de trabalho, justa causa de 
despedimento. 
Sumário 
I – A justa causa de despedimento só pode 
ter-se por verificada quando não seja 
exigível ao empregador o uso de medida 
que possibilite a permanência do contrato. 
II – Apesar de merecer castigo, não 
constitui justa causa de despedimento a 
remessa, pela trabalhadora, de duas cartas à 
sua entidade patronal, afirmando que só 
recebe pelo seguro, sem explicar mais, e 
falando em “manobra”, “jogadas” e 
“chantagem”, sem concretizar tais factos. 

Apelação nº 4542/04 – 4ª Secção 
Data – 25/10/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4617 
Acidente de trabalho, cedência de 
trabalhador, violação. 
Sumário 
I – Em caso de cedência de mão-de-obra, 
nos termos legalmente estabelecidos, a 
responsabilidade por acidentes de trabalho é 
atribuída à empresa cedente, por ser aquela 
com quem se encontra estabelecido o 
vínculo laboral (Base II da Lei 2127, de 3 
de Agosto de 1965 e artigos 3 e 4 do 
Decreto-Lei nº 360/71, de 21 de Agosto). 
II – Não dá direito a reparação o acidente 
que provier exclusivamente de falta grave e 
indesculpável da vítima, pelo que, 
ocorrendo culpas concorrentes da entidade 
patronal e do trabalhador, o acidente é 
indemnizável. 
III – Presume-se a culpa da entidade 
empregadora se tiver havido inobservância 
de preceitos legais e regulamentares que se 
refiram à higiene e segurança do trabalho. 
Assim, não sendo ilidida tal presunção, a 
entidade patronal responde a título principal 
pelas pensões e indemnizações agravadas, 
respondendo a seguradora apenas 
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subsidiariamente e pelas pensões normais – 
Bases XVII, nº 2 e XLIII, nº 4 da Lei 2127. 

Apelação nº 2472/04 – 4ª Secção 
Data – 25/10/2004 
Ferreira da Costa 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4618 
Acidente de trabalho, incapacidade 
funcional. 
Sumário 
Sempre que se verifique perda ou 
diminuição de função inerente ou 
imprescindível ao desempenho do posto de 
trabalho que ocupava com carácter 
permanente, os coeficientes de 
incapacidade previstos são bonificados com 
uma multiplicação pelo factor 1,5 se a 
vítima não for reconvertível em relação ao 
posto de trabalho ou tiver 50 anos ou mais – 
alínea a) do ponto 5 das Instruções Gerais 
da Tabela Nacional de Incapacidades. 

Apelação nº 4205/04 – 1ª Secção 
Data – 25/10/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4619 
Contrato de trabalho, jus variandi, 
polivalência funcional. 
Sumário 
I – O trabalhador deve, em princípio, 
exercer uma actividade correspondente à 
categoria para que foi contratado (princípio 
da estabilidade da prestação laboral) – 
artigo 22º, nº 1 do Decreto-Lei nº 49408. 
II – As excepções a este princípio são 
permitidas no âmbito do clássico “jus 
variandi” (artigo 22º, nºs 7 e 8 do Decreto-
Lei nº 49408) e do regime da “polivalência 
funcional” (artigo 22, nºs 2 a 6 do mesmo 
diploma). 
III – O afastamento do trabalhador das suas 
funções laboratoriais (operador de 
laboratório, isto é, da realização de testes, 
ensaios e elaboração de relatórios de 
electromecânica em motores eléctricos) e a 
sua colocação no Departamento de 
Logística e no Armazém (onde desempenha 
as tarefas inerentes, como verificar a 
recepção, recolher para receptáculos e 
providenciar pela expedição de materiais), 
sem que a entidade patronal tenha provado 

justificação para tal atitude, viola o disposto 
no artigo 22º do Decreto-Lei nº 49408 
(LCT), quer quanto ao “jus variandi”, quer 
quanto à “polivalência funcional”. 

Apelação nº 1407/04 – 1ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Domingos Morais 

 
 
4620 
Suspensão do despedimento, nulidade, 
processo disciplinar, justa causa de 
despedimento. 
Sumário 
I – Não configura nulidade do processo 
disciplinar a não inquirição de uma 
testemunha faltosa, indicada pelo arguido 
na resposta à nota de culpa, se ele não 
formulou nos autos qualquer requerimento 
(escrito) pedindo o adiamento da inquirição, 
uma vez que era ao trabalhador que 
competia assegurar a respectiva 
comparência (artigo 10º, nº 6, última parte, 
do Decreto-Lei nº 64-A/89). 
II – Nos termos do artigo 39º nº 1 do 
Código de Processo do Trabalho, a 
suspensão do despedimento é decretada se o 
tribunal, ponderadas todas as circunstâncias 
relevantes, concluir pela probabilidade séria 
de inexistência de justa causa. 
III – A conduta estabelecida entre o 
trabalhador (bancário) e as pessoas que 
negociavam com a sua mulher, igualmente 
clientes do Banco onde trabalhava, 
autorizando o pagamento de cheques que 
originaram “descobertos”, sem dar a 
conhecer à entidade patronal que o 
beneficiário era ele próprio, é susceptível de 
integrar a violação do dever previsto na 
alínea d) do nº 1 do artigo 20º do Decreto-
Lei nº 49408 (dever de lealdade) e revelar a 
probabilidade séria de existência de justa 
causa de despedimento (artigo 9º, nº 1 do 
Decreto-Lei nº 64-A/89). 

Agravo nº 3179/04 – 1ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4621 
Execução de sentença, sanção pecuniária 
compulsória. 
Sumário 
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I – Não vigora, no actual regime jurídico, o 
princípio da cumulação inicial obrigatória 
de todos os pedidos, como acontecia no 
artigo 30º do Código de Processo do 
Trabalho de 1981, sendo por isso lícita a 
dedução de uma segunda execução, relativa 
a pedidos não compreendidos na primeira. 
II – Não tendo o exequente formulado, na 
execução, o pedido dos juros 
compensatórios previstos no artigo 829º-A, 
nº 4 do Código Civil, tal omissão não 
acarreta a preclusão do direito, podendo 
instaurar uma segunda execução, onde 
formule esse pedido. 

Agravo nº 2069/04 – 4ª Secção 
Data – 08/11/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4622 
Contrato de trabalho a termo. 
Sumário 
I – É admitida a celebração de contrato de 
trabalho a termo, ao abrigo do disposto no 
artigo 41, nº 1, alínea d) do Decreto-Lei nº 
64-A/89, para a execução de uma tarefa 
ocasional ou serviço determinado 
precisamente definido e não duradouro. 
II – Não preenche tais requisitos, o contrato 
de trabalho celebrado para a execução de 
tarefa que já vinha sendo efectuada há mais 
de um ano e em que a autora não foi 
contratada específica e unicamente para 
essa tarefa determinada, mas também para 
executar outras. 

Apelação nº 2670/04 – 4ª Secção 
Data – 15/11/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4623 
Acidente de trabalho, incapacidade 
temporária. 
Sumário 
I – Nos termos do artigo 42º do Decreto-Lei 
nº 143/99, de 30 de Abril, a incapacidade 
temporária converte-se em permanente 
decorridos 18 meses consecutivos, devendo 
o perito médico do tribunal reavaliar o 
respectivo grau de incapacidade, podendo o 
referido prazo ser prorrogado, até ao 
máximo de 30 meses. 
II – Tal conversão só é automática quanto à 
natureza da incapacidade, mas não quanto 

ao grau, o qual deve ser fixado pelo perito 
médico, na referida reavaliação, ou pelo 
juiz, após eventual realização de junta 
médica, se alguma das partes não concordar 
com aquele laudo pericial. 
III – Caso não tenha havido a referida 
conversão (por culpa da seguradora), não 
pode o sinistrado ser penalizado por isso. 
Assim, e não tendo sido pedida também a 
prorrogação do prazo, deve converter-se a 
ITP (de 10%) fixada ao sinistrado em IPP, 
na data em que se completaram os 18 meses 
após o acidente. 
IV – Contudo, se na data da alta médica o 
sinistrado estiver curado, com uma IPP de 
4%, deverá a pensão ser fixada tendo em 
conta esta incapacidade, com efeitos a partir 
do dia seguinte ao da alta médica. 

Apelação nº 3360/04 – 1ª Secção 
Data – 22/11/2004 
Domingos Morais 

 
 
4624 
Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal. 
Sumário 
I – Se o acidente de trabalho resultar de 
culpa da entidade patronal, as pensões e 
indemnizações são agravadas segundo o 
prudente arbítrio do juiz, sendo a instituição 
seguradora apenas subsidiariamente 
responsável pelas prestações normais 
(Bases XVII, nº 2 e XLIII, nº 4 da Lei nº 
2127 de 3 de Agosto de 1965). Tal culpa 
tanto pode ser a culpa grave, como a 
simples (negligência) e é presumida no caso 
de falta de observância das regras de 
segurança (artigo 54 do Decreto nº 360/71 
de 21 de Agosto). 
II – Não se tendo apurado as circunstâncias 
em que ocorreu o acidente de trabalho, não 
se pode concluir que ele se ficou a dever a 
culpa da entidade patronal. 
III – Tendo-se provado que o sinistrado 
(vítima mortal) não contribuía para o 
sustento do agregado familiar, os seus 
familiares não têm direito a qualquer 
pensão ou indemnização pelo acidente de 
trabalho. 

Apelação nº 4667/04 – 1ª Secção 
Data – 22/11/2004 
Ferreira da Costa 
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4625 
Acidente de trabalho, direitos 
indisponíveis, despacho, homologação. 
Sumário 
As partes podem acordar numa pensão por 
acidente de trabalho e prestação 
suplementar superiores ao legalmente 
fixado, pelo que não sofre de qualquer 
invalidade o despacho homologatório de 
um acordo nas referidas condições. 

Agravo nº 4675/04 – 1ª Secção 
Data – 22/11/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4626 
Cessação do contrato de trabalho, 
extinção, posto de trabalho. 
Sumário 
I - A cessação do contrato de trabalho por 
extinção do posto de trabalho, justificada 
por motivos económicos ou de mercado, 
tecnológicos e estruturais, pressupõe a 
verificação cumulativa dos seguintes 
requisitos: (i) os motivos invocados não 
sejam imputáveis a culpa do empregador ou 
trabalhador; (ii) seja impossível a 
subsistência da relação de trabalho; (iii) não 
existam contratos de trabalho a termo para 
as tarefas correspondentes às do posto 
extinto; (iv) não se aplique o regime do 
despedimento colectivo; (v) seja posta à 
disposição do trabalhador a compensação 
devida (e o empregador respeite os critérios 
legalmente definidos no artigo 27, nº 2 do 
Decreto-Lei nº 64-A/89, maxime a 
antiguidade). 
II - Provando-se que no departamento de 
distribuição da ré existiam dois postos de 
trabalho de “Chefe de expedição” e que 
havia cessado, por mútuo acordo, o contrato 
de trabalho do outro trabalhador que 
ocupava um desses dois postos de trabalho, 
antes da cessação do contrato de trabalho 
do autor, e não se provando que este tenha 
recusado o outro lugar da mesma categoria 
(chefe de expedição), não está preenchido o 
requisito da “impossibilidade de 
subsistência da relação de trabalho” com o 
autor. 
III - Assim, a cessação do contrato de 
trabalho nas condições acima referidas, é 
nula. 
 

Apelação nº 2054/04 – 1ª Secção 
Data – 29/11/2004 
Domingos Morais 

 
 
4627 
Transacção, facto novo. 
Sumário 
I – Tendo acordado extrajudicialmente com 
a Seguradora o recebimento de uma quantia 
(10.000.000$00) para a construção de casa 
nova, nessa verba não ficou incluída a 
prestação em espécie depois reclamada pelo 
sinistrado (instalação em sua casa de um 
sistema de controlo térmico central), não 
previsível à data da celebração do mesmo 
acordo. 
II – tal acordo não constitui facto extintivo 
da obrigação de fornecer aquela prestação, 
se o autor desconhecia, no momento em que 
fez tal acordo, que dada a sua incapacidade 
(desorganização no controlo vasomotor 
com perturbações no controlo térmico 
orgânico) carecia de uma habitação com o 
referido sistema de controlo térmico central. 

Apelação nº 2552/03 – 4ª Secção 
Data – 29/11/2004 
Fernanda Soares 
(Tem um voto de vencido) 

 
 
4628 (Texto integral) 
Acidente de trabalho, tempo de trabalho. 
Sumário 
I - O conceito de acidente de trabalho é 
delimitado por três elementos 
cumulativos:(i) o local de trabalho - 
elemento espacial;(ii) o tempo de trabalho - 
elemento temporal; (iii) o nexo de 
causalidade entre o evento e a lesão, 
perturbação ou doença - elemento causal. 
II - Para qualificação do acidente como de 
trabalho, as interrupções normais de 
actividade, como os intervalos para almoço, 
incorporados no horário de trabalho e 
estabelecidos pela entidade empregadora 
para os seus trabalhadores, consideram-se 
“tempo de trabalho” (artigo 6º nº 4 da Lei 
nº 100/97, de 13 de Setembro). 

Apelação nº 3696/04 – 1ª Secção 
Data – 29/11/2004 
Machado da Silva 
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4629 
Juros de mora, título executivo, sentença 
condenatória. 
Sumário 
I – O Decreto-Lei nº 38/03, de 8 de Março, 
acrescentou o nº 2 ao artigo 46 do Código 
de Processo Civil, com a seguinte redacção: 
“Consideram-se abrangidos pelo título 
executivo os juros de mora, à taxa legal, da 
obrigação dele constante”. 
II – Não constando da sentença judicial 
proferida antes da entrada em vigor do 
referido diploma legal (15 de Setembro de 
2003) a condenação em juros de mora, não 
podem os mesmos ser pedidos no processo 
cujo título executivo seja constituído por tal 
sentença. 

Agravo nº 4992/04 – 1ª Secção 
Data – 06/12/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4630 
Contrato de trabalho a termo, aplicação 
da lei no tempo. 
Sumário 
O artigo 41-A do Decreto-Lei nº 64-A/89, 
de 27 de Fevereiro, aditado pela Lei nº 
18/2001 de 3 de Julho não dispõe 
directamente sobre o conteúdo dos 
contratos de trabalho a termo, mas sim 
sobre o método de gestão contratual laboral 
do empregador, pelo que, de acordo com o 
artigo 12, nº 1 do Código Civil, só é 
aplicável aos contratos celebrados a partir 
da entrada em vigor da referida Lei nº 
18/01. 

Apelação nº 3526/04 – 1ª Secção 
Data – 13/12/2004 
Domingos Morais 

 
 
4631 
Nulidade da decisão, seguradora, pré-
reforma. 
Sumário 
I – Em processo laboral, as nulidades da 
sentença são feitas “expressa e 
separadamente no requerimento de 
interposição de recurso” (artigo 77, nº 1 do 
Código de Processo de Trabalho), sendo 
assim extemporânea a respectiva arguição, 
apenas nas alegações do recurso. 

II – O novo critério de cálculo do prémio de 
antiguidade, convencionado no CCT para a 
Actividade Seguradora, em vigor desde 1 
de Janeiro de 2002, é aplicável aos 
trabalhadores que, nessa data, já se 
encontravam na situação de pré-reforma, se 
os mesmos nada estipularem em sentido 
contrário. 
III – Não obsta a tal aplicação, o facto do 
contrato de trabalho estar suspenso, uma 
vez que, “para efeitos de antiguidade”, deve 
entender-se que o contrato de trabalho 
continua em vigor (artigos 2 de Decreto-Lei 
nº 398/83, de 2 de Novembro e 7 do 
Decreto-Lei nº 261/91, de 25 de Julho). 

Apelação nº 4514/04 – 1ª Secção 
Data – 13/12/2004 
Domingos Morais 

 
 
4632 
Arresto, requisitos. 
Sumário 
I - Na providência cautelar de arresto, o 
requerente deve demonstrar o “fumus boni 
júris” da sua pretensão, demonstrando, no 
mínimo, a aparência do seu direito, através 
de prova informatória que possibilite um 
juízo de probabilidade da existência do seu 
crédito (artigo 407, nº 1 do Código de 
Processo Civil). 
II - A simples dedução de acção de 
impugnação do despedimento não significa, 
sem mais, a “probabilidade da existência do 
crédito”, devendo ainda o autor alegar, na 
providência cautelar (e indiciariamente 
provar), factos de onde resulte, perante o 
teor da nota de culpa, a probabilidade da 
ilicitude do despedimento. 

Agravo nº 4532/04 – 1ª Secção 
Data – 13/12/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4633 
Acidente de trabalho, incapacidade 
permanente absoluta para o trabalho 
habitual, subsídio, montante da pensão. 
Sumário 
I - Nos casos de incapacidade permanente 
absoluta para a profissão habitual, o 
sinistrado tem direito ao subsídio por 
situações de elevada incapacidade 
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permanente (artigo 17, nº 1 alínea b) da Lei 
nº 100/97, de 13 de Setembro). 
II - Tal subsídio corresponde a 70% do 
salário mínimo nacional mais elevado, 
acrescido do montante que resultar da 
multiplicação do grau de incapacidade 
permanente de que o trabalhador estiver 
afectado para as restantes profissões, por 
30% daquele salário mínimo nacional. 

Apelação nº 5854/04 – 1ª Secção 
Data – 13/12/2004 
Ferreira da Costa 

 
 
4634 
Processo disciplinar, invalidade. 
Sumário 
I - O procedimento disciplinar pode ser 
declarado inválido se não tiver sido 
respeitado o princípio do contraditório 
(violação do direito de defesa), nos termos 
enunciados nos artigos 413, 414 e 418, nº 2 
do Código do Trabalho. 
II - O direito a consultar o processo 
(incluído na previsão do artigo 413 do 
Código do Trabalho) assenta na ideia de 
que a defesa do trabalhador é da maior 
relevância processual e, por isso, implica a 
possibilidade de consulta de todos os 
elementos em que se funda a nota de culpa. 
III - Deve assim ser declarado inválido, por 
não ter respeitado o princípio do 
contraditório, o processo disciplinar cuja 
nota de culpa se baseou em declarações 
verbais e depoimentos escritos de 
trabalhadores da empresa, cuja consulta não 
foi facultada ao arguido. 

Agravo nº 5125/04 – 1ª Secção 
Data – 20/12/2004 
Domingos Morais 

 
 
4635 
Acidente de trabalho, incapacidade 
permanente absoluta para o trabalho 
habitual, subsídio, montante da pensão. 
Sumário 
I - Nos termos do artigo 17, nº 1 alínea b) 
da Lei nº 100/97, de 13 de Setembro o 
sinistrado tem direito, no caso de 
incapacidade permanente absoluta para o 
trabalho habitual, a um subsídio por 
situações de elevada capacidade. 

II - Nos termos do artigo 23 da mesma Lei, 
este subsídio é igual a 12 vezes a 
remuneração mínima mensal garantida à 
data do acidente, ponderando o grau de 
incapacidade fixado. 
III - Assim, perante uma IPA para o 
trabalho habitual e uma IPP de 62,5314%, o 
montante do subsídio por situação de 
elevada incapacidade deve ser fixado entre 
a remuneração mínima anual integral e 70% 
do seu valor, ponderando-se igualmente a 
capacidade funcional residual para o 
exercício de qualquer outra profissão 
(62,5314%), já que haverá que distinguir os 
casos de incapacidade permanente absoluta 
para qualquer trabalho dos casos de 
incapacidade permanente absoluta para o 
trabalho habitual. 

Apelação nº 4365/04 – 1ª Secção 
Data – 20/12/2004 
Fernanda Soares 

 
 
4636 
Contrato de trabalho, cessação, aviso 
prévio. 
Sumário 
I - O trabalhador pode fazer cessar o 
contrato de trabalho, por sua iniciativa, sem 
necessidade de invocar qualquer motivo, 
“mediante comunicação escrita à entidade 
empregadora, com a antecedência mínima 
de 30 ou 60 dias, conforme tenha, 
respectivamente, até 2 anos ou mais de 2 
anos de antiguidade”. 
II - A comunicação escrita (a que alude o 
artigo 38, nº 1 da LCT) acima referida 
reporta-se ao aviso prévio que acompanha a 
declaração extintiva, e não à rescisão em si 
mesma. 
III - Assim, tendo o autor, a determinada 
altura, comunicada ao gerente da ré que não 
trabalharia mais para esta, não mais tendo 
comparecido no local de trabalho a partir 
daquela data, sem todavia ter feito qualquer 
comunicação por escrito, deve entender-se 
que rescindiu o contrato de trabalho. 
IV - Não tendo todavia o autor respeitado o 
período de aviso prévio a que estava 
obrigado, tem o mesmo que pagar à ré a 
indemnização legal. 

Apelação nº 4981/04 – 1ª Secção 
Data – 20/12/2004 
Fernanda Soares 
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4637 
Nulidade, omissão de pronúncia. 
Sumário 
I - Na apreciação da nulidade por “omissão 
de pronúncia”, importa distinguir entre as 
questões postas na acção e os argumentos 
apresentados para sustentar a pretensão, ou 
posição processual. 
II - A referida nulidade por “omissão de 
pronúncia” só existe se o juiz deixar de se 
pronunciar sobre as questões postas pelas 
partes e não se deixar de apreciar algum dos 
argumentos utilizados. 

Reclamação para a Conferência nº 
3679/04 – 1ª Secção 
Data – 20/12/2004 
Machado da Silva 
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TEXTO INTEGRAL DE ACÓRDÃOS 

 

1.  Cláusula contratual geral, forma, nulidade, união de contratos. 

2.  Acidente de viação, danos futuros, cálculo, equidade. 

3.  Indeferimento liminar, citação. 

4.  Revisão de sentença estrangeira, sentença arbitral, Relação. 

5.  Descoberto bancário, juros bancários. 

6.  Locação, compra e venda, venda, bens alheios, nulidade, registo. 

7.  Gestão pública, gestão privada, omissão, competência material. 

8.  Acção de despejo, rendas vencidas na pendência da acção, despejo 

imediato. 

9.  Casa de morada de família, divórcio, habitação social, transmissão do 

arrendamento. 

10. Arresto, segredo profissional, funcionário bancário, princípio da 

proporcionalidade. 

11. Ofensa à integridade física, erro na execução. 

12. Corrupção, dispensa de pena. 

13. Escuta telefónica, nulidade sanável. 

14. Alteração da qualificação jurídica. 
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15. Segredo profissional, advogado. 

16. Falta de fundamentação, escuta telefónica, falta de motivação, 

detenção de arma não manifestada. 

17. Prestação de trabalho a favor da comunidade. 

18. Conflito de competência, carta precatória, recusa de cumprimento. 

19. Abuso de confiança fiscal. 

20. Sigilo bancário, competência. 

21. Apoio judiciário, tempestividade. 

22. Desobediência, cominação. 

23. Negligência, pluralidade de infracções. 

24. Extradição. 

25. Acidente de trabalho, tempo de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 23 

 
 

83

 
1.U Sumário nº 4278 
I – O contrato de crédito ao consumo deve 
ser reduzido a escrito e assinado pelos 
contraentes, e um exemplar é 
obrigatoriamente entregue ao consumidor no 
momento da respectiva assinatura, sob pena 
de nulidade. 
II – O contrato de compra e venda e o 
contrato de crédito para a compra têm 
dependência funcional, a qual acaba por ter 
consequências jurídicas a nível de ambos, já 
que as vicissitudes de um se repercutirão 
necessariamente sobre o outro. 
III – Resolvido validamente o contrato de 
compra e venda, igualmente fica resolvido o 
contrato de crédito que lhe subjaz. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto:  
 
I. Relatório 
 
Por apenso à execução para pagamento de quantia certa, 
com processo ordinário, vieram os executados B..... e 
mulher C....., residentes na Rua...., ..... - ....., deduzir 
embargos  
contra 
a exequente BANCO....., S.A., com sede na Rua....., .....,  
alegando, no essencial, que celebraram um contrato para 
aquisição de um colchão, mediante financiamento concedido 
pelo embargado, contrato de compra e venda que 
resolveram. Só que também não lhes foi entregue nenhum 
exemplar do contrato de concessão de crédito no momento 
da respectiva assinatura, nem do exemplar que lhes foi 
enviado constava a taxa anual de encargos, nem as 
condições de reembolso do crédito e data de vencimento das 
respectivas prestações. O que acarreta a nulidade deste 
contrato. 
Além de que a livrança dada à execução foi por eles 
assinada em branco, sendo posteriormente preenchida sem o 
seu acordo, pelo que não produz efeitos como tal.  
 
Contestou a embargada para, em síntese, alegar que, no 
contrato de concessão de crédito, ficou expressamente 
autorizada a preencher a livrança-caução, designadamente 
até ao limite das responsabilidades assumidas pelos 
embargantes. Tendo estes incumprido as obrigações a que se 
vincularam, preencheu a livrança pelo montante 
correspondente às quantias em dívida. E que o contrato de 
concessão de crédito não enferma de qualquer nulidade. 
Conclui que o titulo dado à execução reflecte uma obrigação 
cambiária perfeitamente válida, pelo que os embargos 
devem improceder.  
 
Saneado o processo e fixados os factos que se consideraram 
assentes e os controvertidos, teve lugar, por fim, a audiência 
de discussão e julgamento.  
Na sentença, subsequentemente proferida, foram os 
embargos julgados procedentes, com a consequente extinção 
da execução.  
 
Inconformada com o assim decidido recorreu a embargada, 
pugnando pela revogação da sentença por considerar ser- lhe 
inoponível a nulidade por vício de forma do negócio causal. 
 
Contra-alegaram os embargantes, defendendo a manutenção 
do decidido. 

*** 
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.  
 
II. Âmbito do recurso 

 
A- De acordo com as conclusões, a rematar as suas 
alegações, verifica-se que o inconformismo da apelante 
radica no seguinte:  
1- Ficou provado no âmbito da execução que o ora 
Embargado, instaurou contra os Executados B..... e C....., 
ora Embargantes, que foi dada à execução a livrança de fls. 
4 do processo principal, subscrita pelos Executados, no 
valor de 4.239,21, com data de vencimento de 26/02/03.  
2- O conceito de literalidade aplicado à declaração 
cambiaria exprime a ideia, que é fundamental para os 
objectivos da segura circulação do título, de que o 
conteúdo, a extensão e as modalidades da obrigação 
assumida são os objectivados na mesma declaração, sendo 
irrelevantes quaisquer elementos estranhos. 
3- O portador pode confiar em que os direitos que o título 
lhe confere não são afectados por nenhum facto exterior ao 
documento.  
4- Trata-se de um princípio que, como tantos outros, não 
consta de qualquer declaração emblemática, mas que se 
deduz claramente de vários preceitos da LULL, de que os 
principais são os dos artºs. 10° e 17°, onde se prescreve a 
inoponibilidade perante o portador de boa fé da violação do 
pacto de preenchimento e da convenção extracartular, 
respectivamente; outros preceitos, como os dos art°s. 2°, e 
seus parágrafos, 6°, 8° e 11°, 2° parágrafo, constituem, na 
específica área a que respeitam, concretizações do mesmo 
princípio.  
5- A literalidade exclui, o recurso a elementos estranhos ao 
próprio título, enquanto circunstâncias atendíveis, para 
efeitos de interpretação.  
6- Nada impede que se deite mão do princípio geral de 
interpretação consignado no nº 1 do citado art. 236º, nos 
estreitos intervalos não abrangidos pelos parcos, 
normalizados e já autenticamente interpretados dizeres dos 
títulos cambiários.  
7- E isto, note-se, quer no âmbito das relações imediatas, 
quer no das relações mediatas. 
8- Se é à letra e não ao negócio subjacente que a exequente 
reporta os direitos exercidos nesta causa, é só à letra e ao 
respectivo regime jurídico que se terá de ir buscar o 
remédio para a solução do problema posto.  
9- Só na letra e no respectivo regime legal específico que as 
partes poderão encontrar a definição dos respectivos 
direitos e deveres. Deve, pois, abordar-se a questão fazendo 
tábua rasa da relação fundamental, perspectivando a letra 
na sua característica de abstracção, que a torna apta a 
servir qualquer causa, passando de mão em mão.  
10- Apenas na letra podem ser procurados os elementos 
adjuvantes da interpretação das declarações nela insertas.  
11- Desde há muitos anos que o Supremo Tribunal, firmou a 
ideia de que, mesmo no domínio das relações imediatas, não 
é permitido ao devedor cambiário opor ao credor a 
nulidade da relação subjacente, por vício de forma.  
12- É, ao fim e ao cabo, se bem se reparar, uma aplicação 
da mesma posição de princípio que ditou o Assento de 
01.02.66 mesmo no âmbito das relações imediatas, se é a 
letra que se discute, deverão ser a letra e o respectivo 
regime legal os referenciais da resolução do problema em 
discussão.  
13- Na base de uma tão tranquila e persistente 
jurisprudência está a consideração de que a LULL 
reconheceu a validade da letra ou da livrança para 
obrigações de qualquer valor, afastando, assim, das 
excepções oponíveis ao portador imediato a nulidade por 
vício de forma do negócio causa. 
14- Nos termos do art.º 77 da LULL, são aplicáveis às 
livranças as disposições relativas às letras. 
15- A douta sentença recorrida violou por erro de 
interpretação os art°s. 2°, e seus parágrafos, 6°, 8° e 11°, 2° 
parágrafo, 10° e 17°, LULL.  
 
B- Face à posição da recorrente vertida nas conclusões das 
alegações, delimitativas do âmbito do recurso, a verdadeira 



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 23 

 
 

84

 
questão colocada consiste em apurar se a nulidade por vício 
de forma do negócio causal é aqui oponível ao titular da 
livrança dada à execução. 
 
III. Fundamentação 
 
A- Os factos 
Foram dados como provados na 1ª instância os seguintes 
factos que, por não terem sido postos em causa por qualquer 
das partes e não se ver neles qualquer deficiência, 
obscuridade ou contradição, se consideram definitivamente 
fixados:  
1- No âmbito da execução para pagamento de quantia certa 
sob a forma ordinária que a Exequente Banco....., SA, ora 
Embargada, instaurou contra os Executados B..... e C....., 
ora Embargantes, foi dada à execução a livrança de fls. 4 
do processo principal, subscrita pelos Executados, no valor 
de € 4.239,21, com data de vencimento de 26/02/03.  
2- A referida livrança foi subscrita pelos Embargantes e 
preenchida posteriormente pela Embargada.  
3- Apresentada a pagamento na data do seu vencimento, a 
referida livrança não foi paga pelos Executados.  
4- Os Embargantes subscreveram o documento junto a fls. 
32 dos autos, denominado de contrato de crédito. 
5- Nos termos da cláusula 13ª das condições gerais 
constantes do verso do referido documento, o(s) 
proponente(s) autoriza(m) o Banco, através de qualquer dos 
seus funcionários, a preencher a livrança por si subscrita 
entregue com a função de garantia do presente empréstimo, 
designadamente no que respeita às datas de emissão e de 
vencimento, ao local de pagamento, ao valor e à 
importância.  
6- Os Embargantes subscreveram o documento junto a fls. 
35 dos autos, com o título de declaração de renúncia.  
7- No dia 13 de Abril de 2002, os Embargantes receberam 
um telefonema através do qual lhes foi dito que tinham 
ganho um prémio e que para o levantar teriam que se 
deslocar a um hotel.  
8- Os Embargantes deslocaram-se ao hotel indicado, onde 
foram recebidos por pessoas que agiam sob as ordens da 
D....., Lda..  
9- No local, os Embargantes assinaram vários documentos 
cujo teor desconheciam, entre os quais, o documento junto a 
fls. 32 dos autos, denominado de contrato de crédito.  
10- Foi descarregado um colchão em casa dos 
Embargantes.  
11- As pessoas referidas em 8. nunca disseram aos 
Embargantes qual era o preço do colchão, nem como seria 
pago.  
12- Foi entregue aos Embargantes o documento junto a fls. 
7 dos autos, com o título de contrato de compra e venda.  
13- Os Embargantes leram o documento referido em 12. e 
aperceberam-se do valor que tinham que pagar.  
14- Os Embargantes receberam da Embargada a carta 
junta a fls. 8 dos autos, datada de 22 de Abril de 2002, com 
o seguinte teor:  
“Exmo(a) Senhor(a) 
Na sequência do Contrato de Crédito que celebrou com o 
Banco...., SA, junto enviamos o respectivo Plano de 
Pagamentos.  
Como elemento necessário para validação e que deverá 
passar a indicar nos futuros contactos com o Banco..., SA 
sobre esta transacção, também estamos a comunicar o 
número de empréstimo atribuído ao referido Contrato (...)”.  
15- Os Embargantes apenas tiveram conhecimento das 
condições do crédito e do respectivo plano de pagamentos 
com a carta referida em 14. 
16- Em 30 de Abril de 2002 os Embargantes receberam uma 
carta da D....., Lda composta por duas folhas, uma de 
propaganda e outra com cláusulas do contrato, onde referia 
a possibilidade dos Embargantes poderem revogar o 
contrato.  

17- Os Embargantes, através de carta registada com aviso 
de recepção, comunicaram à D....., Lda. e à Embargada que 
o contrato de compra e venda se considerava resolvido.  
 
B- O direito 
Os embargantes, aquando da celebração do contrato de 
crédito, subscreveram a livrança dada à execução, tendo 
expressamente permitido que fosse preenchida pela 
embargada no que respeita às datas de emissão e de 
vencimento, ao local de pagamento, ao valor e à 
importância. 
E como estava autorizada a preenchê-la e não se provou que 
o acordo de preenchimento não tivesse sido respeitado, a 
livrança dada à execução constitui um título executivo 
válido e eficaz.  
 
Porém, invocam os embargantes a nulidade do contrato de 
crédito que esteve na origem da subscrição da livrança dada 
à execução. 
Subjacente à relação cambiária existe um contrato de crédito 
ao consumo regulamentado pelo dec-lei 359/91, de 21 de 
Setembro. Nos termos do artigo 2°, n° l, alínea a) do 
referido diploma entende-se por “contrato de crédito”, o 
contrato por meio do qual um credor concede ou promete 
conceder a um consumidor um crédito sob a forma de 
diferimento de pagamento, mútuo, utilização de cartões de 
crédito ou qualquer outro acordo de financiamento 
semelhante. 
No caso vertente, os embargantes compraram um aparelho 
magnético -colchão- à empresa D....., Lda. Na mesma 
ocasião, celebraram um contrato de crédito com a 
embargante, mediante o qual foi financiada a compra desse 
colchão, tendo a importância respectiva sido entregue à 
vendedora, ficando os embargantes a pagar faseadamente a 
importância mutuada. 
Está-se em presença de uma compra e venda financiada, 
coexistindo dois contratos autónomos, mas com uma ligação 
funcional entre si: um contrato de compra e venda e um 
contrato de crédito.  
 
Só que, como se decidiu na douta sentença recorrida e não 
foi posto em causa no presente recurso, este contrato de 
crédito, que motivou a emissão da livrança dada à execução, 
enferma de uma nulidade formal. 
Na verdade, o contrato de crédito deve ser reduzido a escrito 
e assinado pelos contraentes, e um exemplar é 
obrigatoriamente entregue ao consumidor no momento da 
respectiva assinatura, sob pena de nulidade – nº 1 do art. 6º e 
nº 1 do art. 7º do citado diploma. 
Como não ficou demonstrado que aos embargantes tivesse 
sido entregue um exemplar do contrato no acto da sua 
assinatura, inobservância que se presume imputável ao 
credor – nº 4 do art. 7º, este contrato está efectivamente 
ferido de nulidade. 
 
Previamente à questão de saber se esta nulidade formal do 
negócio causal tem reflexos na relação cambiária, podendo 
ser oposta ao credor, impõe-se abordar uma outra, não 
apreciada na sentença recorrida, mas invocada pelos 
embargantes na petição de oposição à execução, 
constituindo aliás o pedido primeiramente formulado.  
Como já referido, os embargantes compraram um colchão à 
empresa D....., Lda, tendo na mesma ocasião celebrado um 
contrato de crédito com a embargante, para financiamento 
dessa compra, sendo a importância respectiva entregue à 
vendedora, ficando os embargantes a pagar faseadamente a 
importância mutuada. 
Estes dois contratos como que se unem em vista da 
prossecução de uma finalidade económica comum, 
mantendo, todavia, estrutural e formalmente cada um deles a 
sua autonomia [cfr. Ana Isabel Afonso, in Contratos de 
Instalação de Lojistas em Centros Comerciais, pág. 113]. O 
crédito serve para financiar o pagamento do bem, objecto do 
contrato de compra e venda. Mas o consumidor só está 
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interessado em celebrar o contrato de compra e venda se 
conseguir um empréstimo para o efeito. E o fornecedor, por 
sua vez, apenas está interessado em vender o bem se 
conseguir o pagamento imediato, que é possibilitado pelo 
financiamento. Existe uma ligação causal e uma relação de 
dependência entre os dois contratos: o contrato de crédito é 
celebrado por causa e tendo em vista possibilitar o 
pagamento do preço do contrato de compra e venda. 
Esta coligação e dependência funcional entre os dois 
contratos acaba por ter consequências jurídicas a nível de 
ambos os contratos, já que as vicissitudes de um se 
repercutirão necessariamente sobre o outro. 
 
A repercussão jurídica de um contrato sobre o outro está 
expressamente consagrada no normativo que emana do art. 
12º do dec-lei 359/91, de 21 de Setembro, ao prever a 
possibilidade do contrato de compra e venda ser afectado 
pela invalidade e ineficácia do mútuo.  
Embora aí se não preveja que a invalidade ou ilicitude do 
contrato de compra e venda se repercuta no contrato de 
crédito, nem por isso essa repercussão deixará de se 
verificar. É que o documento que corporiza o contrato de 
crédito foi subscrito aquando da venda do objecto e no 
próprio local onde essa venda se concretizou e subscrito 
perante representantes da entidade financiadora, ou seja, o 
contrato de crédito foi celebrado no âmbito de uma 
actividade concertada e de um plano de colaboração entre 
mutuante e vendedor.  
Por outro lado, a não se verificar esta repercussão jurídica, 
permitia-se que a entidade financiadora ficasse a salvo de 
quaisquer consequências negativas do contrato causal do 
crédito, apesar de ambos os contratos terem sido celebrados 
no contexto de um plano de colaboração perfeitamente 
delineado entre os dois contraentes. 
Daí que as situações de invalidade ou ilicitude do contrato 
de compra e venda se repercutam no coligado contrato de 
crédito. 
Como defende Menezes Leitão [Direito das Obrigações, I, 
pág. 202], referindo-se à união de contratos, as partes 
querem um dos contratos, ou ambos, como associados 
economicamente, pelo que a validade e a vigência de um ou 
de ambos os contratos, ficará dependente da validade e 
vigência do outro. 
 
Ficou provado que, apenas em 30 de Abril de 2002, os 
embargantes receberam uma carta da D....., Lda composta 
por duas folhas, uma de propaganda e outra com cláusulas 
do contrato, onde se referia a possibilidade de poderem 
revogar o contrato. Tomando conhecimento desta 
possibilidade, logo através de carta registada de 2 de Maio, 
com aviso de recepção, comunicaram à D....., Lda e à 
Embargada que o contrato de compra e venda se 
considerava resolvido.  
E nas cláusulas do contrato – cl. 4ª- prevê-se a possibilidade 
de ele ser resolvido no prazo de 14 dias a contar da sua 
assinatura ou da entrega do bem, caso a entrega fosse 
posterior. Mas tomando conhecimento desta possibilidade 
de resolução do contrato apenas em 30 de Abril, exerceram 
tempestivamente esse seu direito. 
Por um acto de vontade dos compradores, transmitida ao 
outro contraente, foi assim destruída a relação contratual 
validamente constituída entre eles – art. 432º C.Civil. 
Ora, resolvido o contrato de compra e venda, deixa de 
existir a causa válida e eficaz que esteve na origem do título 
executivo, já que a resolução é equiparada, quanto aos seus 
efeitos, à nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico – 
art. 433º C.Civil. E atento o nexo funcional existente entre 
os dois contratos, o consumidor pode opor ao credor a 
resolução do contrato de compra e venda. 
Daí que não seja devido o pagamento da quantia titulada 
pela livrança aqui dada à execução. 
 
Perante o que acaba de ser decidido, fica prejudicada a 
apreciação da questão de saber se a nulidade formal do 

negócio causal tem reflexos na relação cambiária, por força 
do estatuído no nº 2 do art. 660º ex vi art. 713º, nº 2, ambos 
C.Pr.Civil. 
Todavia, sempre se dirá que se concorda com a posição 
assumida na sentença recorrida. 
Nas relações cambiárias imediatas são livremente oponíveis 
todas as excepções fundadas na obrigação causal.  
Como ensina o Prof. Ferrer Correia [in Letra de Câmbio, 
pág. 67], nas relações imediatas, ou seja, nas relações entre 
um subscritor e o sujeito cambiário imediato (relações 
sacador-sacado; sacador-tomador; tomador-1° endossado, 
etc.), nas quais os sujeitos cambiários o são 
concomitantemente de convenções extracartulares, tudo se 
passa como se a obrigação cambiária deixasse de ser literal 
e abstracta, ficando sujeita às excepções que nessas 
relações pessoais se fundamentam.  
A causa de emissão da livrança foi, como se deixou referido, 
o contrato de crédito, ainda que a sua emissão se tenha 
traduzido na constituição de uma obrigação cambiária com 
autonomia relativamente à primeira, dita sujacente. 
Os sujeitos cambiários e os sujeitos da relação extracartular 
são os mesmos, pelo que a livrança se encontra no domínio 
das relações imediatas. 
Estando-se no domínio das relações cambiárias imediatas 
são livremente oponíveis todas as excepções fundadas na 
obrigação causal, conforme ressalta do art. 17º Lei 
Uniforme, tudo se passando como se a obrigação cambiária 
deixasse de ser literal e abstracta. 
Logo, os embargantes podem discutir nestes embargos a 
excepção de nulidade da relação jurídica subjacente, 
impondo à embargada os efeitos decorrentes desse vício 
formal [neste sentido se pronunciaram os recentes acs. 
S.T.J., de 03/03/18, processo nº 02A4589, de 03/11/13, 
processo nº 03B3628 e de 04/03/09, processo nº 03B4109, 
in www.dgsi.pt/jstj]. 
Estando o contrato de crédito, que motivou a emissão da 
livrança dada à execução, ferido de nulidade, inexiste 
qualquer crédito da embargada sobre os embargantes. 
 
Pelas razões expostas, a execução não pode prosseguir, 
devendo os embargos ser julgados procedentes. 
 
IV. Decisão 
 
Perante tudo quanto exposto fica, acorda-se, embora por 
fundamentos não coincidentes com os invocados na 
sentença, em julgar improcedente a apelação e confirmar a 
sentença recorrida. 
Custas pela embargada  
 
Porto, 08 de Julho de 2004 
Alberto de Jesus Sobrinho 
Durval dos Anjos Morais 
Mário de Sousa Cruz 
 
 
2.U Sumário nº 4283 
I – A antiga fórmula da Faculdade de 
Economia do Porto, usada nos acidentes de 
viação, para cálculo da indemnização pela 
perda da capacidade aquisitiva que consistia 
na multiplicação de um factor pelo valor 
correspondente à dita perda de capacidade 
anual, pode de novo ser utilizada dado que 
foi agora remodelada tendo como base o juro 
de 3%, correspondente à realidade actual. 
II – Essa nova tabela encontra-se no presente 
Acórdão. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto:  
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I. Relatório 
B....., solteira, maior, residente em Rue....., ....., França, 
instaurou acção declarativa com forma de processo comum 
ordinário  
contra 
1) Companhia de Seguros C....., SA”, com sede no 
Largo....., ....., 
2) Companhia de Seguros D....., SA”, com sede na Av......, 
.....,  
- para reparação dos danos patrimoniais e não patrimoniais 
por si sofridos em consequência de um acidente de viação 
ocorrido em 5 de Agosto de 1998, cerca das 9,45h, na AE..., 
em....., concelho da....., Comarca de....., entre os veículos 
Rover, de matrícula ..-..-GO, propriedade da E....., SA e 
conduzido por F....., e o veículo Renault, de matrícula JA-..-
.., conduzido pelo seu proprietário G....., onde a A. seguia 
como passageira, no banco traseiro do mesmo, alegando que 
estava transferida para a 1.ª Ré a responsabilidade civil 
perante terceiros, pelos danos decorrentes da circulação do 
veículo Rover, e para a 2.ª Ré, o do veículo Renault  
Na referida acção a A. atribuiu à condutora do veículo 
Rover (segurado na 1.ª Ré) a culpa na produção do acidente, 
mas, alegando que não se apercebera inteiramente da forma 
como o acidente ocorreu – porque vinha no banco de trás, e 
dado serem contraditórias as versões dos respectivos 
condutores a respeito da produção daquele -, demandava 
também a seguradora do veículo Renault, para o caso de vir 
a ser considerado culpado o condutor deste. 
Assim, pedia 
- a condenação da 1.ª Ré a pagar à A. a quantia global de 
8.623.232$00, sendo: 
a) - 2.500.000$00 de danos não patrimoniais; e 
b) - 6.123.232$00 de danos patrimoniais, acrescida de juros 
legais a contar da citação até integral pagamento, 
- ou, a condenação da 2.ª Ré nos mesmos montantes, caso a 
culpa do acidente venha a ser imputada ao condutor do 
Renault. 
 
Ambas as RR. contestaram, impugnando os danos e 
respectivos montantes, e imputando a responsabilidade pela 
produção do acidente ao condutor do veículo segurado na 
outra. 
A 2.ª Ré alegou, subsidiariamente, a presunção de culpa do 
condutor do Rover (segurado na 1.ª Ré), e excluiu do âmbito 
do contrato de seguro que a ligava ao proprietário do 
Renault (seguro obrigatório) - ao abrigo do art. 7.º-2-d) do 
DL n.º 522/85, de 31/12 -, a cobertura de danos materiais 
sofridos pela A., por esta ser sobrinha do condutor e 
proprietário deste veículo, G....., e com ele conviver. 
 
Saneado, condensado e instruído o processo, veio a ocorrer a 
audiência de discussão e julgamento, sendo então dadas as 
respostas aos quesitos da base instrutória e proferida 
sentença em 2003.06.09. 
Nesta foi a acção julgada parcialmente procedente e 
condenada a 1.ª Ré a pagar à A. a quantia de 27.799,16 
euros, acrescida de juros vencidos desde a data da 
citação e vincendos, à taxa legal, até integral pagamento, 
absolvendo-se a 2.ª Ré de todo o pedido. 
 
A A. recorreu da sentença, vindo o recurso a ser admitido 
como de apelação. 
Não houve contra-alegações. 
 
Remetidos os autos a este Tribunal – onde foi distribuído em 
2004.05.05 - foi o recurso aceite com a adjectivação e 
demais atributos que lhe haviam sido atribuídos na primeira 
instância.  
 
Correram os vistos legais. 

........................................ 
II. Âmbito do recurso 

De acordo com o disposto nos arts. 684.º-3 e 690.º-1 do 
CPC, o âmbito do recurso delimita-se pelas conclusões que 
o recorrente apresente nas alegações respectivas.  
As conclusões apresentadas nas alegações de recurso da 
Apelante foram as seguintes: 
“A)- Os danos não patrimoniais referentes ao sofrimento e 
gravames resultantes de acidente, na pessoa da Apelante, 
foram indemnizados com uma compensação, de forma 
alguma, capaz de satisfazer o desprazer sofrido ou dele 
ligeiramente se aproximar, bem como os sofrimentos 
futuros, por ser tão pequena em relação aos sofrimentos 
dados como provados, pelo que terão de ser indemnizados 
por montante muito superior ao arbitrado em 1.ª instância, 
e aproximado do valor calculado na petição inicial, ou seja, 
2.500 contos. 
B) – A indemnização por lucros cessantes ou danos futuros 
deverá ser calculada atendendo à situação económica (a 
Apelante ganhava 200 contos/mês – facto provado), aos 
juros de 3%, no máximo, e tendo em conta a inflação, a 
progressão profissional, a percentagem de 10% com IPP, a 
esperança de vida activa, atendendo à idade da Apelante na 
data do acidente (21 anos), o que resultará em montante 
indemnizatório muito superior aos 3.750 contos arbitrados 
e aos 5.500 contos, parcelarmente calculados na petição, 
devendo aproximar-se dos 8.000 contos, falando na moeda 
em vigor na data da propositura da acção. 
C) – Por que o montante global da indemnização com 
valoração justa, ultrapassa o valor global do pedido, por 
modesto, deverá no entanto ser reduzido a esse montante, 
procedendo assim na sua totalidade, o pedido global 
formulado na petição, mesmo que, parcelarmente, seja 
diferente. 
D) – A decisão de que se recorre não atende ao preceituado 
nos arts. 494.º, 496.º, 562.º, 564.º, 565.º e 566.º do CC. 
Pelo que, alterando a decisão recorrida quanto aos 
montantes indemnizatórios, farão Justiça!” 
 
Em face das conclusões apresentadas nas alegações de 
recurso da apelante, pode desde já afirmar-se que o âmbito 
deste recurso se limita a apreciar a atribuição dos montantes 
indemnizatórios nas vertentes seguintes: 
a) a título de danos não patrimoniais; 
b) a título de lucros cessantes e danos patrimoniais futuros. 

........................................ 
III. Fundamentação 
III-A) Os factos 
Não está posto em causa o julgamento no tocante à matéria 
de facto. 
Não se vê, por outro lado, qualquer deficiência, obscuridade 
ou contradição que porventura a pudesse enfermar. 
Assim, consideram-se definitivamente fixados os factos 
assentes e/ou provados na primeira instância que decidiu 
essa matéria, para os quais com a devida vénia remetemos, 
nos termos do art. 713.º-6 do CPC..  
 
Tendo em conta que não está posto em causa que a culpa na 
produção do acidente veio a caber à condutora do veículo 
segurado na 1.ª Ré (veículo Rover), vamos aqui reproduzir a 
parte da sentença onde estão indicados os concretos danos 
suportados pela A. e que foram considerados provados, 
porque essa transcrição facilita a consulta dos dados 
relevantes com vista à fixação das indemnizações. 
 
Assim: 
“(...) 
r) Por causa do acidente (ocorrido em 98.08.05) a A. sofreu 
graves lesões, tendo sido transportada de imediato para o 
Hospital de....., em....., onde foi atendida no Serviço de 
Urgência, ficando aí em observação e em exames até ao dia 
seguinte. Fez RX e TAC, tendo-lhe sido aplicado um colar 
cervical. Após a alta hospitalar em 98.08.06, a A. continuou 
com dores na cabeça e não se segurava de pé, tendo de 
permanecer deitada em total repouso, durante o mês de 
Agosto. Entretanto, em 17 de Agosto de 1998 voltou a uma 
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consulta no Hospital de....., na qual lhe mandaram retirar o 
colar cervical. Continuou com muitas dores de cabeça e em 
repouso, pois não se segurava de pé. (respostas aos quesitos 
31.º a 38.º da base instrutória)  
s) Nos finais de Agosto de 1998, a A. voltou para França, 
onde se socorreu dos serviços médicos, fazendo os seguintes 
tratamentos:  
- em 31 de Agosto de 1998: foi-lhe colocado de novo o colar 
cervical, foi medicada e foram-lhe receitadas 15 sessões de 
massagens e de reeducação, fazendo exames radiográficos 
do ráquis dorsal; 
- em 29 de Setembro de 1998: apresentava dores no sacro, 
sendo medicada; 
- em 19 de Outubro de 1998: indicou a consulta de um 
médico reeducador. 
- Continuou em tratamentos durante mais de um ano no 
Centro Médico de Reeducação e Readaptação Funcional 
em....., França. (respostas aos quesitos 39.º a 41.º da b.i.)  
t) No início de 1999, após tratamentos, o Centro Médico 
onde fez tratamentos constataram que a A., no seguimento 
do acidente de 5 de Agosto sofria de uma entorse cervical e 
de um traumatismo lombar, tendo dores cervicais quando se 
move, o que lhe determina rotações limitadas. Padece de 
lombalgias intermitentes ao cansaço e na posição inclinada 
para diante (respostas aos quesitos 42.º a 44.º da base 
instrutória)  
u) Em 19 de Janeiro de 2000, após um ano de tratamentos, 
O Centro Médico de Reeducação e Readaptação Funcional 
confirmou que ainda estava a tratar a A. em razão das 
consequências do acidente de 5 de Agosto de 1998 (resposta 
ao quesito 45.º da b.i.)  
v) A A. ficou a sofrer das costas devido às lesões na coluna 
provocadas pelo acidente, tendo que proceder a tratamentos 
todos os anos, por indicação dos médicos franceses. 
Continua a fazer massagens, não pode fazer flexões da 
coluna e tem dores (respostas aos quesitos 46.º a 50.º da b.i.)  
x) Devido ao acidente, a A. entrou num estado depressivo, 
pois sentiu-se inutilizada. Era uma jovem alegre e divertida, 
ágil e fogosa, praticando desportos e sentia prazer em fazer 
os trabalhos domésticos. Depois do acidente, perdeu a 
alegria de viver, sentindo-se inutilizada, tendo consciência 
que tais deformidades a irão acompanhar, agravando-se, 
durante toda a vida (respostas aos quesitos 51.º a 53.º da 
base instrutória)  
z) Devido às lesões sofridas, a A. não gozou férias a partir 
de 5 de Agosto de 1998, bem como não pôde trabalhar 
depois do regresso a França, durante os meses de Setembro 
e Outubro, pelo que deixou de receber 20.391,54 FF 
(6.797,18x3). A A. é contabilista (respostas aos quesitos 54.º 
a 56.º da b.i.)  
a) Devido ao acidente, a A. ficou com sequelas que lhe 
determinaram uma IPP para o trabalho, de, pelo menos 10% 
(resposta ao quesito 57.º da base instrutória)  

............................ 
III-B) O Direito 
As questões suscitadas prendem-se apenas com os 
montantes indemnizatórios concretamente fixados. 
Não há necessidade de voltar a tecer, nesta sede, 
considerações de direito a respeito do que deve constituir o 
montante indemnizatório e que factores a ter em conta na 
sua determinação, porque não está posta em causa aquilo 
que foi afirmado, com total pertinência, na primeira 
instância, naquilo que de objectivo há a ter em conta. 
Daí que a fixação dos montantes a atribuir no caso em 
presença, seja uma tarefa que não deixa de estar imune a um 
relativo grau de subjectividade. 
Não obstante isso, deve haver a preocupação de, na sua 
determinação, se ter como referência as últimas tendências 
dos padrões jurisprudenciais estabelecidos, sendo certo que 
é uma tarefa muito ingrata, senão mesmo impossível, 
determinar qual o montante exacto que deve ser atribuído 
como indemnização.  
A carga subjectiva na determinação concreta das 
indemnizações é no entanto mais notória no caso da 

determinação dos montantes indemnizatórios por danos não 
patrimoniais, pois que sendo eles destinados apenas a 
compensar, de algum modo, os sofrimentos, angústias e 
privações (passados e futuros) do lesado, são determinados 
com recurso à equidade - arts. 496.º-3 do CC - , tendo em 
atenção em qualquer caso os factores enunciados no art. 
494.º- sem que possa contar-se com a ajuda de dados 
indicadores objectivados nos recursos a tabelas financeira ou 
fórmulas matemáticas, normalmente utilizados como 
suporte básico para a reconstituição da situação natural que 
existiria no caso de não ter havido lesão quando estamos em 
presença de danos meramente patrimoniais. 
 
Avancemos então para a sindicalização dos montantes 
atribuídos, face aos dados concretamente apurados:  
 
UIII-B)-a) Da indemnização por danos não patrimoniais 
Na petição inicial a A. reclamou como indemnização 
compensatória 2.500.000$00 por todos os danos não 
patrimoniais. 
Já atrás enunciámos que danos foram eles. 
A sentença fixou a indemnização compensatória em 
1.200.000$00.  
Parece-nos uma pequena compensação, para quem esteve 
sujeita àquele sofrimento (atrás transcrito na matéria de 
facto), tanto mais que o mesmo ainda não acabou, e 
continuará a perdurar durante toda vida. 
Estamos convencidos que, no caso concreto, os 
2.500.000$00, ( € 12.469,95) seriam mais justos, atendendo 
à evolução sentida na mais recente Jurisprudência, pelo que 
entendemos que a indemnização compensatória deve ser 
fixada nesse montante, e que consideramos por referência ao 
momento em que foi lavrada aquela sentença.  
 
UIII-B)-b) Da indemnização por danos patrimoniais 
A A. havia pedido a título de danos patrimoniais 
6.123.232$00, dos quais 623.232$00 respeitantes ao mês de 
férias que não gozou e a dois meses que não trabalhou, e 
5.500.000$00 para indemnizar a perda de rendimentos 
futuros, decorrente da sua IPP de 10%. 
Na sentença recorrida, a indemnização por danos 
emergentes foi-lhe fixada no exacto montante que fora 
pedida; a relativa aos lucros cessantes, no entanto, veio a ser 
fixada apenas em 3.750.000$00. 
 
Quanto à primeira, nenhuma objecção há a fazer. Quanto à 
segunda, é de toda a pertinência utilizar como princípio 
básico indicador a fórmula matemática utilizada em 
múltiplos Acórdãos Jurisprudências 

 
em que C= ao capital a depositar no 1.º ano, 
e em que as outras letras correspondem às variáveis 
seguintes: 
P= prestação correspondente ao rendimento anual perdido;  
i = taxa de juro; 
n = número de anos até ao fim da vida activa, 
 
e assim teremos a determinação do capital necessário para, 
ao longo da vida activa do lesado lhe proporcionar o 
rendimento perdido, e de, simultaneamente se diluir ao 
longo do tempo esse mesmo capital. 
 
Tendo em conta que a A. tem, nas condições actuais, uma 
esperança de vida activa pelo menos até aos 66 anos, há que 
considerar o período de vida activa de 45 anos  
(66-21=45) 
Desta forma, para a referida operação financeira, teremos de 
contar com os índices seguintes: 
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P =200.000$00 x 14 x10% = 280.000$00, ou seja, € 
1.396,63 
i = 3% 
n = 66 –21 = 45 anos 
 
Donde, introduzida a referida fórmula com os valores 
índices indicados no sistema informático Excel, vem a dar, 
como correspondente a C, o valor de 6. 865.218$00, ou seja, 
€ 34.243,565,. 
O mesmo valor obteríamos se utilizássemos o factor 
correspondente a 45 anos das tabelas financeiras à taxa de 
3% ao ano, com base num capital de 1, porque não anda 
afastada da taxa actual, e é uma taxa de juro cuja 
sustentabilidade se mostra como mais provável a médio e 
longo prazo no seio da moeda única [Segue em anexo a 
tabela financeira utilizada:]. 
Tendo em conta que o factor correspondente a 45 anos, 
nessa tabela, é de 24,51871, se multiplicarmos esse valor 
pelo capital anual perdido (€ 1.396,63), vimos a obter 
exactamente o mesmo valor daquela tabela financeira, o que 
comprova a sua fiabilidade.  
As tabelas financeiras, se bem que de enorme utilidade, não 
entram porém em linha de conta com a progressão na 
carreira nem com o aumento de produtividade, pelo que não 
nos parece desajustado que se lhe acrescente 2% ( 1% por 
cada um desses dois factores), pelo que vimos a obter, 
7.002.435$00, ou seja, € 34.928,00 a título de danos 
patrimoniais pelo efectivo prejuízo patrimonial decorrente 
da IPP ou como compensação pelo maior esforço necessário 
para obter aquele rendimento. 
 
Da soma da indemnização compensatória por danos não 
patrimoniais com a indemnização calculada a título de danos 
patrimoniais vem então a resultar o total global de 
10.125.667$00 ( 2.500.000$00+ 623.232$00+7.002.435$00) 
= € 50.506,61 
Este montante, no entanto, é já superior ao formulado no 
pedido inicial, que fora apenas de 8.623.232$00 ( € 
43.012,50), pelo que a condenação em capital não poderá 
exceder esse limite. 
 
Desta forma, acolhem-se na totalidade as conclusões 
apresentadas pela Apelante. 

..................................... 
IV. Deliberação 
 
Na procedência total da apelação, revoga-se a não 
obstante douta sentença recorrida na parte que fixara o 
capital indemnizatório a atribuir à lesada, pelo que se 
substitui essa parte da sentença por outra em que se 
condena a 1.ª Ré no pedido, ou seja, em € 43.012,50, 
respeitante à indemnização correspondente ao capital, 
mantendo-se no demais o aí decidido. 
Custas pela 1.ª Ré. 
 
Porto, 08 de Julho de 2004 
Mário de Sousa Cruz 
Augusto José Baptista Marques de Castilho 
Maria Teresa Montenegro V C Teixeira Lopes  

..................................... 
 

Anos 

1 0,97087 € 

2 1,91347€ 

3 2,82861 € 

4 3,71710€ 

5 4,57971 € 

6 5,41719 € 

7 6,23028 € 

8 7,01969 € 

9 7,78611 € 

10 8,53020 € 

11 9,25262 € 

12 9,95400 € 

13 10,63496 € 

14 11,29607 € 

15 11,93794 € 

16 12,56110 € 

17 13,16612 € 

18 13,75351 € 

19 14,32380 € 

20 14,87747 € 

21 15,41502 € 

22 15,93692 € 

23 16,44361 € 

24 16,93554 € 

25 17,41315 € 

26 17,87684 € 

27 18,32703 € 

28 18,76411 € 

29 19,18845 € 

30 19,60044 € 

31 20,00043 € 

32 20,38877 € 

33 20,76579 € 

34 21,13184€ 

35 21,48722 € 

36 21,83225 € 

37 22,16724 € 

38 22,49246 € 

39 22,80822 € 

40 23,11477 € 

41 23,41240 € 

42 23,70136 € 

43 23,98190 € 

44 24,25427 € 

45 24,51871 € 

46 24,77545 € 

47 25,02471 € 

48 25,26671 € 

49 25,50166 € 

50 25,72976 € 

 
 
3.U Sumário nº 4295 
Mesmo sem haver lugar a despacho liminar 
pode a petição inicial ser liminarmente 
indeferida se for solicitada pela secretaria a 
intervenção do Juiz. 
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ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO: 
 
I. URELATÓRIOU 

B..... interpôs recurso de agravo do despacho que indeferiu 
parcialmente o requerimento inicial de inquérito judicial 
contra “C....., Lda.”, D....., Sociedade de.....”. 
O recurso foi admitido com subida imediata e em separado, 
com efeito meramente devolutivo – v. fls. 39. 
 
Nas alegações de recurso, o agravante pede a revogação do 
despacho proferido pela Mmª Juiz do -º Juízo do Tribunal do 
Comércio de...., formulando as seguintes conclusões: 
1. No inquérito judicial não há lugar a indeferimento 
liminar. 
2. Violado foi, portanto, o disposto no artigo 234º do CPC. 
 
Não houve contra-alegações. 
 
A Mmª Juiz a quo sustentou a decisão recorrida – v. fls. 
43/44. 
 
Foram colhidos os vistos legais. 

* 
Sendo o âmbito do recurso delimitado pelas conclusões do 
recorrente – arts. 684º, n.º 3 e 690º do CPC – a única 
questão em debate é a de saber se o requerimento inicial do 
processo especial de inquérito judicial é susceptível de 
avaliação liminar. 

* 
II. UFUNDAMENTAÇÃOU 

 
OS FACTOS 
Além dos factos que constam do antecedente relatório, 
importa ainda considerar o seguinte: 
A Mmª Juiz indeferiu parcialmente o requerimento inicial, 
datado de 14.01.2003, considerando parte ilegítima a 
sociedade de revisores de contas demandada e rejeitando os 
pedidos formulados nas alíneas d) a h) quanto aos restantes 
requeridos – v. certidão de fls. 14 a 37, cujo teor se dá aqui 
por reproduzido. 
 
O DIREITO 
A profunda reforma do direito processual civil realizada 
pelo DL 329-A/95, de 12 de Dezembro, estabeleceu um 
novo sistema de citação, apoiado na regra da oficiosidade 
das diligências do acto – v. arts. 234º, n.º 1 e 479º do CPC. 
Os objectivos são louváveis: conferir maior celeridade no 
processamento dos autos e aliviar a carga burocrática do 
juiz. É claro que, como em tudo o que é inovador, têm sido 
dirigidas algumas críticas ao referido princípio da 
oficiosidade da citação. Muitas delas pela autorizadíssima 
voz do Prof. Antunes Varela – v. RLJ, ano 130º, pág. 98 e 
ss. 
Concorde-se ou não, a verdade é que a implementação dessa 
regra pôs fim ao despacho liminar na quase generalidade das 
acções. 
Contudo, o n.º 4 do art. 234º abre algumas excepções. Nesse 
preceito refere-se que a citação depende de prévio despacho 
judicial: 
a) Nos casos especialmente previstos na lei; 
b) Nos procedimentos cautelares e em todos os casos em 
que incumba ao juiz decidir da prévia audiência do 
requerido; 
c) Nos casos em que na propositura da acção deva ser 
anunciada, nos termos da lei; 
d) Quando se trate de citar terceiros chamados a intervir em 
causa pendente; 
e) No processo executivo (nos termos do n.º 1 do art. 812º e 
do n.º 2 do art. 812º-A) – o trecho entre parêntesis foi 
aditado pelo DL 38/2003, de 08.03. ; 
f) Quando se trate de citação urgente, que deva preceder a 
distribuição. 
Afora estes casos deve igualmente o processo ser 
imediatamente apresentado ao juiz quando alguma 

ocorrência o determine ou aconselhe – v. Abrantes Geraldes, 
“Temas da Reforma do Processo Civil”, Vol. I, pág. 220, 
nota 267. Justifica-se a prévia apresentação dos autos ao juiz 
quando for necessário desbloquear uma situação ou para 
evitar a prática de actos que antecipadamente se revelem 
inúteis (inadequação absoluta da forma de processo, 
cumulação de pedidos processualmente inconciliáveis, 
detecção de falhas ao nível dos pressupostos processuais, 
etc.) – v. do mesmo autor, “Citações e Notificações em 
Processo Civil”, CEJ, 1997, pág. 11.  
Por causa disso, o legislador aditou, no DL 38/2003, de 8 de 
Março (que entrou em vigor em 15.09.2003), o n.º 5 ao art. 
234º, com o seguinte teor: 
“Nas acções em que não deva ter lugar o despacho liminar, a 
secretaria pode suscitar a intervenção do juiz quando se lhe 
afigure manifesta a falta de um pressuposto processual 
insuprível de que o juiz deva conhecer oficiosamente …”  
 
O caso vertente respeita a uma acção especial de inquérito 
judicial à sociedade, regulada nos arts. 1479º e ss. e inserida 
no capítulo dos processos de jurisdição voluntária. Essa 
acção comporta duas fases: na primeira, o juiz aprecia os 
fundamentos invocados pelo requerente e, haja ou não 
resposta dos requeridos, decide se há motivos para proceder 
ao inquérito (art. 1480º); na segunda, depois de concluído o 
inquérito, o juiz fixa a matéria de facto e decide sobre as 
providências requeridas (art. 1482º). 
O n.º 2 do art. 1479º indica que são citados para contestar a 
sociedade e os titulares de órgãos sociais a quem sejam 
imputadas irregularidades no exercício das suas funções. 
Não se trata, como se vê, de um das excepções à regra da 
oficiosidade da citação pela secretaria contempladas no n.º 4 
do art. 234º. Todavia, pela simples leitura do preâmbulo da 
petição inicial era fácil à secretaria constatar que entre as 
partes indicadas no lado passivo da demanda existia uma 
que não encaixava no comando do n.º 2 do art. 1479º: a 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 
Justificava-se, pois, a apresentação prévia dos autos ao juiz 
para decidir sobre a adequação do processado relativamente 
ao citado preceito. E, de facto, a Mmª Juiz logo julgou a 
referida Sociedade de Revisores de Contas parte ilegítima, 
por se tratar de uma excepção dilatória insuprível, de 
conhecimento oficioso – v. arts. 493º, n.º 2, 494º, al. e) e 
495º do CPC. Na mesma ocasião, e aproveitando a 
circunstância de se debruçar sobre o teor da petição inicial, 
indeferiu a mesma relativamente aos pedidos formulados 
nas alíneas d) a h) – v. fls. 36. E não vemos qualquer motivo 
que obstasse a essa apreciação. 
Com efeito, é bom que não se perca de vista que a dupla 
finalidade que gerou o 234º não colide com o dever de o juiz 
expurgar o processo de deficiências ou vícios insupríveis 
que comprometam o seu normal desenvolvimento, e que 
sejam de conhecimento oficioso, ou indeferir liminarmente 
pedidos que sejam manifestamente improcedentes, se, por 
motivo justificado, tiver contacto com os autos logo no seu 
início.  
 
Assim, não estando em causa no recurso a substância do 
próprio despacho, mas antes a sua oportunidade processual, 
cremos não haver motivo para conceder provimento ao 
agravo. 

* 
III. UDECISÃOU 

Pelo exposto, nega-se provimento ao agravo. 
 
Custas pelo agravante. 

* 
PORTO, 12 de Outubro de 2004 
Henrique Luís de Brito Araújo 
Alziro Antunes Cardoso 
Albino de Lemos Jorge 
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4.U Sumário nº 4304 
É competente para a revisão, confirmação e 
subsequente execução da Sentença Arbitral 
Estrangeira em matéria de direitos privados, 
o tribunal da 1ª instância. 
 
Acordam na Secção Cível do Tribunal da Relação do Porto 
 
Relatório 
B..... 
sociedade comercial com sede em ....., ....., Amsterdam, 
veio ao abrigo do disposto nos artigos 1094° e seguintes do 
Código de Processo Civil e da Convenção de Nova Iorque, 
nos termos da Convenção para Reconhecimento e Execução 
de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, celebrada em Nova 
Iorque aos 10 de Junho de 1958 e aprovada para ratificação 
pela Resolução da Assembleia da República nº 37/94, de 8/7 
contra, C....., LDª, sociedade comercial com sede na Av....., 
...., alegando para tanto e em síntese que: 
Por sentença arbitral proferida em Londres, no dia 20 de 
Maio de 2003, foi julgada procedente uma acção de 
condenação proposta pela ora Requerente contra a 
Requerida, que condenou esta no pagamento da quantia de 
USD 64.123, 72 quantia essa acrescida de juros à taxa de 
5% desde 01.01.03 até 20.05.03 e 10% desde 04.05.03 até 
integral pagamento e das custas do processo no montante de 
GBP 2.450, acrescida de juros à taxa de 5% desde 20.05.03 
até integral pagamento; 
Tal acção tem como suporte a relação comercial 
estabelecida entre ambas da actividade de comercialização, 
importação e exportação de granitos e mármores e do acordo 
celebrado em 31 de Outubro de 2002 no fretamento de um 
navio por viagem, onde ficou estipulado que a Requerente 
poria à disposição da Requerida o seu navio "....." para que 
esta utilizasse no transporte de blocos de granito, com local 
de partida na Namíbia e destino em Vigo; 
 
Que a mercadoria foi entregue no porto de destino, sendo as 
quantias em divida USD 64.173, 72 a título de sobreestadias 
e que apesar de contactada para o efeito, a Requerida jamais 
pagou à Requerente tal quantia motivo pelo qual foi 
intentada a acção arbitral de cuja sentença se requer a 
respectiva revisão e confirmação; 
Que a Requerente e a Requerida acordaram na celebração do 
contrato de fretamento, nos termos do modelo GENCON 94 
em cuja clausula 19ª está estipulada a submissão a 
arbitragem de qualquer litígio superveniente entre as partes 
contratantes. 
Que em cumprimento da cláusula compromissória acima 
referida, a Requerente deu início a um processo de 
arbitragem em Londres no qual a Requerida, apesar de não 
ter apresentado qualquer oposição, foi devidamente citada, 
tendo a sentença transitado em julgado e constante de 
documento autêntico, inteligível, não existindo qualquer 
situação de litispendência ou de caso julgado em relação aos 
tribunais portugueses nem decisões contrárias aos princípios 
da Ordem Pública Internacional do Estado Português, 
competente para rever a mesma citando para o efeito o 
disposto no artigo 1095° e número 2 do artigo 86° nº2 do 
Código Processo Civil, como serão todas as outras 
disposições legais infra citadas de que se não faça menção 
especial. 
Citada a Requerida veio a mesma deduzir oposição 
constante de fls. 48 a 53 na qual se defende por excepção 
referindo não haver sido citada para os termos da referida 
acção concretamente através do formalismo que considera 
próprio de carta registada com AR bem como e ainda do 
teor da decisão proferida apenas tendo já depois da citação 
para os presentes autos na documentação existente 
encontrado um fax relativo ao ano de 2003 com folhas 
ilegíveis e outras em branco de conteúdo semelhante ao da 

decisão agora junta aos autos pela requerente e ainda por 
impugnação.  
Foram notificadas as partes para vir aos autos juntar prova 
documental do alegado o que fizeram tendo o Exmº 
Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal 
apresentado alegações nas quais pugna pela verificação e 
preterição das regras da competência em razão da hierarquia 
alegando caber a competência ao tribunal cível de 1ª 
instância. 
Mostram-se colhidos os vistos legais dos Exmºs Juízes 
Adjuntos. 
Questão prévia do conhecimento da invocada incompetência 
em razão da hierarquia. 
Importa determinar qual o tribunal competente para apreciar 
e decidir o requerido reconhecimento de sentença de 
Tribunal Arbitral estrangeiro ou seja, se o Tribunal de 1.ª 
instância ou este Tribunal da Relação é o competente 
conforme requerido. 
Os factos a tomar em consideração são os expostos supra no 
relatório que antecede. 
Vejamos. 
A questão suscitada não é nova como aliás se refere no 
Acórdão desta Relação indicado nas alegações apresentadas 
pelo Exmº Magistrado do Ministério Público publicado in 
Uwww.trp.ptU Proc. 0120965 de 2/10/2001 e que de perto 
seguiremos por com o mesmo se concordar em absoluto 
subscrito pelo Exmº Adjunto destes autos e Juiz 
Desembargador Dr. Emídio Costa que igualmente refere ter 
seguido o entendimento de um outro Ac. igualmente desta 
Relação de 22/10/98 e outro da Relação de Lisboa de 
20/2/97 C.J. 1997-1-135. 
A agravante pretende obter a revisão e confirmação pelos 
tribunais portugueses da decisão proferida pelo Tribunal 
Arbitral de Londres e invoca que para o efeito foi acordado 
em 31/10/2002 o fretamento do navio nos termos dos 
modelo Gencon 94 que na sua clausula 19 estipula a 
submissão a arbitragem o que deu lugar à prolação da 
referida decisão. 
Conforme se estipula no artigo 1094º nº 1 “Sem prejuízo do 
que se ache estabelecido em tratados, convenções, 
regulamentos comunitários e leis especiais nenhuma decisão 
sobre direitos privados, proferida por tribunal estrangeiro ou 
por árbitros no estrangeiro, tem eficácia em Portugal, seja 
qual for a nacionalidade das partes, sem estar revista e 
confirmada”. 
Ora no que se refere à arbitragem, foi concluída em 10 de 
Junho de 1958, em Nova Iorque, no âmbito das Nações 
Unidas, a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução 
de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, relativamente à qual 
Portugal formulou a sua adesão através do depósito do 
respectivo instrumento, em 18 de Outubro de 1994, no 
seguimento da sua aprovação, para ratificação, efectuada 
através da Resolução da Assembleia da República n.º 37/94, 
de 10/3, publicada no Diário da República n.º 156, de 
8/7/94. 
As normas do direito internacional convencional em que 
participe o Estado português, para além da sua recepção 
automática na ordem jurídica nacional, passam desde logo a 
ocupar uma posição superior relativamente às emanadas dos 
órgãos legislativos nacionais comuns, de molde que, no caso 
da existência de quaisquer conflitos entre normas legais 
comuns e normas convencionais, deve ser dada prevalência 
às últimas em detrimento das restantes, dado o princípio da 
hierarquia das fontes de direito, quanto à preferência pela 
aplicação da norma de valor mais elevado – vide art. 8º nº 2, 
da Constituição da República Portuguesa [Prof. Gomes 
Canotilho, Direito Constitucional, 6.ª ed., 900/1; e Prof. 
Afonso Queiró, in R.L.J., 120.º, 78 e 79]. 
Embora, aquando da sua adesão, Portugal haja reservado a 
aplicação da aludida Convenção apenas às sentenças 
arbitrais proferidas no território dos Estados àquela 
vinculados (v. Aviso n.º 142/95, de 25/5, publicado no DR 
nº 141, de 21/6/95), tal reserva não assume qualquer 
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relevância, no caso em apreço, relativamente á aplicação das 
normas da mesma constantes. 
Com efeito, como já ficou dito, as decisões cujo 
reconhecimento se pretende foram proferidas por um 
tribunal arbitral instalado na cidade de Londres, Inglaterra 
país este que assinou e ratificou a aludida Convenção. 
Há, assim, que lançar mão do conteúdo daquela Convenção 
com vista a averiguar do tribunal competente, em razão da 
hierarquia, para apreciação do peticionado pedido de 
reconhecimento das decisões arbitrais proferidas, já que, 
embora o legislador comum radique tal competência nesta 
instância (art.º 1095.º do C.P.C.), ter-se-á de apurar se iguais 
atribuições decorrem das normas convencionais. 
 
No art. III da referida Convenção de Nova Iorque, dispõe-se 
o seguinte: 
“Cada um dos Estados Contratantes reconhecerá a 
autoridade de uma sentença arbitral e concederá a execução 
da mesma nos termos das regras de processo adoptadas no 
território em que a sentença for invocada, nas condições 
estabelecidas nos artigos seguintes. Para o reconhecimento 
ou execução das sentenças arbitrais às quais se aplica a 
presente Convenção, não serão aplicadas quaisquer 
condições sensivelmente mais rigorosas, nem custas 
sensivelmente mais elevadas, do que aquelas que são 
aplicadas para o reconhecimento ou a execução das 
sentenças arbitrais nacionais”. 
Não existe nas restantes normas da mesma Convenção 
qualquer indicação quanto ao tribunal competente para o 
reconhecimento da sentença arbitral estrangeira, pelo que 
assim sendo se tem de concluir pela equiparação do 
formalismo processual exigível para aquele reconhecimento 
ao aplicável às decisões proferidas pelos tribunais arbitrais 
dos Estados onde o mesmo venha a ser requerido. 
A Lei de Bases da Arbitragem Voluntária - Lei nº 31/86, de 
29/8 – vigente no nosso País estabelece que o original da 
decisão arbitral é depositado na secretaria do tribunal 
judicial do lugar da arbitragem - art. 24º nº 2 - e que a 
decisão arbitral tem a mesma força executiva que a sentença 
do tribunal judicial de 1.ª instância na conformidade do 
estatuído no artigo 26º, nº 2 bem como que a execução da 
decisão arbitral corre no tribunal de 1.ª instância, nos termos 
da lei de processo civil art. 30.º como todos os demais 
citados da mesma Lei. 
Assim sendo linearmente resulta que é o tribunal de 1.ª 
instância o hierarquicamente competente para apreciação do 
pedido de revisão e confirmação em causa nos presentes 
autos. 
E refere-se ainda no citado Acórdão que passamos a 
transcrever: 
”Acresce que a igual conclusão poderíamos chegar através 
da análise das normas processuais vigentes no direito 
nacional, sem necessidade de recurso ao articulado da 
Convenção de Nova Iorque. 
As Relações conhecem dos recursos e das causas que por lei 
sejam da sua competência (art. 71ºnº1). 
Ora, em matéria cível, compete às secções da Relação, para 
além do mais, julgar os processos de revisão e confirmação 
de sentença estrangeira, sem prejuízo da competência 
legalmente atribuída a outros tribunais (art. 56º nº1 al. f) da 
L.O.F.T.J., aprovada pela Lei nº 3/99 de 13/1). 
Porém, ao reportar-se às “decisões proferidas por árbitros no 
estrangeiro”, o legislador omitiu toda e qualquer referência 
ao termo “sentença”, que reservou para as “decisões 
proferidas por tribunal estrangeiro” (v. art.ºs 1094.º, 1096 e 
1097.º do C.P.C.). 
E se é certo que a Convenção de Nova Iorque apelida de 
“sentença” as decisões proferidas pelos árbitros nomeados e 
por órgãos de arbitragem permanentes (v. art.º 1.º, n.º 2), tal 
qualificação não releva em Portugal, como revogatória do 
conceito fixado na legislação nacional para tal termo, apenas 
aplicável às decisões do juiz que revistam a natureza de uma 
causa (art. 156º nº 2, do C.P.C.), atenta a já aludida 
aplicação por cada um dos Estados Contratantes das normas 

processuais nos mesmos vigentes (art. 3º da referida 
Convenção). 
 
Por outro lado, da análise da totalidade do conteúdo da 
referida Lei n.º 31/86, constata-se o emprego pelo legislador 
do termo “decisão” em todas as normas a tal atinentes (o 
respectivo capítulo 4º abre com a epígrafe “da decisão 
arbitral”), salvo o art. 27º nºs 1 e 3, o que se nos revela 
incompreensível relativamente àquela excepção, dado o 
estatuído no art. 9º nº 3 do C. Civil.” 
Assim a competência para a revisão, confirmação e 
subsequente execução da decisão revidenda pertence ao 
Tribunal de 1ª instância que deve ser fixada de acordo com a 
regra ínsita no artigo 86º nº 2 no Tribunal Judicial da 
comarca de Chaves como competente 
 
DELIBERAÇÃO 
Nos termos expostos, em conformidade com o disposto nos 
artigo 101º e 102º, conhecendo oficiosamente da excepção 
dilatória de incompetência absoluta decide-se julgar 
incompetente em razão da hierarquia este Tribunal da 
Relação, sendo competente para os aludidos fins o Tribunal 
Judicial da comarca de Chaves consequentemente se 
absolvendo da instância a Requerida. 
Custas pela Requerente. 
Dê-se oportunamente cumprimento ao disposto no artigo 
105º nº 2. 

* 
Porto, 26 de Outubro de 2004 
Augusto José Baptista Marques de Castilho 
Maria Teresa Montenegro V C Teixeira Lopes 
Emídio José da Costa 
 
 
5.U Sumário nº 4383 
I – O descoberto em conta é a operação pela 
qual o banco consente que o seu cliente 
saque, para além do saldo existente na conta 
de que é titular, até certo limite por 
determinado prazo, e é independente de 
qualquer contrato escrito ou formalidade. 
II – O Banco é uma empresa comercial, são 
comerciais as operações de banco destinadas 
a realizar lucros sobre numerário e o mútuo 
mercantil é sempre remunerado. 
III – Nos termos do artigo 102 do Código 
Comercial, são devidos juros à taxa supletiva 
prevista no parágrafo 3º desse normativo, 
que, actualmente, é de 12%, fixada pela 
Portaria nº 262/99, de 12 de Abril. 
 
Acordam em conferência no Tribunal da Relação do Porto 
 
I. No Tribunal Judicial da Comarca da ............., veio o 
BANCO X.........., S.A, instaurar acção sumária contra 
B.......... alegando que, a pedido da ré, abriu uma conta de 
depósitos à ordem na sua agência da ............, que esta 
movimentou a crédito e a débito e que fruto dessas 
operações apresentava, em 30.11.2001, um saldo devedor de 
€ 8.285,36, quantia que, apesar de interpelada diversas vezes 
pelo banco, a ré não pagou. Mais alega que ao pretender 
utilizar quantias não depositadas, a ré propôs ao banco lhe 
fosse concedido um crédito tendo este, na base da relação de 
confiança que sempre estimula no exercício da sua 
actividade com os clientes, concedido tal crédito à ré. 
Conclui pedindo a condenação da ré a pagar-lhe a quantia de 
€ 8.285,36, de capital, € 604,72 de juros de mora vencidos 
até 10.07.2002, € 24,19 de imposto de selo referente a esses 
juros, juros vincendos e respectivo imposto de selo. 
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A ré contestou e deduziu reconvenção. 
Acolá, diz que o saldo negativo resulta do pagamento pelo 
banco de dois cheques, sem provisão na conta, sem que a ré 
autorizasse o pagamento a negativo e em contrário das suas 
instruções, e que deveria o banco ter procedido à devolução 
dos mesmos por falta de provisão, além de que não são 
devidos juros a taxa superior a 7% e 4%, a legal. Mais alega 
que não celebrou o alegado contrato de mútuo com o banco 
e, se este houvesse sido celebrado, seria nulo por falta de 
forma, por o valor do mesmo exceder 2.000,00 euros. 
Na reconvenção, alega que o autor, bem sabendo que a ré 
tem necessidade de solicitar operações de crédito e demais 
operações bancárias, e com a intenção de a forçar a pagar o 
que sabia não ser devido, comunicou ao banco de Portugal 
que existia por parte da ré o incumprimento de um contrato 
de mútuo, o que a impediu de obter um financiamento para a 
empresa de que é gerente bem como um financiamento para 
remodelar uma sua propriedade, o que tudo lhe provou um 
sentimento de grande ansiedade e alterações de 
comportamento e, com o pagamento dos cheques, contra a 
sua vontade, o banco inviabilizou o propósito da ré 
renegociar os seus prazos de pagamento, por substituição 
dos cheques por outros. 
Com a sua actuação, o banco causou-lhe prejuízos não 
inferiores a € 2.500,00. 
Termina pela improcedência da acção ou, a não se entender 
desse modo, ser declarada a nulidade do contrato de mútuo 
e, bem assim, ser a autora condenada a pagar à ré a quantia 
de € 2.500,00, acrescida de juros desde a citação, e ainda em 
multa e indemnização não inferior a 1.000,00 € por litigar de 
má fé. 
 
Em resposta, o autor mantém a pretensão inicial, 
acrescentando que já depois do pagamento dos cheques, que 
a ré sacou sabendo não ter saldo suficiente na conta para o 
seu pagamento, reconheceu-se expressamente devedora da 
quantia que se peticiona, e que as ordens de pagamento 
correspondem a declarações negociais que consubstanciam 
pedidos de concessão de crédito, pedidos a que o autor 
acedeu e, por outro lado, ao satisfazer as ordens de 
pagamento dadas pela ré o banco evitou que aquela 
incorresse em ilícito criminal e na rescisão da convenção de 
cheque. Por outro lado, contesta a reconvenção e termina 
pela improcedência desta e pela condenação da ré, como 
litigante de má fé, no pagamento das despesas e honorários 
dos mandatários inerentes à presente acção, a liquidar em 
execução de sentença. 
 
Realizada a audiência de julgamento e fixada a matéria de 
facto, em bem estruturada e fundamentada sentença 
condenou-se a ré a pagar ao autor a quantia € 8.285,36 com 
juros de mora de 12%, desde a propositura da acção e até 
efectivo pagamento, e respectivo imposto de selo, com 
improcedência de todos os outros pedidos do autor e da ré. 
 
Inconformada com o assim sentenciado, veio a ré interpor o 
presente recurso concluindo as suas alegações: 
I. «I. O depósito bancário consiste, fundamentalmente, na 
entrega de certa quantia a um banco, para que ele a restitua 
mais tarde, e pode entretanto servir-se dela. II. O depósito 
bancário não se confunde com o contrato de mútuo.» nos 
termos do Ac TR COIMBRA de 13-12-1988, in Col. de Jur., 
V, 81. 
II. «III - O «descoberto em conta», em expressão da gíria 
bancária, é uma operação pela qual o banco consente que o 
seu cliente saque, para além do saldo da conta de que é 
titular, até certo limite e por determinado prazo. IV – Esta 
operação tem como elementos caracterizadores: 1- acordo 
entre o banco e o cliente de abertura de uma conta deste; 2 - 
da qual o cliente pode sacar fundos até determinado 
montante 3 - sem necessidade do cliente depositar os fundos 
para ocorrer aos levantamentos ; 4 fixação ou não de prazo 
para utilização do montante colocado à disposição do 

cliente.» Ac RL COIMBRA de 13-12-1988, in Col. de Jur., 
V, 81 
III. O descoberto em conta pressupõe o acordo entre o 
cliente e o banco. 
IV. No caso dos presentes autos ficou claramente provado 
que a ré não autorizou expressamente, por escrito ou 
verbalmente, que o pagamento dos cheques referidos no 
anterior ponto 4 fosse efectuado a negativo bem como que 
no dia 2001-06-04 o autor não procedeu ao pagamento e 
devolveu o cheque nº 001 no montante de € 25.693$00 por a 
conta da ré não ter fundos. 
V. Em momento algum a ré, ao emitir os cheques em 
questão, declarou tacitamente ao banco autor a sua vontade 
de querer que o mesmo procedesse ao pagamento dos 
sobreditos cheques no montante global de PTE 
1.750.000$00 quando 15 ou vinte dias antes o mesmo banco 
havia recusado o pagamento de um cheque de 25.000$00 
por a conta não ter fundos suficientes. 
VI. A figura jurídica para o reembolso do autor é o 
enriquecimento sem causa e que os juros devidos são os 
civis contados desde a citação. 
Se assim não se entender e sem conceder, por mero 
imperativo de patrocínio 
VII. Dispõe o artigo 1143º CC que «O contrato de mútuo de 
valor superior 20.000 euros só é válido se for celebrado por 
escritura pública e o de valor superior 2.000 euros se o for 
por documento assinado pelo mutuário.» redacção dada pelo 
(Decreto-Lei nº 343/98, de 6 de Novembro) e que não foi 
considerada pela meritíssima juiz mas sem qualquer 
relevância para o caso em apreço. 
VIII. No caso dos autos não existe qualquer documento 
assinado pelo mutuário que preveja as condições essenciais 
do negócio, pelo que não será aplicável o disposto no artigo 
217º do CC, além do mais, sendo certo que o requisito de 
forma, no contrato de mútuo, é ad substantiam e não ad 
probationem. 
IX. A norma aplicável ao caso e questão é o artigo 220º do 
CC que consagra expressamente que «A declaração negocial 
que careça de forma legalmente prescrita é nula, quando 
outra não seja a sanção especialmente prevista na lei.» 
X. Atento exposto o negócio é nulo e como tal os juros de 
mora devidos serão os juros civis desde a citação. 
XI. Ao decidir como fez o tribunal interpretou de forma 
incorrecta as normas jurídicas supra mencionadas”. 
Termina pedindo a revogação da decisão em crise 
proferindo-se outra que condene apenas a ré a pagar juros de 
mora à taxa à taxa de 7% até 2003-05-01 e à taxa de 4% 
desde essa data sobre os valores em dívida, desde a citação 
até efectivo e integral pagamento. 
 
Não foram apresentadas contra-alegações. 
Colhidos os vistos cumpre decidir. 
 
II. São os seguintes os factos provados: 
1- O autor dedica-se habitualmente à actividade bancária. 
2- A pedido da ré, o autor abriu, em nome daquela, uma 
conta de depósitos à ordem na sua agência da .............., a 
que foi dado o nº 002 (cfr. proposta de adesão junta aos 
autos a fls. 5 e 6, cujo teor dou aqui por integralmente 
reproduzido). 
3 - Tal conta foi, ao longo do tempo, movimentada a crédito, 
através de depósitos de valores e numerário e a débito 
através de levantamentos de cheques, livranças, juros e 
respectivo imposto, comissões de processamento, etc.. 
4 - Fruto destas operações a crédito e a débito, 
designadamente do facto de o autor ter procedido ao 
pagamento de dois cheques sacados pela ré e entregues por 
esta a um terceiro, no montante de PTE 850.000$00 e PTE 
900.000$00, respectivamente, com o nº 003 e o nº 004, 
quando a conta da ré não apresentava saldo para proceder ao 
respectivo pagamento, a referida conta, desde de 30/11/01, 
passou a apresentar um saldo devedor no montante de € 
8.285,36 (cfr. doc. de fls. 7 a 12 dos autos, cujo teor dou 
aqui por integralmente reproduzido). 
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5 - O referido terceiro veio a depositar esses cheques na sua 
conta, apresentando-os a pagamento na câmara de 
compensação do Banco de Portugal. 
6 - Interpelada diversas vezes para proceder à regularização 
do saldo da referida conta, a ré não pagou. 
7 - A ré sabia que a conta em causa não tinha saldo 
suficiente para o pagamento desses cheques. 
8- Em Setembro de 2001, a ré, em carta dirigida ao autor, 
reconheceu expressamente que era devedora deste da 
quantia relativa ao descoberto da conta bancária, 
comprometendo-se nessa carta a pagar a dívida até Outubro 
daquele ano. 
9 - A ré não autorizou expressamente, por escrito ou 
verbalmente, que o pagamento dos cheques referidos no 
anterior ponto nº 4 fosse efectuado a negativo. 
10º - Em 21/06/01, a ré deslocou-se à agência da .............. 
do autor onde procedeu ao depósito da quantia de PTE 
30.000$00, quantia que foi tida em conta para apuramento 
do valor a descoberto. 
11º - Foram debitadas as seguintes quantias: 
-PTE 174$00 debitada em 29/06/01; 
-PTE 500$00 debitada em 12/07/01; 
-PTE 20$00 debitada em 12/07/01; 
-PTE 744$00 debitada em 31/07/01; 
-PTE 2.000$00 debitada em 3/08/01; 
-PTE 80$00 debitada em 3/08/01; 
-PTE 705$00 debitada em 31/08/01; 
-PTE 619$00 debitada em 28/09/01. 
12º - O autor comunicou ao Banco de Portugal que existia 
por parte da ré o incumprimento de um contrato de crédito. 
13° - A ré nunca revogou os cheques em causa nos autos. 
 
III. Atentas as conclusões que delimitam o objecto do 
recurso, conforme os arts. 684, nº 3, e 690º, nº 1, ambos do 
C.P.Civil, a questão a resolver limita-se à determinação da 
taxa a que os juros devem ser contados bem como a partir de 
que data são devidos. 
A decisão dessa questão importa, porém, averiguar qual a 
relação contratual que está na base do débito da ré e, a 
entender-se haver sido celebrado um contrato de mútuo, se 
este é nulo por falta de forma legal. 
 
A situação resume-se: autor e ré acordaram a abertura de 
uma conta de depósitos á ordem junto da agência da 
.............. .  
A determinada altura a ré sacou sobre o Banco (com 
referência a essa conta) dois cheque sem que previamente 
depositasse os fundos necessários à cobertura. 
Por essa razão, levados esses débitos à conta, passou a 
acusar um saldo negativo de, pelo menos, a soma dos 
valores correspondentes aos cheques. 
Interpelada para pagar esse “saldo”, a ré, apesar de vir a 
confessar-se devedora, não o pagou. 
 
Na noção legal, o depósito é o contrato pelo qual uma das 
partes entrega à outra uma coisa, móvel ou imóvel, para que 
a guarde e restitua quando for exigida, dizendo-se irregular 
o depósito que tem por objecto coisas fungíveis, aplicando-
se a este (depósito irregular), na medida do possível, as 
normas relativas ao contrato de mútuo (arts. 1142º, 1205º e 
1206º, todos do CCivil). 
O depósito bancário, no sentido de depósito de 
disponibilidades monetárias, é o contrato pelo qual um 
pessoa entrega uma quantia pecuniária a um banco, que dela 
passa a dispor livremente, obrigando-se a restituí-la aquela 
(ou a quem o depositante ordenar), mediante solicitação, e 
de acordo com as condições estabelecidas. O banco passa a 
dispor livremente das coisas depositadas (no exercício do 
seu comércio). A propriedade destas transfere-se para o 
depositário, o qual fica adstrito à obrigação de restituição 
(em género) de coisa igual à depositada (e não à coisa 
depositada, em espécie). 
A realização do depósito bancário dá origem à abertura de 
uma conta na qual se vão registando as entregas feitas pelo 

cliente ao abrigo do contrato de depósito inicialmente 
celebrado, bem como todos os levantamentos das quantias 
nele depositadas [Paula Ponces Camanho, Do Contrato de 
Depósito Bancário, 95/96)]. A conta representa a expressão 
contabilística do depósito efectuado, estando o banco apenas 
obrigado à restituição do saldo existente em determinado 
momento. Essas operações, entregas e levantamentos, 
integram-se num só contrato, gerando-se créditos de que “o 
banco e o cliente são reciprocamente titulares, de modo que, 
se o saldo é credor, o banco apenas deve tal saldo e não cada 
uma das parcelas, em numerário ou não, sucessivamente 
creditadas ao cliente; se o saldo é devedor, é o cliente que 
deve” [Ac. STJ, no BMJ 403/441]. 
Prescreve o artº 407º do C. Com. que “os depósitos feitos 
em bancos regem-se pelos respectivos estatutos no que se 
não estiver prevenido nas normas legais aplicáveis” e, por 
sua vez, o art. 363º preceitua “as operações de banco 
regular-se-ão pelas disposição especiais respectivas aos 
contratos que representarem, ou a que em final se 
resolvem”.  
Associada à abertura da contra e ao depósito, há um acordo 
entre o banco e o depositante, pelo qual aquele autoriza este 
a movimentar os fundos à sua disposição por meio de 
cheque (convenção de cheque).  
O cheque contem uma ordem incondicionada dada pelo 
sacador (normalmente o titular do depósito ou alguém por 
este autorizado) ao Banqueiro para pagar a quantia nele 
inscrita. É um meio de mobilização de fundos pelo que 
pressupõe que o emitente disponha de fundos bastantes ao 
pagamento, isto é, de provisão no banco sacado. 
Se não existem os fundos suficientes ao cumprimento da 
ordem, o banco recusa o cumprimento da ordem, mas pode 
honrá-la no interesse do cliente e que essa é a sua vontade (o 
que pressupõe não ter instruções contrárias deste). 
A inexistência de fundos bastantes para o pagamento do 
cheque não produz qualquer efeito na sua validade. 
No caso, é de referir, como bem se afirma na sentença, ser 
inócuo o facto da ré não te autorizado o banco a pagar os 
cheques emitidos sem cobertura (ponto 9 da matéria de 
facto) para se desonerar da responsabilidade pelo 
pagamento. Esse facto significa apenas que não fez 
comunicação expressa ao banco quanto ao pagamento ou 
não pagamento do cheque. Não significa que tivesse dado 
instruções ao banco para não pagar os cheques, o que só o 
vincularia, se provisão houvesse, após findar o prazo de 
apresentação (art. 32º da LUC). 
Sucede que, apesar da falta de provisão, o banco pagou os 
cheques apresentados a pagamento, por terceiro a quem 
haviam sido entregues pela ré. 
Por essa razão, e levando os valores inscritos a débito da 
conta titulada pela ré, passou esta a acusar um saldo 
negativo, um “descoberto” em conta. 
O descoberto em conta é a operação pela qual o banco 
consente que o seu cliente saque, para além do saldo 
existente na conta de que é titular, até certo limite por 
determinado prazo, e é independente de qualquer contrato 
escrito ou formalidade. 
“A maior parte dos “descobertos em conta” não configura 
uma operação formalmente negociada: o cliente ordena a 
disponibilização de quantias superiores ao saldo (ordenando 
que entregue a si ou a quem ele indicar) não tendo direito de 
o fazer por falta de depósito; o banco, sem a tal estar 
obrigado, satisfaz as ordens do cliente, porque confia na sua 
solvabilidade” [J. Augusto Gaspar e Maria M. Adegas, 
Operações Bancárias, 148]. 
 
A ré sabia não dispor de fundos para pagar os cheques e, no 
entanto, emitiu ordens de pagamento dirigidas ao banco em 
excesso do que a provisão suportava. 
Por sua vez, o Banco, embora a falta de provisão, paga os 
cheques, adiantando fundos seus para satisfazer as ordens 
constantes dos cheques, correndo mesmo o risco de vir a não 
ser reembolsado. É com base na relação de confiança que 
estabelece com o cliente e confiante na sua solvabilidade, o 
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banco cumpre as ordens e adianta os fundos necessários à 
sua satisfação. 
O “descoberto em conta” apresenta-se como uma afloração 
da relevância das chamadas relações contratuais de facto: 
“as relações entre o banco e o cliente resultam de um 
comportamento típico de confiança, que não envolve 
nenhuma declaração de vontade expressa, antes uma 
proposta tácita de levantamento por parte do cliente e 
aceitação tácita dessa ordem por parte do banco” [Ac. STJ, 
3/2/2000, BMJ, 494/294].  
“A abertura de uma conta marca o início de uma relação 
complexa e duradoura que se desenvolverá entre o banco e o 
cliente” e cujo conteúdo é “composto por todos os contratos 
que as partes, no contexto da abertura de conta, celebraram, 
quer expressamente – por negociação individual ou por 
adesão – quer implicitamente, por remissão para os usos 
bancários” [Catarina Martins Gentil Anastácio, A 
Transferência Bancária, 109 e 119]. 
Na prática e usos bancários enquadra-se aquela situação.  
Por outro lado, a declaração negocial pode ser tácita quando 
se deduz de factos que, com toda a probabilidade, a revelam 
(art. 217º do CC), factos esses, embora, que devem ser 
concludentes do sentido da declaração. A vontade negocial 
não tem que manifestar-se sempre de forma expressa, 
oralmente ou por escrito, pode deduzir-se de 
comportamentos do declarante desde que estes, atentas as 
circunstâncias, a revelem com toda a probabilidade, o que 
pode acontecer da mera prática de actos materiais 
reveladores inequívocos da vontade de negociar. 
Sabendo que não dispõe de fundos necessários à emissão 
dos cheques e apesar disso transmite ao banco duas ordens 
de pagamento, neles incorporadas, a ré assume um 
comportamento social típico (nas relações bancárias) 
revelador da vontade de que o banco lhe adiante, lhe 
disponibilize os meios para cobrir o valor dos cheques, o 
que banco (tacitamente) aceitou, adiantando fundos seus 
com que paga os cheques e, seguramente, qualquer das 
partes convicta que tal prática se encontrava sob a alçada do 
direito. 
O “descoberto” traduz-se, pois, na concessão de crédito 
bancário, com ou sem acordo prévio [Ac. STJ, de 2/2/93, 
CJ/Stj/I/121]. Consiste na operação pela qual o banco 
consente que o seu cliente saque para além do saldo 
existente na conta de que é titular, até um certo limite e por 
determinado prazo, sendo o seu reembolso exigível a todo o 
tempo [Ac. RP, de 16/3/1998, CJ/II/206]. 
Normalmente, o banco, sem qualquer acordo prévio ou 
forma, concede ao cliente “facilidades de caixa” obviando a 
dificuldades momentâneas e imprevistas de tesouraria deste. 
A maior parte dos descobertos em conta não configura uma 
operação formalmente negociada, correspondendo a 
comportamentos sociais típicos (prática bancária) que as 
partes encaram como tutelados pelo direito e “quer se 
qualifique essa prática como um negócio nominado de 
mútuo, quer se entenda que configura um negócio 
inominado, a sua natureza leva a que se lhe apliquem as 
regas próprias do mútuo mercantil” [Ac. RL, 
CJ/1997/I/121]. 
Normalmente, trata-se de operação independente de contrato 
escrito ou formalidade, a cuja validade não importa a 
necessidade de qualquer formalização por escrito.  
Mesmo que se aplicasse o regime do mútuo, no que respeita 
a forma (art. 1143º do CC), por o descoberto resultar, 
essencialmente, de dois cheques (referidos no ponto 4 dos 
factos provados) de valor superior a € 2.000,00 debitados na 
conta da ré, com a necessidade de escrito particular, haver-
se-ia de concluir pela suficiência de forma. 
Por outro lado aos empréstimos bancários aplica-se o DL nº 
32765, de 29/04/1943, que, no seu artigo único, prescreve 
“os contratos de mútuo ou usura, seja qual for o seu valor, 
quando feitos por estabelecimentos bancários autorizados, 
podem provar-se por escrito particular, ainda mesmo que a 
outra parte contratante não seja comerciante” basta para 

prova do empréstimo mero escrito particular, 
independentemente do montante do crédito.  
O escrito particular é exigido apenas para prova do mútuo. 
Assente a relação em causa como um descoberto em conta, 
por se lhe deverem aplicar as regras do empréstimo 
mercantil, admite todo o género de prova, 
independentemente do seu valor [Ac. RL, de 28/5/87, 
CJ/III/103]. 
Dado a ré ter dado duas ordens de pagamento ao Banco 
autor por meio de saque de cheques de valor superior a € 
2.000,00 cada, sabendo que não dispunha de fundos para as 
suportar, cheques que o Banco veio a pagar, é de concluir, 
face à interpretação dessa conduta da ré como proposta de 
levantamento de fundos além dos que dispunha, que os 
cheques, como documentos particulares por ela assinados, 
bastam para a prova e regularidade formal do “empréstimo”. 
 
O crédito do banco existe e emerge duma relação contratual. 
O Banco é uma empresa comercial, são comerciais as 
operações de banco destinadas a realizar lucros sobre 
numerário e o mútuo mercantil é sempre remunerado (arts. 
363º, 363º e 395º do Cód. Com.). 
Nos termos do artº 102º do Cód. Com., são devidos juros à 
taxa supletiva prevista no § 3º desse normativo, que, 
actualmente, é de 12%, fixada pela Portaria nº 262/99, de 
12/4. 
Os juros determinados a essa taxa são devidos desde a data 
da constituição em mora que, porque em sede de 
responsabilidade contratual, se presume culposa (arts. 799º, 
nº 1, 804º, nº 1, e 806º, nº 1, do CC), uma vez que o Banco 
não pede outros juros. 
Na situação em causa nestes autos, não foi estipulada pelas 
partes a data ou o prazo em que a ré devia cumprir a sua 
obrigação, nem decorre de lei o prazo para o fazer, pelo que 
o Banco podia a todo o tempo exigir o pagamento do valor 
em dívida (art. 777º, nº 1, do CC) e, neste caso, só após a 
interpelação o devedor fica constituído em mora (art. 805º, 
nº 1, do C.C).  
Por diversas vezes, o autor interpelou a ré para efectuar o 
pagamento (ponto 6 da matéria de facto), sem que, no 
entanto, esta cumprisse a obrigação. Mas aquele não alega 
a/s data/s da interpelação, o que impossibilita fixar o 
momento da mora com referência a uma precisa data. E isto, 
apesar da confissão de dívida, de 16/9/2001, de cujo suporte 
documental (fls. 48/49) poder-se-ia concluir por interpelação 
em data anterior. 
Certeza existe que essa interpelação ocorreu antes da 
propositura da acção, pelo que justificada se torna a decisão 
pela obrigação de juros a partir dessa data. 
Não merece censura a douta sentença que condenou no 
pagamento de juros á taxa de 12% desde a propositura da 
acção. 
 
IV. Nestes termos se julga improcedente a Apelação e se 
confirma a sentença recorrida. 
Custas pela apelante. 
Porto, 28 de Outubro de 2004 
José Manuel Carvalho Ferraz 
Nuno Ângelo Rainho Ataíde das Neves 
António do Amaral Ferreira 
 
 
6.U Sumário nº 4421 
I – No caso de duas vendas do mesmo bem 
(viatura automóvel) efectuadas pelo mesmo 
autor a duas pessoas distintas, sendo uma 
primeira venda efectuada a (A), em 1996, da 
qual não é efectuado qualquer registo e, 
posteriormente, em 1997, sendo realizada 
uma segunda venda a (B), que regista a 
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viatura a seu favor, esta segunda venda é 
nula por venda de coisa alheia. 
II – Sendo a acção de anulação intentada e 
registada dentro dos três anos posteriores à 
conclusão do negócio (a 2ª venda) os direitos 
do segundo adquirente (B) não podem ser 
protegidos, devendo ceder perante o direito 
de propriedade primeiro adquirente (A). 
III – Uma vez ambos os compradores 
adquiriram o mesmo bem, de um 
transmitente comum, apesar do segundo 
adquirente (B) ter registado a seu favor a 
aquisição do veículo e primeiro adquirente 
(A) não o ter feito, terá de se reconhecer ao 
primeiro adquirente (A) o direito de 
propriedade sobre o veículo, por força do 
artigo 291 nº 2 do Código Civil do não 
obstante o disposto no artigo 5 do Código de 
Registo Predial. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
I – RELATÓRIO 
 
1- No Tribunal Judicial da Comarca do ..........., a Autora 
Banco X............... (Portugal) SA, sociedade comercial com 
sede na Rua .............., n.º .., ............. intentou a presente 
acção declarativa, sob a forma ordinária, contra B................, 
Lda, com sede na Rua ..............., ..., ......, ............, 
C................, SA, com sede na Rua ................, ..., ............, e 
D..............., residente na .................., ............ alegando 
resumidamente: 
Foi celebrado com a primeira R. um contrato de locação 
financeira que tinha por objecto o veículo automóvel ..-..-
HL, contrato esse que a R. não cumpriu pelo que procedeu à 
resolução do contrato nos termos acordados, com as 
consequências respectivas. 
A R. que, tinha sido igualmente a vendedora do veículo e 
que devia ter procedido ao registo do veículo a seu favor, 
não o fez, e, posteriormente, a mesma R. celebrou um 
contrato de compra e venda do mesmo veículo com a 
segunda R., venda essa que foi registada e que esta deu de 
locação financeira ao terceiro R., venda essa nula por incidir 
sobre coisa alheia. 
Conclui pedindo: pela procedência da acção e, referindo ter 
proposto uma outra acção contra a 1ª R. e um terceiro tendo 
em vista o registo da propriedade do veículo a seu favor, 
pede se reconheça o seu direito de propriedade sobre o 
veículo de matrícula ..-..-HL e se declarem nulos o contrato 
de compra e venda celebrado entre as 1ª e 2ª RR. e o 
contrato de locação financeira celebrado entre as 2ª e 3ª RR., 
se considere judicialmente resolvido o contrato de locação 
financeira celebrado entre ela e a 1ª R., se considere que tem 
direito a conservar suas as rendas vencidas e não pagas e se 
ordene a restituição do veículo e o cancelamento dos 
registos dos contratos de compra e venda e de locação 
financeira celebrados entre as 1ª, 2ª e 3ª RR., bem como o 
registo da aquisição do veículo a seu favor. 
 
2 - Devidamente citados os Réus contestaram apenas as 2ª e 
3ª RR. alegando, também em síntese, a 2ª R. excepcionando 
com a sua ilegitimidade e a de ilegal coligação de RR. e 
impugnando os factos articulados pela A., mais aduzindo 
que adquiriu o veículo a título oneroso efectuando o 
competente registo da aquisição e, após, deu o veículo de 
locação financeira ao 3º R., desconhecendo qualquer 
negócio anterior, e beneficiando da presunção do registo, 
devendo a A. peticionar eventual indemnização da 1ª R. no 
que se refere ao incumprimento do contrato de locação 

financeira entre ambos celebrado, terminando pela 
improcedência da acção, e, por sua vez, o 3º R., 
excepcionando com a ilegitimidade da A., impugna os 
factos alegados pela A. no que respeita à aquisição do 
veículo e à outorga do contrato de locação financeira que ela 
diz ter celebrado com a 1ª R., e terminando pela 
improcedência da acção e pela sua absolvição do pedido 
mais peticiona a condenação da A. como litigante de má fé 
por usar de dolo processual e substancial. 
 
3- Na réplica a Autora manteve as posições já assumidas e 
defendeu-se do pedido de condenação por litigância de má-
fé. 
 
4- O processo prosseguiu termos tendo sido elaborados 
despacho saneador e a base instrutória, após o que se 
realizou julgamento proferindo-se sentença que julgou a 
acção improcedente. 
Apelou a Autora dessa decisão tendo a Relação proferido 
acórdão a anular a decisão da matéria de facto, ordenando a 
repetição do julgamento nos termos constantes de fls. 306 a 
312. 
Em obediência a esse acórdão repetiu-se o julgamento tendo 
as partes acordado, de novo, em que fosse dada como 
provada toda a matéria de facto constante da base instrutória 
com o esclarecimento de que, no que se refere à resposta à 
matéria do art.º 6º, a A. adquiriu o veículo à 1ª R. 
“B..............., Ldª” tendo celebrado com a mesma R. o 
contrato de locação financeira. 
Na sequência do despacho de fls. 334 veio a A. prestar o 
esclarecimento de fls. 338 e 339 em resposta ao qual a 2ª R. 
nada disse e o 3º R. declarou aceitar o esclarecimento. 
Foi de novo proferida sentença que julgou a acção 
improcedente. 
 
5 - Apelou novamente a Autora, nos termos de fls. 374 a 
381, formulando as seguintes conclusões: 
1- Por manifesto lapso, na douta sentença, no facto provado 
2.2.13., omitiu-se no início “Em 10/Dezembro/1996”, pelo 
que deverá rectificar-se a douta sentença em conformidade. 
2- Ficou provada toda a matéria de facto alegada pelo A., 
pelo que a acção tem de ser julgada necessariamente 
procedente. 
3- Está provado que o A. é o proprietário do veículo em 
causa. 
4- A constituição ou transmissão de direitos reais dá-se por 
mero efeito do contrato – art.º 408.º, n.º 1, do Cód. Civil. 
5- O registo não tem efeito constitutivo, destinando-se 
essencialmente a dar publicidade aos direitos inerentes aos 
veículos automóveis – art.º 1.º, n.º 1, do Cód. Reg. 
Propriedade Automóvel. 
6- O registo de um direito constitui apenas presunção de que 
o direito existe – art.º 7.º do Cód. Reg. Predial -, pelo que, 
tal presunção pode ser ilidida – art.º 350.º, n.º 2, do Cód. 
Civil. 
7- O negócio realizado entre a 1.ª R. e a 2.ª R., configura 
uma venda de bens alheios, pelo que é nula, não produzindo 
efeitos, dando-se a invalidade subsequente dos negócios que 
se lhe seguem sobre os mesmos direitos – arts.º 892.º e 
289.º, do Cód. Civil. 
8- No caso concreto, fica imediatamente afastada a 
protecção de terceiros de boa fé prevista no art.º 291.º, n.º1, 
do Cód. Civil, uma vez que foram cumpridos os requisitos 
do n.º 2 desse preceito. 
9- Ainda, a 2.ª R. nunca poderia beneficiar de uma aquisição 
pelo registo, dado que o veículo nunca esteve registado a 
favor da 1.ª R.; sendo que a preexistência de um registo 
desconforme com a realidade substantiva e a actuação do 
terceiro adquirente com base no registo preexistente são a 
razão de ser e, como tal, pressupostos essenciais, de uma 
eventual aquisição pelo registo. 
10- A douta sentença violou a Lei, entre outros, o disposto 
nos arts.º 291.º, n.º 2, 350.º, n.º 2, e 408.º, n.º 1, do Cód. 
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Civil, e nos arts.º 1.º, n.º 1, do Cód. Reg. Propriedade 
Automóvel. 
 
Conclui pedindo a procedência do presente recurso, 
revogando-se a douta sentença recorrida e, 
consequentemente, se decida pela procedência da presente 
acção. 
 
6 – A Recorrida C................, SA formulou contra-alegações 
(fls. 420 a 424) defendendo a manutenção do decidido tendo 
o Recorrido D.................. formulado igualmente contra-
alegações (fls. 440 a 444) a defender a manutenção do 
decidido. 
 
II - FACTUALIDADE PROVADA 
 
Encontram-se provados os seguintes factos:  
1- Por escritura pública de trespasse outorgada no dia 1 de 
Fevereiro de 1999 no .. Cartório Notarial de .............., 
“E..............., S.A.” transmitiu à A. o direito de propriedade e 
compropriedade de que fosse titular relativamente a todos os 
bens por si locados e co-locados e que fossem objecto dos 
contratos de locação financeira mobiliária por ela celebrados 
e descritos e identificados no documento complementar I, 
documento esse do qual consta o contrato de locação nº .... 
por ela outorgado com a 1ª R. e relativo ao veículo ..-..-HL. 
2- Por escritura pública de 23 Abril 1999 outorgada no 
mesmo Cartório Notarial a A. alterou a sua denominação 
social para “Banco X.............. (Portugal), S.A.”. 
3- O veículo automóvel de matrícula ..-..-HL, marca 
............., tem registo de propriedade a favor da R. 
"C................, S.A.” desde 20NOV97. 
4- Com a mesma data referida em 3 encontra-se registado o 
contrato de locação financeira a favor do 3º R.. 
5- A A. e a R. “C................, S.A.” exercem a actividade de 
locação financeira mobiliária. 
6- A “E..........., S.A.” teve conhecimento de que a 
“C..............., S.A.” tinha celebrado com o 3º R. um contrato 
de locação financeira com início em 1MAR97 e fim em 
1MAR00. 
7- No exercício da sua actividade a “E..........., S.A.” 
celebrou com a R. “B................., Ldª”, em 9DEZ96, o 
contrato de locação financeira n.º ...., junto a fls. 21 a 24 e 
relativo ao veículo automóvel ..-..-HL. 
8- Através desse contrato essa R. obrigou-se a pagar à 
locadora 12 rendas trimestrais no montante unitário de Esc. 
549.387$00, acrescidos de IVA à taxa legal, vencendo-se a 
primeira renda na data do início da vigência do contrato e 
cada das restantes no dia 5 do mês de acordo com a 
periodicidade acordada. 
9- A R. não procedeu ao pagamento da renda vencida em 
Setembro de 1998 nem as subsequentes, apesar de diversas 
vezes interpelada. 
10- A locadora enviou à R. as cartas registadas com a.r. 
juntas a fls. 28 a 31, registadas de 30.10.98 e de 23.12.98 e 
por ela recepcionadas em 2.11.98 e 24.12.98, 
respectivamente. 
11- Apesar dos reiterados contactos de empregados e 
representantes da “E..........., S.A.” a R. não pagou as 
quantias em dívida nem restituiu o veículo objecto do 
contrato. 
12- A “E.............., S.A.” adquiriu, em 10.12.19996, à 
locatária o veículo, pagando o preço de Esc. 7.000.000$00, e 
entregou-lho. 
13- Havia sido acordado entre a “E.............., S.A.” e 
“B..............., Ldª” que era esta que procederia ao registo de 
propriedade a favor da 1ª. 
14- Em Novembro de 1998 a “E............., S.A.” teve 
conhecimento de que “B.............., Ldª” celebrou com a R. 
“C..............., S.A.”, em Novembro de 1997, um contrato de 
compra e venda relativa ao veículo ..-..-HL. 
15- A “C..............., S.A.” adquiriu o veículo ..-..-HL de 
quem o possuía registado a seu favor pagando o preço. 

16- Após a aquisição celebrou com o 3º R. um contrato de 
locação financeira relativo ao veículo, sem oposição de 
ninguém, recebendo as rendas respectivas. 
17- E possibilitou ao 3º R. que usasse e fruísse o veículo. 
18- Desconhecia qualquer anterior contrato de compra que 
tivesse por objecto o mesmo veículo. 
 
III – DA SUBSUNÇÃO - APRECIAÇÃO 
 
Verificados que estão os pressupostos de actuação deste 
tribunal, corridos os vistos, cumpre decidir.  
O objecto do recurso é definido pelas conclusões da 
alegação do recorrente, artigo 684 nº 3 do Código de 
Processo Civil. 
 
A) A questão a decidir é fundamentalmente uma, a saber:  
O contrato de compra e venda celebrado entre a primeira Ré 
e a segunda Ré encontra-se ferido de nulidade por 
configurar uma venda de bens alheios, não devendo a 
segunda Ré beneficiar da protecção conferida pelo registo 
existente a seu favor atento o disposto no artigo 291 nºs 1 e 
2 do CC? 
Vejamos. 
Nos termos do artigo 874 do Código Civil “compra e venda 
é o contrato pelo qual se transmite a propriedade de uma 
coisa, ou outro direito, mediante um preço”. 
Dispõe o art.º 892º do Código Civil, que “é nula a venda de 
bens alheios sempre que o vendedor careça de legitimidade 
para a realizar; mas o vendedor não pode opor a nulidade ao 
comprador de boa fé, como não pode opô-la ao vendedor de 
boa fé o comprador doloso”. 
Estipula o n.º 1 do art.º 5º do CRP84 que os factos sujeitos a 
registo só produzem efeitos contra terceiros depois da data 
do respectivo registo. 
Este preceito é aplicável ao registo de veículos automóveis 
"ex-vi" do artº 29º do C. R. Automóvel, introduzido pelo DL 
54/75, de 24/2, o qual dispõe "serem aplicáveis, com as 
necessárias adaptações, ao registo de automóveis as 
disposições relativas ao registo predial, mas apenas na 
medida indispensável ao suprimento das lacunas da 
regulamentação própria e compatível com a natureza de 
veículos automóveis e das disposições contidas neste 
diploma e no respectivo regulamento...". 
E o n.º 4 do art.º 5º do mesmo diploma, com a redacção que 
lhe foi dada pelo DL 533/99 de 11/12, passou a estipular que 
"terceiros para efeitos de registo são aqueles que tenham 
adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre 
si".  
“O registo definitivo constitui presunção de que o direito 
existe e pertence ao titular inscrito, nos precisos termos em 
que o registo o define”, artigo 7 do CRP. 
Estatui o artigo 350 n.º 1 do CC que “quem tem a seu favor 
a presunção legal escusa de provar o facto a que ela 
conduz”. 
Mas logo acrescenta o n.º 2 do mesmo preceito que “as 
presunções legais podem, todavia, ser ilididas mediante 
prova em contrário, excepto nos casos em que a lei o 
proibir”. 
Nos termos do art.º 498º, n.º 1, do C. Civil, "a constituição 
ou transferência de direitos reais sobre coisa determinada 
dá-se por mero efeito do contrato, salvas as excepções 
previstas na lei". 
Dispõe ainda o art.º 291°, n.º 1, do C. Civil que "a 
declaração de nulidade... que respeite a... bens móveis 
sujeitos a registo, não prejudica os direitos adquiridos sobre 
os mesmos bens, a título oneroso, por terceiro de boa fé, se o 
registo da aquisição for anterior ao registo da acção de 
nulidade ou anulação...". 
Acrescenta o n.º 2 do mesmo preceito que “os direitos de 
terceiro não são todavia, reconhecidos se a acção for 
proposta e registada dentro dos três anos posteriores à 
conclusão do negócio”.  
Ponderando estes princípios jurídicos relembremos a 
essencialidade dos factos provados.  
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A autora, ora recorrente adquiriu, em 10.12.96, à primeira 
Ré uma viatura automóvel tendo celebrado com a mesma Ré 
“B................, Ldª”, em 9.12.96, um contrato de locação 
financeira relativo ao mesmo veículo automóvel. 
Nem esta venda nem o contrato de locação financeira foram 
registados. 
Posteriormente, em Novembro de 1997, a 1ª Ré “B.............., 
Ldª” celebrou com a 2ª Ré “C..............., S.A.” um contrato 
de compra e venda relativa ao veículo em causa nos autos, 
de matrícula ..-..-HL. 
A 2ª Ré “C................, S.A.” tem registo de propriedade 
daquele veículo a seu favor da desde 20.12.1997 tendo, após 
a aquisição celebrado com o 3º R. um contrato de locação 
financeira relativo a esse veículo, sem oposição de ninguém, 
recebendo as rendas respectivas e possibilitando ao 3º R. 
que usasse e fruísse o veículo. 
A 2ª Ré “C.............., S.A.” desconhecia qualquer anterior 
contrato de compra que tivesse por objecto o mesmo 
veículo. 
Estamos, no caso concreto, perante duas vendas do mesmo 
bem efectuadas pelo mesmo autor a duas entidades distintas. 
Uma primeira venda é efectuada à Autora/Recorrente em 
1996, sendo que não é efectuado qualquer registo e 
posteriormente, decorrido um ano, em 1997, é realizada uma 
segunda venda da mesma viatura automóvel à 2ª Ré que 
regista o bem a seu favor. 
Sabe-se que o contrato de compra e venda de veículo 
automóvel não está sujeito a qualquer formalidade especial, 
produzindo-se a transferência da propriedade por mero 
efeito do contrato. [Neste sentido Ac. STJ de 19.02.2004, 
proferido no Proc. N.º 2925, do qual é Relator o Conselheiro 
Ferreira de Almeida “É o caso do contrato de compra e 
venda de veículo automóvel (artºs 874° e 879º al. a) do C. 
Civil), o qual não depende de qualquer formalidade especial, 
sendo válido mesmo quando celebrado por forma verbal”; 
cfr. ainda Acs. STJ de 24/2/77, BMJ n.º 264, pág. 179; Ac. 
STJ de 24.4.91, BMJ 406, p.629; Ac. STJ de 13.2.96, CJ, 
T.I p.88; Ac. do STJ de 3-3-98, in CJSTJ, 1998, ano VI, 
Tomo I, pág. 117 e Ac. R. Porto de 10.07.2003, do qual é 
Relator o Desembargador João Vaz] 
A prova do contrato de compra e venda de veículos 
automóveis pode fazer-se por qualquer meio admitido em 
direito – artºs 874, 875 e 879º al. a) do C. Civil. 
A primeira Ré em 1996 transmitiu de forma válida para a 
Autora/Recorrente a propriedade veículo em causa nos 
autos, de matrícula ..-..-HL. Quando em 1997 vende de novo 
à 2ª Ré o mesmo veículo estava a efectuar uma venda de um 
bem que já não lhe pertencia, ou seja estava a proceder à 
venda de um bem alheio. 
Afigura-se-nos ser manifesto que esta venda (por se tratar de 
um bem alheio) se encontra ferida de nulidade, Cfr. arts. 892 
e 289 ambos do CC. 
È certo que a 2ª Ré procedeu ao registo dessa aquisição. 
Quais as consequências desse facto? 
O registo destina-se, no nosso ordenamento jurídico, 
essencialmente a dar publicidade a determinado acto, 
podendo os factos constantes do registo ser ilididos (artigos 
1º e 7º do CRP e 350 do CC). [“ O registo não surte eficácia 
constitutiva, pois que se destina a dar publicidade ao acto 
registado, funcionando (apenas) como mera presunção, 
ilidível, (presunção «juris tantum») da existência do direito 
....bem como da respectiva titularidade, tudo nos termos dele 
constantes”, Ac. STJ de 19.02.2004, supra referido. No 
mesmo sentido o Ac. desta Relação supra referido, de que é 
Relator o Desembargador João Vaz]  
O registo não tem eficácia constitutiva mas apenas 
declarativa, sendo a presunção derivada do registo 
automóvel, por força das disposições conjugadas dos arts. 
29º do DL. 54/75, de 12.2 e 7º do CRP uma presunção “juris 
tantum”, que pode ser ilidida por prova em contrário. 
Podemos afirmar que não é só pelo registo que 
determinamos o verdadeiro proprietário. 
Porém, como se viu é aplicável à aquisição de veículos 
automóveis o disposto no n.º 1 do art.º 5º do CRP84, ou seja 

“os factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra 
terceiros depois da data do respectivo registo”. 
Sendo a Autora/Recorrente e a 2ª Ré “terceiros” para efeitos 
de registo [Nos termos do Ac. Uniformizador de 
Jurisprudência, de 18.5.99, D.R. 1ª Série de 10.07.99, 
“terceiros para efeitos do disposto no artigo 5 do C. R. 
Predial são os adquirentes de boa fé, de um mesmo 
transmitente comum, de direitos incompatíveis, sobre a 
mesma coisa”], uma vez que adquiriram um mesmo bem de 
um transmitente comum, porque a 2ª Ré registou a seu favor 
a aquisição do veículo e a Autora/Recorrente não o fez 
parece que por força daquele artigo 5º e do disposto no 
artigo 291 do CC se teria de reconhecer à 2ª Ré o direito de 
propriedade sobre o veículo. 
Todavia como se referiu a primeira venda efectuada pela 1ª 
Ré à Autora/Recorrente foi validamente efectuada, 
transmitiu-se para esta a propriedade do veículo. 
Se a Autora/Recorrente era a proprietária do veículo quando 
a 1ª Ré efectuou a venda à 2ª Ré já não o podia fazer uma 
vez que não era proprietária. Esta segunda venda estava 
ferida de nulidade. 
Esta nulidade não poderia, em princípio, ser oposta à 2ª Ré 
uma vez que nos termos do referido art. 291 n.º 1 “a 
declaração de nulidade... que respeite a... bens móveis 
sujeitos a registo, não prejudica os direitos adquiridos sobre 
os mesmos bens, a título oneroso, por terceiro de boa fé, se o 
registo da aquisição for anterior ao registo da acção de 
nulidade ou anulação...”. 
Porém, não podemos esquecer que o n.º 2 do mesmo 
preceito estabelece que “os direitos de terceiro não são 
todavia, reconhecidos se a acção for proposta e registada 
dentro dos três anos posteriores à conclusão do negócio”.  
Ora, a 2ª Ré adquiriu o veículo em 1997 e a presente acção 
deu entrada em juízo, tendo sido registada, em 1999 pelo 
que os seu eventuais direitos não podem ser protegidos, 
devendo ceder perante o direito de propriedade da 
Autora/Recorrente. 
E nem se argumente que este entendimento não respeita o 
artigo 5 do CRP ou que este preceito revogou (ainda que 
tacitamente) o n.º 2 do art. 291 em apreço. 
Ambos os preceitos são conciliáveis, aplicando-se a 
situações distintas. 
Como bem refere o Ac. desta Relação, referido nas notas 1 e 
2 “a regra contida no art. 5 do CRP é de aplicar, mas sem 
prejuízo dos casos em que não tenha decorrido o período de 
três anos, entre a data do negócio impugnado e a data da 
propositura da acção e o seu registo”. [No mesmo sentido 
Ac. de 19.02.2004 supra referido; Ac. STJ de 14.11.96, CJ 
T.III, p. 104]  
Deste modo, não tendo ainda decorrido o prazo de 3 anos a 
que se refere o artigo 291 n.º 2 do CC à Autora/Recorrente 
assiste o direito de, apesar do disposto no artigo 5 do CRP, 
ver reconhecido o seu direito de propriedade do veículo em 
causa nos autos, de matrícula ..-..-HL. 
Impõe-se deste modo a procedência do presente recurso, 
com a consequente procedência da acção.  
 
B) CONCLUSÃO 
Em suma, no caso de duas vendas do mesmo bem (viatura 
automóvel) efectuadas pelo mesmo autor a duas pessoas 
distintas, sendo uma primeira venda efectuada a A em 1996, 
da qual não é efectuado qualquer registo e posteriormente, 
em 1997, sendo realizada uma segunda venda a B que 
regista a viatura a seu favor, esta segunda venda é nula por 
venda de coisa alheia. 
Esta nulidade, em princípio, não poderia ser oposta ao 
segundo adquirente (B) – artigo 291 n.1 do CC. 
Todavia, sendo a acção intentada e registada dentro dos três 
anos posteriores à conclusão do negócio (a 2ª venda) os 
direitos do segundo adquirente (B) não podem ser 
protegidos, devendo ceder perante o direito de propriedade 
primeiro adquirente (A). 
Ou seja, uma vez que adquiriram um mesmo bem de um 
transmitente comum, apesar do segundo adquirente (B) ter 



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 23 

 
 

98

 
registado a seu favor a aquisição do veículo e primeiro 
adquirente (A) não o ter feito fez, terá de se reconhecer ao 
primeiro adquirente (A) o direito de propriedade sobre o 
veículo, por força do artigo 291 n.º 2 do CC do não obstante 
o disposto no artigo 5º do CRP. 
 
IV- DECISÃO 
Por tudo o que se deixou exposto e nos termos dos preceitos 
citados, acorda-se em: 
1 - Julgar procedente a apelação, revogando-se a sentença 
recorrida; 
2 - Em consequência julga-se a acção inteiramente 
procedente e, consequentemente: 
- se reconhece o direito de propriedade da Autora sobre o 
veículo de matrícula ..-..-HL; 
- declaram-se nulos o contrato de compra e venda celebrado 
entre as 1ª e 2ª RR. e o contrato de locação financeira 
celebrado entre as 2ª e 3ª RR.; 
- considera-se judicialmente resolvido o contrato de locação 
financeira celebrado entre a Autora e a 1ª R., tendo a Autora 
direito a conservar suas as rendas vencidas e não pagas 
- ordena-se a restituição do veículo e o cancelamento dos 
registos dos contratos de compra e venda e de locação 
financeira celebrados entre as 1ª, 2ª e 3ª RR., bem como o 
registo da aquisição do veículo a seu favor. 
Custas pelos Réus. 
Registe e Notifique. 
 
Porto, 5 de Julho de 2004 
José António Sousa Lameira 
António Augusto Pinto dos Santos Carvalho 
Baltazar Marques Peixoto 
 
 
7.U Sumário nº 4431 
I – A “C…., S.A.” é uma sociedade anónima 
cujo capital social é apenas detido pelo 
Estado, regendo-se, maioritariamente, por 
normas de direito público. 
II – Sendo concessionária do serviço público 
aeroportuário de apoio à aviação civil 
compete-lhe, além do mais, aplicar regras se 
segurança nas artérias adjacentes aos 
aeroportos. 
III – A sinalização de vias abertas ao público, 
inseridas no domínio público aeroportuários 
é da competência da C…., S.A., traduzindo 
actos de gestão pública. 
IV – É da competência material dos tribunais 
administrativos a apreciação de pedido feito 
por lesado que atribui os danos causados em 
consequência de acidente de viação, à 
omissão de sinalização da via sob a jurisdição 
da referida empresa pública. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
1 – B............... instaurou, em 26.02.02, na comarca da 
.........., acção ordinária contra “Companhia de Seguros 
X............, S.A.” e “C..........., S.A.”, pedindo a condenação 
solidária destas a pagar-lhe a quantia de € 299.233,44, 
acrescida de juros, à taxa legal, desde a citação até efectivo 
pagamento, alegando, para tanto, em resumo e essência, ter 
sofrido danos do peticionado montante, em consequência de 
um acidente de viação de que foi vítima, em 02.02.00, nas 
vias de acesso ao aeroporto Dr. Francisco Sá Carneiro, tendo 
aquele sido ocasionado pelo comportamento culposo do 
condutor do outro veículo sinistrado e segurado na 1ª R., 

para o que, igualmente, concorreu a deficiente ou inexistente 
sinalização rodoviária por que a 2ª R. é responsável, 
naquelas vias de acesso. 
Na respectiva contestação, a 2ª R. pugnou, primacialmente, 
pela respectiva absolvição da instância, em consequência da 
incompetência absoluta, em razão da matéria, de que 
enferma o Tribunal demandado, uma vez que, para dirimir o 
litígio e no que a si concerne, tal competência está, 
legalmente, cometida aos Tribunais administrativos. 
Após réplica discordante da A., assim o não entendeu o 
M.mo Juiz do Tribunal recorrido, o qual, em douto despacho 
saneador, teve o respectivo Tribunal por competente, em 
razão da matéria, para conhecer do feito, também quanto a 
tal R., essencialmente, porque o imputado incumprimento 
concausal do acidente e consequente de ausência de 
sinalização rodoviária a cargo da mesma R. não 
consubstancia omissão de prática de acto de gestão pública 
por parte de tal R. 
Inconformada, interpôs a R. “C........., S.A.” recurso de tal 
decisão, admitido como agravo, com subida imediata e em 
separado e, pois, efeito meramente devolutivo, pugnando 
pela revogação da decisão recorrida, conforme alegações 
culminadas com a formulação das seguintes conclusões: 

/ 
1ª - Este recurso de agravo vem interposto do despacho 
saneador proferido nos autos, na parte em que o Sr. Juiz 
declarou improcedente a excepção dilatória de 
incompetência absoluta do Tribunal, em razão da matéria; 
2ª - As vias de acesso ao aeroporto do Porto estão integradas 
no domínio público aeroportuário, consubstanciando infra-
estruturas aeroportuárias – e, simultaneamente, vias 
públicas, porque abertas ao trânsito público – e as suas 
gestão, conservação e desenvolvimento correspondem a 
actos de gestão pública e não a actos de gestão privada, 
colocados por lei a cargo da “C.........., S.A.”, pois esta não 
implanta um traçado de uma estrada de acesso ao aeroporto, 
nem sinaliza o mesmo traçado numa posição de paridade 
com os particulares, nem, nas mesmas condições e regime 
em que poderia proceder um particular, antes actuando ao 
abrigo de poderes de autoridade conferidos, expressamente, 
pelo DL nº 404/98, de 18.12; 
3ª - Efectivamente, a agravante está vinculada, nessa 
actividade, às regras de segurança da exploração 
aeroportuária, sendo também seu dever o de assegurar o 
encaminhamento de passageiros, carga e correio, com 
observância pelo princípio da igualdade de tratamento dos 
utilizadores e utentes das infra-estruturas aeroportuárias 
(Cfr. art°s. 12°, n° 2, al. a), 13°, n° 1, al. c) e 14°, n° 1, al. e), 
do D.L. n° 404/98, de 18 de Dezembro). 
4ª - Nestes termos, o entendimento do Sr. Juiz "a quo" de 
que as funções de sinalização das vias de acesso ao 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro não se enquadram nos 
deveres funcionais para os quais a C.........., S.A. foi criada, 
não se encontrando sequer tal função (de sinalização) 
prevista no âmbito das suas competências previstas no art° 
13° do D.L. 404/98 de 18.12.98, viola o disposto nos art°s 
12°, n° 2, al. a), 13°, n° 1, als. b) e c) e 14°, n° 1, al. e), do 
D.L. n° 404/98, de 18.12, no art° 1°, als. a) e b), do Código 
da Estrada e nos artºs. 8° e 9°, do D.L. n° 2/98, de 3 de 
Janeiro. 
5ª - A competência para apreciar os danos alegados pela 
Autora em consequência da invocada omissão de sinalização 
da artéria adjacente ao Aeroporto do Porto por parte da 
C.........., S.A. (causa petendi), pertence aos tribunais 
administrativos e não aos tribunais judiciais, como 
erradamente considera o Sr. Juiz "a quo" no despacho 
saneador. 
6ª - Pelo que o Sr. Juiz recorrido, ao decidir que os tribunais 
judiciais são os tribunais competentes para apreciar o 
eventual incumprimento por parte da C..........., S.A. da 
sinalização das artérias adjacentes ao Aeroporto do Porto, 
violou o disposto nos artºs. 14°., n° 1, al. h), 15°, n° 3 do 
D.L. n° 404/98, 3°, 4°, n° 1, al. f), 51 0, n° 1, als. h) e q), do 
ETAF, 66°, do C PC e 18°, n° 1, da LOTJ, aprovada pela lei 
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n° 3/99, devendo Vossas Excelências declarar verificada a 
excepção de incompetência absoluta do Tribunal da 
Comarca da ..........., em razão da matéria, para conhecer do 
pedido de indemnização Cível deduzido contra a agravante. 
7ª - Nem se diga que o facto de um dos devedores 
(considerados solidariamente responsáveis pela A.) não 
poder ser demandado no mesmo tribunal por incompetência 
absoluta deste, atenta a natureza dos actos com que concorre 
na responsabilidade pelos danos, destrói o vínculo de 
solidariedade alegado pela A. na P.I. ou impede a A. de 
proceder judicialmente pelos danos que terá sofrido, caso 
seja declarada a excepção de incompetência absoluta do 
Tribunal da Comarca da .......... no tocante à agravante. 
8ª - Porquanto esta circunstância, não obstante impedir o 
funcionamento integral das regras do litisconsórcio 
voluntário, previstas no artº 27°, do CPC, atenta a 
prevalência das regras sobre incompetência absoluta do 
Tribunal, não impede a Autora de proceder judicialmente 
contra todas as entidades que considere responsáveis pelos 
danos sofridos, mas nos tribunais competentes. 
9ª - Sendo os tribunais administrativos os tribunais 
competentes para apreciar o pedido deduzido pela A. contra 
a agravante com base na alegada omissão de sinalização da 
artéria adjacente ao Aeroporto do Porto, deveria o Juiz 
recorrido ter absolvido a C........., S.A. da instância, 
mediante a declaração de verificação da excepção de 
incompetência absoluta do Tribunal Judicial, em razão da 
matéria, o que o mesmo não fez, assim tendo violado o 
disposto nos artºs 101º, 105°, n° 1 e 288°, nº1, al. c), do 
C.P.C.. 
10ª - Requer-se, pois, aos Ex.mos Srs. Juízes 
Desembargadores que considerem o presente recurso de 
agravo procedente, declarando verificada a excepção de 
incompetência absoluta do Tribunal da comarca da ......... 
para conhecer do pedido deduzido pela A. contra a 
agravante, absolvendo-a da instância. 
Não foram apresentadas contra-alegações. 
Corridos os vistos e nada obstando ao conhecimento do 
recurso, cumpre decidir, Upara o que releva a factualidade 
emergente do relatório que antecede, assim concretizada 
pela A., no que à omissão imputada à R. – agravante 
concerneU: 
a) – No entroncamento da via adjacente ao parque de 
estacionamento do aeroporto, situada a nascente deste, com 
a via por onde circulava o DX (“veículo segurado na 1ª R. e 
co-interveniente no invocado acidente de viação”), Unão 
existia qualquer sinal, fosse de que natureza fosse 
(indicativo, de proibição e/ou obrigação) que impedisse a A. 
de virar à direitaU; 
b) – Com efeito, o único sinal existente no local era o 
mencionado sinal de STOP, que a A. respeitou; 
c) – UE só depois do acidente aqui em causa é que a 2ª R., a 
quem, como ela reconhece, incumbe a sinalização das vias 
de acesso ao aeroporto Sá Carneiro, mandou colocar, à face 
da via situada a Nascente do parque de estacionamento 
fronteiro ao cais de embarque do aeroporto com aqueloutra 
em que o acidente se deu, sinal vertical de proibição de virar 
à direita – sinal C11a – e outro de obrigação de contornar 
placa ou obstáculo – sinal de obrigação D3bU, sendo que este 
último, porque não havia qualquer placa ou obstáculo a 
contornar, deveria ser, mais adequadamente, o de obrigação 
de voltar à esquerda – sinal de sentido obrigatório D1b – por 
contraposição ao de proibição de virar à direita. 

* 
2 – I – A única questão que constitui o objecto do presente 
agravo consiste em determinar se, para o conhecimento da 
acção, Uquanto à R. – agravanteU, é competente, em razão da 
matéria, o tribunal administrativo – como sustenta a 
agravante – ou o tribunal comum – como decidido e 
propugnado pela A. 
Constitui entendimento pacífico o de que a competência do 
tribunal se afere de harmonia com a relação jurídica 
controvertida, tal como a configura o A. E aquela fixa-se no 
momento em que a acção se propõe, sendo irrelevantes as 

modificações de facto que ocorram posteriormente, bem 
como as modificações de direito, excepto se for suprimido o 
órgão a que a causa estava afecta ou lhe for atribuída 
competência de que inicialmente carecesse para o 
conhecimento da causa (art. 22º da Lei nº 3/99, de 13.01. – 
L.O.F.T.J. – Lei de Organização e Funcionamento dos 
Tribunais Judiciais). 
De conformidade com o preceituado nos arts. 211º, nº1, da 
Constituição da República Portuguesa (CRP), 18º, nº1 da 
L.O.F.T.J. e 66º do CPC, os tribunais judiciais são os 
tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem 
jurisdição em todas as áreas não atribuídas a outras ordens 
judiciais. Ou seja, os tribunais judiciais, constituindo os 
tribunais regra dentro da organização judiciária, gozam de 
competência não discriminada, por isso sendo chamados de 
competência genérica, gozando os demais, tribunais 
especiais, de competência limitada às matérias que lhes são 
especialmente cometidas. Que o mesmo é dizer que a 
competência dos tribunais judiciais se determina por um 
critério residual, ou de exclusão de partes – tudo o que não 
estiver atribuído aos tribunais especiais – Profs. Palma 
Carlos (in “CPC Anotado”, págs. 230) e A. dos Reis (in 
“Comentário”, Vol. I, págs. 146 e segs.). 
Cumprindo, deste modo, atentar nos termos em que a lei 
delimita a competência material dos tribunais 
administrativos. 
Ora, nesta sede, dispõe o art. 3º do E.T.A.F. (Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais), aprovado pelo DL nº 
129/94, de 27.04, ao caso dos autos aplicável – Cfr. o art. 9º 
da Lei nº 13/2002, de 19.02. (novo E.T.A.F.) – que 
“incumbe aos tribunais administrativos e fiscais, na 
administração da justiça, assegurar a defesa dos direitos e 
interesses legalmente protegidos, reprimir a violação da 
legalidade e dirimir os conflitos de interesses públicos e 
privados no âmbito das relações administrativas e fiscais”. 
Estatuindo-se no art. 51º, nº1, al. h), do mesmo Estatuto que 
compete aos tribunais administrativos de círculo conhecer 
das acções sobre responsabilidade civil do Estado, dos 
demais entes públicos e dos titulares dos seus órgãos e 
agentes por prejuízos decorrentes de actos de gestão pública, 
incluindo acções de regresso. 
Sendo, assim, de transcendente importância a exacta 
delimitação do aludido conceito de gestão pública, por 
contraposição a gestão privada, para o que seguiremos, de 
perto e com a devida vénia, a transcrição sintética das 
correspondentes e mais conhecidas posições doutrinais, 
constantes do excelente Ac. da Rel. de Lisboa, de 08.02.01 
(Dias Cordeiro) – Col. – 1º/108. 
Assim, para o Prof. Marcello Caetano (in “Manual de 
Direito Administrativo”, Tomo I, págs. 43), gestão pública é 
a actividade da administração regulada por normas que 
conferem poderes de autoridade para a prossecução de 
interesses públicos, disciplinam o seu exercício ou 
organizam os meios necessários para o efeito, enquanto 
gestão privada é a actividade desenvolvida pela 
administração no exercício da sua capacidade de direito 
privado, procedendo como qualquer outra pessoa no uso das 
faculdades conferidas por esse direito. E, segundo este 
conceituado Mestre, são perfeitamente admissíveis actos de 
gestão pública em que a Administração, embora submetida 
às regras do direito público, não utiliza os seus poderes de 
autoridade mediante a prática de actos administrativos 
definitivos e executórios. 
Para o Prof. Antunes Varela (in “Das Obrigações em Geral”, 
Vol. I, 2ª Ed., págs. 454 e nota 538), actos de gestão privada 
são, por contraposição aos actos de gestão pública, aqueles 
que, embora praticados pelos órgãos, agentes ou 
representantes do Estado, ou de outras pessoas colectivas 
públicas, estão sujeitos às mesmas regras que vigorariam se 
fossem praticados por particulares, ou seja, aqueles em que 
o Estado ou a pessoa colectiva pública intervém como 
simples particular, despido do poder público, referindo-se, 
em regra, a relações de carácter patrimonial. 
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Para o Prof. Vaz Serra (in R.L.J., Ano 103º/350-351), se o 
acto se compreende numa actividade de direito privado da 
pessoa colectiva pública, da mesma natureza da actividade 
de direito privado desenvolvida por um particular, o caso é 
de acto praticado no domínio dos actos de gestão privada; 
se, ao invés, o acto é praticado no exercício de um poder 
público, isto é, na realização de funções públicas, mas não 
nas formas para a realização de interesses de direito civil, o 
caso é de acto praticado no domínio de actos de gestão 
pública. 
Assim, conforme definição avançada naquele douto aresto, 
poderão ser considerados como actos de gestão pública os 
praticados pelos órgãos ou agentes da Administração no 
exercício de um poder público, ou seja, no exercício de uma 
função pública, sob o domínio de normas de direito público, 
ainda que não envolvam o exercício de meios de coerção, 
sendo actos de gestão privada os praticados por órgãos ou 
agentes da Administração, em que esta surge desprovida do 
poder público, ou seja, numa posição de paridade com os 
particulares a que os actos respeitam, isto é, nas mesmas 
condições e no mesmo regime em que procederia um 
particular, com inteira submissão às normas de direito 
privado. 

/ 
II – Aproximando o caso dos autos dos mencionados 
princípios e ensinamentos doutrinais, terá de, além do mais, 
ter-se em conta que: 

/ 
a) – A R. “C........., S.A.” é uma empresa constituída sob a 
forma de sociedade comercial anónima, cujo capital social é, 
actualmente, detido apenas pelo Estado, inserindo-se, deste 
modo, no denominado “sector empresarial do Estado (DD. 
LL nº/s 404/98, de 18.12. – diploma a que pertencem os 
demais arts. que venham a ser citados, desacompanhados de 
qualquer menção – e 558/99, de 17.12.); 
b) – A mesma R. rege, maioritariamente, a sua actividade 
por normas de direito público, como emerge, 
designadamente, do mencionado DL nº 404/98 (transformou 
a “C...........” de E.P. em S.A.), do DL nº 102/90, de 21.03., 
alterado pelo DL nº 280/99, de 26.07. (regula o 
licenciamento de uso privativo do domínio público 
aeroportuário), do DL nº 275/99, de 23.07. (regula o 
licenciamento do exercício de actividades de “handling” e o 
acesso ao respectivo mercado) e do Dec. Regulamentar nº 
12/99, de 30.07., alterado pelo Dec. Regulamentar nº 5-
A/2002, de 08.02. (fixa as taxas a pagar pela ocupação e 
utilização do domínio público aeroportuário, pelo exercício 
de quaisquer actividades nesse domínio, bem como pela 
utilização dos seus serviços e equipamentos); 
c) – Enquanto concessionária do serviço público 
aeroportuário de apoio à aviação civil, compete à “C........., 
S.A.” “...aplicar as regras de segurança geralmente seguidas 
na exploração aeroportuária, conservar as infra-estruturas e 
equipamentos afectos ao serviço público concessionado, 
promovendo a respectiva actualização e renovação 
oportunas” (art. 13º, nº1, al. b)); 
d) – Para prossecução do referido serviço público, a 
“C.........., S.A.” detém os poderes e prerrogativas do Estado 
quanto “à ocupação de terrenos, implantação de traçados, 
exercício de servidões administrativas e aeronáuticas ou de 
poderes definidos para as zonas de protecção, 
designadamente, os relativos a medidas restritivas de 
actividades e de utilização de solos” (art. 14º, nº1, al. e)); 
e) – Uma infra-estrutura aeroportuária não é apenas o 
edifício que, usualmente, um leigo designa por aeroporto, ou 
as pistas de descolagem e aterragem, ou os hangares de 
estacionamento dos aviões, ou seja, os espaços normalmente 
vedados ao público, designados por áreas reservadas e 
restritas dos aeroportos (Cfr. deliberação nº 680/2000, de 
01.02., do INAC, publicada no DR, II Série, de 09.06.00), 
antes o sendo, igualmente, as artérias adjacentes ao 
aeroporto (simultaneamente, vias públicas, porque abertas 
ao trânsito público) e os respectivos parques de 
estacionamento, entre outras, todas integrando o designado 

“domínio público aeroportuário”, que é domínio público do 
Estado (art. 4º, al. e) do DL nº 477/80, de 15.10.), mas 
afecto ao serviço público aeroportuário de apoio à aviação 
civil, no caso do aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
concessionado à agravante; 
f) – A agravante não implanta um traçado de um caminho ou 
de uma estrada de acesso ao aeroporto, nem sinaliza o 
mesmo traçado, numa posição de paridade com os 
particulares, nem nas mesmas condições e regime em que 
poderia proceder o particular, porquanto, além de estar 
vinculada, nessa actividade, às regras de segurança próprias 
da exploração aeroportuária, é também seu dever assegurar 
o encaminhamento de passageiros, carga e correio, no 
aeroporto do Porto, com observância do princípio da 
igualdade de tratamento dos utilizadores e utentes das infra-
estruturas aeroportuárias (arts. 12º, nº2, al. a), 13º, nº1, al. c) 
e 14º, nº1, al. e), sendo que esta última norma alberga a 
sinalização dos traçados cuja implantação pela “C.........., 
S.A.” é efectuada mediante o exercício de poderes e 
prerrogativas de autoridade, à semelhança do que ocorre 
com a atribuição à mesma agravante de poderes e 
prerrogativas do Estado para, no domínio público 
aeroportuário, fazer uma estrada); 
g) – A via pela qual a A. seguiu, até ao entroncamento com 
o IC 24, por onde passou a circular até à ocorrência do 
acidente de viação referido nos autos, integra o domínio 
público aeroportuário e é gerida pela “C.........., S.A.”, no 
âmbito da concessão que lhe foi outorgada através do citado 
DL nº 404/98. 

/ 
III – De quanto precede decorre, necessária e claramente, 
que a “C.........., S.A.”, ao sinalizar a artéria adjacente ao 
aeroporto do Porto – que é uma via aberta ao trânsito 
público – está a praticar um acto de gestão pública, 
porquanto, no desempenho de tal actividade, não se encontra 
nem actua numa posição de paridade com os particulares, 
nem nas mesmas condições e regime em que o particular 
poderia proceder, antes actuando ao abrigo de poderes de 
autoridade conferidos pelo mencionado DL nº 404/98. 
Assim, consubstanciando a actividade (implicando a 
comissão por omissão) de sinalização das vias abertas ao 
trânsito público, inseridas no domínio público aeroportuário, 
a prática de actos de gestão pública, a apreciação judicial 
dos danos resultantes para terceiros dessa actividade (em 
sentido amplo) compete aos tribunais administrativos (arts. 
14º, nº1, al. h) e 15º, nº3 e, bem assim, 51º, nº1, al. q), do 
E.T.A.F.). 
Com o que procedem as conclusões formuladas pela 
recorrente, a impor o provimento do agravo. 

* 
3 – Em face do exposto, acorda-se em conceder provimento 
ao agravo, revogando-se, em consequência, a parte 
impugnada da decisão recorrida, a substituir por outra que, 
afirmando a incompetência absoluta, em razão da matéria, 
do Tribunal recorrido para conhecer do feito quanto à R. – 
agravante, absolva esta da instância. 
Sem custas (art. 2º, nº1, al. o), do C.C.Jud., na redacção 
anterior à introduzida pelo DL nº 324/03, de 27.12.). 

/ 
Porto, 27 de Setembro de 2004 
José Augusto Fernandes do Vale 
António Manuel Martins Lopes 
Rui de Sousa Pinto Ferreira 
 
 
8.U Sumário nº 4440 
O pedido incidental de despejo imediato, 
formulado ao abrigo do artigo 58 nº 1, do 
Regime do Arrendamento Urbano – falta de 
pagamento ou depósito de rendas vencidas na 
pendência da acção – não pode ser atendido 
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se estiver em discussão (na acção) a validade 
do contrato de arrendamento. 
 
ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO: 
 
1 - URELATÓRIO  
 
B.............. e mulher, C..............., com os sinais dos autos, 
intentaram acção declarativa, com processo sumário 
(despejo), contra D.............. e E........... e mulher, F............, 
com os sinais dos autos, pedindo a resolução do contrato de 
arrendamento e a entrega do locado pela 1ª ré bem como 
serem os RR. condenados a pagar, solidariamente, aos AA. 
as rendas vencidas no montante de Esc. 1.200.000$00 e as 
vincendas até efectiva entrega, acrescidas de juros de mora, 
à taxa legal de 7% ao ano, desde a propositura da presente 
acção, até efectivo e integral pagamento. 
Alegaram, em síntese, a existência de um contrato de 
arrendamento celebrado com a 1ª ré, sendo fiadores os 2ªs 
réus. A locatária não pagou as rendas vencidas a partir do 
mês de Março da 2001. 
Citados, os réus contestaram, excepcionando o não 
cumprimento do contrato, a existência de causa prejudicial e 
a nulidade da fiança. 

** 
Alegando o não pagamento das rendas vencidas na 
pendência da acção, os demandantes deduziram o incidente 
de despejo imediato nos termos do disposto no artº 58º, nº 2, 
do DL nº 321-B/90, de 15 de Outubro (RAU). 
Notificados, os réus nada disseram. 

* 
Conclusos os autos, o julgador a quo proferiu despacho a 
indeferir o requerido pelos autores.  

** 
Inconformados, os autores UagravaramU do despacho tendo, 
nas alegações, UconcluídoU: 
 
1ª- A decisão recorrida é nula, porquanto não contém 
nenhum fundamento de direito (art.º 668°, n° 1, al. b) e art.º 
666°, n° 3 do CPC) 
2ª- Os recorridos não invocaram nos presentes autos a 
questão da eventual simulação do contrato de arrendamento, 
tendo-se limitado a invocar que essa questão é objecto de 
outra acção, na qual são autores e que justifica a suspensão 
da instância nos presentes autos. 
3ª- E é também nesse âmbito (que conduziu ao pedido de 
suspensão da instância) que é invocado a intenção de 
entrega e a desocupação do arrendado (como ali 
expressivamente se diz), valorizada como “questão 
prejudicial” pela decisão recorrida. 
4ª- O artigo 58° do RAU não distingue, quanto ao âmbito de 
aplicação, diferentes acções de despejo. 
5ª- A decisão recorrida interpreta o artigo 58°, n° 1 do RAU, 
atribuindo à expressão “acção de despejo” o significado de 
“acção de despejo na qual não seja deduzido determinada 
defesa” e, no caso concreto, defesa assente na simulação do 
contrato e culpa do locador na não entrega do locado. 
6ª- Tal interpretação não coincide com uma interpretação 
restritiva, mas sim com a introdução de uma norma oculta, 
de origem judicial, que altera o conceito de “acção de 
despejo”, aferindo-a não pela causa de pedir e pelo meio de 
tutela jurisdicional judicial, mas pelo âmbito e natureza da 
defesa deduzida, isto é, trata-se de uma interpretação que 
muda a natureza da previsão da norma e não de uma 
interpretação que restringe o âmbito da previsão. 
7ª- Tal interpretação não tem na letra da lei um mínimo de 
correspondência verbal, ainda que imperfeitamente 
expressa, pelo que não pode ser considerada pelo intérprete, 
por a tal se opor o disposto no artigo 9°, n° 2 do Código 
Civil que, dessa forma, foi violado, a par da norma do artigo 
58°, n° 1 do RAU. 
8ª- Deve, por isso, a decisão recorrida ser revogada e 
substituída por outra que, perfilhando entendimento do art.º 

58°, n° 1 do RAU que não viole o limite consignado no 
artigo 9°, n° 2 do Código Civil, ordene o despejo imediato 
por falta de pagamento das rendas vencidas na pendência da 
acção. 
 
Não houve Uresposta às alegaçõesU. 

** 
O julgador a quo sustentou o despacho. 

** 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 
 
2- UFUNDAMENTAÇÃOU  
 
2.1- UOS FACTOS E O DIREITO APLICÁVELU 

 
A matéria de facto a considerar, com relevo para a decisão 
do recurso, é a que antes se deixou referida. 

* 
O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da 
alegação do recorrente, não podendo este Tribunal conhecer 
de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas 
sejam de conhecimento oficioso - arts. 684º, nº 3, e 690º, nº 
1 e 3, do C.P.Civil. 
Para o indeferimento do despejo imediato, o julgador da 1ª 
instância considerou que a decisão do incidente importaria a 
definição prévia de matéria que se encontra controvertida, 
designadamente se o contrato de arrendamento é válido e se 
ocorreu, ou não, a recusa no recebimento do locado, o que 
obstaria à aplicabilidade do regime próprio do incidente de 
despejo imediato. 
Insurgem-se os agravantes contra o decidido, concluindo, 
desde logo, pela nulidade da decisão recorrida, porquanto, 
na sua perspectiva, não contém nenhum fundamento de 
direito (art.º 668°, n° 1, al. b) e art.º 666°, n° 3 do CPC. 
Vejamos. 
Quer a Constituição da República (artº 205º, nº 1, da CRP) 
quer a lei processual civil (artº 158º, nº 1, do CPC), impõem 
a fundamentação das decisões judiciais. 
Por outro lado, a lei adjectiva considera nula a decisão 
judicial quando não especifique os fundamentos de facto e 
de direito que justificam aquela (nº 1, al. b), do artº 668º, do 
CPC, com referência do artº 666º, nº 3, do mesmo diploma 
legal). 
Ora, analisada a decisão recorrida, não se vislumbra a falta 
de especificação na mesma dos fundamentos de facto e, 
implicitamente, de direito (artº 58º, do RAU) que a 
justificam. 
Na verdade, o julgador a quo, mal ou bem, refere a 
existência de questões de facto, e de direito, que impedem a 
aplicabilidade do regime próprio do incidente de despejo 
imediato regulado no artº 58º, do RAU. 
Acresce, de todo o modo, que só a falta absoluta de 
motivação e não a motivação deficiente, errada ou 
incompleta, produz a nulidade prevista na alínea b), do n.º 1, 
do art.º 668º, do CPC (ver, entre outros, os Acs. do S.T.J., 
BMJ, 246º/131, 395º/479, da RP, 319º/343, da RC, 426º/541 
e da RL, CJ, 1991, 121).  
Não se verifica, a nosso ver, a nulidade prevista na al. b), do 
nº 1, do artº 668º, do CPC. 
Os autores baseiam o pedido de resolução do contrato de 
arrendamento na falta de pagamento de rendas pela ré 
locatária artº 64º, nº 1, al. a), do RAU. 
Deduzido o incidente regulado no artº 58º, do RAU, o 
locatário, a fim de evitar o despejo imediato, tem, em 
princípio, como única defesa possível, o pagamento ou 
depósito das rendas nos termos do nº 3, daquele normativo.  
No entanto, a designada acção de despejo incidental, 
prevista no artº 58º, do RAU, apesar de relativamente 
independente da acção de despejo onde se processa, não se 
mostra indiferente ao alegado na contestação pelo locatário. 
Na verdade, como refere J. Aragão Seia (Arrendamento 
Urbano, 5ª ed. P. 328 e jurisprudência aí citada) “só se pode 
falar em rendas vencidas na pendência da acção se esta tiver 
subjacente um arrendamento válido, que não é posto de 
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qualquer modo em questão pelo réu ou se este põe em causa 
o direito que o autor se arroga de receber rendas”. 
Ora, na contestação, a locatária demandada questiona, além 
do mais, a validade do contrato e excepciona o não 
cumprimento contratual, o que, a nosso ver, impede que seja 
decretado o despejo imediato com base no estatuído no artº 
58º, do RAU. 
Quer dizer, o despejo imediato pressupõe que esteja assente 
na acção de despejo a validade do contrato de arrendamento 
e a falta de cumprimento (mora) do locatário, sem que haja a 
invocação, por parte do locatário, da excepção de não 
cumprimento do contrato (da obrigação correspectiva do 
senhorio) - arts. 428º, 762º, nº 1, 1031º, al. b), 1038º, al. a), 
do CC, e M. J. Almeida Costa, RLJ, 119º/145). 
Deste modo, entendemos que bem andou o julgador da 1ª 
instância ao julgar improcedente o incidente suscitado pelos 
locadores e indeferir o requerido despejo imediato. 
Improcedem, assim, as conclusões de recurso. 
 
3- UDECISÃOU 

 
Pelo exposto, acordam os juízes deste Tribunal em negar 
provimento ao agravo, confirmando-se a decisão recorrida.  
Custas pelos agravantes. 
 
Porto, 11 de Outubro de 2004 
Manuel José Caimoto Jácome 
Carlos Alberto Macedo Domingues 
José António Sousa Lameira 
 
 
9.U Sumário nº 4449 
I – Aos arrendamentos de casas de habitação 
social só é aplicável o regime do 
arrendamento urbano – RAU – 
subsidiariamente e na medida em que a sua 
natureza for compatível com o regime do 
arrendamento vinculístico. 
II – Cumpre o objectivo de proporcionar aos 
mais desfavorecidos alojamento, a 
permanência em casas de habitação social, 
arrendadas pelo Estado, ou pelas autarquias, 
daqueles a quem, em paridade com o Regime 
do Arrendamento Urbano, poderiam ver 
para si transmitido o direito ao 
arrendamento. 
III – O normativo do artigo 84 do Regime do 
Arrendamento Urbano, acerca do destino da 
casa de morada de família após o divórcio, é 
compatível com o regime especial do 
arrendamento de habitação social. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
Por apenso aos autos principais de Divórcio Litigioso – 
Proc. ../2002 do .. Juízo de Família e Menores do ........... – 
em que foi Réu B........... e Autora a aqui requerida 
C............. . 
 
Veio aquele B............., em 4.6.2003, intentar a presente 
acção para atribuição da casa que foi morada de família, 
tudo ao abrigo das disposições conjugadas dos artigos 1413° 
do Código de Processo Civil e 84° do RAU. 
Para o efeito e, em síntese, alegou que foi já decretado, com 
sentença transitada em julgado, o seu divórcio com a 
requerida, tendo esta sido declarada exclusiva culpada. 
O ora requerente e a requerida continuam ambos a habitar a 
casa que foi morada de família. 

Tal casa foi dada de arrendamento pela Câmara Municipal, 
por contrato datado de 16 de Junho de 1994, e mediante o 
pagamento de uma renda mensal de 21.420$00. 
O requerente tem, actualmente, 73 anos de idade e está 
reformado com uma pensão mensal de € 366,07. 
Não tem quaisquer outros rendimentos que lhe permitam 
arrendar uma casa a preços actuais. 
A requerida, por seu lado, tem apenas 43 anos de idade, 
trabalha como empregada doméstica em várias casas e 
aufere no mínimo rendimentos que orçam os € 450. 
Tem ainda a ajuda económica do filho que é solteiro e 
maior. 
Está, pois, em melhores condições para poder arrendar uma 
nova casa pelo que a que foi casa de morada de família deve 
ser atribuída ao requerente, transferindo-se para ele o 
respectivo contrato de arrendamento. 
Juntou a prova que teve por necessária, nomeadamente o 
contrato de arrendamento da casa em apreço. 
Designou-se sem êxito a tentativa de conciliação do artigo 
1413°, n°2 do Código de Processo Civil. 
 
Notificada para o efeito a requerida contestou nos termos 
seguintes: 
Ao contrário do que o requerente alega a casa em apreço não 
lhe foi atribuída quando contraiu casamento com aquele. 
O que aconteceu foi que o contrato já antes existente e 
referente a um outro apartamento foi transferido para esta 
casa após o aludido enlace. 
Por outro lado, o requerente tem muito melhores condições 
económicas para arrendar outra casa, possuindo 
inclusivamente uma outra nesta cidade. 
Assim sendo conclui pela improcedência do pedido. 
Juntou também os documentos que teve por necessários aos 
quais o requerente respondeu a fls.25. 
 
Procedeu-se à inquirição das testemunhas arroladas pelo 
requerente. 
 
Finda esta entendeu-se por bem proceder a diligências 
complementares quanto aos rendimentos dos litigantes. 

*** 
A final foi proferida sentença que Ujulgou improcedente a 
pretensão do requerenteU com a consideração essencial, 
que pelo facto de o senhorio ser a Câmara Municipal do 
............ e arrendatária a requerida, e dada a finalidade social 
do arrendamento em causa, lhe é inaplicável a regra que 
consagra a transmissibilidade do arrendamento no caso de 
divórcio, não havendo acordo acerca do direito a morar na 
casa de morada de família, considerando inaplicável o art. 
84º do RAU. 

*** 
Inconformado Urecorreu o requerenteU que, alegando, 
formulou as seguintes Uconclusões:U 

1ª - A douta sentença ao julgar improcedente por não 
provado o pedido de atribuição da habitação que foi casa de 
morada de família, formulado pelo aqui recorrente, fez 
incorrecta interpretação e aplicação da lei aos factos dados 
como provados: 
2ª - É inquestionável que o contrato de arrendamento “sub 
judice” está sujeito a legislação especial. 
3ª - No entanto, nos termos do disposto no nº2 do art.6º do 
RAU aos arrendamentos especiais “… aplica-se, também, o 
regime geral da locação civil bem como o do arrendamento 
urbano, na medida em que a sua índole for compatível com 
o regime destes arrendamentos”. 
4ª - Assim, desde que não haja incompatibilidade entre as 
razões justificativas do arrendamento urbano e as 
determinantes da natureza especial do arrendamento sujeito 
a lei especial, aplica-se subsidiariamente o regime da 
locação civil e o do arrendamento urbano. 
5ª - No caso em apreço, trata-se de um contrato de 
arrendamento para habitação, celebrado com a aqui apelada, 
no estado civil de casada com o aqui apelante, e portanto 
tendo como objectivo a habitação do agregado familiar; 
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6ª - E, sendo a finalidade deste arrendamento de habitação 
social, como já se referiu, de proporcionar ao inquilino e ao 
seu agregado familiar habitação, atentos os seus parcos 
recursos, o critério de selecção por parte da Câmara 
Municipal do ..........., não se resumiu à pessoa da inquilina, 
aqui apelada, mas a todo o seu agregado familiar e aos 
rendimentos deste; 
7ª - Daí que, a inquilina contratante, no caso, não seja a 
única titular do contrato, pois não estamos perante um 
contrato “intuitu personae” em que a pessoa do inquilino é 
essencial e que se mantém enquanto o inquilino for aquela 
pessoa determinada; 
8ª - À Câmara Municipal do ..........., na atribuição da 
habitação dos autos, teve de ter em conta a situação 
económico-social de todo o agregado familiar, do qual faz 
parte a apelada e apelante; 
9ª - Pelo que é irrelevante que o contrato esteja em nome da 
apelada; 
10ª - Mas se dúvidas houvesse, poderia sempre o Tribunal, 
— tratando-se de um processo de jurisdição voluntária, 
como se trata — averiguar e investigar livremente os factos, 
recolher informações, nomeadamente, junto da Câmara 
Municipal do ..........., sobre o aludido contrato de 
arrendamento e as razões que levaram à atribuição da 
habitação à apelada e ao seu agregado familiar; 
11ª - Inexiste qualquer incompatibilidade entre a natureza 
especial do arrendamento em causa e o regime que o RAU 
estabelece para a transmissão do arrendamento por divórcio, 
pelo que o mesmo é aplicável ao contrato em causa; 
l2ª - Aliás, não faria sentido, atendendo ainda ao carácter 
social do contrato em causa, que, se não fosse aplicável o 
regime geral do RAU e como inexiste uma norma especial 
para a situação dos autos, não pudesse haver transmissão do 
arrendamento por divórcio, mesmo para um beneficiário 
ainda mais carenciado do que o inquilino contratual; 
l3ª - Resulta da matéria de facto dada como provada, que o 
aqui apelante reúne o maior número de condições para que 
lhe seja atribuída a posição de arrendatário no contrato dos 
autos; 
l4ª - Com efeito, o apelante tem actualmente 74 anos de 
idade e tem como únicos rendimentos uma pensão de 
reforma de 366,07 euros mensais; 
l5ª - Pelo seu lado, a aqui apelada, com 44 anos de idade, 
aufere rendimentos mensais que em média rondam os 450 
euros, como empregada doméstica; 
l6ª - Acresce ainda que no processo principal de divórcio, 
foi dissolvido o casamento entre apelante e apelada, com 
culpa exclusiva desta pela ruptura de tal vínculo; 
l7ª - Pelo que deverá ser transmitido o contrato de 
arrendamento social, dos autos, para o aqui apelante; 
l8ª- Foram, por todo o acima exposto, violadas, entre outras, 
as disposições legais processuais contidas nos arts. 1413º do 
Código de Processo Civil e substantivas constantes dos arts. 
6º, nº2, 83º, nºs 2 e 3, do RAU. 
Nestes termos, deve o presente recurso ser julgado provido 
e, em consequência, ser revogada a douta sentença recorrida 
e deste modo, declarar-se que é aplicável ao caso “sub 
judice” o artigo 84º do RAU, e consequentemente ser 
transmitido para o aqui apelante o arrendamento dos autos, 
com todas as consequências legais, como é de direito e de 
Justiça!  
 
Não houve contra-alegações. 

*** 
Colhidos os vistos legais cumpre decidir, tendo em conta a 
seguinte Umatéria de factoU: 
1) - Por sentença proferida em 27.03.03 no processo 
principal de divórcio há muito transitada em julgado foi 
dissolvido o casamento entre o ora requerente e a requerida, 
sendo esta última declarada então exclusiva culpada pela 
ruptura de tal vínculo. 
2) - Por contrato de arrendamento de habitação social 
celebrado em 20 de Julho de 1994, entre a requerida e a 
Câmara Municipal do ..........., e cujo conteúdo aqui se dá 

por inteiramente reproduzido, foi atribuído a esta última o .. 
andar/esquerdo com entrada pelo n°... da Rua ................ 
nesta cidade do ........... . 
3) - A renda mensal então fixada foi de 21.420$00 mensais. 
4) - O requerente e a requerida mesmo após a decisão que 
decretou o divórcio continuam ambos a viver no local em 
apreço. 
5) - O requerente tem actualmente 74 anos de idade 
enquanto a requerida perfez os 44 anos. 
6) - O primeiro tem como únicos rendimentos uma pensão 
de reforma de € 366,07 mensais. 
7) - Por seu lado a requerida trabalha como empregada 
doméstica auferindo rendimentos mensais que rondam em 
média os € 450. 
8) - Não lhe são conhecidos outros quaisquer bens ou 
rendimentos. 
 
UFundamentação: 
Sendo pelo teor das conclusões do recorrente que – à parte 
as de conhecimento oficioso – se afere do objecto do 
recurso, importa saber: 
- se o contrato de arrendamento dos autos, por ser de 
habitação social, e ter por senhorio a Câmara Municipal do 
............ está sujeito ao regime do RAU; 
- se, no caso em apreço, a considerar-se que o contrato está 
sujeito ao regime vinculístico o requerente tem direito a ver 
para si transferido o direito ao arrendamento que pertencia à 
sua ex-mulher. 
 
Vejamos: 
O requerente e a requerida estão divorciados, por sentença 
transitada em julgado, tendo sido reconhecido que a ruptura 
conjugal teve como único e exclusivo culpado a requerida 
C............ . 
O casal, antes do divórcio e até agora, vive na casa que é 
propriedade da edilidade .............. e que foi dada de 
arrendamento em 20.7.1994 à requerida – ut. doc. de fls.6 e 
7.  
Como consta do assento de casamento a fls.5 do processo 
principal casaram eles em 16.12.1993.  
A sentença recorrida recusou fundamento à pretensão do 
recorrente, porque considerou que, dada a natureza do 
contrato de arrendamento – trata-se de contrato de habitação 
social – e logo “intuitu personae” – o arrendamento não 
pode ser transmitido para o requerente como ele pretende, 
por ao caso não ser aplicável o Regime do Arrendamento 
Urbano – RAU – tendo-se considerado que o contrato está 
sujeito a legislação especial. 
Assim, a norma do art. 84º do RAU, na qual o requerente 
ancora a sua pretensão, seria inaplicável. 
Que dizer? 
Não se pode escamotear que os denominados contratos de 
habitação social visam proporcionar aos cidadãos de mais 
modestos rendimentos uma prestação social – uma casa para 
morar. 
Essa atribuição é condicionada por factores vários, 
mormente os rendimentos do agregado social que se 
candidata ao arrendamento. 
Daí que o regime jurídico da fruição dessas casas muito 
embora seja o do arrendamento habitacional tem regras 
próprias que visam assegurar a finalidade para que foi 
criado. 
Nos termos do art.5º, nº1, do DL.321-B/90, de 12.12 que 
aprovou o RAU: 
“O arrendamento urbano rege-se pelo disposto no 
presente diploma e, no que não esteja em oposição com 
este, pelo regime geral da locação civil.  
2 — Exceptuam-se:  
a) Os arrendamentos de prédios do Estado;  
(…) 
f) Os arrendamentos sujeitos a legislação especial”.  
Com algumas alterações, o normativo reproduz os nºs l e 2 
do art. 1083º do Código Civil.  
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Por sua vez o nº2 do art. 6º consigna: “Aos arrendamentos 
referidos na alínea f) do nº2 do artigo anterior aplica-se, 
também, o regime geral da locação civil, bem como o do 
arrendamento urbano, na medida em que a sua índole for 
compatível com o regime destes arrendamentos”. 
Sendo inquestionável que ao arrendamento em causa se 
aplica legislação especial – desde logo, no contrato se alude 
ao DL.49.034, de 28.5 e ao DL. 166/93, de 7.5, temos que 
das disposições conjugadas daquele preceito do RAU, se 
aplicam ao contrato; em 1º lugar, o regime geral da locação 
civil; em 2º lugar, o regime do arrendamento urbano “na 
medida em que a sua índole for compatível como regime 
destes arrendamentos” – cfr. “Arrendamento Urbano” do 
Conselheiro Dr. Aragão Seia, 5ª edição, pág.159. 
O contrato é omisso acerca da transmissão do arrendamento, 
seja em caso de divórcio, seja em caso de morte, ao invés do 
RAU que prevê a transmissão do direito ao arrendamento 
em tais casos – arts. 84º e 85º do referido texto legal. 
Na Cláusula XI do contrato em apreço pode ler-se: “Tudo o 
que não estiver expressamente regulado neste contrato sê-lo-
á pelas disposições aplicáveis dos diplomas acima citados e 
demais legislação em vigor”.  
Mas será que tal tipo de contrato, pese embora a sua 
particular natureza e finalidade se pode considerar um 
contrato “intuitu personae”, ao ponto de num conceito 
estrito, se considerar que o que releva para a decisão de 
conceder o arrendamento é apenas a pessoa do candidato 
que alega precariedade económica? 
Sem dúvida que os contratos de arrendamento não deixam 
de ter uma componente pessoal, quantas vezes a pessoa do 
inquilino e as suas condições são determinantes para o 
locador arrendar. 
Mas na habitação social está em causa uma prestação 
constitucional programática do Estado – proporcionar aos 
mais carenciados habitação condigna – de modo a que vida 
social decorra com um mínimo de conforto e dignidade 
pessoal, visando uma sadia vivência familiar. 
Por isso, a lei a regula de forma minuciosa as condições de 
“atribuição” de contratos de habitação social. 
As entidades locadoras desse tipo de habitações – sejam elas 
o Estado, as autarquias locais, ou institutos públicos, não 
podem actuar arbitrariamente estando vinculados a critérios 
legais. 
Assim, no DL.166/93, de 7.5, que visou reformular e 
uniformizar os regimes de renda a que estão sujeitos estes 
imóveis, consagrando a aplicação de um preço técnico da 
renda, o [regime de renda apoiada previsto no art. 82º do 
RAU] define no seu art.3º, nº1, a) “agregado familiar” 
como “o conjunto de pessoas constituído pelo arrendatário, 
pelo cônjuge ou pessoa com quem aquele viva há mais de 
cinco anos em condições análogas, pelos parentes ou afins 
na linha recta ou até ao 3° grau da linha colateral, bem como 
pelas pessoas relativamente às quais, por força de lei ou de 
negocio jurídico que não respeite directamente à habitação, 
haja obrigação de convivência ou de alimentos e ainda 
outras pessoas a quem a entidade locadora autorize a 
coabitação com o arrendatário”. 
O art. 20º do DL 49.304 de 28.5 manda aplicar, 
subsidiariamente, a este tipo de contratos a lei geral, e o seu 
art. 21º al. a) ao falar em actualização da renda, utiliza o 
conceito de agregado familiar, admitindo no seu art. 25º, 
nº3, a transmissão do contrato por morte. 
Temos, assim, que visando a lei proporcionar aos 
arrendatários e ao seu agregado familiar o direito de habitar 
em casas de habitação social, estabelecendo que se aplica a 
legislação em vigor, desde que seja compatível com a 
natureza destes contratos, cremos que seria incongruente 
que, quer no caso de morte, quer no caso de divórcio, se não 
considerasse o regime do RAU. 
Precisamente, em casos-limite, em que a necessidade de 
assegurar a manutenção do arrendamento é social e 
familiarmente premente, [seja no caso de morte do 
arrendatário, seja no caso de divórcio], já que está em causa, 
não já a posição do arrendatário que é titular do contrato, 

mas a do seu agregado familiar que abrange o cônjuge, os 
filhos e até se aplica aos casos de união de facto, seria 
incongruente desconsiderar tais situações. 
Assim, nenhum motivo relevante há para discriminar este 
tipo de arrendamento em relação aos arrendamentos 
vinculísticos, por não serem incompatíveis os fins de um e 
outro. 
Na interpretação das normas relativas à aplicabilidade ou 
não do RAU, importa ter presente que estão em causa 
princípios e direitos fundamentais de protecção da família, e 
do direito à habitação, em particular – arts. 65°, nº1, e 67°, 
nº1, da Constituição da República Portuguesa.  
Se é verdade que o regime do arrendamento, mormente, 
quanto ao montante da renda devida e até o da manutenção 
do contrato depende dos rendimentos do agregado familiar 
do inquilino, isso não torna os seus componentes 
arrendatários, mas seria injusto considerar que outrem, que 
não o arrendatário, não pode ser encabeçado no 
arrendamento nos casos previstos, em paridade, no RAU, 
escamoteando que os seus rendimentos também pesaram e 
contribuíram para a determinação da renda e a “atribuição” 
do arrendamento. 
Daí que tenha relevância particular a figura do arrendatário, 
mas que não podem ser desconsideradas, por exemplo, as 
condições dos membros do agregado familiar, tal como os 
contempla a lei especial. 
E se é certo que o Estado é o destinatário directo das normas 
constitucionais referidas, elas visam prestações destinadas a 
proteger os cidadãos carenciados economicamente, pelo que 
o Estado não cumpriria o seu dever, ante a diríamos, mera 
contemplação platónica de comandos que lhe são dirigidos, 
permanecendo indiferente às necessidades daqueles que 
maior protecção social reclamam, sob pena de violação do 
princípio da igualdade – art. 13º da Lei Fundamental. 
UCumpre o objectivo de proporcionar aos mais 
desfavorecidos alojamento, a permanência em casas de 
habitação social do Estado, ou das autarquias, daqueles a 
quem, em paridade com o regime do RAU, poderiam ver 
transmitidos o direito de permanecer na casa, tanto mais que 
tais entidades locadoras sempre poderão controlar, no 
futuro, se preenchem os requisitos legais, para continuarem, 
a poder usufruir de tal direito. 
Concluímos, assim, que o regime do art. 84º do RAU, 
acerca do destino da casa de morada de família, após o 
divórcio, é compatível com o regime especial do 
arrendamento de habitação social. 
 
Vejamos a 2ª questão: 
O art. 84º do RAU consagra a transmissão da posição de 
arrendatário para um dos cônjuges, em caso de divórcio, 
mesmo que não tenha sido quem tomou essa posição por 
contrato celebrado com o senhorio. 
Não obtido esse consenso, o Tribunal deve decidir “tendo 
em conta a situação patrimonial dos cônjuges, as 
circunstâncias de facto relativas à ocupação da casa, o 
interesse dos filhos, a culpa imputada ao arrendatário na 
separação ou divórcio, o facto de ser o arrendamento 
anterior ou posterior ao casamento e quaisquer outras razões 
atendíveis”.  
No caso em apreço, por inexistir tal acordo, o ex-cônjuge 
marido requereu, através do processo de jurisdição 
voluntária do art.1413º do Código de Processo Civil, a 
transmissão para si do direito ao arrendamento.  
Segundo o Prof. Pereira Coelho, in RLJ, 207, o direito ao 
arrendamento da casa de morada de família dever ser 
atribuído ao cônjuge ou ex-cônjuge que mais precise dela 
(…), visando proteger o cônjuge ou ex-cônjuge que mais 
seria atingido pelo divórcio ou pela separação, preservando 
a estabilidade da habitação familiar, e a situação do cônjuge 
ou ex-cônjuge ao qual, porventura, os filhos tenham ficado 
confiados – cfr. Aragão Seia, obra citada, pág.493. 
Os factores de avaliação da necessidade, enunciados no art. 
84°, n°2, do RAU, não devem ser apreciados pela ordem aí 
indicada sendo o critério da necessidade o relevante.  
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Importa ajuizar da posição pessoal e patrimonial que 
mais vulnerabilizada fica, em consequência do divórcio, 
sendo deveras relevante considerar a posição daquele, 
que sem culpa sua, viu ruir o casamento por conduta 
culposa do outro cônjuge.  
No caso dos autos, não consta que o ex-casal tenha filhos 
sendo muito acentuada a diferença de idade dos ex-
cônjuges; o requerente tinha 74 anos à data da propositura 
da acção, estando já reformado; a requerida tinha 43 anos e 
exerce uma ocupação profissional, que lhe proporciona uma 
retribuição, naturalmente mais reditícia que a reforma do seu 
ex-marido.  
UO divórcio foi decretado com culpa exclusiva da requeridaU.  
A situação patrimonial de ambos é débil: o requerente é 
reformado e aufere pensão de € 366,07 mensais; a requerida 
trabalha, como empregada doméstica, auferindo em média 
mensal € 450.  
Ora, atento o factor idade, a situação patrimonial – mais 
favorável a da requerida – e a sua culpa na dissolução do 
casamento, sem dívida que o requerente ficou deveras 
afectado e terá, se não lhe for reconhecido o direito que 
impetra, dificuldade maior, em obter uma casa e em partir 
para outro local, dificuldade que também terá a requerida, 
mas, sendo esta bastante mais nova e trabalhando, não 
tendo, ao que consta encargos familiares, menos difícil lhe 
será obter casa.  
Por outro lado, tendo sido sentenciada como exclusiva 
culpada do divórcio, tal consideração não pode ser 
indiferente ao juízo de valor inerente à apreciação da sua 
conduta, relacionada com a questão em apreço, tanto 
mais que a sua saída do lar se deve a grave infracção dos 
seus deveres conjugais, que tornaram impossível a vida 
em comum.  
Esta consideração faz-nos, regressando à 1ª questão, 
ponderar que se não fosse considerado aplicável o RAU 
[Referindo-se à “unidade do sistema jurídico” como ponto 
de referência da interpretação da lei, (Baptista Machado, 
“Introdução…”, p. 191). afirma: “A sua consideração como 
factor decisivo ser-nos-ia sempre imposta pelo princípio da 
coerência valorativa ou axiológica da ordem jurídica”], 
numa perspectiva de unidade e coerência do sistema 
jurídico, em casos como este, o cônjuge que residisse em 
casa de habitação social, mesmo que desse causa ao 
divórcio, com culpa exclusiva sua, nunca seria “penalizado” 
com a perda do direito ao arrendamento, por mais aleivosa 
que tivesse sido a sua conduta em violação dos deveres 
conjugais, o que seria totalmente absurdo.  
Restaria “impune” pelo facto de ser arrendatário de casa de 
habitação social…uma imoral vantagem para quem infringiu 
a lei e causou sofrimento moral, convenhamos! 
Pelo quanto expusemos a sentença recorrida não pode 
manter-se. 
Reconhecendo-se, como se reconhece, ao requerente o 
direito de ver para si transferido o direito ao arrendamento 
será este acórdão, após o seu trânsito em julgado, notificado 
ao senhorio – art. 84º, nº4, do RAU. 
 
UDecisão: 
Nestes termos, Uacorda-se em conceder provimento ao 
recurso, revogando-se a sentença recorridaU e, na 
procedência da acção, declara-se transferido para o 
requerente o direito ao arrendamento do locado, devendo 
este acórdão, após o seu trânsito em julgado, ser notificado 
ao senhorio Câmara Municipal do ............. – Serviços 
Municipais de Habitação. 
 
Custas pela apelada, sem prejuízo do apoio judiciário com 
que litiga. 
 
Porto, 25 de Outubro de 2004 
António José Pinto da Fonseca Ramos 
José da Cunha Barbosa 
José Augusto Fernandes do Vale 
 

10.U Sumário nº 4463 
I – Se certa testemunha, funcionário de um 
banco, invoca o segredo bancário, para não 
depor acerca de factos que teve por 
conhecimento, por causa do exercício das 
suas funções, cumpre ao Tribunal decidir se 
tal pretensão deve ser atendida. 
II – A decisão envolve a ponderação de 
interesses conflituantes, legalmente tutelados, 
à luz de critérios que fazem apelo ao 
princípio da proporcionalidade. 
III – Entre o interesse público, relacionado 
com o segredo bancário, e o interesse privado 
– prova de certos factos alegados por 
requerente de arresto – deve ser conferida 
prevalência e protecção ao segredo bancário. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 

I 
– URelatório 
B.........., e mulher 
C.........., residentes na Rua ..........., ..., .........., .............., 
requereram no .. Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de 
............ providência cautelar de arresto contra: 
D............, LDA, com sede na Rua ............, ..., em .......... . 
Alegando, em síntese: 
- que o requerente foi funcionário do Banco X..........., 
exercendo funções de gerência; 
- que a requerida solicitou ao Banco X........., representado 
pelo requerente, um financiamento de leasing mobiliário 
para aquisição de material informático por 19.707,95 €; 
- que o requerente, em nome do Banco X........, respondeu 
afirmativamente à proposta apresentada pela requerida; 
- que o requerente teve de submeter a proposta de crédito à 
direcção comercial do Banco X......., a qual a veio a recusar; 
- a requerida já havia encomendado o equipamento por o 
requerente já lhe ter respondido afirmativamente no 
pressuposto de o financiamento ser aprovado pela direcção 
comercial do Banco X.......; 
- que para ultrapassar o problema o requerente autorizou a 
requerida a efectuar o pagamento através da emissão de 
cheque sobre a conta à ordem que não tinha fundos 
suficientes, gerando um descoberto; 
- que, passados quatro meses, sem a requerida regularizar a 
situação, o requerente cobriu a conta daquela com dinheiro 
dos requerentes no montante de 20.000 €. 
Concluem os requerentes pela existência de mútuo nulo por 
falta de forma ou enriquecimento sem causa nos termos do 
art.º 473º do Código Civil. 

* 
Durante a realização da diligência de inquirição de 
testemunhas arroladas pelos requerentes, a testemunha 
E........... invocou o sigilo profissional para evitar a resposta 
sobre a matéria do art.º 3º da p.i.. 
Os requerentes solicitaram, então, que o tribunal ordenasse 
que a testemunha depusesse sobre a matéria em causa ou 
colocasse a questão “levantando o sigilo bancário a 
instâncias superiores”. 
O juiz do processo proferiu despacho sobre tal questão, do 
qual se destaca: 
“Segundo o que nos foi dito pela testemunha, que a mesma 
recusa-se a prestar depoimento em relação a tudo que diga 
respeito ao alegado financiamento pedido pela requerida ao 
Banco X.........., incluindo qual o tipo concreto de contrato 
bancário ter existido na conta da mesma requerida no 
referido banco. 
A testemunha ainda, hoje, empregado bancário e à data dos 
alegados factos, funcionário do Banco X............, recusa 
assim depor sobre a matéria que no nosso entender está 
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abrangido pelo sigilo bancário, já que se trata de actos 
praticados entre entidade bancária e um seu cliente, cujo 
conhecimento só as mesmos, em regra, deve ser reservado. 
Afigura-se-nos, assim, que é legítimo a escusa em depor por 
parte da testemunha, ao abrigo do disposto no art.º 618º, n.º 
3, do CPC e, eventualmente art.º 519º, n.º 3, al. c) do CPC.”. 
Após a inquirição das testemunhas, foi proferida decisão no 
sentido de julgar “improcedente o presente procedimento 
cautelar e em consequência indefere-se o requerido arresto”. 

* 
Não se conformando com aquela decisão, dela recorreu os 
requerentes, formulando as seguintes conclusões: 
1ª - O tribunal reconheceu como legítima a escusa do 
depoimento pela testemunha E........., face ao sigilo 
profissional (bancário) pelo mesmo invocado; 
2ª - Em conformidade com o decidido entendeu não dever 
ser decretado o levantamento do sigilo bancário; 
3ª - Isto apesar de também entender que “a prova ficou 
afectada pela circunstância de a testemunha E........... se ter 
escusado a depor…”; 
4ª - O dever de administração da justiça deve prevalecer 
sobre o sizer do sigilo bancário; 
5ª - O art.º 519º, n.º 4, do Código de Processo Civil, 
aplicável também em sede de providências cautelares – ao 
remeter para o regime estabelecido no art.º 135º do Código 
de Processo Penal, veio a consignar um regime idêntico ao 
que vigora em sede penal, i.e., da prevalência do dever de 
cooperação com a justiça; 
6ª - O tribunal “a quo” deveria pois ter dispensado de sigilo 
a testemunha E..........., na medida em que a realização da 
justiça estava dependente, como a própria sentença admite, 
da prestação do depoimento da referida testemunha; 
7ª - E se tivesse dúvidas quanto à legitimidade da escusa 
deveriam os autos, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 
135º do Código de Processo Penal, ser remetidos a este 
tribunal superior para decisão; 
8ª - Ao não ter actuado assim, violou os artigos 519º, n.º 4, 
ex-vi n.º 135º do Código de Processo Penal; 
9ª - Sem prejuízo do exposto, admitindo-se que o pagamento 
feito pelos agravantes ao Banco X........ em substituição da 
agravada, constitui uma sub-rogação legal (art.º 592º, n.º 1, 
parte final, do Código Civil), tal constitui uma cláusula de 
exclusão de ilicitude “o exercício de um direito” (art.º 31º, 
n.º 2, alínea b), do Código Penal); 
10ª - A entender-se assim – isto é, de que afinal o 
pagamento feito pelos Agravantes ao Banco X........ em 
substituição da agravada se traduz numa sub-rogação – 
então seguramente que a decisão deveria ser outra, isto é, ao 
sentido de que a testemunha deveria ser dispensada de 
sigilo; 
11ª - A questão resume-se ao seguinte: 
- se o direito de crédito fosse exercido pelo Banco X......., 
este poderia chamar a depor a testemunha E..........., não 
incorrendo em qualquer ilícito, já que estava a exercitar um 
direito, facto que constitui causa de exclusão de ilicitude, 
nos termos do art.º 31º, n.º 2, alínea b), do Código Penal; 
- tendo ocorrido sub-rogação do direito de crédito do Banco 
X........ aos Agravantes, estes podem exercer esse direito, tal 
qual o Banco X....... poderia exercer se não tivesse ocorrido 
sub-rogação; 
12ª - Dito isto, também por aqui se entende que ocorreu 
violação da lei e dos princípios gerais do direito: art.º 31º, 
n.º 2, alínea b) do Código Penal e do princípio da 
prevalência do dever de cooperação com a justiça sobre o 
dever de sigilo, aplicável por força da remissão do art.º 519º, 
n.º 4, do Código de Processo Civil para a lei processual 
penal. 
Conclui pedindo a procedência do recurso, com revogação 
da decisão recorrida e de todos os actos subsequentes. 
 

II 
- UFACTOS 
Na 1ª instância foram considerados na decisão os seguintes 
factos: 

a) O requerente marido foi funcionário do Banco X........... 
de Julho de 1999 a Novembro de 2003; 
b) Durante o período em que trabalhou no Banco X....... 
exerceu funções de gerência no balcão de ...........; 
c) A requerida solicitou ao Banco X........ um financiamento 
para aquisição de material informático; 
d) O valor do equipamento informático era de cerca de € 
19.707,95; 
e) Ocorreu um depósito no dia 23/04/02 na conta n.º 001 da 
requerida de € 20.000,00; 
f) A requerida tem um estabelecimento comercial onde 
prossegue o seu objecto de restauração e bebidas sito na Rua 
............, .., em ............; 
g) A requerida celebrou com F..........., Lda. um contrato de 
angariação-mediação imobiliária com vista ao trespasse do 
estabelecimento referido em 6. 
 

III 
- UFUNDAMENTAÇÃOU 

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir: 
Nos termos do art.º 684º, n.º 3, do Código de Processo Civil, 
o objecto do recurso é limitado e definido pelas conclusões 
da alegação do recorrente. 
No presente recurso há apenas uma questão a decidir que é a 
de se justificar ou não a escusa em depor sobre 
determinados factos por parte de testemunha com 
fundamento em sigilo bancário. 
Como atrás ficou referido, o tribunal a quo admitiu a escusa 
invocada pela testemunha, por a mesma ser legítima e não se 
justificar a obrigação de depoimento nos termos do art.º 
135º, n.º 3, do Código de Processo Penal. 
 
Os requerentes invocam o direito a restituição de quantia 
entregue à requerida com base na celebração de um contrato 
de mútuo nulo por inobservância da forma legal ou, na 
hipótese de tal não suceder, no enriquecimento sem causa. 
Os requerentes, para prova do alegado, arrolam testemunha 
que é funcionário do Banco X........., onde o requerente 
marido trabalhou. 
A decisão recorrida foi fundamentada, por um lado, pelos 
art.ºs 618º, n.º 3, e 519º, nºs 3 e 4, do Código de Processo 
Civil, e, por outro lado, no art.º 135º do Código de Processo 
Penal. 
 
Antes de mais, cabe ter em atenção o disposto no art.º 519º 
do Código de Processo Civil: 
“1. Todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o 
dever de prestar a sua colaboração para a descoberta da 
verdade, respondendo ao que lhes for perguntado, 
submetendo-se às inspecções necessárias, facultando o que 
for requisitado e praticando os actos que forem 
determinados. 
2. Aqueles que recusem a colaboração devida serão 
condenados em multa, sem prejuízo dos meios coercitivos 
que forem possíveis; se o recusante for parte, o tribunal 
apreciará livremente o valor da recusa para efeitos 
probatórios, sem prejuízo da inversão do ónus da prova 
decorrente do preceituado no nº 2 do art.º. 344º do Código 
Civil. 
3. A recusa é, porém, legítima se a obediência importar: 
a) Violação da integridade física ou moral das pessoas; 
b) Intromissão na vida privada ou familiar, no domicílio, na 
correspondência ou nas telecomunicações; 
c) Violação do sigilo profissional ou de funcionários 
públicos, ou do segredo de Estado, sem prejuízo do disposto 
no nº 4. 
4. Deduzida escusa com fundamento na alínea c) do número 
anterior, é aplicável, com as adaptações impostas pela 
natureza dos interesses em causa, o disposto no processo 
penal acerca da verificação da legitimidade da escusa e da 
dispensa do dever de sigilo invocado.”. 
 
Da simples leitura do normativo citado, em conjugação com 
a circunstância de os factos sobre que a testemunha em 



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 23 

 
 

107

 
causa foi chamada a depor ter chegado ao seu conhecimento 
por via da actividade que exerce numa instituição bancária, 
pode desde logo considerar-se que, tal como referiu o juiz a 
quo, a recusa em depor é legítima. 
Com efeito, estão em causa factos relativos à eventual 
celebração de um contrato entre a requerida e a instituição 
onde a testemunha trabalha e onde o requerente marido 
também trabalhou e que aquela eventualmente terá tido 
conhecimento por essa via. 
De acordo com a doutrina, que aqui aceitamos, o “dever de 
sigilo bancário constitui um dever de segredo profissional, 
como tal expressamente considerado no art.º 135º-1 do CP. 
Impende sobre os membros dos órgãos de administração e 
de fiscalização das instituições de crédito, bem como sobre 
os seus empregados … e abrange todos os factos conhecidos 
por via exclusiva do exercício das suas funções…” (cfr. José 
Lebre de Freitas, Código de Processo Civil anotado, 2001, 
volume 2º, pág. 411). 
 
O art.º 135º do Código de Processo Penal, aplicável por 
força do citado n.º 4 do art.º 519º do Código de Processo 
Civil, dispõe: 
“2. Havendo dúvidas fundadas sobre a legitimidade da 
escusa, a autoridade judiciária perante a qual o incidente se 
tiver suscitado procede às averiguações necessárias. Se, após 
estas, concluir pela ilegitimidade da escusa, ordena, ou 
requer ao tribunal que ordene, a prestação do depoimento. 
3. O tribunal imediatamente superior àquele onde o 
incidente se tiver suscitado, ou, no caso de o incidente se ter 
suscitado perante o Supremo Tribunal de Justiça, o plenário 
das secções criminais, pode decidir da prestação de 
testemunho com quebra do segredo profissional sempre que 
esta se mostre justificada face às normas e princípios 
aplicáveis da lei penal, nomeadamente face ao princípio da 
prevalência do interesse preponderante. A intervenção é 
suscitada pelo juiz, oficiosamente ou a requerimento.”. 
 
O tribunal perante quem é suscitado o problema da escusa 
só deverá colocar a questão ao tribunal superior se tiver 
fundadas dúvidas e, na sequências destas, após averiguações 
concluir pela ilegitimidade da escusa. 
Ora, no caso dos autos, o tribunal a quo nunca teve dúvidas 
sobre a legitimidade da escusa, pelo que não colocou nem 
tinha que colocar a decisão da ordem de depoimento ao 
tribunal superior. 
 
De qualquer modo, a intervenção do tribunal superior em 
tais casos não trata apenas de fazer preterir uma “simples 
confidencialidade”, uma vez que é “manifesto que o tribunal 
superior, ao realizar o juízo que ditará qual o interesse que, 
em concreto, irá prevalecer, carece de actuar segundo 
critérios prudenciais, realizando uma cautelosa e 
aprofundada ponderação dos delicados e relevantes 
interesses em conflito: por um lado, o interesse na realização 
da justiça e a tutela do direito à produção da prova pela parte 
onerada; por outro lado, o interesse tutelado com o 
estabelecimento do dever de sigilo, ‘maxime’ o interesse da 
contraparte na reserva da vida privada, a tutela da relação de 
confiança que a levou a confiar dados pessoais ao vinculado 
pelo sigilo e a própria dignidade do exercício da profissão. 
Daí que, como acentua o n.º 4 – tal juízo de ponderação 
deva ter, sempre e necessariamente, em conta a ‘natureza 
dos interesses em causa’: desde logo, trata-se de interesses 
privados (e não interesses públicos, como sucede 
necessariamente no âmbito do processo penal) que poderão, 
por sua vez, revestir natureza pessoal ou patrimonial – e, 
neste último caso, de valores muito variáveis.” (vd. Carlos 
Francisco de Oliveira Lopes do Rego, Comentários ao 
Código de Processo Civil, volume I, 2ª edição, pág. 
457/458). 
“Daqui decorre que a dispensa do invocado sigilo dependerá 
sempre de um juízo concreto, fundado na específica 
natureza da acção e na relevância a intensidade dos 

interesses da parte que pretende obter prova através daquela 
dispensa” (idem, pág. 458). 
 
O levantamento do sigilo bancário é sempre de algum 
melindre, sendo de particular importância perceber quais os 
interesses protegidos. 
“Com a instituição do segredo pretende-se salvaguardar 
simultaneamente interesses públicos ou colectivos e 
interesses de ordem individual. 
Os primeiros têm a ver como regular funcionamento da 
actividade bancária, o qual pressupõe a existência de um 
clima generalizado de confiança nas instituições que a 
exercem. … 
A instituição do segredo bancário contribui, assim, 
juntamente com outros factores, para a criação de um clima 
de confiança, que se revela de importância fundamental para 
o correcto e regular funcionamento da actividade creditícia 
e, em especial, no domínio do incentivo ao aforro. 
Mas, para além da evidente satisfação de interesses gerais 
ou colectivos, o segredo bancário serve também interesses 
de índole individual. Com efeito, a par da prossecução do 
interesse público, não se pode perder de vista que a 
finalidade do instituto do segredo bancário é também o 
interesse dos clientes, para quem o aspecto mais 
significativo do encorajamento e tutela do aforro é a garantia 
da máxima reserva a respeito dos próprios negócios e 
relações com a banca. … Com o sigilo bancário o legislador 
pretende, pois, rodear da máxima discrição a vida privada 
das pessoas, quer no domínio dos negócios, quer dos actos 
pessoais a eles ligados.” (vd. Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 278/95, de 31 de Maio de 1995, in 
Acórdãos do Tribunal Constitucional 31º volume, págs. 
382/383). 
 
Em acórdão desta Relação de 27 de Janeiro de 2003, 
relatado pelo Des. Caimoto Jácome (sumário in 
www.dgsi.pt), defendeu-se que não sendo o sigilo bancário 
um valor absoluto, o respeito pelo mesmo deve em princípio 
prevalecer quando contraposto ao dever de colaboração com 
a justiça. 
 
A ponderação dos interesses em confronto nestes autos terá 
de ser feita à luz do princípio da proporcionalidade. 
Por um lado, temos a protecção da actividade bancária e a 
protecção da vida privada da requerida. 
Por outro lado, tempos o interesse na prossecução da justiça 
e o interesse particular dos requerentes. 
Os factos alegados pelos requerentes e que se propõem 
demonstrar pelo depoimento da testemunha que invocou a 
recusa com base em segredo profissional, prendem-se com 
uma situação em que os requerentes não são interessados 
directos e em que o requerente marido apenas interveio em 
representação do Banco X........ – instituição de crédito. 
Entre o interesse público protegido pelo segredo bancário e 
o interesse privado de crédito dos requerentes, cuja 
satisfação não é de tal modo essencial à vida dos 
requerentes, não poderá deixar-se de pender para a 
protecção do primeiro. 
O interesse preponderante no caso não pode deixar de ser 
considerado o protegido pelo segredo bancário. 
 
Por último, a tese da sub-rogação defendida pelos 
requerentes pela primeira vez nas suas alegações de recurso, 
não levantada no requerimento inicial, não tem qualquer 
fundamento. 
Para haver sub-rogação ter-se-iam de verificar os 
pressupostos do art.ºs 589º a 591º do Código Civil. 
Não foram alegados quaisquer factos nesse sentido, nem que 
o Banco X......., enquanto credor, tenha sub-rogado o 
requerente nos seus direitos, nem que o devedor, ora 
requerida, tenha sub-rogado os requerentes nos direitos do 
credor, nem mesmo por via de empréstimo efectuado pelo 
requerente, na medida em que não foi sequer alegada a 
vontade manifestada expressamente de sub-rogação. 
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Bem andou, assim, a 1ª instância ao considerar legítima a 
recusa da testemunha, dispensando-a, portanto, de prestar o 
depoimento em causa. 
 
Em consequência, o recurso contra a decisão de fls. 17/18 
terá de improceder. 
Improcedendo tal recurso, terá necessariamente, também, de 
improceder o recurso da decisão final da providência. 
Com efeito, os fundamentos do recurso da decisão final 
eram os do recurso supra analisado. 
Os agravantes não invocaram quaisquer outros fundamentos 
que não fossem os já analisados e que pudessem por em 
causa a decisão final. 
 
Em suma, ambos os recursos terão de improceder. 
 

IV 
– UDecisão 
Em face de todo o exposto, acorda-se em negar provimento 
aos recursos de agravo interpostos pelos recorrentes, 
mantendo-se as decisões recorridas. 
Custas pelos recorrentes. 
 
Porto, 15 de Novembro de 2004 
 
Jorge Manuel Vilaça Nunes 
António Augusto Pinto dos Santos Carvalho 
Baltazar Marques Peixoto 
 
 
11.U Sumário nº 4487 
Deve ser condenado pelo crime projectado 
(ofensa à integridade física simples) e não 
pelo crime cometido (ofensa à integridade 
física grave) o arguido que, ao pretender dar 
uma bofetada na ofendida atinge gravemente 
na cara com um prato que aquela interpôs 
entre si e a mão do arguido. 
 
Acordam na 1ª Secção Criminal do Tribunal da Relação do 
Porto 
 
U1. Relatório  
No Tribunal Judicial da...., -º Juízo, foi julgado em processo 
comum e com intervenção do tribunal colectivo o arguido 
B....., tendo sido decidido julgar a acusação parcialmente 
procedente e provada e, consequentemente: 
a) Convolar o crime de que o arguido vinha acusado, p. e p. 
pelo art. 144°, al. a) do CP, para o crime p. e p. pelo art. 
143°, do mesmo diploma legal.  
b) Condenar o arguido, B....., pela prática do crime p. e p. 
pelo art. 143° do CP, na pena de 7 meses de prisão, suspensa 
na sua execução pelo período de 4 anos. 
c) Julgar procedente, por provado, o pedido de 
indemnização civil e, em consequência condenar o 
arguido/demandado, a pagar à ADSE a quantia de € 31,97, 
acrescida dos juros legais desde a notificação - 22-01-2003, 
cfr. fls. 158.  
d) Condenar o arguido no pagamento das custas do 
processo, cível e crime, fixando-se, quanto ao último, em 2 
UC a taxa de justiça e no mínimo a procuradoria.  
 
Inconformado com esta decisão, dela interpôs recurso o 
arguido, formulando as seguintes conclusões: 
1ª No acórdão recorrido foram incorrectamente julgados os 
pontos 8º, 12º e 14º dos “Factos Provados”; 
2ª Da prova produzida e registada em audiência, o ponto 8º 
deve ser respondido: “Ao pretender o arguido e executar o 
acto de dar uma bofetada à C....., esta levantou à altura da 
cara o prato de cerâmica (que se mostrava rachado) que 

tinha na mão, no qual a mão do arguido foi bater e o fez 
partir, tendo os cacos do prato atingido o rosto da C.....”; 
3ª É abusiva e ilógica a ilação vertida no ponto 12º dos 
“Factos Provados”, por não se verificar nexo de causalidade 
adequada entre a conduta típica que se provou ter sido a do 
arguido (acto de dar uma bofetada) e as sequelas lesivas 
sofridas pela queixosa, donde a resposta a verter em 12 
deverá ser alterada para: “Como consequência dos 
comportamentos conjugados do arguido e da C....., descritos 
em 8º, a ofendida sofreu feridas… (etc.)...”; 
4ª O ponto 14º dos “Factos Provados” deverá ser alterado 
para: “ Ao executar o movimento de dar a bofetada à C....., o 
arguido agiu deliberada...”; 
5ª As provas produzidas que impõem decisão diferente da 
recorrida resultam do depoimento da testemunha D....., mãe 
da queixosa e companheira do arguido; 
6ª Da prova efectivamente produzida e registada resulta que 
o arguido não cometeu o crime de ofensa à integridade física 
simples, p. e p. pelo art. 143º CP, sob a forma consumada, 
mas antes tentada, a qual não é punível, nos termos dos 
artigos 22º e 23º e 143º do CP; 
7ª O acórdão recorrido enferma de vício de julgamento da 
matéria de facto, porquanto omitiu/silenciou factos que 
impunham ser julgados e considerados na escolha e 
determinação da medida concreta da pena, nomeadamente: o 
arguido nem antes nem depois (13.09.2000) dos factos de 
que vem acusado ofendeu a integridade física da queixosa; 
no momento da produção dos factos, o arguido, a queixosa e 
a mãe desta encontravam-se em estado de muita exaltação e 
nervosismo; a queixosa é toxicodependente, de muito difícil 
relacionamento e não se dá com ninguém, nem com o pai; o 
arguido é pessoa pacífica, normal, afável, educada, 
simpática, incapaz de agredir com violência a queixosa; o 
arguido e a mãe da queixosa (ambos divorciados) vivem em 
união de facto há cerca de 5 anos; ao arguido não foi 
perguntada a sua situação económica;  
8ª Na escolha da pena, o Tribunal “a quo” fez errada opção 
pela pena detentiva e deu como um dos fundamentos facto 
não provado (anterior ofensa corporal à queixosa) e que fora 
desmentido (3.3 e 4.2.1), violando assim o disposto no art. 
70º do CP; 
9ª Mesmo que fosse legalmente admissível a pena detentiva, 
o tribunal “a quo”, ao doseá-la em 7 meses, excedeu 
manifestamente os limites impostos pelo princípio da culpa 
e da protecção dos bens jurídicos (art. 40 CP) e demitiu-se 
de ponderar e fundamentar a não aplicação do art. 44º, 1 CP; 
10ª O Tribunal “a quo” neutralizou o fim ressocializador da 
punição, ao fixar em 4 anos o período de suspensão da pena 
de prisão, decisão desproporcionada à personalidade do 
arguido, grau de ilicitude e intensidade da culpa; 
11ª No entendimento do recorrente, a ter sido cometido o 
crime do art. 143º CP, todo o circunstancialismo em que os 
factos se produziram configura a previsão do art. 72º, não 
podendo o arguido ser condenado senão em pena de multa 
no mínimo legal (art. 73º CP). 
 
O M.ºP.º junto do tribunal “a quo” respondeu à motivação, 
defendendo a manutenção da decisão recorrida e a 
consequente improcedência do recurso. 
 
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto nesta Relação emitiu 
parecer acompanhando a posição do M.ºP.º na 1ª instância. 
 
Colhidos os vistos, realizou-se a audiência com observância 
de todo o formalismo legal. 
 
U2. Fundamentação 
U2.1 Matéria de facto 
A decisão recorrida considerou UprovadosU os seguintes 
factos: 
1° Entre as 23h45 do dia 13/09/2000 e as 01h20, do dia 
14/09/2000, C..... chegou à casa onde vivia com sua mãe 
D..... e o arguido que vivia maritalmente com a D.....; 
2° Aquela casa situa-se no n° .., da Rua....., em......  
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3º A C..... tocou à campainha da porta e a mãe pediu-lhe 
para não entrar logo visto o arguido estar alterado, nervoso e 
que estavam a discutir. 
4º Momentos depois voltou a tocar à campainha e entrou na 
casa. 
5º A C..... viu logo que o arguido estava alterado e que não 
dava para falar com ele.  
6° Pouco depois o arguido começou a dizer que ela, C....., é 
que era a culpada da discussão que ele estava a ter com a sua 
mãe. 
7° A C..... foi à cozinha, pegou num pão e num copo, que 
colocou num prato, e foi para o seu quarto.  
8° O arguido deslocou-se até ao quarto da C..... e, após troca 
de palavras, executou o gesto para a atingir com a mão e 
bateu no prato, que ela tinha na mão, que partiu e a atingiu 
no rosto.  
12° Como consequência, a ofendida sofreu feridas incisas na 
face, no mento, lábio inferior, infra nasal, infra orbitária 
esquerda e na base esquerda da região nasal que lhe 
determinaram como consequência directa e necessária, uma 
cicatriz com 2 cm de comprimento e 0,5 cm de largura na 
pirâmide nasal à esquerda, uma cicatriz linear com 3cm de 
comprimento e 0,5 de largura na região mentoniana, 
conforme auto de exame médico de fls. 88 a 90, cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido.  
13° Aquelas lesões determinaram-lhe ainda um período de 
doença de oito dias com afectação da capacidade de trabalho 
e desfiguraram-na de forma grave e permanente.  
14° O arguido agiu deliberada, livre e conscientemente no 
intuito de ofender corporalmente a C....., que vivia consigo 
na mesma casa e que era filha da sua companheira.  
15º O arguido sabia que a sua conduta não era permitida e 
era proibida por lei. 
16º Ao arguido não são conhecidos antecedentes criminais.  
17º A título de comparticipações decorrentes da prestação de 
cuidados de saúde à aqui ofendida, despendeu a ADSE a 
quantia de € 31,97. 
 
E considerou Unão provadoU  
Com interesse para a decisão da causa não se provaram 
quaisquer outros factos, designadamente que:  
1°. O arguido pegou no copo vazio que estava em cima da 
cama e atirou-o na direcção da C..... embora não a tenha 
atingido.  
2°. Pouco depois o arguido pegou no prato de louça e atirou-
o contra a C...... 3°. O arguido pegou de novo no prato e, de 
mais perto, atirou-o contra a cara da C..... onde se partiu e a 
feriu. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
A matéria de facto resultou da conjugação das declarações 
do arguido com o depoimento das testemunhas, que se 
encontram documentados em suporte magnético, ficha 
clínica de fls. 24, exames médicos de fls. 71 a 73 e 88 a 90 e 
certidão de fls. 146.  
De salientar que o arguido deu dos factos versão diferente 
da dada pelas testemunhas sendo que também a versão da 
ofendida foi algo diferente da mãe da mesma.  
A principal divergência consiste em o arguido e a mãe da 
ofendida dizerem que aquele tentou dar uma bofetada na 
ofendida, bateu com a mão no prato e este partiu e atingiu-a 
causando-lhe as descritas lesões.  
Por sua vez a ofendida diz que o arguido arremessou o 
prato, por duas vezes, na sua direcção, sendo que da 1ª vez a 
não atingiu e da segunda vez lhe acertou na cara causando-
lhe as referidas lesões. 
Face às diferentes versões, ao princípio in dubio pro reo e às 
lesões causadas, designadamente a sua localização, 
consideram os juizes que compõem este colectivo não poder 
ser outra a matéria fáctica provada.  
 
U2.2 Matéria de Direito  
As questões suscitadas pelo recorrente na sua motivação, 
são as seguintes: i) errada apreciação da prova, 

relativamente aos pontos 8º, 12º e 14º dos “factos provados” 
ii) omissão/silêncio sobre factos relevantes na escolha da 
medida concreta da pena; iii) erro na punibilidade da 
conduta do arguido; iv) erro na escolha da espécie da pena 
aplicada; v) erro na graduação da pena. 
 
Apreciaremos as questões objecto do presente recurso, 
segundo a ordem por que foram suscitadas. 
 
i) Uerrada apreciação da prova, relativamente aos factos 
dados como provados nos pontos 8º,12º e 14º.  
 
Pretende o recorrente que, relativamente ao ponto 8º, se dê 
como provado: 
“Ao pretender o arguido e executar o acto de dar uma 
bofetada à C....., esta levantou à altura da cara o prato de 
cerâmica (que se mostrava rachado) que tinha na mão, no 
qual a mão do arguido foi bater e o fez partir, tendo os cacos 
do prato atingido o rosto da C.....”. 
 
O Tribunal colectivo deu como provado:  
“O arguido deslocou-se até ao quarto da C..... e, após troca 
de palavras, executou o gesto para a atingir com a mão e 
bateu no prato, que ela tinha na mão, que partiu e a atingiu 
no rosto”. 
 
Se atentarmos na matéria constante do ponto 8º dos “factos 
provados” e na proposta pelo recorrente, verificamos que a 
diferença é pequena: o arguido pretendia dar uma bofetada, 
o prato era de cerâmica (e estava rachado), a C..... levantou 
o prato que tinha na mão, à altura do rosto (versão do 
recorrente).  
 
A testemunha D....., mãe da ofendida e companheira do 
arguido, referiu que efectivamente o prato estava rachado, 
sendo tal característica relevante, uma vez que torna o prato 
bastante mais frágil. Também a descrição da acção, ou seja, 
a execução da bofetada, por um lado, e a atitude da 
ofendida, de levantar o prato à altura do rosto, por outro, 
estão conformes à versão do arguido e desta testemunha.  
 
UDeve assim ser alterado, nesta parte, o ponto 8º dos “factos 
provados”, nos seguintes termos:  
“O arguido deslocou-se até ao quarto da C..... e, após troca 
de palavras, executou o gesto para lhe dar uma bofetada, 
batendo, porém, no prato de cerâmica (rachado) que ela 
tinha mão e instintivamente levantou para impedir a 
agressão, prato esse que assim se partiu e a atingiu no 
rosto”. 
 
Relativamente ao ponto 12º dos “factos provados”, entende 
o recorrente que é ilógica a ilação aí vertida, por não haver 
nexo de causalidade entre a conduta típica provada e as 
sequelas lesivas sofridas pela queixosa.  
 
O referido ponto 12º tem a seguinte redacção:  
 
“Como consequência, a ofendida sofreu feridas incisas na 
face, no mento, lábio inferior, infra nasal, infra orbitária 
esquerda e na base esquerda da região nasal que lhe 
determinaram como consequência directa e necessária, uma 
cicatriz com 2 cm de comprimento e 0,5 cm de largura na 
pirâmide nasal à esquerda, uma cicatriz linear com 3 cm de 
comprimento e 0,5 de largura na região mentoniana, 
conforme auto de exame médico de fls. 88 a 90, cujo teor 
aqui se dá por integralmente reproduzido”. 
 
Neste ponto, o recorrente não tem razão.  
 
Com efeito, uma vez modificada a matéria constante do 
ponto 8º dos “factos provados” e tendo ficado aí a constar 
uma descrição da acção, relatando os comportamentos do 
arguido (executou a acção de dar uma bofetada), da 
ofendida (levantou o prato à altura do rosto) e o respectivo 
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nexo causal (a mão bateu no prato que assim se partiu e a 
atingiu no rosto) está, em termos naturalísticos, estabelecida 
a causalidade entre a bofetada e as lesões. Se tal matéria é 
suficiente para se poder imputar o resultado à conduta do 
arguido, em termos de causalidade adequada, já é outra 
questão que não pode ser resolvida nos factos provados, por 
envolver juízos tipicamente jurídicos (a causa adequada 
pressupõe uma causa empírica, mas valorada juridicamente). 
Assim, ligação naturalística entre a conduta do arguido – tal 
como a mesma foi descrita – e as lesões da ofendida, 
mostra-se irrepreensível. 
 
Finalmente e relativamente ao ponto 14º, pretende o 
recorrente que se dê como provado o seguinte: “Ao executar 
o movimento de dar a bofetada à C....., o arguido agiu 
deliberada…”, ou seja, pretende que a intenção e a 
consciência de ofender corporalmente, seja especificamente 
ligada ao facto concreto de “executar o movimento de dar a 
bofetada”.  
 
Neste ponto também não tem razão, face à alteração feita ao 
ponto 8º dos “factos provados”.  
 
É certo que o que importa apreciar é o dolo ou a culpa, em 
função da concreta acção do arguido. E, por isso, a única 
interpretação possível do ponto 14º dos “factos provados”, é 
a de que o arguido agiu deliberada, livre e conscientemente, 
ao actuar da forma descrita naquele ponto 8º. Não se torna 
necessário voltar a repetir, no local da matéria de facto 
respectiva, que aqueles elementos (intenção, liberdade e 
consciência da ilicitude) se reportam aos factos provados. 
Compreende-se que possa haver algum efeito retórico na 
pretensão do recorrente (repetição para realçar um aspecto), 
mas tal efeito é, em nosso entender, dispensável num 
discurso jurídico rigoroso. 
 
Assim e em conclusão, no que se refere à pretendida 
alteração da matéria de facto, procede apenas a crítica feita 
ao ponto 8º dos “factos provados”, o qual passará a te a 
redacção acima referida.  
 
Uii) omissão/silêncio sobre factos relevantes na escolha da 
medida concreta da pena 
O recorrente imputa ainda à decisão recorrida o silêncio 
sobre factos relevantes para a boa decisão da causa, 
nomeadamente que: o arguido, nem antes nem depois dos 
factos descritos, ofendeu a integridade física da queixosa; no 
momento da produção dos factos, o arguido, a queixosa e a 
mãe desta estavam em estado de muita exaltação e 
nervosismo; a queixosa é toxicodependente, de muito difícil 
relacionamento; o arguido é pessoa pacífica, normal, afável, 
educado, simpático, incapaz de agredir com violência a 
queixosa; o arguido e a mãe desta vivem em união de facto 
há cinco anos; não foi perguntada ao arguido qual a sua 
situação económica.  
 
Neste ponto (conclusão 7ª), o recorrente não faz o 
enquadramento do vício da decisão. Porém, dado que o 
recurso seguiu a metodologia prevista no art. 412º, 3 do 
C.P.Penal e o recorrente indicou sucintamente os meios de 
prova que sustentam a sua pretensão, entendemos que o seu 
objectivo é alteração da matéria de facto, aditando os factos 
pertinentes. 
 
Em nosso entender, o recorrente não tem razão.  
Dentre os factos referidos na sua motivação, há factos sem 
qualquer interesse para a decisão da causa, em todas as suas 
especificidades, e há factos que nem sequer se podem inferir 
da prova produzida.  
 
É de facto irrelevante que o arguido viva com a mãe da 
ofendida há cerca de 5 anos, como é irrelevante afirmar que 
nunca tinha agredido a queixosa. Não se tendo dado como 
provado que houvera agressões anteriores, nem se tendo 

referido esse aspecto, torna-se claro que a sentença 
ponderou os factos, tendo em conta apenas a agressão 
ocorrida nos autos.  
 
Da prova produzida (conforme resulta da leitura das 
transcrições), verifica-se que o estado de exaltação do 
arguido e da mãe da ofendida, decorria precisamente do 
comportamento desta última. De facto, nesse dia, o arguido 
não queria que a mãe deixasse a filha (ofendida) entrar em 
casa. Tinham-lhe tirado as chaves de casa e a discussão 
entre o arguido e a sua companheira radicava aí. O arguido 
queria que a mãe tomasse uma atitude, ou seja, em termos 
claros e simples, que não a deixasse nesse dia entrar em casa 
- cfr. fls. 45 do apenso da transcrição.  
Este estado de nervosismo do arguido que não foi 
considerado nos “factos provados” não tem, em nosso 
entender, a conotação pretendida pelo recorrente e, a ser 
dado como provado, com os contornos acima referidos, em 
nada o beneficiava. Tal estado de nervosismo (não querendo 
que a ofendida entrasse nesse dia em casa, atitude que a mãe 
não tomava e que ele achava dever ela tomar) foi, ao fim e 
ao cabo, mais uma contribuição para o início da discussão 
que culminou na agressão, do que uma circunstância 
atenuante de uma eventualidade esporádica. Deste modo, o 
facto referido pelo recorrente, nos seus verdadeiros 
contornos, não foi correctamente tomado em conta, uma vez 
que não constava da acusação (e era prejudicial ao arguido).  
 
Relativamente à falta de perguntas sobre a situação 
económica do arguido, entende o mesmo ter sido violado o 
disposto no art. 342º do C.P.Penal.  
O citado art. 342º do Cód. Proc. Penal apenas exige, neste 
aspecto, que se pergunte a profissão e local de trabalho do 
arguido, o que foi feito. Na verdade, às perguntas do M.º 
juiz, o arguido respondeu ser Gestor Comercial da “E....., 
Lda.”, com sede em....., mas trabalhar em casa, isto é, em 
regime de “Home base”- cfr. acta da audiência de fls. 161 e 
fls. 1 e 2 do apenso de transcrição.  
Verifica-se, assim, ter sido correctamente cumprido o art. 
342º do Cód. Proc. Penal.  
Também quanto à sua situação económica, entendemos não 
ter havido qualquer omissão relevante de factos, nem 
mesmo o arguido, através do seu mandatário (em audiência 
de julgamento), buscou a demonstração dessa situação 
económica, ou mostrar dificuldades, neste campo. Muito 
pelo contrário, o arguido demonstrou algum desafogo, tendo 
até arrolado como testemunha uma empregada doméstica e 
referido ter casa própria, onde vivia com a mãe da ofendida, 
nos fins-de-semana. Assim, a falta de referência à situação 
económica, nos factos provados e não provados, não teve 
(nem tem) qualquer reflexo na decisão. 
 
Uiii) erro na punibilidade da conduta do arguido 
Nesta vertente da motivação, defende o recorrente que os 
factos (no seu entender) provados não permitem a 
qualificação jurídica que a decisão recorrida lhes deu. 
Relativamente às ofensas corporais simples, entende que 
apenas se poderia considerar provada a “UtentativaU” o que, 
atenta a moldura penal deste crime, tornava a acção não 
punível. Alega o recorrente que a sua conduta “não chegou a 
produzir o resultado típico a que a acção do arguido 
naturalmente tendia e fora querida: dar uma bofetada” – cfr. 
fls. 195 da motivação do recorrente. 
 
A qualificação como “tentativa” de uma acção dirigida a 
molestar fisicamente uma pessoa e que efectivamente a 
molesta é, à luz do mais elementar senso comum, 
inaceitável. Não faz sentido nem é defensável entender que, 
se o agente tivesse com a sua acção apenas provocado 
ofensas corporais simples, houvesse crime, e deixasse de o 
haver só porque o dano foi superior ao querido.  
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Será que podemos cindir a actividade do agente e ver aqui 
dois crimes: ofensas corporais graves, consumadas e ofensas 
corporais simples, tentadas?  
Esta divisão está na base do raciocínio do recorrente, para 
concluir que não é punível o crime de ofensas corporais 
graves, por falta de dolo; e também não é punida a tentativa, 
porque a moldura penal do crime de ofensas corporais 
simples, o não permite.  
 
Pensamos que não é assim.  
 
Nunca foi esse, de resto, o melhor entendimento da nossa 
doutrina, perante situações em que ocorria um erro na 
execução (“aberratio ictus”). FERRER CORREIA, num 
estudo célebre, “Dolo e Preterintencionalidade”, publicado 
in Estudos Jurídicos, Direito Civil e Comercial e Direito 
Criminal, Coimbra, fls. 320, resolveu a questão em termos 
que viriam a ser retomados quer por Eduardo Correia, quer 
por Figueiredo Dias, propondo a seguinte solução: 
“Quando um indivíduo, por erro acerca das consequências 
da sua conduta, vem a realizar o elemento material dum 
crime diferente daquele que tinha em vista – ele responderá 
pelo resultado que efectivamente se consumou, e não por 
simples tentativa ou frustração do que se propunha 
consumar, já que a sua acção provocou um dano real, 
concreto.  
Mas seria injusto sujeitar o agente às penas cominadas para 
o crime intencional de facto cometido, uma vez que ele não 
só o não quis como nem sequer o previu, e ter-se-ia mesmo 
abstido de agir – faça-se esta observação para reforçar o 
raciocínio – se o tivesse previsto, como efeito do seu acto. 
Doutro lado, seria insuficiente aplicar-lhe a sanção 
correspondente ao crime cometido, quando praticado por 
mera negligência, porque sempre existiu uma intenção 
criminosa que se exteriorizou em actos. 
Deve então submeter-se o delinquente, que responde pelo 
delito – o único que foi consumado -, à pena cominada para 
a consumação intencional do crime apenas tentado”. Ou 
seja, será aplicada ao agente a pena do crime que projectou, 
como se de facto ele se tivesse consumado.  
 
Em favor desta opinião, acrescenta EDUARDO CORREIA, 
Direito Criminal I, pág. 405, “deve argumentar-se que, por 
esta forma, se faz responder o agente desde logo pela sua 
vontade real e não por uma pura álea, com o que se põe de 
lado uma insuportável responsabilidade pelo evento e se 
corresponde, na medida do possível, às tendências para a 
objectivação e ideia de culpa que hoje inegavelmente 
dominam o nosso direito”.  
 
Julgamos, efectivamente, não poder ser outra a solução. 
Uma solução contrária, levaria ao absurdo de absolver o 
autor de um crime doloso de ofensas corporais de que 
resultasse a morte do ofendido, atendendo ao excesso de 
actuação – cfr. Eduardo Correia, ob. cit. pág. 405, nota 1. 
 
A nossa jurisprudência tem acolhido tal entendimento, como 
se pode ver no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 
31-5-95 JSTJ00023666, que faz uma exposição da doutrina 
nacional:  
“ (…) Objecto de larga querela tem sido, sem dúvida, o 
tratamento a dar aos casos de erro de execução, ou seja, 
àqueles casos em que o agente, na fase de execução do 
crime, vem a atingir objecto ou pessoa diferente dos que 
visava. 
Debruçaram-se sobre a questão entre nós, além de outros 
autores, os Professores Costa Leite, Beleza dos Santos, 
Cavaleiro de Ferreira, Ferrer Correia, Eduardo Correia e 
Figueiredo Dias. De algumas das posições defendidas por 
alguns desses autores, dá-nos conhecimento Maia 
Gonçalves, em Código Penal Português anotado - 1989, 2ª 
edição, a páginas 80 e 81. "Característica de toda a filosofia 
do Código Penal vigente é o modo como se consagra a 
problemática do erro. Na verdade, este ponto pode 

perspectivar-se como charneira de toda a problemática da 
culpa, já que é nele - quer se considere o erro sobre as 
circunstâncias do facto (artigo 16) quer o erro sobre a 
ilicitude (artigo 17) - que o direito penal encontra o 
verdadeiro sentido para ser considerado como direito penal 
da culpa", lê-se no n.º 4 do Preâmbulo. 
Compõe-se o dolo (artigo 14) de dois elementos: um 
volitivo ou emocional (traduzido na direcção da vontade) e 
outro intelectual (traduzido no conhecimento dos elementos 
e circunstâncias descritas no tipo legal conhecimento 
material desses elementos e conhecimento do seu sentido e 
significação). 
É, pois necessário que o agente conheça as (todas as) 
circunstâncias de facto que pertencem ao tipo legal, para que 
a sua actuação se deva considerar dolosa. Daí que o erro 
sobre uma dessas circunstâncias exclua o dolo. 
É ainda à luz do artigo 16 do Código Penal (v. O Código 
Penal de 1982, vol. 1, 1986, página 152, de Leal-Henriques 
e Simas Santos) que deve ser resolvida a questão do ex, digo 
do erro na execução - aberratio ictus-, que ocorre quando o 
agente não está enganado sobre a qualidade da pessoa ou 
das coisas, mas, ao executar o crime projectado, vem a 
atingir uma pessoa ou coisa diferente daquela que queria 
atingir. E deve sê-lo no sentido propugnado por parte da 
Doutrina (enunciada por Ferrer Correia) e pela nossa 
Jurisprudência - submeter o agente que tentou um crime e 
consumou outro à pena do que projectou, como se, de facto, 
ele se tivesse consumado, mas quando desta solução resultar 
uma atenuação em face dos princípios gerais, aplicar essas 
regras gerais por cessar, então, a razão de ser daquela 
solução (cfr., insistimos, Eduardo Correia, na obra atrás 
citada, página 407, e Figueiredo Dias e Faria e Costa, in 
Responsabilidade pelo resultado e crimes Preterintencionais, 
pág. 100). 
(…) hoje, a “aberratio ictus” está prevista no artigo 16 do 
Código Penal, sendo a pena agravada pelo resultado, nos 
termos do artigo 18 do mesmo Diploma, isto é, sempre que 
tal resultado possa ser imputado ao agente, pelo menos, a 
título de negligência. (…)”.  
 
No mesmo sentido podem ver-se, entre outros, os Acórdãos 
do STJ de 27-4-94, JSTJ00024746; de 24-2-94 
JSTJ00022205. 
 
Deste modo, a solução a que chegou a decisão recorrida, 
punindo o arguido pela prática do crime projectado – ofensa 
à integridade física simples, p. e p. pelo art. 143º do C.P. – 
como se o mesmo se tivesse consumado, não merece 
qualquer censura.  
Improcede assim, nesta parte, o recurso do arguido.  
 
Uiv) erro na escolha da espécie e graduação da pena aplicada. 
Defende o arguido que a espécie da pena não foi 
adequadamente escolhida, uma vez que se fez errada opção 
pela pena “detentiva” e fundamentou tal opção num facto 
“não provado” – anterior ofensa corporal à queixosa.  
 
Na fundamentação da escolha da pena (pena privativa da 
liberdade), o tribunal colectivo deu também relevo ao facto 
de “a ofendida ter dito que o arguido já por outra vez a 
magoou numa mão” – cfr. fls. 170 -, facto este que não 
consta da matéria provada.  
 
Neste ponto, o recorrente tem toda a razão.  
 
O Tribunal Colectivo só podia valorar os factos que deu 
como provados e não foi isso que fez.  
 
Por outro lado, perante os factos provados, também 
julgamos que não se justifica a escolha feita pelo Tribunal 
“a quo”, de aplicar uma pena de prisão. Na verdade, nos 
termos do art. 70º do C.Penal, o tribunal deve dar 
preferência às penas não privativas de liberdade. No 
presente caso, há a ponderar o facto de o arguido ser 
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primário e a gravidade do crime praticado (ofensa corporal 
simples, com uma bofetada) que justificam a opção por uma 
pena não privativa de liberdade. Além disso, tratou-se de 
uma agressão ocorrida num ambiente familiar, sendo a 
ofendida filha da companheira do arguido, numa 
circunstância de “conflito aberto” entre todos.  
 
Nestes termos e face ao disposto nos arts.143º, n.º 1 e 47º, 
n.º 1 do C.Penal, entendemos adequada uma pena próxima 
do seu termo médio, isto é, a pena de 120 dias de multa. O 
grau da ilicitude e da culpa é elevado, tendo em atenção o 
bem jurídico protegido (integridade física) e as 
circunstâncias em que os factos ocorreram (desvantagem 
física, dependência afectiva e económica da ofendida 
relativamente ao agente), militando apenas a favor do 
arguido o facto de ser primário.  
Justifica-se, assim, a pena de 120 dias de multa (a que 
corresponde a prisão subsidiária de 80 dias, nos termos do 
art. 49º, 1 do C. Penal), à taxa diária de 8 € (o arguido é 
gestor comercial -cfr. acta de fls.161), ou seja, a multa 
global de 960 €.  
 
U3. Decisão 
Face ao exposto, os juízes da 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto acordam em julgar 
parcialmente procedente o recurso e, consequentemente;  
a) alterar a matéria constante do ponto 8º dos “factos 
provados”, nos termos acima referidos; 
b) condenar o arguido B....., come o autor material de um 
crime de ofensa à integridade física simples, previsto e 
punido nos artigos 143º, 1 e 47º, 1 do Código Penal, na pena 
de 120 dias de multa (a que corresponde a prisão subsidiária 
de 80 dias, nos termos do art. 49º, 1 do C.Penal) à taxa 
diária de 8 €, ou seja na multa global de 960 € (novecentos e 
sessenta euros). 
Custas pelo arguido, fixando a taxa de justiça em 3 UC 
 
Porto, 23 de Junho de 2004 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
José Henriques Marques Salgueiro  
José Carlos Borges Martins (Vencido nos termos da 
declaração de voto que junto. - O arguido vinha acusado por 
prática de crime de ofensa à integridade física grave, 
previsto no artº 144º do CP. Em audiência, depois de 
produzida a prova, foi comunicada aos sujeitos processuais a 
alteração dessa imputação para o crime de ofensa à 
integridade física simples, p.p. no artº 143º do CP. 
Não houve qualquer oposição a tal alteração. 
Nesta altura, e como também é mencionado na 
fundamentação jurídica da decisão recorrida, as lesões 
sofridas pela ofendida não podem ser imputadas ao arguido 
a título de dolo ou negligência, visto não haver 
responsabilidade objectiva nesta área do Direito. Não foram 
por ele intencionadas nem se apurou o especial dever de as 
prever, pelo que de nenhum juízo de censura é passível o 
arguido quanto a elas. 
Como ensina o Prof. Eduardo Correia (“Direito Criminal”, I, 
pág. 441, Almedina, Coimbra-1971), o evento agravante só 
poderá ser imputado ao agente pelo menos quando este 
tenha actuado, em relação àquele evento, com negligência e 
portanto com culpa. 
Resta então a consideração da ofensa que o arguido 
pretendia infligir à queixosa - uma bofetada - e que não 
chegou a concretizar em virtude de ela ter interposto um 
prato entre a mão do arguido e o seu rosto. 
Esta situação enquadrar-se-á no art. 22º do CP, o qual 
considera que “há tentativa quando o agente praticar actos 
de execução de um crime que decidiu cometer, sem que este 
chegue a consumar-se”. E de forma mais explicita na alínea 
b) do n.º 2 da norma em questão, que prevê como actos de 
execução os que forem idóneos a produzir o resultado típico. 
Ora a tentativa só é punida se o crime consumado 
corresponder pena superior a 3 anos de prisão - artº 23º, n.º 
1 do CP. O que não é o caso do crime previsto no artº 143, 

n.º 1 do CP, cuja moldura penal é a de prisão até 3 anos ou 
multa. 
O comportamento do arguido, porque nenhum acto material 
de lesão da integridade física da ofendida lhe é possível 
imputar, resulta consequentemente não punível. 
Não parece decisivo o argumento da falta de senso comum 
desta decisão, no que diz respeito à absolvição de alguém só 
porque ocorrem resultados mais gravosos do que aqueles 
que o arguido previu. É que salientar os autores que a 
solução de punir o crime projectado também traz riscos 
nesse âmbito e adiantam um exemplo clássico: se alguém ao 
pretender matar um cão e vier antes a matar uma pessoa, 
responderá pela morte do cão. 
Também nessa critica estão Jescheck - Weigend no recente 
tratado de Derecho Penal, parte geral, (5ª edição corrigida e 
ampliada, Ed. Comares, Granada, Dezembro de 2002): no 
caso de objectos desiguais a solução é simples: quem quer 
partir o vidro da janela de um inimigo mas, por descuido, 
atinge o dono da casa, é castigado por uma tentativa de dano 
em concurso ideal (unidade de facto) com umas lesões 
corporais imprudentes. Mas, de acordo com a tese mais 
geral, também nas hipóteses de equivalência de objectos há 
que aceitar a tentativa do facto pretendido e, nesse caso, 
(isto é, na medida em que ao autor se atribua a infracção do 
dever de cuidado relativamente à vítima afectada), a 
imprudência quanto ao resultado acontecido (...). A opinião 
contrária, partidária do facto doloso consumado, esquece o 
facto de que não basta que o dolo vá referido de uma forma 
abstracta a uma classe determinada de objecto material, mas 
sim que o autor deve ter-se proposto a um objecto concreto 
(pág. 335-336). 
Não concordamos com a qualificação da conduta do arguido 
como erro na execução, desde logo pela impossibilidade 
lógica de ter ocorrido erro. 
Alguém só se poderá enganar quanto a uma conduta se 
quiser essa conduta. 
Mas aqui não foi isso que ocorreu, porque o conjunto de 
eventos, gesto de dar a bofetada, levantar do prato pela 
ofendida, lesões diversas das pretendidas pelo agente, não 
foi querido por este. 
Dispõe o art.º 16º, n.º 1 do CP que o erro sobre elementos de 
facto (...) exclui o dolo. Por outro lado, o n.º 3 deste mesmo 
preceito determina que fica ressalvada a punibilidade da 
negligência nos termos gerais. 
Como bem salienta o texto do acórdão supra, o erro na 
execução, “aberratio ictus”, ocorre quando o agente ao 
executar o crime projectado vem a atingir uma pessoa ou 
coisa diferente daquela que queria atingir. 
O arguido mantém a autoria e impulso do acto executivo, 
embora este se venha a desenrolar de forma a contrariar a 
sua primitiva intencionalidade. Há em todo o caso uma 
execução, embora equivoca. 
Ele apenas intentou a comissão de um facto que foi 
colocado fora do seu alcance. 
No caso dos autos, o arguido, a partir da interposição do 
gesto de defesa da ofendida deixou de exteriorizar a sua 
vontade, de uma forma mais ou menos satisfatória 
relativamente ao seu projecto inicial, em qualquer acto 
material subsequente. O partir do prato em consequência 
desse gesto e as lesões provocadas subsequentemente pelas 
partes desse prato deixaram de ser acções suas para 
passarem a ser eventos, assim se tendo interrompido o nexo 
de causalidade. 
Por isso teria sentido a interrogação acerca do dever da sua 
previsibilidade pelo agente, a qual consiste justamente num 
juízo antecipado sobre a sua hipotética ocorrência. 
A nossa interpretação do teor do artº 16º, n.º 1 e n.º 3 é esta: 
o erro na execução do crime tem como consequência, num a 
posteriori lógico, que tal anomalia da acção delituosa deixe 
de poder configurar esta no quadro do dolo. Fica porém 
salvaguardada a hipótese de negligência quando tal 
comportamento errático configure os pressupostos da 
negligência. 
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A agravação pelo resultado previsto no artº 145º do CP não 
prevê qualquer comportamento dirigido a tal resultado, mas 
exige que esse comportamento se materialize em crime 
previamente. O resultado tem que estar associado 
imediatamente ao crime autónomo inicial, para que se possa 
dizer que o perigo que este desencadeou se materializou 
naquele mesmo resultado. 
Note-se o que se escreveu a propósito no Comentário 
Conimbricense do Código Penal, Parte especial, tomo I, 
Coimbra Editora, 1999, pág. 243: Também se pode 
questionar a existência do nexo de causalidade quando o 
agredido, encontrando-se no topo de um prédio de quinze 
andares, com a força da pancada desferida com o cano de 
uma pistola cambaleia e cai, vindo a morrer na sequência da 
queda. Se bem que em termos estritos se possa afirmar que o 
atingir outrem nestas circunstâncias envolve um perigo 
particular ao qual se pode imputar o resultado morte, não é 
menos verdade que aqui a morte surge como consequência 
da lesão da integridade física operada, pelo que será de 
enveredar pela solução do concurso de crimes (ofensa à 
integridade física dolosa e homicídio negligente). 
Só poderá admitir-se haver um juízo de previsibilidade 
quanto a estes dois últimos aspectos, admitindo-se que cada 
julgador tenha o seu critério neste particular domínio. 
De qualquer forma, neste plano, o crime preenchido sempre 
seria o do artº 148º do CP (ofensa à integridade física por 
negligência), e deparar-se-ia então com uma alteração do 
objecto do processo.) 
José Manuel Baião Papão 
 
 
12.U Sumário nº 4489 
I – Comete o crime de corrupção passiva o 
polícia municipal que solicita ao encarregado 
de uma obra de construção civil o pagamento 
de determinada importância monetária, a 
fim de não levantar o auto de 
contraordenação pela prática de ilícito 
daquela natureza. 
II – O crime consuma-se no momento em que 
devia ter levantado o auto de notícia. 
III – Se o auto não foi levantado, o facto de a 
importância solicitada não ter sido paga dá 
direito à dispensa de pena. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto: 
 
Na -ª vara criminal da comarca....., no final de julgamento 
em processo comum com intervenção do tribunal colectivo 
foi proferido acórdão, onde se decidiu 
- julgar os arguidos B..... e C..... co-autores de um crime de 
corrupção passiva para acto ilícito p. e p. pelo artº 372º, nº 1, 
do CP, dispensando-os de pena; 
- condenar o arguido B....., pela prática de um crime de 
corrupção passiva para acto ilícito p. p. pelo artº 372º, nº 1, 
na pena de 2 anos de prisão, cuja execução foi suspensa pelo 
período de 2 anos. 
 
Desse acórdão interpuseram recurso o Mº Pº e os arguidos, 
sustentando, em síntese, na sua motivação: 
o primeiro: 
- Não se verifica qualquer dos pressupostos de dispensa de 
pena previstos no artº 372º, nº 3 (actualmente, nº 2), do CP. 
- Deve, assim, revogar-se o acórdão recorrido na parte em 
que dispensou os arguidos de pena e condenar-se estes como 
autores de mais um crime do nº 1 desse preceito. 
os segundos: 
- Não foi produzida prova suficiente para dar como 
provados os factos assim considerados. 
- Devem, assim, os arguidos ser absolvidos da acusação. 

Os recursos foram admitidos. 
Respondendo ao recurso dos arguidos, o Mº Pº defendeu a 
sua improcedência. 
Respondendo ao recurso do Mº Pº, os arguidos 
pronunciaram-se pelo seu não provimento. 
Nesta instância, o senhor procurador-geral-adjunto foi de 
parecer que merece provimento o recurso do Mº Pº, devendo 
o dos arguidos improceder. 
Foi cumprido o artº 417º, nº 2, do CPP. 
Colhidos os vistos e realizada a audiência, cumpre decidir. 
 
Foram dados como provados os seguintes Factos 
(transcrição): 
 
Nos anos de 2000 e 2001, os arguidos, ambos agentes 
da....., exerciam funções, em regime de destacamento na 
Polícia Municipal....., formando uma equipa de serviço 
externo que, para além de outras competências adstritas 
àquela corporação, fiscalizavam obras particulares de 
construção civil no tocante ao cumprimento de normas 
específicas a observar na sua execução, entre outras 
situações a ocupação indevida de áreas destinadas à via 
pública, afixação de licenças de construção e outras 
situações passíveis de procedimento contra-ordenacional. 
No exercício das suas funções os arguidos deviam 
apresentar-se devidamente uniformizados e pessoalmente 
identificados, dispondo de uma carrinha de marca 
Peugeot...., caracterizada com dísticos identificativos da 
Polícia Municipal. 
Sempre que detectada qualquer violação dos regulamentos 
municipais e das normas legais referentes ao urbanismo e 
construção, competia-lhes, nos termos do seu estatuto 
profissional, elaborar os respectivos autos de contra 
ordenação ou de transgressões. 
No dia 09 de Novembro de 2000, a “E....., Ldª”, tinha em 
curso uma empreitada de construção de um edifício na 
Rua..... e que era supervisionada pelo engenheiro D.........., 
seu director técnico. 
Nesse dia os arguidos passaram junto dessa obra e 
observaram que havia a ocupação indevida de um espaço 
afecto à via pública, por uns blocos de cimento, os quais 
impediam o estacionamento de veículos. 
Porque tal situação, sem que houvesse sido paga a taxa 
camarária devida, daria lugar à elaboração de um auto de 
contra ordenação e ao pagamento de uma coima, os 
arguidos, do interior do veículo onde se faziam transportar, 
inquiriram um dos funcionários da obra sobre se havia sido 
paga a respectiva taxa camarária. 
Porque este não dispunha de elementos que lhe 
possibilitasse uma resposta cabal, os arguidos passaram, da 
parte de tarde, nessa obra. 
Nessa altura falaram com o engenheiro D.......... dando-lhe 
conta da situação que haviam detectado e, porque 
efectivamente tal licença camarária não havia sido tirada, 
ela seria passível de acarretar o pagamento de uma coima. 
Durante a conversa estabelecida foi sugerido 
expressamente pelo arguido B....., quedando-se o arguido 
C..... próximo, que a situação se poderia resolver de outro 
modo caso este aceitasse pagar-lhes uma quantia em 
dinheiro, chegando mesmo a ser aventada uma quantia que 
situaram em cerca de cem ou cento e vinte mil escudos. 
O engenheiro disse que não tinha capacidade para decidir 
pelo pagamento ou pelo não pagamento e de que teria de 
contactar o dono da obra. 
Por esta razão os arguidos ficaram com a sua identificação, 
morada e contactos telefónicos dizendo-lhe que 
posteriormente o contactariam. 
No entanto não o fizeram. 
Não foi levantado qualquer auto por qualquer ocorrência 
ilegal presenciada naquele dia naquela obra. 
Os arguidos sabiam que ao solicitarem quantias em 
dinheiro para não executarem actos compreendidos nas 
suas funções de agentes de autoridade colocavam em causa 
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o interesse do Estado na legalidade da acção dos seus 
agentes. 
Sabiam os arguidos que este seu comportamento era 
proibido e punido por lei. 
Não obstante este conhecimento actuaram de modo 
deliberado, livre e consciente. 
No dia seguinte o Engº D.......... foi contactado pela Polícia 
Judiciária a fim de prestar declarações sobre o ocorrido e 
esta situação chegou ao conhecimento da polícia municipal 
o que levou a que F....., comissário da Polícia de Segurança 
Pública e superior hierárquico dos arguidos, se deslocasse 
ao local para se inteirar da situação.  
Em Janeiro de 2001 a “G....., SA” levava a cabo uma obra 
na Rua....., ....., sob a coordenação do engenheiro H....., 
quando foi visitada pelos arguidos, devidamente 
uniformizados que, na sua qualidade de agentes da Polícia 
Municipal, apontaram algumas situações irregulares 
detectadas tais como; falta de exposição da placa de alvará, 
atraso na escrituração do livro de obra, ocupação da via 
pública, passíveis de levantamento de autos de contra 
ordenação e sujeição ao pagamento de coimas, sem, 
contudo, tomar a iniciativa de o levantar. 
A empresa ficou de ficou de solucionar essas situações num 
curto espaço de tempo. 
O arguido B..... e a testemunha H....., trocaram os números 
pessoais de telemóvel. 
No dia 13 de Fevereiro de 2001, ao final da tarde, o 
arguido B..... voltou àquela obra, desta vez trajando à civil, 
para falar com H....., iniciando a conversa a propósito das 
irregularidades anteriormente detectadas que ainda 
persistiam e dizendo-lhe que se via na contingência de 
levantar os respectivos autos por contra ordenação. 
Porém, também logo lhe disse que tinha a possibilidade de 
resolver as coisas de outro modo, explicitando o alcance 
das suas palavras, dizendo que tudo se resolveria se lhe 
fosse entregue uma contrapartida em dinheiro que fixou em 
200.000$00, repartida em três envelopes, dois de 75.000$00 
cada e um outro de 50.000$00. 
Segundo disse o arguido essas quantias seriam em parte 
para ele e, o restante, para ser repartido por outras 
brigadas da Polícia Municipal e fiscais da Câmara 
Municipal...... 
Nessa ocasião o referido H..... não tomou posição definitiva 
quanto à proposta, dizendo que essa decisão não 
dependeria de si mas dos seus superiores tendo a questão 
ficado em aberto. 
O engenheiro H..... relatou, então, ao dono da obra, o que 
lhe havia sido dito pelo arguido B....., tendo-lhe sido 
referido que não seria paga qualquer quantia, mas 
instruindo-o a que telefonasse ao arguido, negociando a 
verba a entregar, dando assim tempo para que fosse 
alertada a polícia judiciária para esta situação e que fosse 
delineada a forma de o arguido ser apanhado em flagrante 
delito pelos factos denunciados. 
Assim, no dia 15 de Fevereiro, o arguido telefonou ao H..... 
procurando uma resposta positiva às suas pretensões, o que 
não obteve de imediato, fazendo uma vez mais depender a 
decisão dos seus superiores ao que acrescentou que a 
importância pedida era demasiada elevada. 
No dia 19 de Fevereiro o engenheiro H..... contactou 
telefonicamente o arguido, informando-o de que apenas 
estavam em condições de pagar a quantia de 100.000$00, 
tendo o arguido B..... dito que, não obstante ser pouco, a 
situação se resolveria, marcando para o dia seguinte o 
encontro em que seria entregue o dinheiro. 
O arguido disse então que o dinheiro lhe deveria ser 
entregue em dois envelopes com 50.000$00 cada. 
Para comprovar a entrega do dinheiro, e seguindo 
indicações da polícia que entretanto fora alertada para a 
situação, foram fotocopiadas dez notas de 10.000$00 que 
foram colocadas no interior de dois envelopes com o timbre 
da G....., SA. 
No dia 20 de Fevereiro, pelas 17:20 horas, o arguido B..... 
trajando à civil, dirigiu-se ao citado escritório da G....., SA 

onde o engenheiro H..... lhe entregou dois envelopes 
contendo 50.000$00, cada. 
Cerca das 17:50 horas, quando abandonava o local foi 
interceptado por agentes da PSP que lhe apreenderam os 
dois envelopes que guardava no interior do casaco de couro 
de cor preta, que usava, contendo 50.000$00 cada, 
precisamente as notas que tinha sido previamente 
fotocopiadas e colocadas no interior daqueles envelopes. 
O arguido agiu deliberada, livre e conscientemente, ciente 
de que ao solicitar as quantias em dinheiro para omitir a 
prática de actos compreendidos nas suas funções de agente 
de autoridade mercadejava com o seu cargo pondo em 
causa o interesse do Estado na legalidade da acção dos 
seus agentes. 
Sabia o arguido que o seu procedimento era contrário aos 
deveres decorrentes do seu estatuto profissional de 
funcionário da administração local e que solicitava a 
entrega de quantias em dinheiro que não lhe eram devidas a 
qualquer título. 
Sabia o arguido que a sua conduta era, como é, proibida e 
punida por lei. 
O arguido B..... tem 35 anos de serviço prestado na PSP. 
É de modesta condição sócio-económica. 
O arguido C..... presta serviço na Polícia de Segurança 
Pública há 28 anos. 
É de modesta condição sócio- económica. 
Ambos os arguido são tidos pelos seus colegas de trabalho 
como pessoas zelosas e cumpridoras das suas obrigações. 
Os arguidos são primários. 
 
E como não provados outros factos, nomeadamente que 
(transcrição) 
- os arguidos B..... e C.....no dia 9 de Novembro de 2000, da 
parte da tarde, tivessem dito a D..... que a coima devida 
pela infracção detectada ascendesse a, pelo menos, 
484.000$00; 
- no dia 10/11 o engenheiro D..... tivesse sido contactado 
telefonicamente pelo arguido B..... e que este lhe tivesse dito 
que nos próximos dias falariam em particular para os fins 
tidos em vista; 
- este encontro não tivesse chegado a ocorrer por os 
arguidos se terem apercebido que a situação tinha chegado 
ao conhecimento de terceiros. 
 
Fundamentação: 
 
Recurso dos arguidos: 
 
Os recorrentes impugnam a decisão proferida sobre matéria 
de facto. 
Diz, porém, o artº 412º do CPP: 
1 - ... 
2 - ... 
3 - Quando impugne a decisão proferida sobre matéria 
de facto, o recorrente deve especificar: 
a) ... 
b) As provas que impõem decisão diversa da recorrida; 
c) ... 
4 - Quando as provas tenham sido gravadas, as 
especificações previstas nas alíneas b) e c) do número 
anterior fazem-se por referência aos suportes técnicos, 
havendo lugar à transcrição. 
5 - ... 
Ora, os recorrentes – tanto na motivação como nas 
conclusões – não especificaram, por referências aos suportes 
técnicos, as provas que, em seu entender, impunham decisão 
diversa da recorrida, isto é, não localizaram nas gravações as 
declarações em que apoiam a sua pretensão de modificação 
da decisão de facto. Essa especificação era imprescindível 
para a delimitação das provas a reexaminar pela Relação, 
porque o recurso em matéria de facto não se destina a um 
novo julgamento, constituindo somente remédio para os 
vícios do julgamento em 1ª instância.  
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O incumprimento do ónus do artº 412º, nºs 3, alínea b), e 4, 
leva, assim, a que a Relação não possa conhecer 
amplamente em matéria de facto, mas apenas no âmbito do 
artº 410º, nºs 2 e 3. 
Não há aqui lugar a convite aos recorrentes para colmatarem 
a falha, na medida em que, sendo esta da própria motivação, 
um tal convite equivaleria, no fundo, à concessão de um 
novo prazo para recorrer.  
Este entendimento já foi julgado pelo Tribunal 
Constitucional conforme à Constituição no acórdão nº 
140/2004 de 10/3/2004, publicado no DR II série de 
17/4/2004. 
Não se invoca qualquer dos vícios do artº 410º, nº 2, e 
nenhum se vislumbra. Também não vem arguida qualquer 
nulidade e nenhuma que seja de conhecimento oficioso se 
verifica. 
Tem-se, pois, como definitivamente assente a matéria de 
facto. 
 
Como era pela via da modificação dessa decisão que os 
recorrentes pretendiam ser absolvidos, é manifesta a 
improcedência do recurso, que por isso terá de ser rejeitado, 
nos termos do artº 420º, nº 1, do CPP. 
 
Recurso do Mº Pº: 
 
O tribunal recorrido entendeu que os factos provados e 
referentes à actuação de 9/11/2000 constituem os arguidos 
co-autores de um crime de corrupção passiva para acto 
ilícito previsto no artº 372º, nº 1, do CP. 
Esse entendimento, que não foi questionado, é correcto. 
Mas, a seguir, considerando verificados os pressupostos do 
nº 3 (actualmente nº 2) desse preceito, dispensou os arguido 
de pena. 
O Mº Pº discorda, defendendo que não ocorre o 
condicionalismo dessa norma. E tem razão. 
Diz, com efeito, o nº 3 do artº 372º, na versão vigente à data 
da prática dos factos, correspondente ao actual nº 2: “Se o 
agente, antes da prática do facto, voluntariamente repudiar o 
oferecimento ou a promessa que aceitara, ou restituir a 
vantagem, ou, tratando-se de coisa fungível, o seu valor, é 
dispensado de pena”. 
O repúdio ou restituição de que aqui se fala tem de ser 
anterior à prática do facto. O facto foi aqui o não 
levantamento do auto de contra-ordenação a que os arguidos 
estavam obrigados por força das suas funções. E esse não 
levantamento de auto ocorreu logo no momento em que foi 
verificada a ilegalidade, ou seja, quando foi feita a 
solicitação de dinheiro. E até esse momento os arguidos não 
haviam desistido voluntariamente de receber o dinheiro que 
solicitaram. Pelo contrário estavam firmes na disposição de 
virem a recebê-lo, tendo ficado com o nº de telefone do 
engenheiro responsável para posterior contacto. É certo que, 
como se diz na decisão recorrida, os arguidos não voltaram a 
contactar qualquer pessoa ligada à obra em que foi detectada 
a ilegalidade, e não se sabe qual a razão pela qual não o 
fizeram. Mas, esse não contacto é posterior à pratica do 
facto. 
Não se verificando, pois, o condicionalismo previsto na 
norma em causa, deixa de haver fundamento para a dispensa 
de pena. 
Em consequência, há que passar à determinação da pena. 
Ao crime cabe em abstracto a pena de 1 a 8 anos de prisão. 
Não se colocando a questão da escolha da espécie da pena, 
há que achar a sua medida. 
A determinação da medida da pena, dentro dos limites 
definidos na lei, é feita em função da culpa e das exigências 
de prevenção, atendendo o tribunal a todas as circunstâncias 
que, não fazendo parte do tipo de crime, depuserem a favor 
do arguido ou contra ele, como diz o artº 71º do CP, que 
enumera exemplificativamente algumas dessas 
circunstâncias, havendo ainda a ter em atenção que, de 
acordo com o artº 40º, nº 2, a pena não pode ultrapassar a 
medida da culpa. 

No caso, o dolo é o normal neste tipo de casos: os arguidos 
agiram livre e conscientemente, sabendo que, ao solicitarem 
dinheiro para não executarem um acto compreendido nas 
suas funções e que estavam obrigados a praticar, violavam o 
interesse do Estado na legalidade da acção dos seus agentes, 
sendo o seu comportamento proibido e punido. 
O grau de ilicitude não é elevado, visto os arguidos não 
terem recebido qualquer vantagem patrimonial, nem terem 
feito mais diligências, após o primeiro contacto, no sentido 
de virem a receber o valor que inicialmente pediram e que 
não havia sido recusado, tendo apenas ficado para mais 
tarde a decisão sobre se a proposta dos arguidos era ou não 
aceite. 
A favor dos arguidos há o facto de estarem há longos anos 
na PSP, não lhes sendo conhecidos outros comportamentos 
ilegais, pois não têm antecedentes criminais e são tidos 
pelos colegas de trabalho como pessoas zelosas e 
cumpridoras das suas obrigações. 
As exigências de prevenção, quer geral, por ser de pouca 
gravidade a ilegalidade acobertada, quer especial, dada a 
ausência de antecedentes criminais, não obstante os longos 
anos de serviço dos arguidos, são pouco significativas. 
Ponderando estes elementos, a pena que se acha ajustada é 
de 13 meses de prisão. 
Ocorrendo o circunstancialismo a que alude o artº 77º, nº 1, 
do CP, há que operar o cúmulo jurídico da pena aplicada por 
este crime ao arguido B..... com a que lhe foi aplicada na 1ª 
instância pelo outro crime. 
A pena única aplicável, nos termos do nº 2 desse preceito 
tem como limite mínimo a pena parcelar mais elevada (2 
anos) e como limite máximo a soma das parcelares (3 anos e 
1 mês). Na determinação da sua medida concreta devem ter-
se em conta os critérios gerais – culpa do agente e 
exigências de prevenção – e o critério especial indicado no 
nº 1: “Na medida da pena são considerados, em conjunto, 
os factos e a personalidade do agente”. 
Já se viu que no caso nem a culpa nem as necessidades de 
prevenção são elevadas. Por outro lado, ao arguido já leva 
longos anos – 35 – como agente policial e não tem 
antecedentes criminais, sendo tido em bom conceito pelos 
colegas. Assim, a pena única deve situar-se perto do limite 
mínimo da moldura penal referida, achando-se adequado 
fixá-la em 2 anos e 4 meses de prisão. 
Nos termos do artº 50º, nº 1, do CP, “o tribunal suspende a 
execução da pena de prisão aplicada em medida não 
superior a 3 anos se, atendendo à personalidade do agente, 
às condições da sua 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”. 
As finalidades da punição são, como se diz no artº 40º, nº 1, 
a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na 
sociedade. São, pois, considerações preventivas, de 
prevenção geral e especial, que decidem sobre a suspensão 
ou não da execução da pena. 
Os arguidos não têm, como se viu, antecedentes criminais, 
não obstante um já ter passado dos 50 anos e o outro estar 
perto de atingir essa idade. Assim, não havendo da parte 
deles propensão para a prática de crimes, é de concluir que a 
simples censura do facto e a ameaça da prisão serão 
suficientes para os levar a não praticar no futuro outros 
crimes. 
Por outro lado, a pouca gravidade da ilegalidade que 
deixaram passar em troca da vantagem patrimonial pedida e 
o poder persuasivo da ameaça da prisão, que no caso 
permite fazer um prognóstico favorável sobre o 
comportamento futuro dos arguidos, levam a concluir que a 
suspensão da execução da pena não põe em crise a 
confiança colectiva na validade da norma violada. 
Atenta a ausência de antecedentes criminais, justifica-se que 
o período de suspensão da execução da pena se fixe em 2 
anos. 
 
Decisão: 
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Em face do exposto, acordam os juízes desta Relação em 
- rejeitar o recurso dos arguidos, por manifesta 
improcedência; 
- conceder provimento ao recurso do Mº Pº, alterando o 
acórdão recorrido do seguinte modo: 
- em vez da dispensa de pena, pelo crime de corrupção 
passiva para acto ilícito p. e p. pelo artº 372º, nº 1, do CP, 
concretizado na actuação de 9/11/2000, vão os arguidos 
B..... e C..... condenados na pena de 13 (treze) meses de 
prisão; 
- operando o cúmulo jurídico da pena ora imposta ao 
arguido B..... com a que lhe foi aplicada na 1ª instância pelo 
outro crime, fica este arguido condenado na pena única de 2 
(dois) e 4 (quatro) meses de prisão; 
- fica suspensa pelo período de 2 (dois) anos a execução da 
pena aplicada a cada um dos arguidos. 
Cada um dos arguidos vai condenado a pagar 3 Ucs, ao 
abrigo do nº 4 do artº 420º do CPP. 
 
Porto, 30 de Junho de 2004 
Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
José Manuel Baião Papão 
 
 
13.U Sumário nº 4514 
Relativamente às escutas telefónicas, há que 
distinguir os casos em que são efectuadas sem 
a prévia autorização do Juiz daqueles em 
que, obtida a autorização, não foram 
observadas as formalidades prescritas na lei 
para o procedimento. No primeiro caso, está-
se perante prova proibida. No segundo caso, 
perante uma nulidade sanável. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
No -º Juízo Criminal de....., em processo comum com 
intervenção do tribunal colectivo (Proc. ../..), foi proferido 
acórdão que: 
1 – Absolveu o arguido B...... 
2 – Condenou Ucada umU dos arguidos C..... e D....., em: 
- 7 (sete) anos de prisão, por um crime de roubo p. e p. pelo 
art. 210 nºs 1 e 2 al. b) do Cód. Penal, com referência ao art. 
204 nº 2 al. f) do mesmo código; e 
- 7 (sete) meses de prisão, por um crime de detenção de 
armas proibidas p. e p. pelo art. 275 nºs 1 e 3 do Cód. Penal 
e 3 nº 1 al. b) do Dec.-Lei 207/A/75 de 17-4. 
Em cúmulo jurídico destas duas penas parcelares foi Ucada 
umU destes dois arguidos condenado na Upena única de 7 
(sete) anos e 2 (dois) meses de prisão. 

* 
Deste acórdão interpuseram recurso os arguidos C..... e 
D...... 
Os recorrentes impugnam a matéria de facto, invocam a 
nulidade do acórdão, a falta de exame crítico da prova, a 
excepção do caso julgado, a existência de provas proibidas, 
a existência dos vícios do art. 410 nº 2 do CPP, a violação 
do art. 127 do CPP e de várias normas da CRP. 
Respondendo, o magistrado do MP junto do tribunal 
recorrido defendeu a improcedência dos recursos. 

* 
A fls. 2027, o arguido D..... interpôs recurso da decisão que 
indeferiu a arguição da nulidade das intercepções e 
gravações telefónicas efectuadas. 
Suscita as seguintes questões: 
- não ter sido por decisão judicial que o conteúdo das 
intercepções telefónicas foi seleccionado; e 

- as intercepções telefónicas não terem sido imediatamente 
levado ao conhecimento do juiz, ao contrário do que dispõe 
o art. 188 nº 1 do CPP. 
Também relativamente a este recurso, o magistrado do MP 
junto do tribunal de primeira instância se pronunciou pela 
sua improcedência. 

* 
Nesta instância o sr. procurador geral adjunto relegou para a 
audiência a produção de alegações. 
Suscitando-se ao relator a questão da manifesta 
improcedência dos recursos interpostos da decisão final, foi 
a mesma submetida à decisão da conferência, conjuntamente 
com o recurso intercalar. 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 

* 
I – No acórdão recorrido foram considerados UprovadosU os 
seguintes factos: 
Os arguidos D....., C..... e B..... possuem antecedentes 
criminais, com condenações já transitadas em julgado, tendo 
cumprido penas de prisão efectivas no Estabelecimento 
Prisional de....., local onde contactaram e de onde foram 
restituídos à liberdade, em 20/4/2001 o C..... e em 28/5/2002 
o D...... 
Em data não determinada de meados de Outubro de 2002, 
em....., o C..... roubou o veículo automóvel de marca Ford, 
modelo ..., cor branca e matrícula ..-..-QT, com o propósito 
de o vir a utilizar na prática de crimes.  
No dia 30/10/2002, entre as 6h59m e as 11h41m, os 
arguidos D.....e B..... estabeleceram 5 contactos telefónicos, 
usando para tanto telemóveis com os números, 
respectivamente, 910101... e 930202... 
Nesse dia 30/10/2002 os arguidos D..... e C..... deslocaram-
se para a cidade da...., área desta comarca de....., fazendo-se 
transportar no referido Ford, o qual no momento ostentava a 
matrícula ..-..-QQ. 
Cerca das 12h25m do mesmo dia, os arguidos D..... e C..... 
chegaram à Rua....., ....., ....., dirigindo-se ao n° 004-006, 
onde se situa agência bancária do Banco X..... (B...), tendo 
chegado aí no mesmo Ford. 
Em acto contínuo imobilizaram o veículo num 
estacionamento situado à frente da agência do Banco X..... e 
cada um dos arguidos D..... e C..... colocou na cabeça um 
capuz de cor preta, por forma a encobrir totalmente o rosto, 
à excepção dos olhos, e assim impedir um futuro 
reconhecimento, vestindo o C..... um colete e o D..... um 
casaco. 
De seguida, entraram os dois naquela agência bancária em 
concretização de plano prévio entre ambos gizado, ou seja 
com a intenção de se apropriarem de dinheiro e outros 
valores que aí encontrassem mediante ameaça com arma de 
fogo, destinando esse dinheiro e valores à distribuição entre 
os dois.  
Enquanto o D..... permaneceu junto da porta das instalações 
bancárias, exibindo um revólver de marca “Wesleys”, com o 
n° de série .... – apreendido nos autos, descrito e examinado 
a fls. 1421 a 1424 e registado fotograficamente a fls. 118, 
910 e 911, revólver esse apto a disparar projécteis reais com 
calibre de 11,5 mm e com cano de 115 mm de comprimento, 
cujas demais características constam no citado auto de fls. 
1421 a 1424, cujo teor aqui se dá por reproduzido – e com o 
mesmo gesticulando, assim manifestando o propósito de o 
utilizar, ordenou ao único cliente que ali se encontrava, bem 
como ao empregado do banco, E....., que se deitassem no 
chão, o que aqueles vieram a fazer, o C..... aproximou-se do 
balcão (onde colocou a sua mão direita) e, dirigindo-se ao 
empregado do banco que estava na caixa, F....., disse-lhe “... 
todo dinheiro. Rápido! Rápido! Tudo, tudo.”. 
O funcionário da caixa, temendo pela própria vida e pela 
vida dos outros empregados e do cliente que ali se 
encontrava, em face da atitude ameaçadora que o D..... 
assumira, no sentido de que, caso oferecessem resistência, 
usaria a arma que detinha e empunhava para atentar contra a 
integridade física e/ou a vida dos presentes, entregou ao 
C..... todo o dinheiro disponível na caixa, que ascendia na 
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ocasião a 7.260€ (onde se incluíam três notas de um dólar 
americano), que este guardou num saco de plástico de cor 
preta que havia levado para o efeito.  
Na posse de tal quantia, o C..... e o D..... apressaram-se 
abandonar a agência bancária, dirigindo-se para a viatura 
Ford e colocando-se os dois, logo de seguida, em fuga no 
sentido da cidade da...... 
O C..... e o D....., em momento posterior, deram àquela 
importância em numerário, pertencente ao Banco X....., 
destino até ao momento não apurado, mas sempre em 
proveito próprio dos dois, com prejuízo correspondente do 
banco.  
Agiram ambos com a vontade livre e a perfeita consciência 
de, através da ameaça de fazer uso contra as identificadas 
pessoas da arma utilizada, cujas características conheciam, 
sabendo não ser legalmente autorizado o seu uso, estarem 
obrigando e compelindo os funcionários do Banco X..... a 
entregar, contra a respectiva vontade, a importância 
monetária aludida. 
Sabiam o arguidos D..... e C..... que a conduta descrita era 
proibida por lei. 
Os arguidos D..... e C..... têm modesta condição social, 
sendo pobre o C...... 

* 
Considerou-se Unão provadoU: 
Que foi no Estabelecimento Prisional de..... que se 
conheceram o C....., o D..... e o B.....; 
Que logo a seguir à respectiva libertação, o arguido D..... 
propôs aos restantes arguidos que consigo participassem, 
num futuro próximo, em assaltos a estabelecimentos 
bancários e/ou a veículos de transporte de valores; 
Que os arguidos se passaram a dedicar, de forma reiterada e 
organizada, à prática de actos ilícitos contra o património 
alheio, primordialmente contra agências bancárias e veículos 
de empresas de segurança que se dedicam ao transporte de 
dinheiro e valores, recorrendo sempre à ameaça com armas 
de fogo, fornecidas pelo D....., por forma a constranger as 
vítimas; 
Que em consequência dessa continuada actividade 
criminosa – facilitada pelos contactos mantidos entre si 
através do recurso aos telefones móveis que possuíam – 
levada cabo no último semestre do ano de 2002 os arguidos 
são, agora, denunciados em vários inquéritos;  
Que foi de acordo com plano prévio com os arguidos D..... e 
B....., ou com o conhecimento prévio de algum destes, que o 
C..... roubou o veículo Ford; 
Que o C..... roubou o Ford com o B.....; 
Que a intenção de usar o Ford em actos delituosos foi 
comungada pelo arguido B.....; 
Que com o objectivo de escolher mais um local a ser alvo de 
actividade delituosa, cujos detalhes o D..... prévia e 
cuidadosamente sempre preparava, no dia 29/10/2002 este 
último combinou com o B..... uma deslocação a .....; 
Que em 29/10/2002, ao passarem na cidade da ..... e 
detectando a existência de várias dependências bancárias, o 
D..... e o B..... decidiram não prosseguir em direcção a ....., 
antes se tendo colocado em atitude de observação ao 
movimento que se verificava em algumas daquelas 
dependências, designadamente nas agências do Banco W..... 
e do Banco X....., após o que decidiram regressar à ....; 
Que no trajecto, o B....., a solicitação do D....., foi indicando 
quais as saídas mais rápidas da localidade e qual o trajecto 
mais célere para a.....; 
Que no dia 30/10/2002, durante a manhã, o D....., o B..... e o 
C..... estabeleceram contactos telefónicos com vista à 
realização de um roubo a uma carrinha de valores ou a uma 
agência bancária, tudo na área do Porto; 
Que os contactos telefónicos estabelecidos entre o D..... e o 
B..... na mesma manhã tinham em vista a realização de um 
roubo a efectuar a uma carrinha de valores ou a uma agência 
bancária, tudo na área do Porto; 
Que, conforme plano anteriormente gizado, o B..... se 
deslocou na manhã de 30/10/2002 para a cidade da ....., 
usando para tanto veículo distinto; 

Que o arguido B..... esteve na ..... com o objectivo de 
controlar previamente o local e determinar da existência ou 
não de condições para a concretização de roubo; 
Que o B..... informou o D..... e o C....., previamente, sobre a 
viabilidade de assalto à agência do Banco X..... da .....; 
Que ao B..... foi entregue verba retirada na agência do 
Banco X....., ou que também ele decidiu sobre o destino 
dessa verba; 
Que o D..... e o C..... sejam pessoas com bom 
comportamento, antes e depois de 30/10/2002. 

* 
UFUNDAMENTAÇÃO 
I – UO recurso intercalar do arguido DU..... (fls. 2.027) 
Como se referiu no relatório deste acórdão, são duas as 
questões suscitadas neste recurso: não ter sido por decisão 
judicial que o conteúdo das intercepções telefónicas foi 
seleccionado e estas não terem sido imediatamente levado 
ao conhecimento do juiz, ao contrário do que dispõe o art. 
188 nº 1 do CPP. 
A violação dos preceitos legais pertinentes implicaria a 
nulidade da prova – art. 189 do CPP. 
Mas põe-se uma questão prévia, que prejudica o 
conhecimento das questões suscitadas pelo recorrente: a de 
saber ele arguiu a nulidade em tempo, 
A norma do já referido art. 189 do CPP dispõe que “todos os 
requisitos e condições referidos no art. 187 e 188 (que 
regulam a admissibilidade e as formalidades das operações 
das escutas) são estabelecidos sob pena de UnulidadeU. 
Tem-se discutido sobre a natureza desta nulidade. 
A generalidade dos comentadores entende tratar-se de uma 
simples nulidade processual, sujeita ao regime geral das 
nulidades dos arts. 118 e ss do CPP. Não sendo legalmente 
qualificada como «nulidade insanável», fica sanada se não 
for arguida no prazo legal. Neste sentido, Simas Santos e 
Leal Henriques, ed. 1999 e Maia Gonçalves, ed. de 1999, 
em anotação ao artigo em causa. 
Em sentido contrário, tem-se argumentado o art. 189 do CPP 
estabelece uma verdadeira proibição de prova, pois de outra 
forma seria dificilmente explicável o nº 3 do art. 118 do 
CPP, segundo a qual “as disposições do presente capítulo 
(que trata das nulidades) não prejudicam as normas deste 
Código relativas a proibições de prova”. 
Afigura-se que há que distinguir os casos em que as escutas 
são efectuadas sem a prévia autorização de um juiz, 
daqueles em que, obtida a autorização, não foram 
observadas todas as formalidades prescritas na lei para o 
procedimento. 
No primeiro caso, está-se perante prova proibida, 
enquadrável na previsão do art. 126 nº 3 do CPP, que dispõe 
que, ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente 
nulas as provas obtidas mediante intromissão nas 
telecomunicações. Aliás, sob pena de quebra da unidade da 
ordem jurídica, não pode a acção penal valer-se de uma 
prova obtida através de um comportamento que, em si, é 
criminoso – cfr. art. 192 nº 1 al. a) do Cod. Penal. 
É diferente o caso da não observância dos formalismos das 
escutas. 
Aqui, tal como referem os anotadores referidos, estamos 
perante nulidades sanáveis. Estas são aquelas que, 
importando embora uma violação da lei do processo penal, 
não têm a ver com a estrutura essencial do processo penal. O 
legislador, por razões que se prendem com os interesses 
públicos da economia processual, da segurança e certeza 
jurídicas, optou pelo princípio da conservação dos actos 
imperfeitos, segundo o qual se “atribui precariamente ao 
acto inválido os mesmos efeitos do acto válido. Para que 
cesse tal estado de precariedade importa a declaração de 
invalidade ou que essa invalidade seja sanada, o que 
importará a eliminação ex tunc dos efeitos precários ou a 
sua normalização – sempre ex tunc – destes efeitos” – cfr. 
Germano Marques da Silva, Processo Penal, tomo II, pag. 
71 – no sentido indicado, v. também ac. STJ de 17-1-01 CJ 
stj, tomo I, pág. 210. 



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 23 

 
 

118

 
E não se argumente em sentido contrário que estando em 
causa direitos fundamentais, a arguição da nulidade não se 
compadece com a fixação de um prazo para o efeito. Pense-
se no caso do direito ao recurso (art. 32 nº 1 da CRP). 
Há outros valores a preservar, igualmente relevantes, como 
a estabilidade e lealdade processuais. A aceitar-se 
entendimento diferente, poderia o arguido aguardar, sempre, 
até ao trânsito em julgado, a melhor oportunidade para a 
dedução da nulidade, recusando uma prova que até aí, tudo 
dava a entender, aceitava e contraditava. Isso poderia 
transformar a administração da justiça numa mera 
encenação, inutilizando muito trabalho empenhado dos 
vários sujeitos processuais e impedindo que as decisões 
judiciais que se debruçam sobre a globalidade da prova, 
nomeadamente a instrutória e a final, pudessem decidir 
sobre um quadro de prova estabilizado. 
O caso destes autos é, aliás, exemplar. 
Durante o inquérito foram juntas transcrições das escutas - 
fls. 1.016 a 1.062; 1.159 a 1.193 (vol. IV) e 1.381 a 1.418 
(vol. V). 
Na acusação, na parte em que indicou as provas a produzir 
no julgamento, o MP expressamente mencionou aqueles 
autos de transcrição de intercepção telefónica. 
Perante isso, o recorrente requereu a instrução (fls. 1.789 e 
ss), solicitando expressamente a “audição do voxs 
constantes das escutas em confronto com os autos de 
transcrição” (sic). 
Ou seja, não só optou por não invocar vícios das peças já 
existentes no processo em que são transcritos os conteúdos 
das escutas, como pretendeu valer-se de tais conteúdos para 
obter a decisão de não pronúncia. 
O ac. 411/02 do Tribunal Constitucional considerou que 
“independentemente de se considerar que o prazo geral de 
10 dias não é exíguo, ou que o art. 32 nº 8 da Constituição 
não impõe a insanabilidade das nulidades que prevê, a 
verdade é que não se encontra qualquer justificação para 
uma menor severidade no tratamento das nulidades 
decorrentes da violação do formalismo na realização de 
escutas telefónicas efectuadas no inquérito relativamente às 
demais nulidades respeitantes ao inquérito e referenciadas 
no art. 120 nº 3 al. c) do CPP”. 
Isto é, entendendo-se, como se entende, que está em causa 
uma nulidade sanável, o prazo para a arguição da nulidade 
era o da abertura da instrução, o que o recorrente, como se 
referiu, não fez – o recorrente foi pessoalmente notificado 
da acusação em 3-11-03 (fls. 1.761), o seu advogado por 
carta da mesma data (fls. 1.742) e só arguiu a nulidade em 
26-1-04 (fls. 1970). 
Improcede, assim, este recurso. 
II – UOs recursos do acórdão final 
Os juízes da Relação leram e releram as motivações, mas 
não conseguem identificar o essencial das questões 
suscitadas nos recursos. 
Afirmam isto sem acinte, até porque o relator tem sincera 
amizade e apreço pessoal pelo sr. advogado que subscreve 
as motivações. Simplesmente, não são capazes de decidir 
sobre o que não percebem. 
Convém aqui lembrar que os recursos não se destinam a que 
os juízes do tribunal ad quem, depois de lerem o processo, 
digam a decisão que teriam proferido se tivessem estado no 
lugar do tribunal recorrido. Como referem Simas Santos e 
Leal Henriques em Recursos em Processo Penal, pag. 47, 
“Os recursos concebidos como remédios jurídicos (...) não 
visam unicamente a obtenção de uma melhor justiça, tendo 
o recorrente que indicar UexpressaU e UprecisamenteU, na 
motivação, os vícios da decisão recorrida, que se traduzirão 
em error in procedendo ou in judicando”. E alegar não é só 
afirmar que se discorda da decisão recorrida, mas sim atacá-
la, especificando não só os pontos em que se discorda dela, 
mas também as razões concretas de tal discordância. 
Ao longo das motivações os recorrente invocam a nulidade 
da sentença, a falta de exame crítico da prova, a excepção do 
caso julgado, a existência de provas proibidas, a existência 
dos vícios do art. 410 nº 2 do CPP, a violação do art. 127 do 

CPP e de várias normas da CRP. Isto, para além de, ao que 
parece, impugnarem a matéria de facto. 
Porém, não são perceptíveis os argumentos que os levam a 
discordar do acórdão recorrido a propósito de cada uma das 
questões suscitadas. 
Há frases incompreensíveis. 
Deixam-se alguns exemplos. 
1 - Afirmar que “tais depoimento (sic) em momento algum 
deveria ter sido dado como provado” (fls. 2332 e 2.343) 
pressupõe o desconhecimento de que o tribunal não dá como 
provados «depoimentos» mas «factos». O depoimento não 
tem sequer que ser aceite ou recusado na globalidade pelo 
tribunal. Como já há muito escrevia o prof. Enrico Altavilla 
“o interrogatório como qualquer testemunho está sujeito à 
crítica do juiz, que poderá considerá-lo todo verdadeiro ou 
todo falso, mas poderá aceitar como verdadeiras certas 
partes e negar crédito a outras” – Psicologia Judiciária, vol. 
II, 3ª ed. pag. 12. 
2 - Alegar que “é nula a sentença por se ter pronunciado 
sobre factos articulados pelo recorrente (...). Porquê de tais 
(sic) inclusão no acórdão?” (fls. 2337 e 2349), parece 
pressupor o entendimento de que a contestação é uma 
inutilidade processual, não tendo o tribunal que se preocupar 
com o que nela se diz. Isto é ainda mais surpreendente 
quando os recorrentes, para além de alegarem o bom 
comportamento, se limitaram nas contestações a oferecer o 
tabelar merecimento dos autos (fls. 2096 e 2098). 
3 – A fls. 2330 e 2340, parece que os recorrentes pretendem 
impugnar o segundo parágrafo dos factos provados. 
Escreveram: “Estão erradamente julgados os seguintes 
pontos de factos: Em data não determinada de meados de 
Outubro de 2002, em..... (...) o C..... roubou o veículo 
automóvel de marca Ford....”. 
Porém, no parágrafo imediatamente seguinte, quando era 
suposto começar a demonstração do erro de julgamento, 
com recurso ao registo da prova, escreveram: “Ora tais 
factualidade inserta no douto acórdão é uma excepção de 
caso julgado que é de conhecimento oficioso, nos termos 
que reza o art. 29 nº 5 da CRP”. 
Ou seja, a argumentação nada tem a ver com a enunciação 
da questão. 
4 – A fls. 2234 e 2345 os recorrentes começam por definir 
de forma que se afigura correcta o conceito de «contradição 
insanável» do art. 410 nº 2 do CPP. “Constitui contradição 
apenas e tão só aquela que se apresente como insanável, 
irredutível e que não possa ser ultrapassada com o recurso 
à decisão recorrida no seu todo, por só ou com o auxílio das 
regras da experiência”. 
Porém, a seguir, contrariando a enunciação que eles próprios 
fizeram, parece tentarem fazer a demonstração deste vício 
com recurso à «desatenção do tribunal» e aos 
reconhecimentos feitos pelas testemunhas no julgamento. 
Isto é, tentam demonstrar o vício através de incidentes do 
julgamento, em vez de se aterem ao conteúdo do acórdão. 
Tudo isto torna os recursos ininteligíveis, pelo que 
manifestamente improcedentes, devendo ser rejeitados – art. 
420 nº 3 do CPP. 
 
DECISÃO 
Os juízes do Tribunal da Relação do Porto: 
1 - Negam provimento ao recurso interposto pelo arguido 
D..... a fls. 2.027 e ss. 
2 – Porque manifestamente improcedentes, rejeitam os 
recursos interpostos pelos arguidos C..... e D..... do acórdão 
final. 
Pelo recurso intercalar, o arguido D..... pagará 3 UCs de taxa 
de justiça. 
Cada um dos recorrentes D..... e C..... pagará a quantia de 3 
UCs prevista no art. 420 nº 4 do CPP para o caso de rejeição 
do recurso. 
Porto, 27 de Outubro de 2004 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
Cândido Amílcar Madeira Bonifácio Gouveia  
Ângelo Augusto Brandão Morais 
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14.U Sumário nº 4517 
Entre a pronúncia e o julgamento não é 
possível alterar a qualificação jurídica dos 
factos feita naquela. 
 
Acordam, em conferência, os juízes deste Tribunal da 
Relação: 
 
No proc. comum singular n.º ../.., do -.º Juízo da Comarca 
de....., foi proferido o seguinte despacho: 
 
O Tribunal é competente. 
Nos presentes foi, pelo Ministério Público, deduzida 
acusação contra a arguida B....., imputando-se-lhe factos 
que, de acordo com a qualificação jurídica feita, são 
susceptíveis de integrar a prática de um crime de difamação 
agravada, p. e p. nos termos dos arts. 180.°, n.º 1,com 
referência ao art. 132.°, n.º 2 j), todos do Código Penal. 
Segundo tal douto despacho a arguida proferiu as expressões 
ofensivas da honra da ofendida C..... em virtude de esta ter 
conduzido, «como examinadora», uma entrevista destinada 
ao recrutamento de uma auxiliar de acção educativa para o 
estabelecimento de ensino particular denominado D....., bem 
sabendo que a ofendida era professora do ensino básico e 
directora pedagógica do dito estabelecimento. 
Salvo o devido respeito, cremos que este facto não é 
subsumível à circunstância modificativa agravante da alínea 
j) do n. 2 do art. 132.°, aplicável ex vi do art. 184.°, todos do 
Código Penal. 
Segundo esta norma, a difamação é agravada se o facto tiver 
sido praticado «contra membro de órgão de soberania, do 
Conselho de Estado, Ministro da República, magistrado, 
membro de órgão do governo próprio das Regiões 
Autónomas ou do território de Macau, 
Provedor de Justiça, governador civil, membro de órgão das 
autarquias locais ou de serviço ou organismo que exerça 
autoridade pública, comandante de força pública, jurado, 
testemunha, advogado, agente das forças ou serviços de 
segurança, funcionário público, civil ou militar, agente de 
força pública ou cidadão encarregado de serviço público, 
docente ou examinador, ou ministro de culto religioso, no 
exercício das suas funções ou por causa delas». 
No caso importa considerar, em especial, a parte em que o 
catálogo legal se refere às classes de docente ou 
examinador, desde já se adiantando que o legislador não 
exige o carácter público do docente ou examinador. 
Vejamos. 
Resulta da acusação que a ofendida é professora do ensino 
básico - ou seja, é uma pessoa que, com carácter 
profissional, ensina outros, o que permite qualificá-la como 
docente. 
Simplesmente, ao realizar a entrevista para recrutamento de 
uma auxiliar, facto que determinou a conduta imputada à 
arguida, a ofendida não estava a exercer uma função docente 
i. é, não estava a ensinar -, o que significa que não existe 
qualquer nexo de causalidade entre o facto praticado pela 
arguida e a actividade docente da ofendida (a expressão 
difamatória não foi proferida por causa do exercício de 
funções docentes da ofendida). 
E terá sido por causa do exercício de funções de 
examinadora? 
Cremos que a conjunção «ou» utilizada pelo legislador 
indicia claramente que o conceito de examinador foi 
empregue em sentido estrito, por referência à actividade 
docente, entendendo-se como tal unicamente aquele que está 
incumbido de verificar se um candidato está ou não 
habilitado em determinada matéria mediante a realização de 
um interrogatório, o que exclui da previsão da norma aquele 
que realiza uma simples entrevista para a contratação de um 
trabalhador. Nenhuma razão existe para que se imponha, em 
relação a este, um grau de respeito superior àquele que se 
exige para com o comum dos cidadãos. 

Nesta perspectiva, parece-nos que a qualificação que se faz 
da ofendida como examinadora não é a que mais se ajusta 
aos factos descritos, visto que ela não estava a realizar uma 
qualquer prova de conhecimentos, destinada a notar os 
candidatos, mas entrevistas com as quais pretendia conhecer 
a personalidade dos candidatos a um emprego. 
Concluímos, assim, que da acusação resulta que o facto não 
foi praticado por causa da função docente a que se dedica a 
ofendida - mas em virtude de uma actividade compreendida 
no exercício de uma função de natureza administrativa, 
perfeitamente dissociável da actividade docente - e que o 
acto que determinou a conduta da arguida, tal como esta foi 
descrita na acusação, não é susceptível de permitir que a 
ofendida seja qualificada como examinadora. 
Se assim é, então não se verifica a circunstância agravante 
da norma citada. Os factos, que constituem o objecto do 
processo, apesar de ofenderem uma honra funcional, 
integram apenas a prática de um crime de difamação 
simples.  
E daqui deriva uma consequência importante: porque o 
crime de difamação reveste natureza particular (art. 188.º do 
Código Penal), o procedimento criminal dependia não só da 
apresentação de queixa, mas também da constituição da 
ofendida como assistente e da dedução por ela (e não pelo 
Ministério Público) de acusação particular (art. 50.º do 
Código de Processo Penal). 
Está, pelas razões expostas, verificada a excepção dilatória 
da falta de legitimidade do Ministério Público para 
promover o procedimento criminal (cfr. art. 48.º do Código 
de Processo Penal), o que obsta ao conhecimento do mérito 
da causa. 
 
Nestes termos, ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 311.º 
do Código de Processo Penal, julgamos verificada a 
excepção dilatória da falta de legitimidade do Ministério 
Público para a promoção do presente procedimento criminal 
e, em consequência, absolvemos a arguida da instância e 
determinamos o arquivamento dos autos. 
Notifique. 
 
Recorreu deste despacho a assistente C..... , considerando 
em síntese que o juiz de julgamento não poderia alterar o 
teor do despacho de pronúncia. 
Contra tal entendimento, e defendendo a manutenção da 
decisão recorrida, posicionou-se a arguida B..... , sustentado 
basicamente a liberdade de qualificação jurídica dos factos 
que assiste a qualquer juiz. 
O M.º P.º junto do tribunal recorrido também considerou na 
sua resposta dever ser mantida a decisão recorrida, em 
virtude de na mesma o juiz de julgamento se ter limitado a 
conhecer de uma excepção dilatória. 
Neste Tribunal da Relação, o Exmo PGA sumariamente 
referiu que o recurso merece provimento, só tendo o juiz de 
julgamento que designar dia para este. 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
Fundamentação:  
 
A jurisprudência deste Tribunal da Relação do Porto, à qual 
aderimos no presente caso, tem sido perfeitamente clara 
quanto à presente questão. 
Cita-se a propósito, o Acórdão de 20.11.1996, BMJ, 461, 
524, no qual se escreveu: Nada obsta a que, após o despacho 
de pronúncia e antes do início da audiência de julgamento, o 
juiz conheça de questões prévias, se no despacho a que 
alude o art.º 311 do CPP a questão não foi concretamente 
considerada; no intervalo entre a pronúncia e o julgamento 
não é, todavia, possível alterar os factos e a sua qualificação, 
tal como foram definidos na pronúncia, ainda que a pretexto 
do conhecimento oficioso ou a requerimento de qualquer 
questão prévia. 
Mais recentemente, no Acórdão de 10.5.2000, CJ, tomo 3, 
224, considerou-se o seguinte: Proferido despacho a receber 
a acusação deduzida pelo M.º P.º, não pode, depois, o juiz 
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proferir despacho a rejeitá-la, pois o seu poder de cognição 
ficou esgotado com a prolação do despacho de recebimento. 
Como se pode ler neste aresto, dar o dito por não dito, 
contrariar a estabilidade de uma decisão jurisdicional, é de 
todo em todo intolerável, sob pena de se criar a desordem, a 
incerteza, a confusão. Que o tribunal superior possa, por via 
de recurso, alterar ou revogar uma decisão que não seja de 
simples expediente, é perfeitamente compreensível; agora 
não é viável que o próprio juiz autor de uma decisão 
jurisdicional ou outro posteriormente, antes de efectuado o 
julgamento, e sem que tenham ocorrido circunstâncias 
supervenientes que devam ser ponderadas, venha a desdizer 
um juízo de fundo acerca da relação jurídico-processual, 
como é o despacho de pronúncia. 
 
Decisão: 
 
Pelo exposto, acordam os juízes deste Tribunal da Relação 
em conceder provimento ao recurso e revogar a decisão 
recorrida, a qual deverá ser substituída por outra que designe 
dia para julgamento. 
 
Sem tributação. 

* 
Porto, 03 de Novembro de 2004 
José Carlos Borges Martins 
José Manuel da Purificação Simões de Carvalho 
Maria Onélia Madaleno 
 
 
15.U Sumário nº 4519 
I – Havendo conflito entre o “dever de sigilo” 
e os valores ou interesses pertinentes à 
Administração da Justiça (maxime penal), 
devem ter-se em conta os seguintes 
princípios: (i) a revelação de um segredo é 
lícita quando for necessária para evitar a 
condenação penal de um inocente; (ii) os 
valores ou interesses prosseguidos pelo 
processo penal, como a mera eficácia da 
justiça penal, não justificam, por si só, a 
revelação do segredo; (iii) o conflito entre o 
dever de colaboração com a justiça e o dever 
de sigilo deve solucionar-se nos termos gerais 
da ponderação de interesses. 
II – Estando em causa a realização de uma 
diligência de prova (depoimento do 
advogado) imprescindível para apurar a 
prática de um crime e a condenação do 
agente (seu cliente), o dever de sigilo do 
advogado deve ser quebrado, perante o 
interesse público do Estado na realização da 
justiça, que prevalece sobre o interesse 
profissional da advogada e o interesse pessoal 
do arguido. 
 
Acordam, em conferência, os Juízes que constituem a 1ª 
Secção Criminal do Tribunal da Relação do Porto: 
 
1 – Nos autos de processo comum singular n.º ../.., do -º 
Juízo do Tribunal Judicial de....., em que se encontra 
acusado B..... da prática, em autoria material, de um crime 
de abuso de confiança, na forma continuada, previsto e 
punido pelos artigos 30º, n.º2, 79º e 205º, n.º1, todos do 
Código Penal, durante a audiência de discussão e 
julgamento o Tribunal decidiu ouvir como testemunha a 
advogada C....., ao abrigo do disposto no artigo 340º n.º1 do 

Código de Processo Penal, ouvida a mesma aos costumes 
disse ter sido advogada do arguido, pelo que não pretendia 
prestar declarações por os factos dos quais tem 
conhecimento relativamente aos autos, estarem cobertos 
pelo segredo profissional, enquanto advogada. O Mm.º Juiz 
do Tribunal de..... entendeu legítima a posição assumida 
pela testemunha e solicitou a este tribunal a quebra de 
segredo profissional por entender que a mesma deve ser 
ouvida como testemunha em virtude do interesse da 
realização da justiça prevalecer sobre o interesse 
profissional da testemunha e o interesse pessoal do arguido 
enquanto seu cliente. 
Ouvido o Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, o 
mesmo emitiu parecer no sentido de neste caso concreto não 
se verificarem os requisitos e circunstâncias que possam 
conduzir à cessação do dever de segredo profissional, não 
existindo interesse superior que deva prevalecer sobre os 
interesses e valores que suportam a tutela do segredo 
profissional dos advogados. 
 
2- O Exm.º Procurador-Geral Adjunto nesta Relação emitiu 
douto parecer no sentido de se mostrar justificada a quebra 
do segredo profissional. 
 
3- Colhidos os vistos legais vieram os autos à conferência 
para ser decidida esta questão. 
 
4- Cumpre agora apreciar e decidir. 
Nos termos do disposto no nº 3 do artigo 135º do Código de 
Processo Penal “O Tribunal imediatamente superior aquele 
onde o incidente se tiver suscitado … pode decidir do 
testemunho com quebra do segredo profissional sempre que 
esta se mostre justificada face às normas e princípios 
aplicáveis da lei penal, nomeadamente face ao princípio da 
prevalência do interesse preponderante.” 
A advogada, nos termos do disposto no artigo 81º do 
Estatuto da Ordem dos Advogados, está obrigada a segredo 
profissional, uma vez que se trata de assunto profissional 
revelado no exercício da sua profissão (pelo próprio cliente, 
ou por outro colega, co-autor, ou co-interessado, ou pela 
parte contrária), o qual cessa mediante autorização do 
presidente do Conselho Distrital respectivo (n.º4 do citado 
artigo). 
No exercício de profissões que assentam numa relação de 
confiança, como acontece na advocacia, o segredo 
profissional abrange exactamente tudo quanto chega ao 
conhecimento de alguém, através do exercício dessa 
actividade profissional e na base de uma relação de 
confiança.  
Constituindo crime a violação de segredo e o seu 
aproveitamento, nos termos tipificados, respectivamente, 
nos artigos 195º e 196º do Código Penal. 
Estão neste caso concreto preenchidos os requisitos formais 
da obrigação da advogada testemunha Dr.ª C....., guardar 
segredo. Mas importa também apurar se estão reunidos os 
requisitos substanciais, relativos à exclusão da ilicitude, 
previsto no artigo 36º n.º1 do Código Penal. Neste sentido se 
decidiu no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 
02/07/97 ( Pág. Da Web 1 de 1, Acórdão JTRL 00011249) 
Na avaliação da importância dos deveres em conflito “é 
decisiva a importância dos valores jurídicos que aqueles 
deveres servem”, como refere Ed. Correia (citação constante 
da anotação ao artigo 36ª do Código Penal Anotado de Leal 
Henrique e Simas Santos, I vol., pag.238, ed. de 1986), para 
se poder concluir do interesse ou valor preponderante.  
O segredo profissional não é protegido apenas, em razão de 
um interesse puramente particular ou mesmo de classe, mas 
também de um interesse geral ou público. O interesse 
público cede também perante outro interesse público mais 
forte, nestes termos, a obrigação do segredo profissional não 
deve ser mantida quando razões superiores àquelas que 
determinaram a sua criação imponham a revelação dos 
factos conhecidos durante as relações profissionais. Mostra-
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se aqui em rota de colisão esse interesse e o interesse 
também público de administração da justiça. 
A questão a solucionar consiste, assim, em determinar se o 
dever positivo de colaboração com a administração da 
justiça penal, para satisfação das necessidades da descoberta 
da verdade deve prevalecer sobre o dever de guardar o 
segredo profissional ou se é este que deve prevalecer sobre 
aquele. 
Refere a este propósito o Prof. Costa Andrade (Comentário 
Conimbricense do Código Penal , ed.1999, pags. 798 e 799) 
a propósito da complexidade que se verifica “nos casos de 
conflito entre o dever de sigilo e os valores ou interesses 
pertinentes à administração da justiça (maxime penal)” 
enunciando três princípios: 
1º A revelação de um segredo é lícita quando for necessária 
para evitar a condenação penal de um inocente. 
2º Os valores ou interesses encabeçados pelo processo penal 
(identificação e perseguição dos criminosos e repressão dos 
crimes passados), a saber a eficácia da justiça penal, não 
justificam, só por si, a revelação do segredo.  
Não podemos deixar de realçar o que mais esclareceu o 
citado Professor, relativamente a este princípio “Por vias 
disso, o dever de segredo prevalece sobre o dever de 
denúncia obrigatória(…). Só deverão admitir-se excepções 
ao princípio nos casos extremados dos crimes mais graves 
que ponham em causa a paz jurídica ou haja o perigo 
fundado de novas infracções. Ressalva-se, por outro lado, o 
regime específico dos profissionais investidos no estatuto 
processual de testemunhas e constante do artigo 135º…”. 
3º - O conflito entre o dever de colaboração com a justiça e 
o dever de sigilo deve solucionar-se nos termos gerais da 
ponderação de interesses. 
Do exposto resulta antes de mais que o ponto de equilíbrio 
(proporcionalidade) entre os interesses em jogo deve ser 
encontrado caso a caso.  
Perante estas considerações importa agora analisar o caso 
dos autos. 
Das diligencias já neles efectuadas resulta a necessidade 
para a descoberta da verdade material da audição da referida 
testemunha (advogada), perante a contradição existente 
entre o depoimento do queixoso e as declarações do arguido 
referidas pelo Mm.º Juiz no despacho proferido em 
audiência, a fls. 233 dos autos, e que se transcreve, 
parcialmente: “…A factualidade em que se consubstancia o 
referido crime reside, resumidamente, em que o arguido terá 
recebido da sua entidade patronal, ofendida nos presentes 
autos, os discos de tacógrafo referidos na acusação e terá 
apoderado-se dos mesmos, fazendo coisa sua, assim 
integrando-os no seu património. (…) o arguido referiu, 
nomeadamente, que apenas ficou em poder dos dois discos 
de tacógrafo indicado a fls. 7 dos autos como recordação, 
(…). Esses dois discos entregou-os posteriormente à Sr.ª 
Dr.ª C....., sua advogada, para fazer prova da sua relação 
laboral numa altura em que decidiu instaurar uma acção 
contra a sua entidade patronal no Tribunal de Trabalho de 
Vila Nova de Gaia. No que concerne aos demais discos de 
tacógrafo identificados na acusação disse desconhecer a sua 
origem e que, por conseguinte, não os entregou à Srª Drª 
C...... (-) Em sentido oposto depôs o legal representante da 
ofendida, D....., o qual referiu, que todos os discos de 
tacógrafo referidos na acusação deduzida pelo Mº Pº foram-
lhe exibidos e entregues pela Srª Drª C..... no decurso de 
uma diligência judicial que teve lugar no Tribunal de 
Trabalho de Vila Nova de Gaia no âmbito de uma acção em 
que era autor o aqui arguido e ré a aqui ofendida. Mais 
referiu desconhecer como é que a referida advogada obteve 
os aludidos discos de tacógrafo e se terá sido ou não o 
arguido quem se apropriou dos mesmos, suspeitando mesmo 
que não terá sido ele o autor de furto de tais documentos.” 
Perante estas declarações do arguido e do representante da 
ofendida importa pois esclarecer se foi ou não a referida 
advogada que entregou todos esses documentos, ou apenas 
dois, ao representante da queixosa e de que forma os obteve 

(conforme despacho supra referido e o proferido a fls. 220 
dos autos).  
Será que tais esclarecimentos poderiam ser obtidos sem 
quebra de sigilo profissional através de outro meio de prova, 
ou seja, será imprescindível tal depoimento?  
 
Dos autos consta que tal entrega de documentos terá 
ocorrido no âmbito de uma diligência judicial, no Tribunal 
de Trabalho. A ser verdadeira tal afirmação, poderia, 
eventualmente, ser comprovada, através de cópia certificada 
da acta de tal diligência, caso aí constasse tal facto. Podendo 
ser solicitada tal informação ou cópia certificada da 
respectiva acta ao Tribunal de Trabalho, respectivo. Mas 
existe outra questão que importa apurar e que tal diligência 
isolada não esclareceria integralmente, que é a de saber 
quem entregou tais documentos à referida advogada, se foi 
ou não o arguido. A matéria subjacente a tais questões faz 
parte do thema decidendum e probandum fixados na 
acusação. Da mesma consta nomeadamente que o “arguido 
apoderou-se e fez seus os discos tacógrafos acima descritos, 
apesar de saber que os mesmos pertenciam à ofendida …” e 
ainda que o arguido os integrou no seu património fazendo-
os seus.  
Importa pois apurar se foi o arguido que os retirou à 
ofendida ou deles se apropriou (uma vez que o representante 
legal desta, desconhece esse facto, sabendo apenas que foi a 
referida advogada que os devolveu). 
Mostra-se, assim, por demais pertinente e indispensável à 
realização da justiça ouvir a referida testemunha, uma vez 
que o seu depoimento se mostra imprescindível à descoberta 
da verdade material. Nesta situação concreta afigura-se-nos 
ser desproporcionada, do ponto de vista ético-jurídico, a 
prevalência do dever de segredo a que está 
profissionalmente vinculada a testemunha. Este dever deve 
ceder perante o interesse na boa administração da justiça 
atenta a gravidade do crime em investigação (neste sentido 
Ac. do T.R. do Porto de 10/03/03 , http://www.dgsi.pt) 
Neste caso o interesse da realização da justiça deve 
prevalecer sobre o interesse profissional da Advogada C..... 
e até sobre o interesse pessoal do arguido enquanto seu 
cliente.  
Pelo exposto, mostra-se imprescindível a audição da referida 
testemunha, não se vislumbrando outra diligência a ser 
efectuada em sua substituição, preservando o sigilo 
profissional.  
O interesse na realização da justiça prevalece, assim, no 
caso concreto sobre o segredo profissional estabelecido a 
favor da manutenção da reserva da vida privada dos 
cidadãos, bem como sobre o interesse dos advogados em 
manter uma relação de confiança com os seus clientes. 
Interesses esses de natureza privada enquanto o interesse do 
Tribunal na obtenção de tal informação imprescindível à 
averiguação da prática de um crime, tendo por finalidade 
nomeadamente a sua punição é de interesse público.  
Mostra-se assim excluída no caso concreto a licitude da 
recusa efectuada pela advogada, neste caso a Exmª. Sr.ª Dr.ª 
C....., em prestar depoimento, sem olvidar que caso tenha 
sido a mesma a fazer a entrega dos referidos discos na 
presença de outras pessoas, como se refere nos autos, 
cumprir-lhe-á agora esclarecer como os obteve. 
Estando em causa a realização de diligência de prova que 
permite apurar da prática de um crime e da condenação do 
respectivo agente, sob a égide do princípio da verdade 
material no interesse da boa administração da Justiça Penal e 
perante o interesse público do Estado em exercer o “jus 
puniendi” relativamente ao agente que ofende a ordem 
jurídica estabelecida, concluímos que no caso concreto o 
interesse público na repressão criminal prevalece sobre o 
interesse privado.  
Nestes termos considerando-se legítima a obrigação da 
advogada em fornecer os elementos solicitados, mesmo com 
quebra do dever de sigilo profissional, por ser determinante 
e essencial para a descoberta da verdade (artigos 135º nº3 do 
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Código de Processo Penal e artigo 36º do Código Penal), 
determina-se que a mesma preste depoimento. 
 
5º DECISÃO: 
Acordam os Juízes que constituem a 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto, nestes termos e pelos 
fundamentos invocados em determinar que, com quebra do 
segredo profissional a referida testemunha possa depor nos 
autos de processo comum nº ../... 
Sem tributação. 

* 
Porto, 03 de Novembro de 2004 
Maria Onélia Madaleno 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
Manuel Joaquim Braz 
 
 
16.U Sumário nº 4522 
I – A falta de fundamentação dos despachos a 
ordenar escutas telefónicas, configura uma 
mera irregularidade, submetida ao regime do 
art. 123 do CPP. 
II – A nulidade prevista no art. 189 do CPP é 
uma nulidade processual sujeita ao regime 
geral das nulidades, pelo que, não sendo 
legalmente qualificada como nulidade 
insanável, fica sanada se não for arguida no 
prazo legal. 
III – Se o recorrente não der cumprimento, 
na motivação do recurso, ao disposto no art. 
412, nºs 3 e 4 do CPP (indicação dos pontos 
de facto que considera incorrectamente 
julgados e as provas que impõem decisão 
diversa), deve julgar-se improcedente a 
impugnação da matéria de facto, sem lugar a 
prévio convite ao aperfeiçoamento. 
IV – Integra o crime de “detenção ilegal de 
arma de defesa” (art. 6 da Lei nº 22/97, de 27 
de Junho), a detenção, pelo arguido, de uma 
pistola (arma Rhoner Sportwaffen GMBH, 
modelo 15, calibre 8 mm) adaptada de 8 mm 
para 6,35 mm, sem que a tivesse manifestado 
ou registado e sem que possuísse licença de 
uso e porte de arma de defesa, não obstante a 
tal qualificação, o facto da referida arma não 
ser legalizável. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
No -º Juízo Criminal de....., em processo comum com 
intervenção do tribunal colectivo (Proc. ../03), foi proferido 
acórdão que: 
1 – UCondenouU o arguido B..... em: 
- dois anos e seis meses de prisão, por cada um de quatro 
crimes de furto qualificado, que praticou, em autoria, p.p. 
pelos arts. 203°, nº1 e 204°, n° 2, al. e), do Cod. Penal; 
- dois anos de prisão, por um crime de furto qualificado, 
cometido em co-autoria com o arguido C....., p.p., pelos arts. 
203º,1 e 204º,1,f) do Cód. Penal; 
- três anos de prisão, por um crime de receptação, na forma 
continuada, p.p. pelos arts. 30º, nº 2, 79º e 231 , nº 1 do Cód. 
Penal; 
- oito meses de prisão, por um crime de detenção ilegal de 
arma de defesa, p.p., pelo art. 6º, da Lei n° 22/97, de 27/06 ( 
versão da Lei n° 98/0 1, de 25/08). 

E, em Ucúmulo jurídicoU destas penas parcelares, na pena 
única de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de prisão. 
2 – UCondenouU o arguido C..... em: 
- dois anos de prisão, pelo crime de furto qualificado, 
praticado em co-autoria com o arguido B.....; 
- dois anos e seis meses de prisão, por um crime de furto 
qualificado p.p. pelos arts. 203º, nº1 e 204°, n° 2, al. e), do 
C.P.. 
- dez meses de prisão, por um crime continuado de 
receptação p.p. pelos arts. 30º, nº 2,79º e 231º, n° 1 do Cód. 
Penal. 
E, em Ucúmulo jurídicoU destas penas parcelares, na pena 
única de 3 (três) anos e 11 (onze) meses de prisão. 
3 – UCondenouU o arguido D..... em 10 (dez) meses de prisão, 
por um crime de receptação, p.p. pelo art. 231 nº 1 do Cód. 
Penal. 
4 – UCondenouU o arguido E..... em 18 (dezoito) meses de 
prisão, por um crime continuado de receptação p.p. pelos 
arts. 30°, n° 2,79° e 231°, n° 1 do Cód. Penal. 
5 – UCondenouU o arguido F..... em: 
- dezoito meses de prisão, por um crime continuado de 
receptação p. p. nos arts. 30°, n° 2,79° e 231°, n° 1 do Cód. 
Penal. 
- dez meses de prisão, por um crime de detenção ilegal de 
armas de defesa, p.p., pelo art. 6°, da Lei n° 22/97, de 27/06 
( versão da Lei n° 98 ro1, de 25/08). 
E, em Ucúmulo jurídicoU destas penas parcelares, na pena 
única de 1 (um) ano e 11 (onze) meses de prisão. 
6 – UCondenouU o arguido G..... em 10 (dez) meses de prisão, 
por um crime de receptação p.p. pelo 231 o, n° 1 do Cód. 
Penal. 
7 – UCondenouU o arguido H..... em 18 (dezoito) meses de 
prisão, por um crime continuado de receptação, p.p. pelos 
arts. 30°, nº2, 79° e 231°, n° 1 do Cód. Penal. 
8 – UCondenouU a arguida I..... em 3 (três) anos de prisão, por 
um crime continuado de receptação, praticado em co-autoria 
com o marido B....., p. p. pelos arts. 30°, n° 2, 79º e 231 o, 
nº 1 do Cód. Penal. 
9 – UCondenouU o arguido J..... em 10 (dez) meses de prisão, 
por um crime de auxílio material, p. p., pelo art. 232°, n° 1 
do Cód. Penal. 
10 – UCondenouU o arguido L..... em 2(dois) anos de prisão, 
por um crime de detenção de arma proibida p. e p., pelo 
arto.275°, n° 1, do C.P, por referência ao DL n° 207/A/75, 
de 17/4, art. 3°, 1, d). 

* 
Foi suspensa a execução das penas de prisão aplicadas aos 
arguidos D....., E....., F....., G....., H....., I....., J..... e L....., 
pelo período de 2 anos. 

* 
Deste acórdão interpuseram recurso os arguidos B....., J....., 
H..... e G...... 
Suscitaram as seguintes questões:  
O arguido B.....: 
- impugna a matéria de facto; 
- deduz a nulidade do acórdão recorrido, por falta de 
exposição dos motivos de facto, relativamente a um dos 
crimes de furto por que foi condenado; 
- a qualificação dos factos relativos ao crime de detenção 
ilegal de arma de defesa; e 
- a pena pelo crime de detenção de arma.  
O arguido J.....: 
- impugna a matéria de facto; e 
- a pena concreta.  
O arguido H.....: 
- a existência dos vícios de insuficiência da matéria de facto 
para a decisão e de o erro notório na apreciação da prova – 
art. 410 nº 2 als. a) e c) do CPP; e 
a qualificação dos factos.  
O arguido G..... impugnou a matéria de facto. 

* 
Respondendo, o MP junto do tribunal recorrido defendeu a 
improcedência dos recursos. 

* 
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UA fls. 3687 o arguido BU..... interpôs recurso do despacho de 
fls. 3529, que indeferiu a arguição da nulidade das escutas 
telefónicas efectuadas durante o inquérito. 
Suscitou as seguintes questões: 
- a Unulidade, por falta de fundamentação, dos despachos que 
ordenaram as escutas; 
- a Unatureza da nulidade prevista no art. 189 do CPPU. 
- a inexistência de prazo pelo qual as escutas foram 
autorizadas; e 
- a falta de supervisão jurisdicional das escutas. 
Respondendo a este recurso, o magistrado do MP junto do 
tribunal recorrido defendeu a improcedência do recurso. 

* 
Nesta instância, o sr. procurador-geral adjunto não emitiu 
parecer, relegando para a audiência a produção de alegações 
orais. 
Colhidos os vistos realizou-se a audiência. 

* 
I – No acórdão recorrido foram considerados UprovadosU os 
seguintes factos: 
1 - Na madrugada do dia 29 para 30 de Agosto de 2002, 
desconhecidos rebentaram a porta de uma obra em 
construção, sita em....., freguesia de....., concelho de ....., e 
daí retiraram elevaram consigo os seguintes objectos, 
pertencentes a M.....: 
- uma rebarbadora com disco de diamante, com o valor de 
€635,00; 
- um martelo demolidor, com o valor de €1 000,00; 
- torneiras de casa de banho, com o valor total de €250,00; 
- um berbequim, com o valor de €200,00; 
- uma caixa de ferramentas de serralheiro, com o valor de 
€210,00; 
- holofotes, com o valor total de €150,00; 
- uma máquina de azulejos, com o valor de €250,00; 
- uma caixa de ferramentas, com o valor de €250,00; 
- uma porta de alumínio, com o valor de €750,00; 
- um sistema de rega, com o valor de €200,00; 
- uma serra eléctrica, de marca Elu, , com o valor de 
€650,00; 
- uma lixadeira de rolo, de marca Bosch, com o valor total 
de €450,00; 
- uma serra vertical, de marca Ryobi, com o valor de 
€250,00; 
- um berbequim pneumático, de marca Bosch, com o valor 
de €300,00; 
- uma parafusadora, de marca Einhell, com duas cargas e 
carregadores, com o valor de €140,00; 
- um plano manual, de marca Stanley Bailey, com o valor de 
€120,00; 
- quatro colunas de marca Mogno, com o valor total de 
€145,00; 
- um rádio leitor, com o valor de €100,00. 
2 - Dos referidos objectos, um holofote com sensores, de 
marca Coop, um sistema de rega e uma plaina manual, de 
marca Sanley Bailey, foram encontrados na residência do 
arguido B....., no dia 03 de Junho de 2003. 
3 - Nos dias 03 e 04 de Junho de 2003, foram encontrados 
na posse dos arguidos, H....., uma rebarbadora com disco de 
diamante, de marca Bosch, de cor azul, do arguido E..... um 
conjunto completo de casa de banho, de marca Cife, com os 
respectivos acessórios, um sifão de banca de cozinha, sem 
marca, uma misturadora de cozinha, de marca Cifal, uma 
máquina de azulejos, com caixa, de marca Ryobi, que 
continha também no seu interior uma fita de medição de 
pedreiro, um berbequim pneumático, de marca Bosch, e na 
do arguido F..... uma serra vertical eléctrica, de marca Ryobi 
e um martelo demolidor, de marca Bosch, este último 
objecto comprado pelo arguido F..... ao arguido B...... 
4 - Os objectos supra referidos foram, posteriormente, 
entregues a M...... 
5 - Na madrugada do dia 29 para 30 de Agosto de 2002, 
desconhecidos rebentaram a fechadura da porta do Jardim 
de Infância de....., que ainda se encontrava em construção, 
sito entre ..... e ....., freguesia de....., concelho de ....., e daí 

retiraram e levaram consigo os seguintes objectos, 
pertencentes à Câmara Municipal de .....: 
- um aparelho de telecópia; 
- uma central telefónica e diversos telefones; 
- um esquentador. 
6 - Dos referidos objectos, foram encontrados na residência 
do arguido B..... um telefone, com a marca Semartec Isdn, 
com visor digital, onde foi recuperado no dia 03 de Junho de 
2003, e na posse do arguido E....., um telefone, com a marca 
Tatung, mod. TT 2303, no passado dia 03 de Junho de 2003, 
sendo ambos entregues posteriormente a N....., vice-
presidente da Câmara de ...... 
7 - Entre as 20h00 do dia 05 de Novembro de 2002 e as 
07h00 do dia seguinte, desconhecidos entraram no interior 
da garagem da residência pertencente a P....., sita na Rua....., 
Lugar de....., freguesia de....., concelho de ....., através do 
portão, de que rebentaram previamente o canhão da 
fechadura. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- um gerador de marca, de marca Honda, pintado de preto e 
vermelho, com o valor de cerca de €675,00; 
- uma rebarbadora, de marca Bosch, com o valor de cerca de 
€200,00; 
- um nível com oitenta centímetros de comprimento, com o 
valor de €50,00; 
- uma extensão de fio de cor cinzenta. 
8 - De tais objectos, o gerador e a extensão de fio foram 
encontrados na posse do arguido F..... e a rebarbadora na 
posse do arguido E....., no dia 03 de Junho de 2003 e, 
posteriormente, entregues à ofendida Q...... 
9 - Na noite do dia 11 para o dia 12 de Novembro de 2002, 
no Lugar de....., freguesia de....., concelho de....., 
desconhecidos entraram no interior de um barracão de 
arrumos, pertencente a R....., tendo previamente arrancado a 
fechadura da porta de entrada. 
10 - Daí retiraram e levaram consigo uma motosserra, de 
marca Homelite Super XL, de lâmina 50, com o valor de € 
265,00, recuperada no dia 03 de Junho de 2003, na posse do 
arguido E..... e, posteriormente, entregue a R...... 
11 - Devido ao rebentamento da fechadura da dita porta, 
causaram estragos e, consequentemente, prejuízos ao 
ofendido R...... 
12 - Na madrugada do dia 19 para 20 de Dezembro de 2002, 
desconhecidos deslocaram-se a uma pedreira, sita em ....., 
freguesia de ....., concelho de ..... e cortaram o aloquete que 
fechava uma caixa metálica que aí se encontrava, 
pertencente à sociedade S....., Lda. 
Do interior dessa mesma caixa retiraram e levaram consigo 
os seguintes objectos: 
- uma máquina de furar pedra, da marca ELU (martelo 
eléctrico ); 
- um berbequim eléctrico, da marca ELU ; 
- uma rebarbadora eléctrica de disco com diâmetro 180mm, 
da marca ELU; 
- dois aparelhos de soldar, da marca Weldline, modelo 
Luftarc 180; 
- uma aparafusadora eléctrica, da marca Bosch, modelo 
Beta; 
- um jogo de chaves de boca, com as chaves 6x7, 8x9, 
10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 
25x28, 27x29, 30x32, 35x38; 
- um jogo de chaves de luneta, com as chaves 6x7, 8x9, 
10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 
25x28, 27x29, 30x32, 35x38. 
- um jogo de chaves Umbrako, com as chaves 
5,6,7,8,9,10,12,14,17 e 19; 
- um alicate universal de 190mm; 
- um alicate de corte diagonal de 160mm; 
- um alicate de pressão de maxilas direitas de 235mm; 
- três chaves de fenda (pequena, média e grande); 
- três chaves de estrela (pequena, média e grande ); 
- um jogo de punções; 
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13 - O arguido B..... vendeu ao arguido F....., um berbequim, 
de marca Bosch, modelo GBH2-20SRE, em cuja posse foi 
encontrado em 3-6-03; 
14° - Foi encontrado na posse do arguido E....., no dia 03 de 
Junho de 2003, um berbequim Einhell, modelo BSM500E, 
com suporte e, posteriormente, restituído, juntamente com o 
berbequim referido em 14°, a T....., representante legal da 
referida sociedade. 
16 - Na madrugada do dia 28 para 29 de Dezembro de 2002, 
desconhecidos entraram nas instalações da empresa U....., 
sitas em ....., ....., através da porta de entrada do escritório, 
cuja fechadura previamente rebentaram. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- um computador, de marca ltacha, modelo CM 650ET, com 
programa contabilístico e ecrã, com o valor de €1 250,00; 
- uma impressora, de marca Canon, modelo BJC 6500, com 
o valor de €300,00; 
- um fax com fotocopiadora, de marca HP, modelo Deskjet 
G 85, com o valor de €500,00; e, 
- dois armários de arquivo, com o valor de €500,00. 
17 - Na madrugada do dia 28 para 29 de Abril de 2003, 
desconhecidos entraram nas instalações da empresa U....., 
sitas em ....., ....., através da porta que previamente forçaram 
e rebentaram. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- uma máquina de lavar com emolador, com o valor de 
€800,00; 
- uma rebarbadora, de marca Dewalt, modelo DW852, com 
o valor de €124,70; 
- uma rebarbadora, de marca Dewalt, modelo DW819, com 
o valor de €69,00; 
- um martelo, de marca Dewalt, DW562, com o valor de 
€190,00; 
- um martelo perfurador, modelo TQLTJ2O class, com o 
valor de €2257 ,15; 
- um berbequim, de marca Dewalt, modelo DW512, com o 
valor de €102,56; 
- uma seringa de valvolina 113910, com o valor de €14,03; 
- um alicate de rebites, com o valor de €12,57; 
- um jogo de cabos de bateria, no valor de €58,15; 
- um maçarico de soldar, com o valor de €17,45; 
- um jogo de chaves 3/4 pastorino, com o valor de €241,91; 
- um carregador de bateria para berbequim, com o valor de 
€54,57; 
- uma cinta de apertar segmentos, com o valor de €20,32; 
- um gerador eléctrico S.P .S. 16 Kw, com o valor de 
€882,87; 
- uma motosserra , de marca oleo-mac, modelo 962, com o 
valor de €396,73; 
- um computador NTID650, com impressora BJC6500, com 
o valor de €1 588,43; 
- um scanner Mustek Scannerpress A3SP, no valor de 
€209;82; 
- uma fonte A.P.C. SU700 INET, com o valor de €312,53; 
- um frigorífico, de marca Indesit, de 1901, com o valor de 
E209,49; 
- um conjunto de chaves Torx interior, com o valor de 
€200,33; 
- um aparelho de fax/fotocopiador, deficejet, com o valor de 
€634,01. 
18 - Desses objectos, foram encontrados, no dia 03 de Junho 
de 2003, na residência do arguido B....., os seguintes: 
- uma caixa de ferramentas, marca Beta, com diversas 
ferramentas; 
- uma caixa de ferramentas, de cor castanha, com diversas 
ferramentas; 
- uma bateria de berbequim sem fios; 
- um aparelho de soldar, de marca Wurth, com o nº de série 
T0201503253; 
- um medidor de corrente, de marca SEW -ST ANDAR T, 
com o nº de série 8817709; 
- uma mala preta com diversas ferramentas e cabos 
eléctricos; 

- dois suportes para suspensão de viaturas, em tripé, de cor 
vermelha; 
- um holofote, de cor preta, com extensão de fio vermelho; 
- uma bomba para retirar combustível, marca Pressol; 
- um saca volantes, de marca Kukko 15- 3 ; 
- duas bombas de lubrificação, uma de marca Groz e a outra 
sem marca. 
19 – Dos restantes objectos, o arguido B..... vendeu ao 
arguido F....., os a seguir descritos: 
- uma mala de ferramentas em chapa, de marca Facom, com 
diversas ferramentas guardadas no interior; 
- uma máquina de alargar tubo, de marca Virax, composta 
por sete elementos; 
- uma caixa em madeira, contendo no interior uma bomba de 
pé, cor azul, com manómetro e acessórios; 
- uma caixa preta, de marca Dewalt, contendo no seu 
interior um berbequim sem fios, marca Dewalt, duas 
baterias e um carregador . 
Estes objectos e os a seguir mencionados, foram 
encontrados na posse do arguido F....., no dia 03 e 04 de 
Junho de 2003 e, posteriormente, restituídos a X....., 
representante legal da empresa U.....: 
- uma motosserra, de marca Husqvarna, modelo 268; 
- uma máquina de vergar tubos, eléctrica, de marca 
Rothember, tipo Robend 3000; 
- uma mala de plástico, de cor branca, com a inscrição 
Bosch, contendo no interior wrt martelo, com a marca 
Dewalt, modelo DW545 e dois ponteiros; 
- uma caixa vermelha, contendo no interior um berbequim 
sem fios, com a marca Hilti, modelo TE6A, com bateria, um 
carregador, três brocas e uma caixa em plástico com dez 
brocas; 
- um martelo com a marca Hiatchi, modelo H60MA, com 
ponteira; 
- uma pistola de ar comprimido com mangueira cor de 
laranja; 
- um projector grande; 
- três holofotes médios; 
- uma pistola de pintura com depósito; 
20 - Na posse do arguido E....., foram encontrados, no dia 03 
e 04 de Junho de 2003 e, posteriormente, restituídos a X....., 
representante legal da empresa U....., os seguintes objectos: 
- uma bomba de água, marca Oliju, com manómetro, de cor 
verde; 
- uma caixa de cor vermelha, com um conjunto de seis peças 
para abrir roscas, de marca Rothenberger; 
- uma mala, de marca Dewalt, contendo do seu interior um 
berbequim, de marca Dewalt, modelo DWJ66-QS, nove 
brocas, um ponteiro, uma cabeça suplente e uma chave de 
aperto; 
- um carregador de bateria, de marca Einhel, modelo EGS 
180, com acessórios; 
- uma caixa de ferramentas em chapa vermelha, com 
diversas ferramentas no interior; 
- uma pistola de ar comprimido, com manómetro e 
mangueira. 
21 - Na posse dos arguidos H....., foram encontrados, no dia 
03 e 04 de Junho de 2003 e, posteriormente, restituídos a 
X....., representante legal da empresa U....., os seguintes 
objectos: uma rebarbadora, de marca Dewalt e um 
berbequim pneumático, em cor de alumínio, sem marca e na 
posse do arguido G..... uma máquina de lavar com pressão, 
de marca Faip, um aspirador industrial, de marca Tron 
Professional, de cor vermelha e inox, com acessórios. 
22 - Em dia não apurado do mês de Dezembro de 2002, 
desconhecidos introduziram-se no interior das instalações da 
Escola.... de ...., em ....., através da porta de que previamente 
retiraram o canhão da fechadura, tendo daí retirado e levado 
consigo um computador, com a marca Compaq e o nº de 
série 8122JRY 800 e uma impressora, de marca Lexmarc, 
modelo Z42. 
23 - O arguido B..... contactou o arguido F....., que lhe 
adquiriu os objectos referidos em 22º), por preço não 
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apurado e na posse de quem foram encontrados, no dia 03 
de Junho de 2003, sendo posteriormente entregue a N...... 
24 - Na noite do dia 09 para o dia 10 de Janeiro de 2003, no 
lugar de....., freguesia de....., concelho de ....., desconhecidos 
entraram no interior da garagem da residência pertencente e 
Z....., que ainda se encontrava em construção e não continha 
qualquer porta colocada. 
Daí retiraram e levaram consigo, um projector grande com 
fio, no valor de €25,00 e uma extensão de fio com cor preta 
e setenta metros de comprimento, no valor de €40,00, ambos 
pertencentes à ofendida Z..... e ainda um misturador 
eléctrico de marca Rubimix 10, com o valor de €210,00, um 
misturador de cimento cola, modelo M-120, com o valor de 
€19,45 e uma rebarbadora, de marca Dewalt, modelo GWS 
7-115, com o valor de €105,00, pertencentes à sociedade A 
Construtora de O....., Lda, que andava a efectuar os 
acabamentos da referida residência. 
25 - O arguido B..... contactou o arguido F....., a quem 
vendeu, por preço não apurado, a rebarbadora de marca 
Dewalt; sendo tal rebarbadora encontrada na posse do 
arguido F..... e a máquina misturadora de cimento Rubimix, 
encontrada na posse do arguido H....., nos dias 03 e 04 de 
Junho de 2003 e, posteriormente, entregues a ....., sócio 
gerente da sociedade A Construtora de O....., Lda. 
26 - Em data não concretamente apurada, mas certamente 
entre os dias 23 e 26 de Janeiro de 2003, desconhecidos 
rebentaram a porta da residência de Y....., nessa altura 
emigrado na Suíça, sita no lugar de ....., freguesia de....., 
concelho de ....., e daí retirou e levou consigo os seguintes 
objectos: 
- um forno, de marca Teka, modelo HM635 ME, em inox, 
com o valor de €387,00; 
- uma placa4g em inox, de marca Fagor, 2 FPD, com o valor 
de €145,00; 
- um frigorífico, de marca Teka, modelo FI 280, com o valor 
de €470,00; 
- uma torneira, de marca Teka, com chuveiro, com o valor 
de €81,00; 
- um esquentador, de marca Fagor, 11L FEE 11 ME, com o 
valor de €198,00, 
- dois kit de toalheiros Primavera, com o valor de €120,11. 
27 - Em consequência do rebentamento da porta, foram 
causados prejuízos ao ofendido Y....., no valor de €325,00. 
28 - Desses objectos, foram encontrados na posse do 
arguido E....., o forno da marca Teka, com o nº de série 
0714002470200292, a placa da marca Fagor, com o nº de 
série 020901302 e o frigorifico da marca Teka, com o 
código 200230313550320820570301, no dia 03 de Junho de 
2003 e, posteriormente entregues a K....., cunhado do 
ofendido Y...... 
29 - Em dia não concretamente apurado de Fevereiro de 
2003, desconhecidos entraram no interior da residência de 
AB....., que estava emigrado na Suíça, sita no Lugar de....., 
freguesia de....., concelho de ....., através da porta cuja 
fechadura previamente rebentaram. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- uma máquina de lavar roupa, com o valor de €299,28; 
- uma bicicleta de corrida, com o valor de €1047,48; 
- um ferro de engomar, com o valor de €49,88; 
- duas colchas de renda, com o valor de €199,52; 
- um fio de senhora, em ouro, com o valor de €99,76; 
- uma motoserra, de marca João Seredes, com o valor de 
€399,04; 
- uma bateria de automóvel, com o valor de €109,74. 
30 - Desses objectos, a máquina de lavar roupa foi 
encontrada na posse do arguido E....., no dia 03 de Junho de 
2003, sendo posteriormente restituída a AC....., sogro do 
ofendido AB...... 
31 - Na madrugada do dia 25 para o dia 26 de Fevereiro de 
2003, desconhecidos dirigiram-se a uma casa de habitação, 
pertencente a AD....., que se encontrava em fase de 
acabamento da respectiva construção e se situa na 
Urbanização....., em ....., em ...... 
32 - Aí entraram através de uma janela existente na parte 

traseira do respectivo rés-do-chão, tendo previamente 
partido os vidros e a persiana. 
Do interior dessa residência retiraram e apropriaram-se dos 
seguintes objectos: 
- um frigorífico de marca Whirlpoo1, com o valor de € 
400,00; 
- um esquentador de marca Balay, com o valor de €300,00; 
- um exaustor, de marca Best, com o valor de € 463,65; 
- um forno de marca Brandt, com o valor de €377,23; 
- uma placa de marca Dietrich, com o valor de €644,70; 
- uma arca frigorifica de marca WhilpofJl, com o valor de 
€350,00; 
- uma máquina de lavar loiça de marca Teka, com o valor de 
€428,00. 
33 - De tais objectos, o forno marca Brandt, foi encontrado 
na posse. do arguido C....., no dia 03 de Junho de 2003 e, 
posteriormente, entregue à ofendida. 
34 - Na madrugada do dia 13 para 14 de Março de 2003, 
desconhecidos rebentaram a porta de um contentor, 
pertencente à sociedade AE....., Lda, que estava instalado 
em..... e era utilizado para guardar ferramentas. Daí 
retiraram e levaram consigo os seguintes objectos, com um 
valor total de €464,00: 
- uma serra de circular, de marca DW383; 
- uma rebarbadora, de marca DW492; 
- uma extensão de quarenta metros; 
- um berbequim. 
35 - Desses objectos o arguido B..... vendeu, por uma 
quantia entre os 10 e os 15 contos, ao arguido F..... a serra 
de circular, de marca Dewalt, modelo 383, que valia cerca 
de 30 cts, a qual foi encontrada na sua posse no dia 03 de 
Junho de 2003 e, posteriormente, entregue a AF....., 
encarregado da referida sociedade. 
36 - Entre as 15h00 do dia 17 de Março de 2003 e as l5h00 
do dia seguinte, desconhecidos entraram no interior de um 
barracão de arrumos, pertencente a AG....., sito na Quinta 
da....., em....., na freguesia de....., concelho de ....., através da 
porta, de que extraíram previamente o canhão da fechadura. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: uma 
motosserra, uma máquina de cortar mato, de marca Kubota, 
uma caixa de papelão com várias cortinas dentro, de marca 
Velux, um tacho de cozinha, com cerca de 20 litros de 
capacidade, uma garrafa de whisky, com 5 litros, de marca 
Old Parr, várias garrafas de vinho da zona do Dão, um rolo 
de mangueira com cerca de 50 metros, um martelo de 
carpinteiro, um saco em plástico com vários panos de linho, 
três cofres em chapa, vários pratos grandes em loiça 
regional de Barcelos, um caldeiro de pé, em metal, com 
abajur de cor verde, uma aparelhagem de gira-discos antiga 
e vários discos, um cesto antigo, uma navalha e um serrote 
de poda, vários tachos de cobre, de tamanhos diferentes, 
uma caixa com um conjunto "1,2,3", uma batedeira e uma 
caixa com fotografias emolduradas. 
37 - Dos referidos objectos, foram encontrados na residência 
do arguido B....., a garrafa de whisky, com cinco litros, de 
marca Old Parr e três pratos de barro com pinturas de galos, 
e na posse do arguido H....., uma caixa com cinco cortinas, 
de marca Velux, modelo DKL C04 1100, sendo estes bens 
recuperados nos dias 03 e 04 de Junho de 2003 e, 
posteriormente, entregues ao ofendido AG...... 
38 - Na madrugada dos dias 18 para 19 de Março de 2003 e 
05 para 06 de Abril de 2003, desconhecidos entraram numa 
oficina pertencente a AH....., sita no Lugar do....., freguesia 
de....., concelho de ....., através da porta da entrada que 
previamente forçaram e rebentaram. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- um compressor azul escuro/preto, de marca Einhell, 
modelo CM2-250-50, com o número de série 28DV 
404BVRO06; 
- uma mangueira e acessórios de um compressor; 
- uma botija de gás butano, de marca Galp; 
- diversos químicos, sprays e silicones, da marca Wurth; 
- uma caixa de borrachas pertencentes a uma viatura de 
marca Ford, modelo Perfecta do ano de 1056; , 
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- diversas ferramentas; 
- um auto-rádio. 
39 - Desses objectos o arguido B..... guardava na sua 
residência uma caixa de cor vermelha, contendo no interior 
um jogo de roquetes, uma pistola para aplicar silicone, onze 
tubos de mástique, da marca Wurth e uma caixa contendo 
um berbequim, de marca Hilti, modelo TE5, com dezasseis 
brocas numa caixa de cor cinzenta. 
40 - Dos restantes objectos, foram encontrados, no dia 03 de 
Junho de 2003 e, posteriormente, restituídos ao ofendido 
AH....., na posse do arguido F..... um rádio retransmissor, de 
marca Motorola, modelo GM 900 e uma pistola de pintura 
com depósito e na posse do arguido E..... os seguintes: 
- um compressor, de marca Einhell, de 100 litros, modelo 
CMR-2SOI-100; 
- onze tubos de mastique, da marca Wurth; 
- uma pistola de pintura, com depósito; 
- uma pistola de ar, de cor cinzenta; 
- oito chaves de fendas; 
- um alicate de pressão; 
- seis chaves de bocas; 
- um alicate universal; 
- um alicate de pontas; 
- uma chave de roquete, marca Beta. 
41 - Na noite de 10 para 11 de Abril de 2003, desconhecidos 
rebentaram a fechadura da porta da garagem pertencente a 
AI....., sita no Lugar de....., freguesia de....., concelho de ..... 
e introduziram-se no seu interior . 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos que se 
encontravam numa caravana aí guardada: duas portas, um 
toldo avançado de fixar na caravana, com a inscrição 
“Fama”, uma tenda, uma sanita, uma extensão eléctrica com 
50 metros, um banco pequeno em plástico, cinzento escuro, 
uma mesa pequena, uma manivela utilizada para enrolar e 
desenrolar o tolde e dois botões dos fechos do guarda-roupa, 
tudo com o valor global de cerca de €5 000,00. 
42 - Desses objectos, o arguido B..... instalou numa 
caravana, que se encontrava guardada em sua casa, as duas 
portas, a sanita e o tolde/avançado, vindo esses objectos a 
serem recuperados na sua posse, no dia 03 de Junho de 
2003, sendo posteriormente restituídos ao ofendido AI...... 
43 - Na noite do dia 10 para 11 de Abril de 2003, 
desconhecidos entraram no interior de um barracão, sito no 
Lugar da ....., na freguesia de ....., concelho de ....., 
pertencente a AJ...... 
Daí retiraram e levaram os seguintes objectos: 
- uma motoserra, de marca Husquevarna, modelo 61, com o 
valor de €450,00; 
- uma emparafusadora, de marca Bosch e acessórios, com o 
valor de €400,00; 
- um martelo pneumático, de marca Hilti, modelo TE, com o 
valor de €1 250,00; 
- uma rebarbadora, de marca Hitachi, modelo G .23 SF, com 
o valor de €450,00; 
- quarenta e quatro garrafões de cinco litros de vinho, com o 
valor de €170,00; 
- cinquenta e três garrafões de cinco litros de bagaceira, com 
o valor de €1.320,00; 
- cento e trinta buchas metálicas de 6 milímetros, com o 
valor de €120,00; 
- sessenta e oito garrafas de 75 centilitros de vinho, com o 
valor de €170,00. 
44 - Na residência do arguido B..... foram encontrados os 
referidos garrafões de vinho e entregues ao ofendido AJ...... 
45 - Na noite do dia 10 para 11 de Abril de 2003, os 
arguidos B..... e C....., de comum acordo e após um plano 
previamente delineado, entraram no interior de um barracão, 
sito no ....., na freguesia de ....., concelho de ....., pertencente 
a AL...... 
Daí retiraram e levaram oito presuntos, duzentas peças de 
fumeiro, estando alguns salpicões guardados em azeite 
dentro de baldes e de uma panela de alumínio, tudo com o 
valor de cerca de €997,60, e um gerador de corrente 
eléctrica, monofásico, com o valor de €1 246,99. 

46 - Destes objectos foram recuperados na residência do 
arguido C....., e entregues à ofendida, a panela de alumínio 
que continha os salpicões no azeite, estando a mesma vazia. 
Foram também recuperados na residência do arguido B..... 
dois presuntos e um balde com asa, contendo dez salpicões 
em azeite, sendo posteriormente devolvidos à ofendida. 
47 - Na noite do dia 16 para o dia 17 de Abril de 2003, 
desconhecidos entraram no interior das instalações da Junta 
de Freguesia de ....., no concelho de ....., através da porta 
principal de entrada, cuja fechadura previamente 
rebentaram. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos, 
pertencentes ao Grupo de Cantares de....: 
- uma concertina, Hohner, 38 voz, 3 carreiras de cor 
vermelha, no valor de €1.725,00; 
- uma concertina, Hohner, 28 voz, dourada de dois carreiras, 
no valor de €950,00; 
- um bandolim, de construção artesanal, em nogueira com 
uma roseta na boca e carrilhões em madre pérola e 
amplificação no cavalete, com o valor de €860,00; 
- um violino cremona, stradivarius com amplificação 
incorporada metida no cavalete, com o valor de €620,00; 
- dois cavaquinhos, um construído em madeira de pau santo 
e o outro em nogueira, com o valor de €385,00. 
48 - Em consequência do rebentamento da fechadura da 
porta principal da Junta de Freguesia e de duas das 
interiores, assim como do cofre, causaram estragos no valor 
de €400,00. 
49 - Dos instrumentos supra descritos, o arguido B..... 
vendeu uma das concertinas, com a marca Hohner, ao 
arguido F....., em cuja posse foi recuperada em 316103. O 
violino foi recuperado na posse do arguido C....., no dia 03 
de Junho de 2003 e, posteriormente, entregues, concertina e 
violino, a AM....., Presidente da Assembleia do Grupo de 
Cantares de..... 
50 - Na noite do dia 24 para o dia 25 de Abril de 2003, 
desconhecidos entraram no interior das instalações do 
campo de tiro do Clube de caçadores de ....., sito no Monte 
de ....., freguesia e concelho de ..... através de uma das 
portas, de que rebentaram previamente o canhão da 
fechadura. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- um televisor, de marca Sharp, com o valor de €350,00; 
- uma máquina de café, com o valor de €336,69; 
- um gerador a gasóleo, de marca Brio, modelo 7WVA, 220 
V A/EL, com o valor de € 1.546,27; e 
- três projectores, de marca Disano, dois com os números 
1158 Indio JM/T 400W e outro com o número 1500W PT, 
todos com o valor de € 714,00. 
51 - De tais objectos, o gerador e dois dos projectores, 
vieram a ser recuperados, no dia 03 de Junho de 2003, no 
interior da residência do arguido H..... e, posteriormente, 
entregues ao ofendido AN....., Presidente do Clube de 
caçadores de ....., 
52 - Na noite do dia 05 para o dia 06 de Maio de 2003, 
desconhecidos entraram no interior do armazém da 
sociedade AO....., Lda, de que é gerente AP....., sito no 
Lugar do ....., freguesia de ....., concelho de ....., através da 
porta, de que previamente extraíram o canhão da fechadura. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- um aparelho de fazer níveis, de marca Lena, com o valor 
de cerca de €997,60; 
- um martelo demolidor e furador, de marca Dewalt, com o 
valor de €700,00; 
- um gerador a gasolina, de marca Honda, modelo GX 120-
200 EC HFY, com o valor de €997,60; 
- duas rebarbadoras grandes, de marca Dewalt, modelo 
824K, com o valor de €123,74, cada; 
- uma rebarbadora, de marca Dewalt, modelo DW852, com 
o valor de €90,00; 
- um martelo electropeneumático, de marca Dewalt, modelo 
DW566K, com o valor de €392,00; 
- uma rebarbadora, de marca Elu, com o valor de €123,74; 
- um martelo, de marca Percus, com o valor de €780,00; 
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- um inverter, com o valor de €404,60; 
- um martelo electropeneumático, de marca Dewalt, modelo 
DW563K, com o valor de €199,00;  
- uma máquina de soldar, de marca desconhecida, com o 
valor total de €200 00; 
- um berbequim com coluna, com o valor total de €256,42; 
- uma máquina de cortar azulejo, de marca desconhecida; 
com o valor de €250,00;  
- um conjunto de rebites com alicate, de marca Zebra, com o 
valor de €132,36; 
- um jogo de roquete, de marca desconhecida, com o valor 
de €300,00. 
53 - Na posse dos referidos objectos, o arguido B..... 
contactou o arguido F....., a quem vendeu, o martelo 
demo1idor, de marca Dewalt, de cor amarela, com caixa 
preta. 
54 - Foram recuperados na posse do arguido F....., no dia 03 
de Junho de 2003 e, posteriormente, entregues ao ofendido 
AP.....: 
- um martelo demolidor, de marca Dewalt, de cor amarela, 
com caixa preta; 
- um martelo electromagnético, de marca Dewalt, modelo 
DW566; 
- um conjunto de rebites com alicate, de marca Zebra; 
- uma máquina de furar, de cor vermelha, com caixa 
vermelha. 
55 - Na noite do dia 07 para o dia 08 de Maio de 2003, o 
arguido B..... entrou no interior da residência pertencente a 
AQ....., nessa altura emigrado na Alemanha, sita no Lugar 
das ....., freguesia de ....., concelho de ....., através de uma 
das janelas, cujos vidros previamente partiu. 
Daí retirou e levou consigo os seguintes objectos: 
- um televisor com ecrã gigante, de marca Thomson, com o 
valor de €6 200,00; 
- um DVD, de marca JVC, com o valor de €460,00; 
- um vídeo, de marca NC, com o valor de €320,00; 
- um Surond, de marca JVC, com o valor de €1.000,00; 
- uma televisão de 55 cm -, de marca Grundig, com valor 
desconhecido; 
- um computador completo, incluindo scanner e impressora, 
de marca desconhecida, com o valor de €1 620,00; 
- um fax, de marca HP-SP 2200, com o valor de €730,00; 
- um telemóvel, de marca Nokia, modelo 8850, com o valor 
de €425,00; 
- um berbequim, de marca Bosch, modelo Hamer, com o 
valor de €300,00; 
- uma máquina de aparafusar sem fio, de marca Machita, 
com o valor de €470,00; 
- duas rebarbadoras, de marca Machita com o valor total de 
€440,00; 
- duas serras eléctricas, de marca Machita, com o valor total 
de €500,00; 
- um gerador, de marca Hércules, com o valor de €2 295,00; 
- dois fatos completos de motocross, incluindo capacetes, 
óculos, luvas e cotuveleiras, no valor total de €1 700,00; 
- uma moto quatro de 50 cm3 de criança, de marca Dino, 
com o valor de €1 250,00; 
- uma aparelhagem, de marca JVC, com o valor de €690,00; 
- um aparelho de soldar, de marca Hércules, com o valor de 
€550,00; 
- um ferro de engomar, de marca Fagor, com valor 
desconhecido; 
- um aspirador; 
- um par de brincos de criança, em ouro, com o valor de 
€80,00; 
- um par de brincos em forma de argola, de senhora, com o 
valor de €150,00; 
- dois fios de ouro, com medalha, com o valor de €500,00; 
- um relógio de pulso, de marca Sector, com o valor de 
€600,00; 
- um relógio de cómoda, com o valor de €75,00; 
- uma cartucheira com alguns cartuchos de caça; 
- dois casacos de cabedal, um de homem e outro de senhora; 
- equipamento de caça; 

- brinquedos de criança; 
- roupa diversa, incluindo vestuário pessoal e roupa de 
cama, com o valor global de €500,00. 
56 - Dos objectos supra referidos, o arguido B..... guardou 
na sua residência um edredão, cor de rosa, um saco plástico 
com pequenas rendas feitas à mão, um capacete, de cor 
preta, marca CMS e cinco toalhas de renda, feitas à mão. 
57 - Além disso, o arguido B..... contactou o arguido D..... e 
cedeu-lhe o televisor com ecrã gigante, de marca Thomson, 
por troca com uma moto 4, televisor encontrado na posse do 
arguido Reis, no dia 03 de Junho de 2003 e, posteriormente, 
entregue ao ofendido AQ...... 
58 - Na madrugada do dia 09 para 10 de Maio de 2003, 
desconhecidos entraram no interior do armazém da empresa 
AR....., Lda, sito em ....., freguesia de ....., concelho de ....., 
através da porta, de que previamente rebentaram o canhão 
da fechadura. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- um computador, celeron 1200; 
- um fax, de marca HP , 1220, policromático ES 19HchO20; 
- uma impressora, de marca HP, deskject 840C; 
- uma rebarbadeira; 
- um berbequim; 
- um jogo de chaves de caixa; 
- um carregador de baterias; 
- uma extensão de 100 metros. 
59 - Dos referidos objectos, - o arguido B..... guardou na sua 
residência o carregador de bateria, de marca Elto CB 150. 
Na posse do arguido H..... foi encontrada a rebarbadeira, de 
marca Dewalt, modelo DW 852-QS. O arguido D..... trocou 
por uma moto 4, com o arguido B....., um CPU, sem marca 
ou outra inscrição, com leitor de CD da marca LG 52x, um 
monitor da Marca Samtron, dois cabos de ligação, duas 
colunas da marca Spire e um rato, sendo todos encontrados 
na sua posse, no dia 03 e 04 de Junho de 2003 e 
posteriormente, entregues a AS...... 
60 – Na noite de 12 para 13 de Maio de 2003, 
desconhecidos rebentaram o cadeado que fechava um 
contentor pertencente à sociedade AT....., colocado junto às 
obras que decorriam no IP3, em ....., ....., ..... e entraram no 
seu interior. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos, 
pertencentes à referida sociedade: 
- um motor vibrador eléctrico, de 220V, com o valor de €1 
487,50; 
- duas mangas bichas vibradoras de diâmetro 55 mm, com o 
valor de €821,10; 
- um martelo pneumático, de marca Dewalt, 545K, com o 
valor de €1.060,00; 
- um martelo pneumático, de marca Hitachi, com o valor de 
€1 060,00; 
- nove brocas de diâmetro 20 mm, com o valor de €720,00; 
- uma serra circular, de marca Hitachi, com diâmetro 
230mm e valor de €390,00; 
- um disco pastilhado, com o valor de €50,00; 
- uma serra tico-tico, de marca Dewalt, com o valor de 
€203,00; 
- um berbequim, de marca Black & Deacker, com bucha de 
diâmetro 16mm, no valor de €410,00; 
- ferramentas diversas, num valor aproximado de €500,00. 
61 - Parte desses objectos ,encontravam-se na posse do 
arguido H....., no dia 04 de Junho de 2003, designadamente: 
- um motor vibrador eléctrico, de 220V, com o valor de €1 
487,50; 
- um martelo pneumático, de marca Hitachi, com o valor de 
€1 060,00; 
- um estojo preto, de marca Dewalt, com um martelo 
pneumático; 
- uma serra circular, de marca Hitachi, com diâmetro 
230mm e valor de €390,00; 
- um berbequim, de marca Black & Deacker, com bucha de 
diâmetro 16mm, no valor de €410,00; 
- um estojo de metal, de cor azul, marca Matador, com um 
jogo de chaves de roquete. 
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62 - Tais objectos foram posteriormente restituídos a AU....., 
representante da referida sociedade AT...... 
63 - Entre as 10h00 do dia 19 e as 11h00 do dia 20 de Maio 
de 2003, o arguido C....., entrou no interior da residência de 
AV....., nessa altura emigrado em França, sita na Rua do....., 
...., Freguesia de....., concelho de ....., através de uma das 
janelas, cujos vidros partiu. 
Daí retirou e levou um sofá grande e dois pequenos, em 
couro, de cor castanha, com o valor total de €3 500,00. 
64 - Em consequência dos vidros que o arguido partiu das 
portas que depois forçou para conseguir abrir e retirar os 
objectos, foram causados prejuízos ao ofendido, no valor de 
€2200,00. 
65 - Os referidos sofás foram recuperados na residência dos 
pais de AX....., sita na Rua....., ....., ..... sendo, 
posteriormente, entregues ao ofendido. 
66 - Entre as 17h00 do dia 19 e as 09h00 do dia 21 de Maio 
de 2003, desconhecidos entraram numa oficina pertencente 
a AW....., sita no Lugar do ....., ....., na freguesia de ....., 
concelho de ....., através de uma das janelas, cujas grades e 
vidros previamente rebentou e partiram. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- um aparelho de soldar semi-automático, modelo Unimig 
250, com o valor de €798,00; 
- um carregador de baterias Cfstart 500, com o valor de 
€330,00; 
- uma caixa de ferramentas completa Beta, com o valor de 
€1 396,00; 
- uma F814 teste de baterias, com o valor de €144,65; 
- uma máquina pneumática AOK Y2, com o valor de 
€57,36; 
- um jogo de torx 40 peças, com o valor de €59,20; 
- uma rebarbadora grande, de marca Hiatch, com o valor de 
€274,33; 
- uma rebarbadora pequena, de marca Felisat, com o valor 
de €274,33; 
- um berbequim, no valor de € 199,51 ; 
- um conjunto Oxiflan, com o valor de €846,21 ; 
- uma saca v306bb, com o valor de €130,93; 
- um relógio lotos, com o valor de €194,60; 
- um compressometro e ponteiros, com o valor de €374,09; 
- ferramentas diversas, com a marca Falcon, com o valor de 
cerca de €897,83; 
- cinco embalagens com cinco litros de óleo, de marca 
Repsol, com o valor de €149t63; 
- cinco embalagens com cinco litros de óleo, de marca 
Texaco, com o valor de €149,63; 
- quatro baterias, no valor de €149,63; 
- quatro pneus, de marca Nokia 175/65/14, com o valor de 
€169,59; 
- um jogo de amortecedores da frente, de marca Moroy, com 
o valor de €179t56; 
- um jogo manderil 22/28, com o valor de €207,00; 
- uma moto de rega, de duas polegadas, marca Kubota, com 
o valor de €324,21 ; 
- uma chave de graus, com o valor de €74,81. 
- três bidons ( pelo menos) de oleo, marca Havoline. 
67 - Em consequência dos estragos causados nas grades e 
vidros da janela por onde entraram na oficina, foram 
causados prejuízos ao ofendido AW....., no valor de 
€130,00. 
68 - Desses objectos, o arguido B..... guardou na sua 
residência três dos cinco bidões de óleo, de marca Repsol, 
três bidões de óleo, de marca Havoline e uma caixa de 
ferramentas, de cor vermelha, com um jogo de quarenta 
peças. 
69 - Dos restantes objectos, o arguido B..... cedeu ao arguido 
D....., por troca com uma moto4, um aparelho de soldar, da 
marca Brio, modelo Unimig 250, com o n° de série 
99439594. 
70 - O arguido B..... vendeu ao arguido F..... um carro tipo 
de mão, de cor azul, com mangueira de cor azul e vermelha, 
de soldar, com torneira e dois manómetros, encontrado na 

posse deste arguido, em 3/6/03 e, posteriormente restitui do 
ao ofendido AW...... 
71 - O berbequim marca Bosch e a rebarbadeira, sem marca, 
de cor verde e preta, sem disco, foram encontrados na posse 
do arguido E....., no dia 03 de Junho de 2003 e, 
posteriormente, restituídos ao ofendido AW...... 
72 - Em data não concretamente apurada, mas seguramente 
entre os dias 25 de Maio e 01 de Junho de 2003, 
desconhecidos entraram no interior da residência de AZ....., 
que se encontrava nessa altura emigrado na Suíça, sita no 
Lugar da....., freguesia de ....., concelho de ....., através da 
porta cuja fechadura previamente rebentaram com a ajuda 
de uma alavanca. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- uma fritadeira eléctrica; 
- uma televisão, de marca Dawao; 
- um vídeo, de marca Oreon; 
- uma antena de televisão interior; 
- uma mesa de sala de estar, em castanho; 
- vários jogos de toalhas de banho; 
- vários cobertores; 
- colchas de renda; 
- um colchão de ar, com a respectiva bomba; 
- uma serra eléctrica, de marca Black & Decker; 
- uma serra circular; 
- dois berbequins, de marca Bock; 
- uma rebarbadeira, de marca Black & Decker; 
- um agrafador eléctrico de pregos e agrafos; 
- um berbequim a bateria; 
- uma planeina eléctrica; 
- uma máquina de cortar erva e mato, da marca Castor; 
- uma motosserra; 
- um secador eléctrico; 
- um aparelho de fazer penteados; 
- uma máquina de lavar roupa, de marca Ariston; 
- uma mesa de jardim, com seis cadeiras e um guarda-sol; 
- quatro jogos de lençóis; 
- dois edredões de penas; 
- três panelas; 
- um ferro a vapor. 
73 - Desses objectos, o arguido B..... guardou na sua 
residência a antena de televisão interior, onde veio a ser 
encontrada no dia 03 de Junho de 2003. A máquina de lavar 
roupa e a máquina de circular, de marca Blak Decker, foram 
encontradas na posse do arguido H....., no dia 04 de Junho 
de 2003, sendo posteriormente restituídas ao ofendido 
AZ...... 
74 - Entre as 15h30 do dia 29 e as 13h15 do dia 30 de Maio 
de 2003, desconhecidos entraram no interior da garagem de 
AY....., sita na Estrada de....., ....., Freguesia de....., concelho 
de ....., através do portão, cujo canhão da fechadura 
previamente extraiu. Daí retiraram e levaram consigo uma 
mobília de quarto completa, em castanho, com o valor de € 
1. 750,00. 
75 - O arguido B..... guardou na sua residência a referida 
mobília, tendo-a montado num dos quartos. 
76 - Já depois de ser preso, a arguida I....., sua mulher, com 
vista a impedir que aquela mobília fosse entretanto 
apreendida, desmontou-a e enterrou a cama no quintal da 
sua residência, onde veio a ser encontrada, no dia 14 de 
Julho de 2003 e, posteriormente, entregue ao ofendido. 
77 - Além disso, a arguida I..... de modo a lograr os seus 
intentos, solicitou ao arguido J....., seu irmão, que guardasse 
o restante da mobília na sua residência, sita na Rua do...., no 
Lugar da ....., freguesia de ....., área desta comarca. 
78 - Na sequência de tal solicitação, o arguido J....., 
conhecendo a proveniência ilícita daquela mobília e o 
objectivo pretendido pela arguida I....., guardou nuns anexos 
à sua residência, duas mesas de cabeceira, uma cómoda com 
moldura em castanho, um roupeiro com três portas, em 
castanho e uma cadeira almofadada, em castanho, colocando 
à sua frente uma grande quantidade de sucata, que impedia a 
sua visualização e identificação. 



Acórdãos em texto integral 
Boletim nº 23 

 
 

129

 
79 - Entre as 15h00 do dia 26 de Maio de 2003 e as 20h00 
do dia 03 de Junho de 2003, desconhecidos, entraram no 
interior da residência da irmã de AK....., de nome BB....., 
sita no Lugar da....., ....., freguesia de ....., concelho de ....., 
através da porta que previamente forçaram com a ajuda de 
uma alavanca. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- uma placa de fogão 3G1, em inox, de marca Teka, com a 
referência nº 06010002; 
- um microondas, modelo TMW 20.1 BI, de marca Teka, 
com a referência nº 06010001; 
- um dueto lava loiça eminox, de marca Teka, com a 
referência nº 06010010; 
- um forno eléctrico de encastrar, modelo HI-535 ME, em 
inox, de marca Teka, série nº 011532010000301904; 
- uma máquina de lavar loiça de encastrar, modelo DW6 60, 
de marca Teka, com a referência nº 055600203; 
- um frigorífico de encastrar, de marca Teka, modelo 
THB1350YS. 
80 - Tais objectos foram encontrados na residência de 
AX....., no dia 04 de Junho de 2003 e, posteriormente, 
entregues à irmã da ofendida AK...... 
81 - Entre a 01h00 e as 07h00 do dia 03 de Junho de 2003, o 
arguido B..... rebentou a fechadura da porta de uma oficina 
de carpintaria, através da extracção do respectivo canhão, 
sita em ....., freguesia de ....., concelho de ....., pertencente a 
BC...... 
Após tal suceder, entrou no interior da oficina, tendo daí 
retirado e levado consigo os seguintes objectos: 
- uma serra para meia esquadria, de marca ELEKTRA, 
modelo KGS300, com o valor de €600,00; 
- uma rebarbadora, de marca DW AL T , com o valor de 
€200,00; 
- uma lixadeira, de marca VIRUTEXAF, com o valor de 
€450,00; 
- um exaustor de gaveta, com o valor de €124,00; 
- um berbequim, com o valor de €155,00;  
- um berbequim de aparafusar, com o valor de €100,00; 
- um telemóvel, de marca Nokia, com o cartão do nº 
938614128, no valor de €100,00. 
82 - Os referidos objectos, à excepção do berbequim, foram 
recuperados no próprio dia 03 de Junho, pelas 07h00, na 
residência do arguido B....., concretamente no interior do 
veículo de mercadorias, de marca Toyota, modelo Hiace, 
com a matrícula ..-..-UP, aí estacionado e a ele pertencente, 
sendo depois entregues ao ofendido. 
83 - Entre a 01h00 e as 07h00 do dia 03 de Junho de 2003, o 
arguido B..... rebentou a c fechadura da porta das instalações 
de uma central betuminosa, pertencente à sociedade BD....., 
Lda, sita no Lugar do...., ...., freguesia de ....., concelho de 
...... 
Após entrar no interior dessas instalações retirou e levou 
consigo os seguintes objectos: 
- uma rebarbadeira, de marca DW ALT, com o valor de 
€150,00; 
- uma rebarbadeira, de marca Black & Decker, com o valor 
de €60,00; 
- uma máquina de soldar, com o valor de €300,00; 
- um geribaldo, com o valor de €75,00; 
- três caixas de ferramenta, com o valor total de €500,00; 
- um jogo de abrir rosca, com o valor de €200,00; 
- um cofre, com o valor de €150,00; 
- um kit de lavagem de peças, com o valor de €50,00; 
- cem metros de cabo 4x4 VV, com o valor de €180,00; 
- cem metros de cabo 4x2,5 VV, com o valor de €125,00; 
- cem metros de cabo 5x4 FVV, com o valor de €220,00; 
- cem metros de cabo 4x4 FVV, com o valor de €180,00; 
- um projector, com o valor de €190,00; 
- uma pistola bomba gasóleo, com o valor de €200,00. 
84 - Os referidos objectos foram recuperados no próprio dia 
03 de Junho, pelas 07h00, no interior do veículo de 
mercadorias, de marca Toyota, modelo Hiace, com a 
matrícula ..-..-UP, pertencente ao arguido B..... e que se 
encontrava estacionada na sua residência, sendo 

posteriormente entregues a BE....., sócio gerente da 
sociedade BD....., Lda. 
85 - Na noite do dia 02 para o dia 03 de Junho de 2003, o 
arguido B..... introduziu-se no interior da residência de 
BF....., que nessa data se encontrava emigrado na Suíça, sita 
na E.N. nº .., em ...., freguesia de ....., concelho de ....., após 
ter partido as portadas em madeira de uma das janelas com 
uma alavanca. 
Daí retirou e levou consigo um frigorífico novo, ainda 
embalado, da marca Teka e um banco de cozinha, em 
madeira castanha, com tampo de abrir . 
86 - Esses objectos foram recuperados no próprio dia 03 de 
Junho, pelas 07h00, no interior do veículo de mercadorias, 
de marca Toyota, modelo Hiace, com a matricula ..-..-UP, 
pertencente ao arguido B..... e estacionada na sua residência, 
sendo posteriormente entregues a BF...... 
87 - Em data não concretamente apurada, mas entre 
Fevereiro e Março de 2003, o arguido D..... adquiriu ao 
arguido B....., por troca por uma moto4, quatro pneus, de 
marca Pirelli, modelo 6000 e quatro jantes, em cromado, da 
marca Mercedes. 
88 - Tais jantes foram encontradas na sua posse, no dia 03 
de Junho de 2003, sendo posteriormente entregues a BG....., 
na posse de quem se encontrava o veículo com a matrícula 
..-..-NQ, de onde foram retirados os pneus e jantes, quando 
este estava estacionado na garagem do edifício, sito na 
Rua...., ..... 
89 - No dia 03 de Junho de 2003, foi encontrado na posse do 
arguido F..... um computador portátil, de marca Olivetti, 
pentium 2 90, com sistema operativo Window's 98, versão 
italiana, que comprara ao arguido B..... e que, 
posteriormente, foi entregue a BH....., a quem esse 
computador havia sido retirado do interior da sua residência, 
sita na Rua de....., ...... 
90 - No dia 03 de Junho de 2003, cerca das 07h00, o arguido 
L..... tinha no interior do seu veículo automóvel, com a 
matrícula ..-..-AF, que se encontrava estacionado à porta da 
sua residência, uma carabina de marca MANU-ARM, com 
cano e coronha cortados, calibre 14mm e trinta e dois 
cartuxos de 14mm. 
91 - O arguido L..... tinha a referida arma em seu poder sem 
que a tivesse manifestado ou registado e sem possuir licença 
válida para uso e porte de arma de caça. 
92 - No dia 03 de Junho de 2003, cerca das 07h00, o arguido 
B..... tinha no interior do seu veículo automóvel, com a 
matrícula ..-..-UP, que se encontrava estacionado à porta da 
sua residência, uma pistola de marca Rhoner Sportwaffen 
GMBH, modelo 15, calibre 8mm, com o respectivo 
carregador e sete munições 6,35mm por detonar, tendo a 
mesma sido adaptada de 8mm para 6,35mm. 
93 - O arguido tinha a dita pistola em seu poder sem que a 
tivesse manifestado ou registado e sem possuir licença de 
uso e porte de arma de defesa. 
94 - No dia 03 de Junho de 2003, cerca das 07h00, o arguido 
F..... tinha no interior da sua residência as seguintes armas: 
- uma espingarda caçadeira, de canos sobrepostos, com 
guarda mão e coronha em madeira, número de série 
X02305, modelo IJ-27-E; 
- uma espingarda caçadeira, de canos laterais, sem número 
de série, de marca ilegível; 
- uma caçadeira, de marca Baikal, com o nº de série 34226, 
com coronha e guarda mão em madeira; 
- uma carabina de precisão, sem qualquer referência. 
95 - O arguido tinha as referidas armas em seu poder sem 
que as tivesse manifestado ou registado e sem possuir 
licença válida para uso e porte de armas de caça. 
96 - Para se deslocar aos locais e transportar os objectos 
referidos em 81º, 83° e 85°, o arguido B..... fez sempre uso 
da viatura ligeira de mercadorias, com a matrícula ..-..-UP , 
que adquiriu a 14 de Março de 2003, em regime de locação 
financeira. 
97 - Os objectos supra descritos e retirados pelo arguido 
B..... do interior daqueles locais eram sempre transportados 
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para a sua residência, também habitada pela arguida I....., 
sua mulher . 
98 - O arguido B..... contactava pessoal e telefonicamente os 
demais arguidos, a quem exibia os objectos, sendo a maior 
parte das vezes em sua casa, onde os vendia, chegando a 
arguida I....., a atender, também, as chamadas telefónicas 
feitas pelos outros arguidos e destinadas ao seu marido, 
conhecendo bem o objectivo e o conteúdo das mesmas. 
99 - O arguido B..... praticou os factos supra descritos 
sistemática e reiteradamente, desde pelo menos o mês de 
Agosto de 2002 a Junho de 2003, altura em que foi detido, e 
durante todo esse período o arguido, com o rendimento 
assim obtido, também satisfazia as suas necessidades 
quotidianas mais elementares, assim como do seu agregado 
familiar. 
100 - O arguido B..... agiu sempre deliberada e 
conscientemente e na vez referida em 45º em comunhão de 
esforços e intentos e na sequência de um plano previamente 
delineado com o arguido C....., tendo sempre o propósito de 
se apropriar dos objectos supra referidos, que se 
encontravam nos locais aludidos, bem sabendo que tais 
coisas não lhe pertenciam e que agia contra a vontade dos 
legítimos proprietários: 
101 - Os arguidos B..... e mulher I..... agiram deliberada e 
conscientemente, sabendo da proveniência ilícita dos 
objectos que detinham na sua posse ou que já tinham 
vendido a outros co-arguidos e pretendendo obter vantagem 
patrimonial a que sabiam não ter direito. 
102 - Ao agir do modo supra descrito, o arguido J..... fê-lo 
de forma livre e consciente, bem sabendo que as peças de 
mobiliário que escondeu, a pedido da arguida I....., sua irmã, 
não pertenciam a esta e que desse modo estava a impedir 
que viessem a ser descobertas e restituídas aos seus 
legítimos proprietários, mantendo-se assim na posse da sua 
irmã. 
103 - O arguido C..... agiu deliberada e conscientemente, em 
comunhão de esforços e intentos, na sequência de um plano 
previamente delineado com o arguido B....., com o propósito 
de se apropriar dos objectos supra descritos, que se 
encontravam no local acima referenciado, bem sabendo que 
tais coisas não lhe pertenciam e que agia contra a vontade 
dos legítimos proprietários. 
104 - Os arguidos C....., D....., E....., F....., G..... e H..... 
agiram do modo descrito com conhecimento da 
proveniência dos bens por si adquiridos, bem sabendo que 
os mesmos não eram pertença de quem lhos vendeu (caso 
dos arguidos F..... e D.....) e que tinham por eles sido 
retirados aos legítimos proprietários sem autorização e 
conhecimento destes. 
105 - Pretenderam, com a actuação descrita, obter vantagem 
patrimonial a que sabiam não ter direito. 
106 - Os arguidos B....., F..... e L..... agiram livres e 
conscientes ao terem nas suas posses as referidas armas, 
bem sabendo que para tal seria necessário obter uma licença, 
assim como manifestá-las e registá-las, mas mesmo assim 
não se abstiveram de praticar esses actos. 
107 - Todos os arguidos sabiam que as suas condutas eram 
proibidas e punidas pela lei criminal. 
108 - O demandante civil R....., durante o tempo em que 
esteve sem a motoserra, teve de cortar lenha do seu pinhal, 
para seu aquecimento no Inverno, recorrendo a uma serra 
manual, fazendo, por isso, maior esforço para obter os 
mesmos resultados também sentiu desgosto ao ver o seu 
barracão violado, o qual construíra com muito sacrifício e 
que preservava e estimava; gastou €34, com deslocações de 
taxi à GNR e €60, com o arranjo da fechadura. 
109 - Os telefones subtraídos à demandante civil C.M. de 
..... valiam, no total, € 299,28 - valendo os recuperados € 
99,76 - o aparelho de telecópia valia € 748,20, a central 
telefónica valia € 997,60 e o esquentador valia € 299,28, 
equipamento que fazia parte do contrato de empreitada 
designado “Construção do Jardim de Infância de.....”, cuja 
adjudicatária foi “BI....., Lda”. 

110 - Os bens subtraídos ao demandante civil AG....., 
tinham um valor total de € 1.500,00. 

* 
O arguido B..... tem dois filhos menores e uma empresa, em 
nome individual, de corte de calçado (trabalho prestado em 
casa, sem assalariados) auferindo, em tal actividade cerca de 
400 cts/mês; do seu CRC constam condenações por 
falsificação, furto qualificado e detenção ilegal de arma. 
O arguido C....., tem duas filhas menores e aufere, como 
operador fabril € 455,55/mês; do seu CRC constam 
condenações por atentado ao pudor, extorsão, furto 
qualificado e falsificação. 
O arguido D....., tem cinco filhos, dois deles menores, a 
cargo da mãe, aufere 100 cts/mês, como chapeiro e negoceia 
em carros no stand da filha; do seu CRC não constam 
condenações; é pessoa respeitadora, respeitada e estimada 
por todos quantos o conhecem 
O arguido E....., tem um filho menor, ganha € 600,00, como 
químico e é primário. 
O arguido F....., tem 3 filhos, um deles menor, aufere € 
750,00/mês, como picheleiro, a esposa é doméstica, é pessoa 
respeitadora, humilde, trabalhadora, de modesta condição 
social, estimado, respeitado, por todos que o conhecem; é 
motorista nos bombeiros,- socorrista na Cruz Vermelha 
portuguesa e primário; a caçadeira Baikal é propriedade de 
BJ....., cunhado do arguido F....., encontrando a mesma 
devidamente manifestada e registada e detida pelo arguido 
para lhe ser feita uma limpeza. 
O arguido G....., tem um filho menor, aufere € 500,00/mês, 
como mecânico é pessoa respeitadora e respeitada entre a 
vizinhança e demais conhecidos; quando os agentes lhe 
perguntaram se tinha comprado algo ao arguido B..... 
respondeu que sim, levou-os até aos objectos e transportou-
os na sua carrinha até ao local indicado pela GNR; é 
primário. 
O arguido H....., aufere 100cts/mês, como sucateiro, é 
pessoa de humilde condição social, compra, muitas vezes, 
ferro e alumínio, ao quilo, encontrando-se misturadas 
diversas peças ou máquinas usadas que ainda se podem 
aproveitar e fazer USO, tem as coisas ao ar livre e á vista do 
público, os carros velhos, com as jantes, são, muitas vezes, 
oferecidos, porque as pessoas querem é que alguém se 
encarregue de os arrumar e carregar e o arguido vende para 
reciclar e aproveita as peças que são vendáveis; é primário. 
A arguida I....., mulher do arguido B..... e mãe dos seus 
filhos, aufere € 1.500,00, como cortadora de calçado, 
actividade que exercia com o marido, até à detenção deste e, 
presentemente, sozinha; é primária. 
O arguido J....., tem dois filhos menores, aufere €575,00, 
como metalúrgico e é primário. 
O arguido L....., tem um filho menor, aufere €435,00/mês, 
como metalúrgico e é primário. 
 
Considerou-se Unão provadoU que: 
1º - Na madrugada do dia 29 para 30 de Agosto de 2002, o 
arguido B..... rebentou a porta de uma obra em construção, 
sita em ....., freguesia de ....., concelho de ....., e daí retirou e 
levou consigo os referidos objectos, pertencentes a M...... 
A rebarbadora com disco de diamante tinha o valor de 
€6350,00; 
2 - Logo que conseguiu obter aqueles bens, o arguido B..... 
vendeu ao arguido H..... uma rebarbadora com disco de 
diamante, de marca Bosch, de cor azul, ao arguido E..... um 
conjunto completo de casa de banho, de marca Cife, com os 
respectivos acessórios, um sifão de banca de cozinha, sem 
marca, uma misturadora de cozinha, de marca Cifal, uma 
máquina de azulejos, com caixa, de marca Ryobi, que 
continha também no seu interior uma fita de medição de 
pedreiro, um berbequim pneumático, de marca Bosch, e ao 
arguido F..... uma serra vertical eléctrica, de marca Ryobi. 
3 - Os objectos supra referidos foram vendidos pelo arguido 
B..... aos arguidos H....., E..... e F....., por um valor 
certamente muito inferior ao real. 
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4 - Na madrugada do dia 29 para 30 de Agosto de 2002, o 
arguido B..... rebentou a fechadura da porta do Jardim de 
Infância de....., que ainda se encontrava em construção, sito 
entre ..... e ....., freguesia de....., concelho de ....., e daí 
retirou e levou consigo os referidos objectos, pertencentes à 
Câmara Municipal de ...... 
5 - O arguido B....., vendeu ao arguido E....., por preço 
certamente inferior ao seu valor real, um telefone, com a 
marca Tatung, mod. TT 2303. 
6 - Entre as 20h00 do dia 05 de Novembro de 2002 e as 
07h00 do dia seguinte, o arguido B..... entrou no interior da 
garagem da residência pertencente a P....., sita na Rua do....., 
Lugar de....., freguesia de ....., concelho de ....., através do 
portão, de que rebentou previamente o canhão da fechadura. 
Daí retirou e levou consigo os supra referidos objectos. 
7 - O arguido B..... vendeu, de seguida, por um montante 
certamente inferior ao do valor real dos mesmos, o gerador e 
a extensão de fio ao arguido F..... e a rebarbadora ao arguido 
E...... 
8 - Na noite do dia 11 para o dia 12 de Novembro de 2002, 
no Lugar de...., freguesia de...., concelho de ....., o arguido 
B..... entrou no interior de um barracão de arrumos, 
pertencente a R....., tendo previamente arrancado a 
fechadura da porta de entrada. Daí retirou e levou consigo o 
supra referido objecto que vendeu, de imediato, por 
montante certamente inferior ao do valor real, ao arguido 
E...... 
11 - Devido ao rebentamento da fechadura da dita porta, o 
arguido B..... causou estragos e, consequentemente, 
prejuízos ao ofendido R....., no valor de €60,00. 
12 - Na madrugada do dia 19 para 20 de Dezembro de 2002, 
o arguido B..... deslocou-se a uma pedreira, sita em ....., 
freguesia de ....., concelho de ..... e cortou o aloquete que 
fechava uma caixa metálica que aí se encontrava, 
pertencente à sociedade S....., Lda. Do interior dessa mesma 
caixa retirou e levou consigo os supra referidos objectos. 
13 - Desses objectos o arguido B..... guardou na sua 
residência uma chave de roquete, uma tesoura de cortar 
arame, de cor vermelha, um martelo, de marca Dewalt e um 
nível da marca Wurth. 
14 - Os berbequins referidos em 13º e 14º, dos factos 
provados e a máquina de lavar a pressão Karcher,720MX, 
faziam parte dos objectos subtraídos no furto referido em 
12° dos factos provados. 
15 - Esses objectos foram vendidos aos referidos arguidos 
por montante que, certamente, terá sido muito inferior ao 
seu valor real. 
16 - Na madrugada do dia 28 para 29 de Dezembro de 2002, 
o arguido B..... entrou nas instalações da empresa U....., sitas 
em ....., ....., através da porta de entrada do escritório, cuja 
fechadura previamente rebentou. Daí retirou e levou consigo 
os supra referidos objectos. Neste assalto foram subtraídos: 
- um berbequim, de marca Dewalt, modelo DW512, com o 
valor de €102,56; 
- uma seringa de valvolina 113910, com o valor de €14,03; 
- um alicate de rebites, com o valor de €12,57; 
- um jogo de cabos de bateria, no valor de E58,15; 
- um maçarico de soldar, com o valor de €17,45; 
- um jogo de chaves 3/4 pastorino, com o valor de €241,91; 
- um carregador de bateria para berbequim, com o valor de 
€54,57; 
- uma cinta de apertar segmentos, com o valor de €20,32; 
- um gerador eléctrico S.P .S. 16 Kw, com o valor de 
€882,87; 
- uma motoserra , de marca oleo-mac, modelo 962, com o 
valor de €396,73; 
- um computador NTID650, com impressora BJC6500, com 
o valor de €1 588,43; 
- um scanner Mustek Scannerpress A3SP, no valor de 
€209,82; 
- uma fonte A.P.C. SU700 INET, com o valor de €312,53; 
- um frigorífico, de marca Indesit, de 1901, com o valor de 
€209,49; 

- um conjunto de chaves Torx interior, com o valor de 
€200,33; 
- um aparelho de fax/fotocopiador, deficejet, com o valor de 
€634,01. 
17 - Na madrugada do dia 28 para 29 de Abril de 2003, o 
arguido B..... entrou nas instalações da empresa U....., sitas 
em ....., ....., através da porta que previamente forçou e 
rebentou. Daí retirou e levou consigo os supra referidos 
objectos. 
18 - Dos restantes objectos, o arguido B..... vendeu ao 
arguido F....., os a seguir descritos: 
- uma motoserra, de marca Husqvarna, modelo 268; 
- uma máquina de vergar tubos, eléctrica, de marca 
Rothember, tipo Robend 3000; 
- uma mala de plástico, de cor branca, com a inscrição 
Bosch, contendo no interior um martelo, com a marca 
Dewalt, modelo DW545 e dois ponteiros; 
- uma caixa vermelha, contendo no interior um berbequim 
sem fios, com a marca Hilti, modelo TE6A, com bateria, um 
carregador, três brocas e uma caixa em plástico com dez 
brocas; 
- um martelo com a marca Hiatchi, modelo H60MA, com 
ponteira; 
- uma pistola de ar comprimido com mangueira cor de 
laranja; 
- um projector grande; 
- três holofotes médios; 
- uma pistola de pintura com depósito; 
19 - O arguido B..... vendeu, também desses objectos, ao 
arguido E....., os seguintes: 
- uma bomba de água, marca Oliju, com manómetro, de cor 
verde; 
- uma caixa de cor vermelha, com um conjunto de seis peças 
para abrir roscas, de marca Rothenberger; 
- uma mala, de marca Dewalt, contendo do seu interior um 
berbequim, de marca Dewalt, modelo DWJ66-QS, nove 
brocas, um ponteiro, uma cabeça suplente e uma chave de 
aperto; 
- um carregador de bateria, de marca Einhel, modelo EGS 
180, com acessórios; 
- uma caixa de ferramentas em chapa vermelha, com 
diversas ferramentas no interior; 
- uma pistola de ar comprimido, com manómetro e 
mangueira. 
20 - O arguido B..... vendeu, ainda desses objectos, ao 
arguido H..... uma rebarbadora, de marca Dewalt e um 
berbequim pneumático, em cor de alumínio, sem marca e ao 
arguido G..... uma máquina de lavar com pressão, de marca 
Faip, um aspirador industrial, de marca Tron Professional, 
de cor vermelha e inox, com acessórios. 
21 - Todos esses objectos foram vendidos aos referidos 
arguidos por montantes certamente muito inferiores aos dos 
seus valores reais. 
22 - Em dia não apurado do mês de Dezembro de 2002, o 
arguido B..... introduziu-se no interior das instalações da 
Escola EB...., em ....., através da porta de que previamente 
retirou o canhão da fechadura, tendo daí retirado e levado 
consigo um computador, com a marca Compaq e o nº de 
série 8122JRY 800 e uma impressora, de marca Lexmarc, 
modelo Z42. 
23 - O arguido F....., adquiriu ao arguido B....., o 
computador e impressora por preço certamente muito 
inferior ao seu valor real. 
24 - Na noite do dia 09 para o dia 10 de Janeiro de 2003, no 
lugar de....., freguesia de....., concelho de ....., o arguido 
B..... entrou no interior da garagem da residência 
pertencente e Z....., que ainda se encontrava em construção e 
não continha qualquer porta colocada. Daí retirou e levou 
consigo um projector grande com fio, no valor de €25,00 e 
uma extensão de fio com cor preta e setenta metros de 
comprimento, no valor de €40,00, ambos pertencentes à 
ofendida Z..... e ainda um misturador eléctrico de marca 
Rubimix 10, com o valor de €210,00, um misturador de 
cimento cola, modelo M-120, com o valor de fl9,45 e uma 
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rebarbadora, de marca Dewalt, modelo GWS 7-115, com o 
valor de fl05,00, pertencentes à sociedade A Construtora de 
O....., Lda, que andava a efectuar os acabamentos da referida 
residência. 
25 - O arguido B..... vendeu ao arguido F..... a rebarbadora 
de marca Dewalt, por preço seguramente inferior ao 
respectivo valor real; o arguido B..... vendeu ao arguido 
H....., por preço inferior ao real, a máquina misturadora de 
cimento, com a marca Rubimix, sendo Lda. 
27 - Em data não concretamente apurada, mas certamente 
entre os dias 23 e 26 de Janeiro de 2003, o arguido B..... 
rebentou a porta da residência de Y....., nessa altura 
emigrado na Suíça, sita no lugar de ....., freguesia de ....., 
concelho de ....., e daí retirou e levou consigo os supra 
referidos objectos. 
28 - Desses objectos, o arguido B..... vendeu ao arguido 
E....., por preço certamente inferior ao respectivo valor real, 
o forno da marca Teka, com o nº de série 
0714002470200292, a placa da marca Fagor, com o nº de 
série 020901302 e o frigorifico da marca Teka, com o 
código 200230313550320820570301. 
29 - Em data não concretamente apurada, mas seguramente 
antes do dia 16 de Fevereiro de 2003, o arguido B..... entrou 
no interior da residência de AB....., que estava emigrado na 
Suíça, sita no Lugar de....., freguesia de ....., concelho de ....., 
através da porta cuja fechadura previamente rebentou e daí 
retirou e levou consigo os supra referidos objectos. 
30 - Desses objectos, o arguido B..... vendeu a máquina de 
lavar roupa ao arguido E....., por montante certamente muito 
inferior ao seu valor real.. 
31 - Na madrugada do dia 25 para o dia 26 de Fevereiro de 
2003, o arguido B..... dirigiu-se a uma casa de habitação, 
pertencente a AD....., que se encontrava em fase de 
acabamento da respectiva construção e se situa na 
Urbanização....., em ....., em ...... 
32 - Aí entrou através de uma janela existente na parte 
traseira do respectivo rés-do-chão, tendo previamente 
partido os vidros e a persiana. 
Do interior dessa residência retirou e apropriou-se dos supra 
referidos objectos: 
33 - Na posse de tais objectos, o arguido B..... vendeu, por 
um preço certamente muito inferior ao valor real, ao arguido 
C..... o forno, de marca Brandt. 
34 - Na madrugada do dia 13 para 14 de Março de 2003, o 
arguido B..... rebentou a porta de um contentor, pertencente 
à sociedade AE....., Lda, que estava instalado em ..... e era 
utilizado para guardar ferramentas. Daí retirou e levou 
consigo os supra referidos objectos. 
35 - Entre as 15h00 do dia 17 de Março de 2003 e as 15h00 
do dia seguinte, o arguido B..... entrou no interior de um 
barracão de arrumos, pertencente a AG....., sito na Quinta 
da....., em ......, na freguesia de ....., concelho de ....., através 
da porta, de que extraiu previamente o canhão da fechadura. 
Daí retirou e levou consigo os supra referidos objectos. 
36 - Dos referidos objectos, o arguido B..... vendeu ao 
arguido H....., por preço certamente muito inferior ao valor 
real, uma caixa com cinco cortinas, de marca Velux, modelo 
DKL C04 1100. 
37 - Na madrugada dos dias 18 para 19 de Março de 2003 e 
05 para 06 de Abril de 2003, o arguido B..... entrou numa 
oficina pertencente a AH....., sita no Lugar do....., freguesia 
de ....., concelho de ....., através da porta da entrada que 
previamente forçou e rebentou. Daí retirou e levou consigo 
os supra referidos objectos. 
38 - O arguido B..... vendeu, por montante certamente muito 
inferior ao seu valor real, ao arguido F..... um rádio 
retransmissor, de marca Motorola, modelo GM 900 e uma 
pistola de pintura com depósito e ao arguido E..... os 
seguintes: 
- um compressor, de marca Einhell, de 100 litros, modelo 
CMR-2SOI-100; 
- onze tubos de mastique, da marca Wurth; 
- uma pistola de pintura, com depósito; 
- uma pistola de ar, de cor cinzenta; 

- oito chaves de fendas; 
- um alicate de pressão; 
- seis chaves de bocas; 
- um alicate universal; 
- um alicate de pontas; 
- uma chave de roquete, marca Beta. 
39 - Na noite de 10 para 11 de Abril de 2003, o arguido 
B..... rebentou a fechadura da porta da garagem pertencente 
a AI....., sita no Lugar de ..... de ....., freguesia de ....., 
concelho de ..... e introduziu-se no seu interior. Daí retirou e 
levou consigo os supra referidos objectos. 
40 - Na noite do dia 10 para 11 de Abril de 2003, os 
arguidos B..... e C....., de comum acordo e após um plano 
previamente delineado, entraram no interior de um barracão, 
sito no Lugar da ....., na freguesia de ....., concelho de ....., 
pertencente a AJ...... Daí retiraram e levaram os supra 
referidos objectos. 
41 - Na noite do dia 16 para o dia 17 de Abril de 2003, o 
arguido B..... entrou no interior das instalações da Junta de 
Freguesia de ....., no concelho de ....., através da porta 
principal de entrada, cuja fechadura previamente rebentou. 
Daí retirou e levou consigo os supra referidos objectos, 
pertencentes ao Grupo de Cantares de...... 
42 - Em consequência do rebentamento da fechadura da 
porta principal da Junta de Freguesia e de duas das 
interiores, assim como do cofre, o arguido B..... causou 
estragos no valor de €400,00. , 
43 - O arguido B....., por preço seguramente inferior ao real, 
vendeu a concertina Hohner e vendeu o violino ao arguido 
C...... 
44 - Na noite do dia 24 para o dia 25 de Abril de 2003, o 
arguido B..... entrou no interior das instalações do campo de 
tiro do Clube de caçadores de ....., sito no Monte de ....., 
freguesia e concelho de ..... através de uma das portas, de 
que rebentou previamente o canhão da fechadura. Daí 
retirou e levou consigo os supra referidos objectos: 
45 - Na posse de tais objectos, o arguido B..... contactou o 
arguido H..... e vendeu-lhe o referido gerador e dois dos 
projectores, por um preço não apurado, mas certamente 
muito inferior ao real. 
46 - Na noite do dia 05 para o dia 06 de Maio de 2003, o 
arguido B..... entrou no interior do armazém da sociedade 
AO....., Lda, de que é gerente AP....., sito no Lugar do ....., 
freguesia de ....., concelho de ....., através da porta, de que 
previamente extraiu o canhão da fechadura. Daí retirou e 
levou consigo os supra referidos objectos. 
47 - O arguido B..... vendeu o martelo demolidor por preço 
certamente inferior ao valor real dos mesmos e mais vendeu 
ao arguido F..... os seguintes objectos: 
- um martelo electromagnético, de marca Dewalt, modelo 
DW566; 
- um conjunto de rebites com alicate, de marca Zebra; 
- uma máquina de furar, de cor vermelha, com caixa 
vermelha. 
48 - O arguido B..... vendeu ao arguido D..... por preço 
certamente inferior ao respectivo valor real, o televisor com 
ecrã gigante, de marca Thomson. 
49 - Na madrugada do dia 09 para 10 de Maio de 2003, o 
arguido B..... entrou no interior do armazém da empresa 
AR....., Lda, sito em ....., freguesia de ....., concelho de ....., 
através da porta, de que previamente rebentou o canhão da 
fechadura. Daí retirou e levou consigo os supra referidos 
objectos. 
50 - Dos referidos objectos, o arguido B..... vendeu, por um 
preço certamente inferior ao valor real, ao arguido H..... a 
rebarbadeira, de marca Dewalt, modelo DW 852-QS, e ao 
arguido D..... um CPU, sem marca ou outra inscrição, com 
leitor de CD da marca LG 52x, um monitor da Marca 
Samtron, dois cabos de ligação, duas colunas da marca Spire 
e um rato. 
51 - Na noite de 12 para 13 de Maio de 2003, o arguido 
B..... rebentou o cadeado que fechava um contentor 
pertencente à sociedade AT....., colocado junto às obras que 
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decorriam no IP3, em ....., ....., ..... e entrou no seu interior. 
Daí retirou e levou consigo os supra referidos objectos. 
52 - Parte desses objectos foram, em seguida, vendidos pelo 
arguido B..... ao arguido H....., por montante certamente 
muito inferior ao seu valor real. 
53 - Entre as 10h00 do dia 19 e as 11h00 do dia 20 de Maio 
de 2003, o arguido B....., de comum acordo e na sequência 
de um plano previamente delineado com o arguido C....., 
entrou no interior da residência de AV....., daí retirando e 
levando os supra referidos sofá grande e dois pequenos, em 
couro, de cor castanha. 
54 - Os referidos sofás foram seguidamente vendidos pelos 
arguidos B..... e C..... a AX...... 
55 - Entre as 17h00 do dia 19 e as 09h00 do dia 21 de Maio 
de 2003, o arguido B..... entrou numa oficina pertencente a 
AW....., sita no Lugar do ....., ....., na freguesia de Rua, 
concelho de ....., através de uma das janelas, cujas grades e 
vidros previamente rebentou e partiu. Daí retirou e levou 
consigo os supra referidos objectos, causando, nas grades e 
vidros da janela, por onde entrou na oficina, prejuízos ao 
ofendido AW....., no valor de €130,00 e vendendo o 
berbequim, de marca Bosch e a rebarbadeira, sem marca, de 
cor verde e preta, sem disco, ao arguido E...... 
56 - O carro tipo mão foi vendido ao arguido F..... por 
montante certamente muito inferior ao seu valor real. 
57 - Em data não concretamente apurada, mas seguramente 
entre os dias 25 de Maio e 01 de Junho de 2003, o arguido 
B..... entrou no interior da residência de AZ....., que se 
encontrava nessa altura emigrado na Suíça, sita no Lugar 
da....., freguesia de ....., concelho de ....., através da porta 
cuja fechadura previamente rebentou com a ajuda de uma 
alavanca. Daí retirou e levou consigo os supra referido 
objectos. 
58 - Desses objectos, o arguido B..... vendeu a máquina de 
lavar roupa e a máquina de circular, de marca Blak Decker 
ao arguido H....., por um montante certamente muito inferior 
ao seu valor real. 
59 - Entre as 15h30 do dia 29 e as 13h15 do dia 30 de Maio 
de 2003, o arguido B..... entrou no interior da garagem de 
AY....., sita na Estrada de....., ....., Freguesia de....., concelho 
de ....., através do portão, cujo canhão da fechadura 
previamente extraiu. Daí retirou e levou consigo uma 
mobília de quarto completa, em castanho, com o valor de € 
2.000,00. 
60 - Entre as 15h00 do dia 26 de Maio de 2003 e as 20h00 
do dia 03 de Junho de 2003, os arguidos B..... e C....., na 
sequência de um plano previamente acordado, entraram no 
interior da residência de AK....., sita no Lugar da....., ....., 
freguesia de ....., concelho de ....., através da porta que 
previamente forçaram com a ajuda de uma alavanca. Daí 
retirou e levou consigo os supra referidos objectos. 
61 - Na posse de tais objectos, o arguido B..... contactou de 
imediato AX....., a quem lhos vendeu. 
62 - O arguido D..... adquiriu a indivíduo, cuja identidade 
não foi possível apurar, e por montante não concretizado, 
mas certamente inferior ao seu valor real, quatro pneus, de 
marca Pirelli, modelo 6000 e quatro jantes, em cromado, da 
marca Mercedes. 
63 - Em data não apurada, mas posterior ao mês de Março 
de 2003, o arguido B..... adquiriu a um indivíduo, cuja 
identidade não foi possível apurar, e por montante não 
concretizado, mas certamente inferior ao seu valor real, um 
computador portátil, de marca Olivetti, pentium 290, com 
sistema operativo Window's 98, versão italiana. O preço 
porque o vendeu, depois ao arguido F..... era, certamente, 
muito inferior ao valor real. 
64 - O arguido B..... vendia os referidos objectos na 
presença da arguida I...... 
65 - A arguida I..... agiu também deliberada e 
conscientemente em conjugação de esforços e identidade de 
fins, com o propósito de se apropriar dos objectos que o 
arguido B..... retirou do interior dos locais referidos em 
45,55 e 81 a 86. 

66 - O rendimento auferido pela arguida I.....é insuficiente 
face aos compromissos assumidos pelo seu casal, liquidando 
vários empréstimos; é intenção do arguido B..... acompanhar 
o crescimento dos seus filhos, no estrito cumprimento da 
Lei; o arguido B..... executa trabalho no E.P. e, entre 
Agosto/02 e Junho/03, não exerceu actividade remunerada; 
a arguida I..... é pessoa respeitadora, de modesta condição 
social, nunca tendo revelado desenquadramento social, é 
estimada e respeitada por todos quantos a conhecem e 
auxilia os seus pais, de saúde débil. 
67 - O arguido L..... é pessoa pacata, honesta, de humilde 
condição social e bem integrada socialmente. 
68 - Os objectos encontrados na posse do arguido F....., com 
excepção daqueles que comprou ao arguido B....., foram 
adquiridos pelo arguido F..... em diversos estabelecimentos 
que se dedicam ao comércio deste tipo de bens, ao longo dos 
anos, nomeadamente um gerador e adquiriu o radio 
transmissor há mais de 10 anos, utilizando-o, até há cerca de 
7 anos, como radioamador que era. 
 
UFUNDAMENTAÇÃO 
 
UI - O recurso intercalar do arguido BU..... (fls. 3687) 
 
1 – UA nulidade, por falta de fundamentação, dos despachos 
que ordenaram as escutasU 

Nos termos do art. 97 nº 4 do CPP “os actos decisórios são 
sempre fundamentados, devendo ser especificados os 
motivos de facto e de direito da decisão”. 
Mas nem sempre a falta de fundamentação tem como 
consequência a nulidade da decisão, arguida pelo recorrente. 
Vejamos: 
O art. 118 nº 1 do CPP determina que a violação ou a 
inobservância das disposições da lei do processo penal só 
determina a nulidade do acto quando esta for expressamente 
cominada na lei. 
Não havendo norma que, genericamente, determine a 
nulidade dos actos decisórios não fundamentados (cfr. arts. 
119 e 120 do CPP), estes só serão nulos nos casos em que a 
lei o diga expressamente, como acontece em relação à 
sentença – arts. 374 e 379 nº 1 do CPP. Nos demais casos, a 
falta de fundamentação constitui irregularidade, submetida 
ao regime do art. 123 do CPP – v. Maia Gonçalves, em 
anotação ao art. 97 do CPP. 
Não tendo o recorrente arguido a invalidade do acto no 
prazo de três dias a contar do conhecimento da 
irregularidade, requerendo que o sr. juiz concretizasse as 
razões de direito e de facto que fundamentavam a sua 
decisão, sempre estaria sanada a irregularidade. 
2 – UA natureza da nulidade prevista no art. 189 do CPPU. 
Dispõe a norma deste artigo que “todos os requisitos e 
condições referidos no art. 187 e 188 (que regulam a 
admissibilidade e as formalidades das operações das 
escutas) são estabelecidos sob pena de UnulidadeU. 
Tem-se discutido sobre a natureza desta nulidade. 
A decisão recorrida, seguindo a orientação da generalidade 
dos comentadores, entendeu tratar-se de uma simples 
nulidade processual, sujeita ao regime geral das nulidades 
dos arts. 118 e ss do CPP. Não sendo legalmente qualificada 
como «nulidade insanável», e não tendo sido arguida no 
prazo legal, teria ficado sanada. Neste sentido, Simas Santos 
e Leal Henriques, ed. 1999 e Maia Gonçalves, ed. de 1999, 
em anotação ao artigo em causa. Estes anotadores ressalvam 
a hipótese de nem sequer ter existido ordem ou autorização 
do juiz para as escutas, caso em que existiria uma nulidade 
insanável. 
Argumenta o recorrente que o art. 189 do CPP estabelece 
uma verdadeira proibição de prova, pois de outra forma 
seria dificilmente explicável o nº 3 do art. 118 do CPP, 
segundo a qual “as disposições do presente capítulo (que 
trata das nulidades) não prejudicam as normas deste Código 
relativas a proibições de prova”. 
Afigura-se que há que distinguir os casos em que as escutas 
são efectuadas sem a prévia autorização de um juiz, 
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daqueles em que, obtida a autorização, não foram 
observadas todas as formalidades prescritas na lei para o 
procedimento. 
No primeiro caso, está-se perante prova proibida, 
enquadrável na previsão do art. 126 nº 3 do CPP, que dispõe 
que, ressalvados os casos previstos na lei, são igualmente 
nulas as provas obtidas mediante intromissão nas 
telecomunicações. Aliás, sob pena de quebra da unidade da 
ordem jurídica, não pode a acção penal valer-se de uma 
prova obtida através de um comportamento que, em si, é 
criminoso – cfr. art. 192 nº 1 al. a) do Cod. Penal. 
É diferente o caso da não observância dos formalismos das 
escutas. 
Aqui, tal como referem os anotadores referidos, estamos 
perante nulidades sanáveis. Estas são aquelas que, 
importando embora uma violação da lei do processo penal, 
não têm a ver com a estrutura essencial do processo penal. O 
legislador, por razões que se prendem com os interesses 
públicos da economia processual, da segurança e certeza 
jurídicas, optou pelo princípio da conservação dos actos 
imperfeitos, segundo o qual se “atribui precariamente ao 
acto inválido os mesmos efeitos do acto válido. Para que 
cesse tal estado de precariedade importa a declaração de 
invalidade ou que essa invalidade seja sanada, o que 
importará a eliminação ex tunc dos efeitos precários ou a sua 
normalização – sempre ex tunc – destes efeitos” – cfr. 
Germano Marques da Silva, Processo Penal, tomo II, pag. 
71 – no sentido indicado, v. também ac. STJ de 17-1-01 CJ 
stj, tomo I, pag. 210. 
E não se argumente em sentido contrário, como parece 
entender o recorrente, que estando em causa direitos 
fundamentais, a arguição da nulidade não se compadece 
com a fixação de um prazo para o efeito. Pense-se no caso 
do direito ao recurso (art. 32 nº 1 da CRP). 
Há outros valores a preservar, igualmente relevantes, como 
a estabilidade e lealdade processuais. A aceitar-se 
entendimento diferente, poderia o arguido aguardar, sempre, 
até ao trânsito em julgado, a melhor oportunidade para a 
dedução da nulidade, recusando uma prova que até aí, tudo 
dava a entender, aceitava e contraditava. Isso poderia 
transformar a administração da justiça numa mera 
encenação, inutilizando muito trabalho empenhado dos 
vários sujeitos processuais e impedindo que as decisões 
judiciais que se debruçam sobre a globalidade da prova, 
nomeadamente a instrutória e a final, pudessem decidir 
sobre um quadro de prova estabilizado. 
O ac. 411/02 do Tribunal Constitucional considerou que 
“independentemente de se considerar que o prazo geral de 
10 dias não é exíguo, ou que o art. 32 nº 8 da Constituição 
não impõe a insanabilidade das nulidades que prevê, a 
verdade é que não se encontra qualquer justificação para 
uma menor severidade no tratamento das nulidades 
decorrentes da violação do formalismo na realização de 
escutas telefónicas efectuadas no inquérito relativamente às 
demais nulidades respeitantes ao inquérito e referenciadas 
no art. 120 nº 3 al. c) do CPP”. 
Ou seja, entendendo-se, como se entende, que está em causa 
uma nulidade sanável, o prazo para a arguição da nulidade 
era o da abertura da instrução, o que o recorrente não fez – o 
recorrente foi notificado da acusação em 4-12-03 (fls. 3188) 
e só arguiu a nulidade em 8-3-04. 
Só mais uma nota: alega o recorrente que a sua actual 
advogada só no dia 4-3-04 (juntou o substabelecimento de 
fls. 3437 em 2-3-04) teve acesso aos autos, tendo arguido as 
nulidades logo no dia 8-304. Mas a junção de um 
substabelecimento não faz renascer os prazos já esgotados – 
aquando da acusação, o recorrente tinha advogado, o qual 
foi notificado desta peça processual por carta de 2-12-03 
(fls. 3.039). Indicando-se na acusação como prova as 
“intercepções telefónicas dos vols. II e IV”, não pode 
proceder a alegação de que só em Março se teve 
conhecimento das escutas. 
Estando sanadas as eventuais nulidades, ficam prejudicadas 
as demais questões suscitadas no recurso. 

UII – Os recursos do acórdão final 
 
UA - O recurso do arguido BU..... 
1 - UA impugnação da matéria de factoU. 
a) os assaltos à carpintaria de BC....., às instalações da 
sociedade BD..... e à residência de BF..... 
Este arguido não impugna, nos termos previstos no art. 412 
nºs 3 e 4 do CPP, que os assaltos foram feitos e que dos 
locais indicados foram tirados os objectos indicados no 
acórdão recorrido. 
A sua argumentação centra-se na alegação de que o facto de 
a maioria dos objectos furtados ter sido encontrada na sua 
residência, no interior de um veículo a si pertencente, não 
permite a conclusão de que ele foi o autor dos furtos. 
Por regra, afigura-se correcta a asserção de que não é 
possível afirmar, com o grau de certeza exigido em processo 
penal para uma condenação, que quem for encontrado na 
posse de um objecto que se prova ter sido furtado, foi o 
autor da subtracção. 
Como bem diz o recorrente isso pode apenas indiciar a 
existência de um crime de receptação. 
Mas a situação em apreço é diferente, pois estamos perante 
um lapso de tempo muito curto. 
Dois dos assaltos ocorreram entre a 1 e as 7 da manhã do dia 
3 de Junho de 2003 e o outro na mesma noite (embora sem 
concretização de horas) – são também factos que não foram 
impugnados. 
Logo às 7 horas o grosso do produto dos furtos foi 
encontrado na casa deste recorrente, situada em ....., dentro 
do seu veículo de carga. 
Os furtos não ocorreram todos no mesmo local, mas em três 
freguesias distintas dos concelhos de ..... e ...... 
Dizem-nos as regras da experiência que os assaltos, as 
deslocações entre os locais e, finalmente, o regresso a casa, 
foi algo que teve que durar horas. 
Tudo isso leva à conclusão de que o recorrente praticou os 
assaltos. Poderá, eventualmente, não ter sido o único autor, 
já que alguns (muito poucos) objectos não foram 
encontrados na sua posse, mas isso em nada diminui a 
gravidade do comportamento. A hipótese de receptação é de 
afastar, pois os objectos ainda estavam no veículo em que 
foram transportados. Se o recorrente os tivesse adquirido aos 
autores dos furtos, então o normal é que tivessem sido 
arrumados em alguma dependência da habitação, como 
acontecia em relação a outros possuídos por ele na mesma 
ocasião e que levaram à sua condenação como receptador. 
Diz também o recorrente que foram entregues ao ofendido 
BE..... objectos que o Tribunal não considerou terem sido 
furtados, mas isso é irrelevante para o caso, podendo apenas 
significar um lapso de alguém que entregou bens a quem 
não era o dono. Para configurar a responsabilidade do 
recorrente apenas há que considerar os bens que o tribunal 
considerou terem sido por apropriados pelo arguido e não o 
destino dado a bens cuja subtracção não lhe foi imputada na 
sentença. 
Alega ainda o recorrente que não lhe foram apreendidos 
todos os bens que o colectivo considerou terem sido 
furtados. 
Como já se referiu a larga maioria dos objectos foram 
apreendidos na sua posse. 
Nenhuma contradição existe, porque várias hipóteses ficam 
em aberto: o arguido não ter actuado só (tendo outros levado 
os objectos em falta), ou ter-se desfeito, por não lhe 
interessarem, ou perdido, alguns dos objectos. Formada a 
convicção de que este arguido participou no assalto, não 
podia deixar de lhe ser imputada a subtracção de todos os 
bens que se provou terem sido furtados. 
Como quer que seja, o tribunal julgou segundo a sua livre 
convicção, em obediência ao que lhe é imposto pelo art. 127 
do CPP. Não se demonstrando que as conclusões a que 
chegou contendem com as regras da experiência, nenhuma 
censura há a fazer, nesta parte, aos factos provados. 
b) O assalto ao barracão de AL..... – facto nº 45 
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Invoca o recorrente a falta de «exame crítico das provas»: 
este destina-se, conjuntamente com a documentação das 
declarações prestadas na audiência, a permitir, às partes e ao 
tribunal de recurso, o controlo da decisão da matéria de 
facto. A nulidade em causa só ocorre quando não existir o 
exame crítico das provas e não também quando forem 
incorrectas ou passíveis de censura as conclusões a que o 
tribunal a quo chegou. 
O que constituiria nulidade seria a «falta» da indicação 
dessas razões. 
Por outro lado, o exame crítico da prova não implica a 
transcrição da prova produzida. Necessário é que seja 
possível perceber como é que, de acordo com as regras da 
experiência comum e da lógica, se formou a convicção do 
tribunal, num sentido e não noutro. 
Lendo-se o acórdão resulta evidente que a convicção do 
tribunal, de que os autores deste furto foram o recorrente 
B..... e o co-arguido C....., fundamentou-se na conjugação do 
conteúdo das intercepções telefónicas e nas apreensões, em 
casa do C....., de uma panela de alumínio que tinha contido 
os salpicões no azeite (estava vazia) e, na casa do recorrente 
B....., de dois presuntos e de um balde com asa, contendo 
dez salpicões em azeite. 
Saber se estes elementos permitem a conclusão a que o 
colectivo chegou, não é questão de falta de fundamentação 
do acórdão, mas de procedência da impugnação da matéria 
de facto, de que se passará a tratar. 
Face ao que acima se decidiu quanto à nulidade das escutas, 
está prejudicada a questão de saber se o tribunal as podia 
usar para a prova deste furto. 
O furto ocorreu na noite do dia 10 para 11 de Abril de 2003. 
No mesmo dia 11 de Abril, entre as 13H49M54S e as 
13H51M34S estes dois arguidos estabeleceram dois 
contactos telefónicos em que falaram em “pendurar as 
violas” (que o tribunal obviamente entendeu como se 
referindo aos presuntos) e na prova de diversos fumeiros 
como chouriços, salpicões e presuntos (vol. IV, fls. 380 e 
381). 
Estas conversas conjugadas com as apreensões levou o 
colectivo à convicção sobre a autoria do furto e não se vê 
que tal conclusão colida com as regras da experiência. Pelo 
contrário, e colocando ainda a hipótese de receptação, esta é 
de excluir, porque em casa do recorrente foi encontrado o 
recipiente vazio onde estavam os salpicões quando foram 
furtados. O normal era o «comprador» dos salpicões não ter 
interesse na panela. 
Improcede, pois, o recurso, nesta parte. 
c) O assalto à residência de AQ..... (facto nº 55) 
A prova de que o recorrente foi o autor deste furto 
fundamentou-se no documento de fls. 2120, que contém 
uma «informação» do Gabinete de Polícia Técnica da 
Polícia Judiciária, nos termos da qual os “três vestígios 
digitais que assentavam na parte interna dos estores da 
janela arrombada se identificam com os dactilogramas 
correspondentes aos dedos indicador, médio e anelar da 
mão direita do indivíduo identificado como B.....”. 
Naquela «informação» refere-se que oportunamente será 
enviada a respectiva informação pericial. 
Alega o recorrente que os resultados dos exames 
dactiloscópicos só oferecem plena garantia desde que esta 
evidenciem a existência de um determinado número de 
pontos característicos iguais pela forma ou posição. A 
«informação» referida nada diz sobre este aspecto, pelo que 
não podia ter sido levada em consideração para sustentar a 
prova da autoria deste crime. 
Tem razão. 
O juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova 
pericial presume-se subtraído à livre apreciação do julgador 
(art. 163 nº 1 do CPP). Mas não estão os sujeitos processuais 
impedidos de apontar erros ou deficiências à perícia, 
provocando que o tribunal convoque os peritos para mais 
esclarecimentos ou ordene a realização de nova perícia a 
cargo de outros peritos. Para isso, “as respostas e 

conclusões (dos peritos) têm de ser devidamente 
fundamentadas” (art. 157 nº 1 do CPP). 
A «informação» que acima se transcreveu, apenas indica 
uma conclusão, mas, não fazendo a demonstração de como 
chegou à certeza que afirma, não é passível de qualquer 
juízo crítico, de concordância ou divergência (cfr. art. 163 nº 
2 do CPP). Não pode ser considerada «prova pericial», por 
não atender aos requisitos apontados. 
Aliás, o art. 157 nº 4 do CPP prevê expressamente o caso em 
apreço: “se o conhecimento dos resultados da perícia não 
for indispensável para o juízo sobre a acusação ou sobre a 
pronúncia, pode a autoridade judiciária autorizar que o 
relatório seja Uapresentado até à abertura da audiênciaU”. 
Para sustentar a acusação, esta não está impedida de obter 
um juízo preliminar e perfunctório dos peritos, mas esse 
juízo só pode ser usado no julgamento, com a força de prova 
pericial, se for concretizado num relatório, devidamente 
fundamentado, conforme previsto na norma já referida do 
art. 157 nº 1 do CPP. 
Ora, o relatório do Gabinete de Polícia Técnica da PJ não foi 
apresentado até à abertura da audiência, nem até ao acórdão, 
pelo que a «informação» em causa não podia ser 
considerada pelo colectivo em termos de ser decisiva para a 
prova dos factos. 
Tem, pois, de se considerar «não provado» que este 
recorrente praticou o facto do ponto nº 55, o que importa a 
UabsolviçãoU quanto ao crime respectivo. 
Só mais uma nota: 
Os recursos visam apenas modificar as decisões recorridas e 
não criar novas decisões sobre matérias ou questões novas 
que não foram, nem podiam ter sido, suscitadas ou 
conhecidas pelo tribunal recorrido. É pacífica a 
jurisprudência no sentido de que “a missão do tribunal de 
recurso é a de apreciar se uma questão decidida pelo 
tribunal de que se recorreu foi bem ou mal decidida e 
extrair daí as consequências atinentes; o tribunal de 
recurso não pode pronunciar-se sobre questão nova, salvo 
se isso for cometido oficiosamente pela lei” - por todos, acs. 
STJ de 6-2-87 e de 3-10-89, BMJs 364/714 e 390/408. 
Em sede de recurso sobre a matéria de facto, a Relação 
apenas pode emitir um juízo sobre a decisão do tribunal de 
primeira instância, considerando a prova que perante ele foi 
produzida. Se a Relação considerasse, como pretende o 
magistrado do MP na sua resposta, elementos juntos aos 
autos após o julgamento, estaria a proferir uma decisão nova 
com base em elemento de prova inexistente aquando do 
julgamento. Não estaria a formular um juízo sobre a justeza 
da decisão recorrida, mas a indicar qual teria sido a decisão 
correcta se tivesse sido outra a prova produzida. Em todo o 
caso, violaria o art. 335 nº 1 do CPP nos termos do qual 
“não valem (...) quaisquer provas que não tiverem sido 
produzidas ou examinadas em audiência”. 
2 – UO crime de detenção ilegal de arma de defesaU p. e p. 
pelo art. 6 da Lei 22/97 de 27-6. 
Alega o recorrente que não pode ser condenado pelo crime 
do art. 6 nº 1 da Lei 22/97, porque “nenhuma arma foi 
apreendida que pudesse ser manifestada ou registada, ou 
que fosse propícia à obtenção de licença”. 
Consta dos pontos nºs 92 e 93 que “no dia 03 de Junho de 
2003, cerca das 07h00, o arguido B..... tinha no interior do 
seu veículo automóvel, com a matrícula ..-..-UP, que se 
encontrava estacionado à porta da sua residência, uma 
pistola de marca Rhoner Sportwaffen GMBH, modelo 15, 
calibre 8mm, com o respectivo carregador e sete munições 
6,35mm por detonar, tendo a mesma sido adaptada de 8mm 
para 6,35mm. O arguido tinha a dita pistola em seu poder 
sem que a tivesse manifestado ou registado e sem possuir 
licença de uso e porte de arma de defesa”. 
O art. 1 nº 1 da Lei 22/97 define o que são armas de defesa, 
tendo em consideração três variáveis: a natureza da arma 
(pistola ou revólver), o calibre e o comprimento do cano. 
Na definição do que é uma «arma de defesa» nenhuma 
referência é feita à possibilidade de poder ser legalizada. O 
que caracteriza as «armas de defesa» é a sua menor 
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capacidade letal, quando comparadas com outras de maior 
calibre ou eficácia. São de «defesa» todas as armas que 
cabem nas quatro alíneas daquele nº 1, independentemente 
de poderem ser, ou não, legalizadas.  
A arma detida pelo recorrente cabe na previsão da norma do 
art. 1 nº 1 al. b) da Lei 22/97, porque era uma pistola 
adaptada para disparar munições de calibre 6,35mm 
A sua detenção pelo arguido integra o crime por que foi 
condenado, quer porque a arma não estava manifestada nem 
registada, quer porque ele não tinha licença para o uso deste 
tipo de arma. Considerar, como parece pretender o 
recorrente, que só comete o crime em apreço quem detiver 
armas de defesa «legalizáveis», alem de contrariar a letra da 
lei, seria dar tratamento mais favorável a um caso em que é 
manifestamente maior o grau de violação dos valores 
tutelados. 
3 - UA pena pelo crime de detenção de arma 
Reclama este arguido a aplicação de uma simples pena de 
multa. 
Mas as finalidades da punição, entre as quais ressaltam as de 
prevenção especial e de prevenção geral positiva, impedem 
a aplicação de pena não privativa da liberdade, pois ficou 
provado (facto nº 110) que este arguido já sofreu 
condenações por falsificação, furto qualificado e detenção 
de arma proibida. 
Acresce que a final, no cúmulo jurídico, há que fixar uma 
Upena únicaU, que tenha em consideração, Uem conjuntoU, todos 
os factos e a personalidade do agente – art. 77 nº 1 do Cod. 
Penal. Isso só se consegue plenamente com penas da mesma 
espécie. 
Diz também o recorrente que a pena de 10 meses de prisão é 
«exagerada». Mas não explica porquê, sendo que alegar não 
é só afirmar que se discorda da decisão recorrida, mas sim 
atacá-la, especificando não só os pontos em que se discorda 
dela, mas também as razões concretas de tal discordância. 
Como referem Simas Santos e Leal Henriques em Recursos 
em Processo Penal, pag. 47, “Os recursos concebidos como 
remédios jurídicos (...) não visam unicamente a obtenção de 
uma melhor justiça, tendo o recorrente que indicar UexpressaU 
e UprecisamenteU, na motivação, os vícios da decisão 
recorrida, que se traduzirão em error in procedendo ou in 
judicando”. 
Tem, pois, de ser concedido provimento parcial a este 
recurso. 
4 – UA pena única 
Face à absolvição pelo crime de furto em causa no ponto nº 
U1 al. c)U, pelo qual este recorrente tinha sido condenado na 
pena de 2 anos e 6 meses de prisão, impõe-se determinar a 
pena única resultante do cúmulo jurídico das demais penas 
parcelares. 
O art. 77 do Cód. Penal fornece um critério especial para a 
fixação concreta da pena em caso de concurso, para além 
das exigências gerais de culpa e prevenção: devem ser 
considerados em conjunto os factos e a personalidade do 
agente. 
Os «factos» indicam-nos a gravidade do ilícito global 
perpetrado. 
Na avaliação da «personalidade» do agente relevará, 
sobretudo, a questão de saber se o conjunto dos factos é 
reconduzível a uma tendência (ou eventualmente mesmo a 
uma carreira) criminosa, ou tão só a uma 
pluriocasionalidade que não radica na personalidade: No 
primeiro caso, é cabido atribuir à pluralidade de crimes um 
efeito agravante dentro da moldura penal conjunta. 
De grande relevo será também a análise do efeito previsível 
da pena sobre o comportamento futuro do agente 
(exigências de prevenção especial de socialização) – 
Figueiredo Dias, As consequências Jurídicas do Crime, 
pags. 190 e ss. 
No conjunto destas variáveis, há a realçar que estamos 
perante uma personalidade votada à prática de crimes, pois, 
como resulta do CRC e consta dos factos provados, este 
arguido já foi condenado, em penas de prisão efectiva, por 

vários crimes, nomeadamente, receptação, falsificação, furto 
qualificado e detenção ilegal de arma. 
Assim, mostra-se ajustada a pena única de 7 (sete) anos e 9 
(nove) meses de prisão. 
 
UB – O recurso do arguido J..... 
1 – UA impugnação da matéria de factoU 

Na motivação que apresentou, o recorrente parece pretender 
impugnar a decisão proferida sobre a matéria de facto. 
Mas não deu cumprimento ao disposto no art. 412 nºs 3 e 4 
do CPP. 
Vejamos: 
Dispõe o art. 412 nº 3 do CPP que quando impugne a 
matéria de facto, o recorrente deve especificar: 
a) os pontos de facto que considera incorrectamente 
julgados; 
b) as provas que impõem decisão diversa da recorrida; 
c) as provas que devem ser renovadas. 
E determina o nº 4 do mesmo artigo que “quando as provas 
tenham sido gravadas, as especificações previstas nas als. 
a) e b) do número anterior fazem-se por referência aos 
suportes técnicos, havendo lugar a transcrição. 
Comecemos por uma primeira nota: as normas dos nºs 3 e 4 
do art. 412 do CPP não referem, ao contrário do que 
acontece com a norma do nº 2, que as especificações nelas 
indicadas devem ou têm de ser feitas nas conclusões. 
O recurso tem duas partes: a «motivação», em que o 
recorrente enuncia especificadamente os seus argumentos, e 
as «conclusões», onde são resumidas as razões do recurso – 
art. 412 nº 1 do CPP. 
O normal é que aquelas especificações sejam feitas na 
motivação. A «prova» ou «não prova» de um facto pode 
resultar da conjugação e relacionamento de inúmeros meios 
de prova produzidos na audiência de julgamento. Explicar 
em que medida cada um desses elementos de prova 
contribui para a decisão que o recorrente pretende que 
relação tome quanto à matéria de facto, é claramente função 
da «motivação» e não das «conclusões» que são apenas um 
resumo de algo que pode ter tal complexidade que implique 
uma longa explanação de motivos. 
O Tribunal Constitucional vem repetidamente afirmando 
que a deficiência na formulação das conclusões (por 
prolixidade, por omissão das indicações mencionadas no art. 
412 nº 2 do CPP ou por outro motivo) não pode ter o efeito 
de levar à rejeição liminar do recurso, sem que ao recorrente 
seja facultada a oportunidade de suprir as deficiências. Se o 
recorrente na motivação expôs correctamente as suas razões, 
uma imperfeição das conclusões não pode ter um efeito 
cominatório irremediavelmente preclusivo do recurso, sob 
pena de violação do direito ao recurso consagrado no art. 32 
nº 1 da CRP. 
É apenas esse o alcance do acórdão do Tribunal 
Constitucional nº 320/02 do Tribunal Constitucional de 9-7-
02, DR –Iª-A Série de 7-10-02. Nele foi declarada “com 
força obrigatória geral a inconstitucionalidade, por 
violação do art. 32 nº 1 da CRP, da norma constante do art. 
412 nº 2 do CPP (e não, também, dos nºs 3 e 4), 
interpretada no sentido de que a falta de indicação, Unas 
conclusões da motivaçãoU, de qualquer das menções 
contidas nas suas als. 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”. 
Não se conhecem decisões similares quando as deficiências 
do recurso residem na própria motivação. 
Pelo contrário, escreveu-se no ac. do TC 259/02 de 18-6-02, 
publicado no DR – IIª Série de 13-12-02 que o que aquele 
tribunal considerou, em várias decisões, constitucionalmente 
desconforme foi “a rejeição de um recurso (portanto sem 
prévio convite ao aperfeiçoamento) quando as conclusões 
da motivação faltassem, fossem em grande número ou 
ocupando muitas páginas, nelas se cumprisse 
deficientemente certos ónus ou não se procedesse a certas 
especificações, mas não chegou a afirmar-se, por exemplo, 
o direito do arguido a apresentar uma segunda motivação 
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de recurso, quando na primeira não tivesse indicado os 
fundamentos do recurso, ou a completar a primeira, caso 
nesta não tivesse indicado todos os seus possíveis 
fundamentos”. 
E o mesmo acórdão acaba por afirmar que a existência de 
um despacho de aperfeiçoamento quando o vício seja da 
própria motivação “equivaleria, no fundo, à concessão de 
novo prazo para recorrer, que não pode considerar-se no 
próprio direito ao recurso”. 
Não há, pois, fundamento para convidar este recorrente a 
aperfeiçoar a sua motivação. 
Não tendo ele feito na motivação as especificações aludidas, 
improcederia sempre a impugnação da matéria de facto. 
Ainda assim, dir-se-à o seguinte: 
O essencial da argumentação do recorrente está na alegação 
de que não foi feita prova de que o recorrente UsabiaU da 
proveniência ilícita dos objectos que guardou. 
São factos do foro psicológico, quase sempre 
indemonstráveis de forma naturalística, mas a que o tribunal 
pode chegar, através de outros que com eles normalmente se 
ligam. Se a decisão do tribunal estiver de acordo com as 
regras da experiência, então a Relação não pode censurá-la. 
Note-se que na já citada norma do art. 412 nº 3 al. b) do CPP 
a lei refere «as provas que UimpõemU decisão diversa da 
recorrida» e não as que «permitiriam» decisão diversa. É 
que afigura-se indubitável que há casos em que, face à prova 
produzida, as regras da experiência permitem ou não 
colidem com mais do que uma solução. Se a decisão do 
julgador, devidamente fundamentada, for uma das soluções 
plausíveis segundo as regras da experiência, ela será 
inatacável, já que foi proferida em obediência à lei que 
UimpõeU que ele julgue de acordo com a sua livre convicção – 
art. 127 do CPP. 
No caso do recorrente ficou provado (factos 77 e 78) que “a 
arguida I..... de modo a lograr os seus intentos, solicitou ao 
arguido J....., seu irmão, que guardasse o restante da 
mobília na sua residência, sita na Rua do....., no Lugar 
da....., freguesia de....., área desta comarca. Na sequência 
de tal solicitação, o arguido J....., conhecendo a 
proveniência ilícita daquela mobília e o objectivo 
pretendido pela arguida I....., guardou nuns anexos à sua 
residência, duas mesas de cabeceira, uma cómoda com 
moldura em castanho, um roupeiro com três portas, em 
castanho e uma cadeira almofadada, em castanho, 
Ucolocando à sua frente uma grande quantidade de sucata, 
que impedia a sua visualização e identificaçãoU. 
Este comportamento é compatível com a decisão do tribunal 
sobre o conhecimento por parte do recorrente dos bens que 
recebera. 
Mantém-se, pois, inalterada a matéria de facto fixada quanto 
a este recorrente. 
2 - UA pena concretaU 

O crime de auxílio material p. e p. pelo art. 232 do Cód. 
Penal é punível com pena de prisão de 10 dias a 2 anos ou 
multa de 30 a 240 dias. 
Dispõe o art. 70 do Cód. Penal que nestes casos o tribunal 
deverá dar preferência à pena não privativa da liberdade 
sempre que esta realizar de forma adequada e suficiente as 
finalidades da punição. 
Quando existem penas alternativas ou de substituição, a 
escolha pela pena de prisão ou pela pena de multa é algo que 
não tem directamente a ver com o grau de culpa, mas com as 
finalidades da punição. “Quer dizer, a escolha entre a pena 
de prisão e a alternativa ou de substituição depende 
unicamente de considerações de prevenção geral e especial” 
- Maia Gonçalves em anotação ao art. 70 do Cód. Penal. 
No caso destes autos, não tendo o arguido antecedentes 
criminais e resumindo-se o seu comportamento a um só acto 
criminoso, mostrava-se correcta a opção pela simples pena 
de multa. 
Há, assim, que fixar a pena de multa. 
“No procedimento para a determinação concreta da pena 
segundo o sistema dos dias-de-multa, o primeiro acto do juiz 
visa fixar, dentro dos limites legais, o número de dias de 

multa, em função dos critérios gerais de determinação 
concreta (medida) da pena”. (...) Significa isto “que a 
fixação concreta do número de dias de multa ocorre em 
função da culpa do agente e das exigências de prevenção, 
nos termos do art. 71 nº 1 concretizadas no nº 2 do mesmo 
preceito”. 
Nos termos do art. 40 nº 2 do Cód. Penal, em caso algum a 
pena pode ultrapassar a medida da culpa. 
O grau de culpa é médio, pois o juízo de censura de que o 
recorrente é passível é similar à generalidade dos casos em 
que estão em causa comportamentos semelhantes. 
O grau da ilicitude, aferido pelo valor provável dos bens 
guardados – algumas peças de uma mobília de quarto já 
usada – é pouco elevado. Também inferiores à média são as 
exigências de prevenção, dada a já referida inexistência de 
antecedentes criminais. 
Mostra-se ajustada uma pena de multa sensivelmente abaixo 
do meio da moldura penal, isto é, 75 dias. 
Quanto à taxa da multa: 
“O segundo acto do juiz na determinação da pena segundo o 
sistema dos dias-de-multa visa fixar, dentro dos limites 
legais, o quantitativo de cada dia de multa em função da 
situação económica e financeira do condenado e dos seus 
encargos pessoais”- Figueiredo Dias, As Consequências 
Jurídicas do Crime, págs. 127 e 128. 
Com isto (art. 47 nº 2 do Cód. Penal), o legislador visou dar 
realização, também quanto à pena pecuniária, ao princípio 
da igualdade de ónus e de sacrifícios – ob. cit. pág. 128.  
Na fixação do montante da multa ter-se-à ainda em 
consideração que esta não é uma pena «menor», devendo, 
antes, representar para o delinquente um sofrimento análogo 
ao da prisão correspondente, embora dentro de condições 
mais humanas. “É indispensável que a aplicação da pena de 
multa não represente uma forma disfarçada de absolvição 
ou o UErsatzU de uma dispensa ou isenção de pena que se não 
teve a coragem de proferir, impondo-se, pelo contrário, que 
a aplicação da multa represente, em cada caso, uma 
censura suficiente do facto e simultaneamente uma garantia 
para a comunidade da validade e vigência da norma 
violada” – ac. R.C de 5-4-00, CJ tomo II, pág. 61. 
Ponderando os referidos critérios, os montantes próximos do 
limite mínimo só são aplicáveis às pessoas que vivam no 
limiar da pobreza ou abaixo dele. Salvo nos casos de 
situações de miséria, não pode a multa ser fixada em 
montante tão próximo do limite mínimo que a faça perder a 
sua eficácia penal. 
Exercendo o recorrente a profissão de metalúrgico, a taxa de 
€ 4 diários é adequada. 
 
UC – O recurso do arguido H..... 
A motivação deste recurso contém contradições internas. 
Começa por declarar que “o presente recurso circunscreve-
se à qualificação jurídica dos factos imputados ao arguido, 
Utendo em conta os factos provados no acórdãoU, os quais no 
seu entender não preenchem o tipo do crime previsto no art. 
231 do Cód. Penal”. 
No entanto, ao longo da motivação, alega factos que não 
constam do acórdão, ou que são incompatíveis com factos 
dados como provados. 
É o caso, por exemplo, quando alega que “muitos bens 
foram adquiridos ao quilo e misturados com sucata”; que 
não sabe com clareza a quem comprou os bens que foram 
apreendidos”; que apenas se provou que detinha alguns 
objectos que foram furtados (...) não se tendo “feito prova 
como os mesmos vieram à sua posse, por que valor ou por 
intermédio de quem”; e que “em momento algum teia 
adquirido tais bens se tivesse conhecimento da proveniência 
ilícita dos mesmos”. 
Porém, no pontos nºs 104 e 105 dos «factos provados» 
expressamente se consignou que este arguido (e outros) 
“agiram do modo Udescrito com conhecimento da 
proveniência dos bens por si adquiridosU, bem sabendo que 
os mesmos não eram pertença de quem lhos vendeu (caso 
dos arguidos F..... e D.....) e Uque tinham por eles sido 
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retirados aos legítimos proprietáriosU sem autorização e 
conhecimento destes. Pretenderam, com a actuação 
descrita, obter vantagem patrimonial a que sabiam não ter 
direito”. E no ponto nº 107 considerou-se provado que sabia 
que as suas condutas eram proibidas e punidas pela lei 
criminal. Estamos perante uma conclusão plausível, a que o 
colectivo chegou na sua livre convicção (art. 127 do CPP), 
dado o número de objectos em causa e o facto de serem 
provenientes de vários furtos. 
O recorrente não alega no sentido de convencer de que os 
factos provados não integram o crime por que foi 
condenado, mas, antes, argumenta que se fossem outros os 
factos devia ser absolvido ou condenado por uma receptação 
negligente. 
Talvez a sua intenção fosse impugnar a matéria de facto e 
não a que declarou no início da motivação, de restringir o 
recurso à «qualificação jurídica», Mas, nesse caso, a 
motivação padece das mesmas insuficiências das apontadas 
no ponto nº 1 do recurso do arguido J...... Remete-se para o 
que aí se escreveu sobre os requisitos da motivação em caso 
de impugnação da matéria de facto. 
Finalmente, invoca o recorrente a existência dos vícios dos 
arts. 410 nº 2 als. a) e c) do CPP – insuficiência para a 
decisão da matéria de facto provada e erro notório na 
apreciação da prova. 
Mas fá-lo fora do enquadramento processual adequado. 
O fundamento a que alude a al. a) do nº 2 do art. 410 do 
CPP é a insuficiência da matéria de facto para a decisão de 
direito, que não se confunde com a insuficiência da prova 
para a decisão de facto proferida, que é coisa bem diferente. 
Este vício verifica-se quando há omissão de pronúncia pelo 
tribunal relativamente a factos alegados por algum dos 
sujeitos processuais ou resultantes da discussão da causa, 
que sejam relevantes para a decisão. Ou seja, quando o 
tribunal não dá como «provado» nem como «não provado» 
algum facto necessário para se poder formular um juízo 
seguro de condenação ou de absolvição. 
Nenhum facto é apontado pelo recorrente em relação ao qual 
houve omissão de pronúncia. 
Por sua vez, o erro notório na apreciação da prova, tal como, 
aliás, todos os vícios do art. 410 nº 2 do CPP, tem 
forçosamente que resultar do Utexto da decisão recorridaU, por 
si ou conjugada com as regras da experiência comum. 
“Trata-se de um erro de que o homem médio, suposto pelo 
legislador, facilmente se dá conta mediante a leitura da 
decisão recorrida e não com recurso a elementos a ela 
estranhos”, não sendo possível para a sua demonstração o 
recurso a quaisquer elementos que lhe sejam externos, 
designadamente declarações prestadas ou documentos juntos 
durante o inquérito, a instrução, ou até mesmo no 
julgamento – cfr. ac. STJ de 19-12-90, citado por Maia 
Gonçalves em anotação a este artigo e letra do corpo da 
norma do nº 2. “O erro notório só existe quando 
determinado facto provado é incompatível, ou 
irremediavelmente contraditório, com outro facto contido no 
texto da decisão, em termos de as conclusões desta surgirem 
como intoleravelmente ilógicas” - ac. STJ de 29-2-96, 
Revista de Ciência Criminal ano 6 pág. 55 e ss. 
Socorrendo-se a motivação, para a demonstração deste 
vício, da prova produzida no julgamento, improcede a sua 
arguição. 
Improcede este recurso. 
 
UD – O recurso do arguido G..... 
No ponto nº 17, considerou-se provado que “na madrugada 
do dia 28 para 29 de Abril de 2003, desconhecidos 
entraram nas instalações da empresa U....., sitas em ....., 
....., através da porta que previamente forçaram e 
rebentaram. 
Daí retiraram e levaram consigo os seguintes objectos: 
- uma máquina de lavar com emolador, com o valor de 
€800,00; 
- uma rebarbadora, de marca Dewalt, modelo DW852, com 
o valor de €124,70; 

- uma rebarbadora, de marca Dewalt, modelo DW819, com 
o valor de €69,00; 
- um martelo, de marca Dewalt, DW562, com o valor de 
€190,00; 
- um martelo perfurador, modelo TQLTJ2O class, com o 
valor de €2257 ,15; 
- um berbequim, de marca Dewalt, modelo DW512, com o 
valor de €102,56; 
- uma seringa de valvolina 113910, com o valor de €14,03; 
- um alicate de rebites, com o valor de €12,57; 
- um jogo de cabos de bateria, no valor de €58,15; 
- um maçarico de soldar, com o valor de €17,45; 
- um jogo de chaves 3/4 pastorino, com o valor de €241,91; 
- um carregador de bateria para berbequim, com o valor de 
€54,57; 
- uma cinta de apertar segmentos, com o valor de €20,32; 
- um gerador eléctrico S.P .S. 16 Kw, com o valor de 
€882,87; 
- uma motoserra , de marca oleo-mac, modelo 962, com o 
valor de €396,73; 
- um computador NTID650, com impressora BJC6500, com 
o valor de €1 588,43; 
- um scanner Mustek Scannerpress A3SP, no valor de 
€209;82; 
- uma fonte A.P.C. SU700 INET, com o valor de €312,53; 
- um frigorífico, de marca Indesit, de 1901, com o valor de 
€209,49; 
- um conjunto de chaves Torx interior, com o valor de 
€200,33; 
- um aparelho de fax/fotocopiador, deficejet, com o valor de 
€634,01”. 
A seguir, nos pontos 18, 19, 20 e 21, refere-se a recuperação 
de alguns desses bens. 
No que a este recorrente interessa, diz-se no ponto nº 21: 
“Na posse dos arguidos H....., foram encontrados, no dia 03 
e 04 de Junho de 2003 e, posteriormente, restituídos a X....., 
representante legal da empresa U....., os seguintes objectos: 
uma rebarbadora, de marca Dewalt e um berbequim 
pneumático, em cor de alumínio, sem marca e Una posse do 
arguido GU..... uma máquina de lavar com pressão, de marca 
Faip, um aspirador industrial, de marca Tron Professional, 
de cor vermelha e inox, com acessórios”. 
Ora, foi por deter estes dois objectos, furtados da 
Compitécnica (a máquina de lavar com pressão marca Faip e 
o aspirador industrial, de marca Tron Professional), que este 
recorrente foi condenado com receptador. 
Mas lendo-se o referido art. 17 (onde se descriminam os 
bens furtados da Compitécnica), vê-se que do rol não consta 
o furto de qualquer aspirador (industrial ou não). Por outro 
lado, no rol dos bens que o tribunal considerou terem sido 
furtados, está mencionada uma «máquina de lavar», mas os 
termos em que as duas são descritas, não permitem a 
conclusão de que se trata do mesmo objecto – uma 
caracteriza-se por ter um «emolador» e a outra por ser de 
«pressão». 
Ou seja, a aceitar-se a redacção utilizada no acórdão, num 
caso é certo que o recorrente foi condenado, como 
receptador, por deter um bem que não se provou ter sido 
furtado e, noutro, existem dúvidas sobre se se trata do 
mesmo objecto. Fica, no entanto, em aberto a hipótese de os 
bens encontrados na posse do recorrente estarem 
referenciados entre os furtados, mas com redacções 
diferentes. 
Isto importa o vício do erro notório na apreciação da prova, 
cujo alcance já acima foi explicitado na parte relativa ao 
recurso do arguido D...... É irremediavelmente contraditório 
considerar-se que alguém detém um bem furtado em 
determinado dia e local, quando, afinal, tal bem não faz 
parte do rol dos bens furtados. 
Mas os vícios não se esgotam aqui. 
Estão em causa (no máximo) dois objectos provenientes de 
um único furto. 
O colectivo deu como provado que o recorrente G..... tinha 
“conhecimento da proveniência dos bens por si adquiridos 
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(...) e que tinham sido retirados aos legítimos proprietários 
sem autorização e conhecimento destes”. 
Mas nada se diz sobre o percurso destes dois bens até 
chegarem à posse do recorrente. 
Como se pôde, então, afirmar que o recorrente sabia da 
proveniência dos bens se, por um lado, nada se esclarece 
sobre o modo como os adquiriu, e, por outro, não se 
demonstrou que eles são apenas alguns, entre muitos outros 
bens, provenientes de vários furtos? 
Não está em causa a livre convicção dos juízes (art. 127 do 
CPP). A decisão destes há-de ser sempre uma “convicção 
pessoal – até porque nela desempenham um papel de relevo 
não só a actividade puramente cognitiva mas também 
elementos racionalmente não explicáveis (v.g. a 
credibilidade que se concede a um certo meio de prova) e 
mesmo puramente emocionais” – Prof. Figueiredo Dias, 
Direito Processual Penal, vol. I, ed.1974, pág. 204. Mas há 
um «salto» no processo lógico-mental que serviu de suporte 
à decisão. O princípio da «livre apreciação da prova» não 
equivale a «prova arbitrária». A convicção do juiz não 
poderá ser puramente subjectiva, emocional e portanto 
imotivável. 
A sentença nada esclarece sobre estas questões em sede de 
decisão sobre a matéria de facto, sendo que há factos que 
têm de ser investigados, para que o quadro que dela ressalta 
não tenha as aludidas contradições e omissões. Estas últimas 
importam, também, o vício da al. a) do nº 2 do art. 410 do 
CPP. Este vício verifica-se quando há omissão de pronúncia 
pelo tribunal relativamente a factos alegados por algum dos 
sujeitos processuais ou Uresultantes da discussão da causaU, 
que sejam relevantes para a decisão. 
Verificando-se os vícios das als. a) e b) do nº 2 do art. 410 
do CPP, impõe-se o reenvio do processo para novo 
julgamento, que no caso abrangerá a totalidade do processo 
– art. 426 nº 1 do CPP. 
Conforme jurisprudência fixada pelo STJ “é oficioso, pelo 
tribunal de recurso, o conhecimento dos vícios indicados no 
art. 410 nº 2 do CPP, mesmo que o recurso se encontre 
limitado à matéria de direito” – ac. de 19-10-95, DR – Iª 
Série de 28-12-95 
O reenvio prejudica as demais questões suscitadas no 
recurso. 
O reenvio respeita apenas aos factos relevantes para à 
responsabilidade do recorrente pelo crime por que foi 
condenado. 
 
DECISÃO 
Os juízes do Tribunal da Relação do Porto: 
a) Negam provimento ao recurso intercalar do arguido B..... 
interposto a fls. 3687. 
Quanto aos recursos interpostos do acórdão final: 
b) Concedem provimento parcial ao recurso do arguido 
B....., absolvendo-o do crime de furto qualificado por que 
tinha sido condenado relativo aos factos ocorridos na 
residência de AQ...... 
Em cúmulo jurídico das demais penas parcelares 
subsistentes, vai este arguido condenado na pena única de 7 
(sete) anos e 9 (nove) meses de prisão. 
c) Concedem provimento parcial ao recurso do arguido J....., 
condenando este na pena de 75 (setenta e cinco) dias de 
multa à taxa diária de € 4 (quatro euros), por um crime de 
auxílio material p. e p. pelo art. 232 nº 1 do Cód. Penal. 
c) Negam provimento ao recurso do arguido H...... 
d) Ordenam o reenvio do processo para novo julgamento, 
limitado às questões acima concretizadas a propósito do 
recurso interposto pelo arguido G...... 
Custas pelos recorrentes B....., J..... e H....., fixando-se em 5 
UCs a taxa de justiça devida pelo primeiro, em 3 UCs a 
devida pelo segundo e em 4 UCs a devida pelo terceiro. 
Porto, 10 de Novembro de 2004 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
Cândido Amilcar Madeira Bonifácio Gouveia  
Ângelo Augusto Brandão Morais  
José Manuel Baião Papão 

17.U Sumário nº 4524 
A pena de prestação de trabalho a favor da 
comunidade só deve ser aplicada quando 
estiverem criadas as necessárias condições 
externas de apoio ao infractor e este não 
revele falta de preparação para se comportar 
licitamente. 
 
Acordam, em conferência, os juízes deste Tribunal da 
Relação: 
 
No processo sumário n.º ../.., -º Juízo Criminal da Comarca 
de....., foi condenado B....., solteiro, reformado, nascido a 
2.4.1982, em ....., ....., filho de C..... e de D....., residente na 
Rua...., ....., por autoria de um crime de condução de veículo 
sem habilitação, p. p. no art.º 3.º, n.º 1 e n.º 2 do DL n.º 
2/98, de 3/1, na pena de oito meses de prisão. 
 
Recorreu o arguido, suscitando apenas as seguintes 
questões: 
- em vez da prisão, deveria o tribunal ter optado pela 
prestação de trabalho a favor da comunidade, nos termos do 
art.º 58.º CP; 
- caso assim se não entenda, atentas a condição pessoal e 
económica e pessoal, além de confissão integral, deverá ser 
diminuída a pena concreta, tendo sido violado o art.º 71.º do 
CP. 
 
Na 1.ª instância, pronunciou-se contra o provimento do 
recurso o M.º P.º, sublinhando o número de condenações 
anteriores do arguido, enquanto o Exmo PGA junto deste 
Tribunal se reservou pronunciar-se em sede de audiência. 
Colhidos, os vistos, importa decidir. 
 
Foram as seguintes a matéria de facto apurada e 
determinação da medida da pena: 
1 - No dia 30 do mês de Abril de 2004, pelas 14.15h, na 
Rua....., ....., o arguido conduzia o veículo ligeiro de 
passageiros, matrícula EQ-..-.., marca Opel, moldelo...., 
sem possuir habilitação legal. 
2-Ao praticar os factos descritos, o arguido agiu de forma 
livre, consciente e deliberada, sabendo bem que não estava 
legalmente habilitado a conduzir na via pública veículos 
automóveis e que tal conduta era proibida e punida por lei. 
 
UMais se provou que: 
4 - O arguido aufere mensalmente a quantia de € 119,71 de 
pensão de reforma por invalidez e faz biscates para um 
sucateiro, entregando peças conduzindo veículo automóvel 
para o efeito. 
5 - Vive em casa arrendada cuja renda mensal é de €224,46, 
com uma companheira que recebe €149,64, de subsídio de 
desemprego. 
6 - A sogra ajuda-os economicamente. 
7 - Por sentença de 15.03.99, do Tribunal de Pequena 
Instância Criminal do....., o arguido foi condenado em duas 
penas de 80 dias de multa à taxa diária de Esc. 500$00, 
pela prática, em 04-03-99, do crime de condução de veículo 
automóvel sem habilitação legal, p. p. pelo artigo 3º, 1 e 2 
do Decreto Lei 2/98, de 03/01 e de um crime de posse de 
arma p.e.p. pelo artigo 6º da Lei 22/97 de 27.06. 
8 - Por sentença de 25-02-2000 do Tribunal Judicial de....., 
o arguido foi condenado na pena de 60 dias de multa à taxa 
diária de Esc. 600$00, pela prática do crime de condução 
de veículo automóvel sem habilitação legal, p. p. pelo artigo 
3º, 1 e 2 do Decreto Lei 2/98, de 03/01. 
9 - Por sentença de 13-07-2001, do Tribunal de Pequena 
Instância Criminal do...., o arguido foi condenado na pena 
de 180 dias de multa à taxa diária de Esc. 250$00, pela 
prática, em 13-07-2001, do crime de condução de veículo 
automóvel sem habilitação legal, p. p. pelo artigo 3º, 1 e 2 
do Decreto Lei 2/98, de 03/01  
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10 - Por sentença de 09-07-2002, do -º Juízo Criminal do...., 
o arguido foi condenado na pena de 200 dias de multa à 
taxa diária de €5,00, pela prática em 09-04-2001, do crime 
de condução de veículo automóvel sem habilitação legal, p. 
p. pelo artigo 3º, 1 e 2 do Decreto Lei 2/98, de 03/01. 
11 - Por sentença de 17-06-2003, do Tribunal Judicial 
da...., o arguido foi condenado na pena de seis meses de 
prisão suspensa na sua execução pelo período de dezoito 
meses pela prática, em 09-04-2002, dos crime de condução 
de veículo automóvel sem habilitação legal, p. p. pelo artigo 
3º, 1 e 2 do Decreto Lei 2/98, de 03/01. 
12 - Por sentença de 07-11-2003, do -º Juízo Criminal do...., 
o arguido foi condenado nas penas de 150 dias de prisão 
que se substituiu por igual período de multa, à taxa diária 
de €3,00, o que perfez a multa de €450,00, pela prática, em 
17-12-98 do crime de coacção , p. p. pelo artigo 154º do 
Código Penal . 
(...) 
 
DA DETERMINAÇÃO DA MEDIDA DA PENA:  
Atento o disposto no artigo 40º do Código Penal, a 
aplicação de penas e medidas de segurança visa a 
protecção dos bens jurídicos e a reintegração do agente na 
sociedade.  
Ao crime de condução de um veículo automóvel sem 
habilitação legal cabe, em abstracto, pena de prisão até 
dois anos ou multa até 240 dias. 
Em conformidade com o disposto no artigo 70º do Código 
Penal, se ao crime forem aplicáveis, em alternativa pena 
privativa e pena não privativa de liberdade, o tribunal dará 
preferência à segunda sempre que esta realizar, de forma 
adequada e suficiente as finalidades de prevenção, ou seja, 
se mostre suficiente para promover a reintegração social do 
agente e satisfaça as exigências de reprovação e de 
prevenção do crime.  
Transcorrendo os factos provados verifica-se que o arguido 
já sofreu, para além do mais, cinco condenações pela 
prática de cinco crimes de condução sem habilitação legal e 
persiste na mesma conduta criminosa.  
Inclusivamente, sendo condenado em pena de prisão 
suspensa na sua execução pelo período de dezoito meses, 
como decorre dos factos dos presentes autos, conduziu o 
veículo automóvel sem a respectiva habilitação legal, nesse 
período, revelando total indiferença à pena aplicada. 
Assim sendo, é bem de ver que nem a pena de multa nem a 
simples censura do facto e a ameaça da pena realizaram de 
forma adequada as finalidades da retribuição e de 
prevenção geral e especial que se visam com a pena. 
Não podendo fazer um juízo de prognose favorável 
relativamente ao comportamento do arguido, é forçoso 
aplicar ao arguido uma pena privativa de liberdade, ou seja 
uma pena de prisão cujo limite mínimo é de um mês e o 
limite máximo de 2 anos (cfr. 41º, nº 1, do Código Penal). 
 
A determinação concreta da pena 
A determinação da medida da pena que vai ser imposta ao 
arguido far-se-á, em obediência ao preceituado no artigo 
71º do Código Penal, em função da culpa do agentes e das 
necessidades de prevenção de futuros crimes as quais se 
mostram acentuadas na vertente da prevenção, bem como 
todas as circunstâncias que, não fazendo parte dos 
elementos essenciais da infracção, deponham a seu favor ou 
contra ele (cfr. artigo 71º do Código Penal). 
Face às considerações expostas, importa considerar: 
- o mediano grau de ilicitude dos factos, 
- o dolo, que é directo, 
- a confissão do arguido, 
- os antecedentes criminais sendo que já sofrera cinco 
condenações pela prática de cinco crimes da mesma 
natureza,  
- as acentuadas exigências de prevenção geral, tendo-se em 
atenção os elevados índices de sinistralidade rodoviária 
com que se defronta o nosso país, para que também 
contribui a condução de veículos automóveis por quem não 

está legalmente habilitado ao exercício da condução, e, ao 
nível da prevenção especial, que se apliquem penas 
adequadas e proporcionais aos ilícitos cometidos, mas 
suficientes para o arguido reflectir sobre a sua conduta 
futura, abstendo-se de actos similares aos dos autos. 
Assim ponderando todos os factores supra referidos, 
fazendo apelo a critérios de justiça, razoabilidade e 
proporcionalidade, entendo adequado a aplicação de uma 
pena de 8 (oito) meses de prisão. 
 
Fundamentação: 
 
1 - A espécie de pena. 
 
Critica o recorrente a não substituição da pena de prisão em 
que foi condenado pela de prestação de trabalho a favor da 
comunidade, alegando que as prisões são escolas do crime e 
a reclusão não é benéfica para a sua ressocialização.  
Nos termos do disposto no art.º 58.º, n.º1 do Cód. Penal, “Se 
ao agente dever ser aplicada pena de prisão em medida não 
superior a 1 ano, o tribunal substitui-a por prestação de 
trabalho a favor da comunidade sempre que concluir que por 
este meio se realizam de forma adequada e suficiente as 
finalidades da punição”.  
Como escreveu o Prof. Figueiredo Dias (“Direito Penal 
Português – As Consequências jurídicas do crime”, Notícias 
Editorial, Lisboa, 1993, pág. 378 ), pressuposto material de 
aplicação da pena de prestação de trabalho a favor da 
comunidade é, uma vez mais, que ela se revele adequada e 
suficiente à realização das finalidades da punição; que ela 
se revele, já o sabemos, susceptível de, no caso, facilitar - e, 
no limite, alcançar - a socialização do condenado, sem se 
mostrar incompatível com as exigências mínimas de 
prevenção de integração, sob a forma de tutela do 
ordenamento jurídico. 
A pena de prestação de trabalho a favor da comunidade só 
deve ser aplicada, não só quando estiverem criadas as 
necessárias condições externas de apoio social ao infractor, 
como quando este não revele ter, pelo seu comportamento 
anterior recidivo e pelas manifestações anti-sociais da sua 
conduta actual, uma nítida falta de preparação da sua 
personalidade para se comportar licitamente - Ac. RE de 
24.5.1983, CJ, VII, tomo III, pág. 337. 
Uma das finalidades da punição é justamente a prevenção 
especial – a pena tem que ser adequada a afastar o agente da 
prática de novos delitos. 
Ora vemos justamente que o arguido teve as seguintes 
condenações anteriores:  
 
7 - Por sentença de 15.03.99, do Tribunal de Pequena 
Instância Criminal do....., o arguido foi condenado em duas 
penas de 80 dias de multa à taxa diária de Esc. 500$00, 
pela prática, em 04-03-99, do crime de condução de veículo 
automóvel sem habilitação legal, p. p. pelo artigo 3º, 1 e 2 
do Decreto Lei 2/98, de 03/01 e de um crime de posse de 
arma p.e.p. pelo artigo 6º da Lei 22/97 de 27.06. 
8-Por sentença de 25-02-2000 do Tribunal Judicial de....., o 
arguido foi condenado na pena de 60 dias de multa à taxa 
diária de Esc. 600$00, pela prática do crime de condução 
de veículo automóvel sem habilitação legal, p. p. pelo artigo 
3º, 1 e 2 do Decreto Lei 2/98, de 03/01. 
9 - Por sentença de 13-07-2001, do Tribunal de Pequena 
Instância Criminal do....., o arguido foi condenado na pena 
de 180 dias de multa à taxa diária de Esc. 250$00, pela 
prática, em 13-07-2001, do crime de condução de veículo 
automóvel sem habilitação legal, p. p. pelo artigo 3º, 1 e 2 
do Decreto Lei 2/98, de 03/01  
10 - Por sentença de 09-07-2002, do 2º Juízo Criminal 
do....., o arguido foi condenado na pena de 200 dias de 
multa à taxa diária de €5,00, pela prática em 09-04-2001, 
do crime de condução de veículo automóvel sem habilitação 
legal, p. p. pelo artigo 3º, 1 e 2 do Decreto Lei 2/98, de 
03/01. 
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11 - Por sentença de 17-06-2003, do Tribunal Judicial 
da....., o arguido foi condenado na pena de seis meses de 
prisão suspensa na sua execução pelo período de dezoito 
meses pela prática, em 09-04-2002, dos crime de condução 
de veículo automóvel sem habilitação legal, p. p. pelo artigo 
3º, 1 e 2 do Decreto Lei 2/98, de 03/01. 
12 - Por sentença de 07-11-2003, do -º Juízo Criminal do...., 
o arguido foi condenado nas penas de 150 dias de prisão 
que se substituiu por igual período de multa, à taxa diária 
de €3,00, o que perfez a multa de €450,00, pela prática, em 
17-12-98 do crime de coacção , p. p. pelo artigo 154º do 
Código Penal . 
 
Este rol só por si é deveras elucidativo acerca da ineficácia 
das chamadas penas de substituição com que os tribunais 
foram contemplando o arguido em sucessivos juízos de 
prognose favoráveis. O arguido ignorou por completo tais 
advertências e só uma medida mais radical o trará de volta 
ao respeito pelo cumprimento da lei. 
Por outro lado, são igualmente pesadas, como bem salienta a 
decisão recorrida, as exigências de prevenção geral nesta 
matéria, ligadas aos nossos recordes de sinistralidade 
rodoviária. 
 
Também ficou apurado que o arguido tem uma actividade 
profissional – não está desempregado, nem se dedica à 
ociosidade. Assim, salvo o devido respeito, não se vislumbra 
que utilidade pedagógica teria a medida proposta.  
 
2 - A medida concreta da pena. 
 
Dispõe o art.º 71.º do CP, que a determinação da medida da 
pena, dentro dos limites fixados na lei, é feita em função da 
culpa do agente e exigências de prevenção, seus autênticos 
fundamentos. 
A pena em caso algum pode ultrapassar a medida da culpa – 
art.º 40.º, n.º 2 do CP. 
O modelo de determinação da medida da pena que melhor 
combina os critérios da culpa e da prevenção é, como ensina 
o Prof. Figueiredo Dias, “aquele que comete à culpa a 
função (única, mas nem por isso menos decisiva) de 
determinar o limite máximo e inultrapassável da pena; à 
prevenção geral (de integração) a função de fornecer uma 
«moldura de prevenção», cujo limite máximo é dado pela 
medida óptima de tutela dos bens jurídicos – dentro do que é 
consentido pela culpa – e cujo limite mínimo é fornecido 
pelas exigências irrenunciáveis de defesa do ordenamento 
jurídico; e à prevenção especial a função de encontrar o 
quantum exacto de pena, dento da referida «moldura de 
prevenção», que sirva melhor as exigências de socialização 
(ou, em casos particulares, de advertência ou segurança) do 
delinquente” (Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 
3, Abril- Dezembro 1993, págs. 186-187) . 
“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” (Ac. do STJ, de 
17.3.99, citado pelo acórdão do mesmo tribunal, de 14.3.01, 
CJ, Acs. do STJ, IX, tomo I, pág. 249). 
Os factos são de média gravidade. As exigências de 
prevenção geral são elevadas, correlacionadas com a 
insegurança que campeia nas vias públicas quanto à 
circulação automóvel.  
Por outro lado, como já se comentou supra, as exigências de 
prevenção especial são igualmente elevadas, em função da 
personalidade do recorrente, que mostra persistente 
resolução delituosa na matéria em apreço. 
A moldura penal oscila entre os 30 dias de prisão e os 2 
anos.  

Na decisão recorrida foram consideradas as seguintes 
circunstâncias para a fixação da pena concreta ao recorrente: 
importa considerar: 
- o mediano grau de ilicitude dos factos, 
- o dolo, que é directo, 
- a confissão do arguido, 
- os antecedentes criminais sendo que já sofrera cinco 
condenações pela prática de cinco crimes da mesma 
natureza,  
- as acentuadas exigências de prevenção geral, tendo-se em 
atenção os elevados índices de sinistralidade rodoviária 
com que se defronta o nosso país, para que também 
contribui a condução de veículos automóveis por quem não 
está legalmente habilitado ao exercício da condução, e, ao 
nível da prevenção especial, que se apliquem penas 
adequadas e proporcionais aos ilícitos cometidos, mas 
suficientes para o arguido reflectir sobre a sua conduta 
futura, abstendo-se de actos similares aos dos autos. 
 
Subscrevemos por inteiro estes considerandos, aditando só 
mais duas notas.  
Neste quadro, a comunidade de modo algum veria com bons 
olhos que fosse aplicada uma pena à arguida que rondasse o 
limite mínimo, como quatro ou cinco meses de prisão - em 
virtude dos avultados antecedentes criminais do arguido 
nesta matéria. Sabe-se que a confissão nestes casos pouco 
contributo tem para a descoberta da verdade e como 
manifestação de um arrependimento sincero. 
 
Pelo que entendemos que a pena concreta fixada pelo 
tribunal recorrido, de oito meses de prisão, sensível à 
gravidade do crime, acaba por ser aceitável em virtude dó 
necessário tempo de reflexão que há que proporcionar ao 
arguido para arrepiar caminho – já que nem a excessiva 
benevolência dos tribunais conseguiu tal. 
A pena fixada representa cerca de um terço do limite 
máximo abstracto, pelo que não se pode falar em rigor 
punitivo.  
O recorrente alega também a sua situação pessoal e 
económica. Mas não se vê, nem o recorrente aduz qualquer 
argumento, no sentido de conferir peso atenuativo da 
responsabilidade criminal do arguido a tais factores, já que 
beneficia da ajuda económica da sociedade, da família e 
ainda executa biscates, não tendo especiais encargos além 
do pagamento da renda de casa. 
 
Decisão: 
 
Em face do exposto, acordam os juízes deste Tribunal da 
Relação em rejeitar o recurso interposto por B....., por 
manifestamente improcedente - art.º 420.º, n.º 1 do CPP.  
O recorrente pagará taxa de justiça, cujo montante se fixa 
em 3 UCs e a sanção prevista no art.º 420.º, n. 4 do CPP, 
que se estipula em 3 UCs. 

* 
Porto, 17 de Novembro de 2004 
José Carlos Borges Martins 
José Manuel da Purificação Simões de Carvalho 
Maria Onélia Madaleno 
 
 
18.U Sumário nº 4529 
I – A recusa de cumprimento de uma 
deprecada para inquirição de uma 
testemunha, com fundamento na 
prescindibilidade de tal depoimento, quando 
o tribunal deprecante entende que tal 
inquirição é imprescindível, não configura 
um “conflito de competência”, mas sim um 
“impasse processual” semelhante, a resolver 
nos mesmos termos. 
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II – Só pode recusar-se o cumprimento de 
uma carta precatória, se o tribunal 
deprecado não tiver competência para o acto 
requisitado, ou se a requisição for para o acto 
que a lei proíba absolutamente (art. 184 
CPC), sendo abusiva e ilegal a apreciação 
que o Juiz deprecado faz, da 
prescindibilidade da diligência deprecada. 
 
Acordam, em conferência, no Tribunal da Relação do Porto: 
 
Nos autos de instrução nº ../.., que correm termos no -º juízo 
da comarca de Ovar, foi requerida e ali ordenada, pelo 
Senhor juiz titular, a expedição de carta precatória aos juízos 
criminais de Vila Nova de Gaia, para inquirição do Legal 
Representante do Est. B....., C....., com indicada residência 
na Rua....., ...... 
O tribunal deprecado declinou a sua competência para o 
cumprimento do deprecado, remetendo os autos ao T.I.C. do 
Porto, por o reputar competente para o efeito, de tal dando 
conhecimento ao Juízo deprecante. 
Distribuídos tais autos de carta precatória à Senhora juiz 
titular do 2ºjuízo B do T.I.C. do Porto, não foi em nenhum 
instante questionada ou recusada a competência deste 
tribunal para cumprimento do assim deprecado. 
Aceitando a competência, agendou a deprecada inquirição 
por três vezes, ordenando em duas delas a sua devolução 
sem cumprimento ao Juízo deprecante, apesar da 
injustificada não comparência da pessoa a inquirir, outras 
tantas vezes lhe sendo remetida por este a carta precatória 
com insistência no seu cumprimento.  
Agendada pela 3ª vez consecutiva a inquirição da 
testemunha e faltando esta de novo, permitiu-se a Senhora 
juiz do tribunal deprecado, devolver ao tribunal deprecante a 
aludida carta precatória sem cumprimento, nela lavrando o 
despacho seguinte, que se transcreve: 
 
«Uma vez que se mostra regularmente notificado e não 
compareceu a diligência, desde já se condena B..... na multa 
correspondente a 2 UC, nos termos dos art°s 116° e 117º, 
ambos do Código de Processo Penal.  
Com vista à liquidação das multas já aplicadas, extraia 
certidão com as peças processuais necessárias a tal fim. 

* 
Face à reiterada não comparência da testemunha, e tratando-
se de acto de instrução, fase esta facultativa e meramente 
indiciária, não se me afigura imprescindível o seu 
depoimento pelo que também não considero relevante e/ou 
necessário emitir mandados de comparência - art.°s 293°, 
nº1, a contrario, ambos do Código de Processo Penal». 

* 
Perante tão insólita recusa, o Juízo deprecante novamente 
insiste pelo cumprimento junto do tribunal deprecado, para o 
efeito lavrando o seguinte despacho, que se transcreve: 
“Fls. 416 a 484 (com especial incidência para fls. 480): 
salvo o devido respeito por quem perfilhe entendimento 
diverso, é a este Tribunal, titular do processo, e nunca ao 
deprecado, que compete decidir que diligências instrutórias 
devem ou não ser cumpridas.  
O que o Tribunal deprecado pode fazer é recusar o 
cumprimento da carta, nos casos excepcionais legalmente 
previstos.  
Não foi esse o caso.  
Destarte, não havendo sido por este Tribunal decidido dar 
sem efeito a diligência de inquirição deprecada, ao Tribunal 
deprecado apenas compete cumprir a diligencia, nada mais.  
Se para tanto houver que emitir os competentes mandados 
de detenção para comparência, como sublinháramos nos 
nossos despachos de 18.09.2003 e 16.12.2003, pois que 
sejam eles emitidos.  
Face ao exposto, e dando conhecimento a todos os sujeitos 
processuais do teor de fls. 449, 450, 458, 460, 474, 480, 481 

e do presente despacho (a título de esclarecimento para a 
delonga processual já verificada), determina-se o 
desentranhamento do expediente da carta precatória em 
apreço, com cópia do presente despacho, e a sua remessa ao 
Tribunal deprecado, para integral cumprimento nos termos 
que haviam sido deprecados”.  

* 
Não obstante a manifesta justeza do insistentemente 
solicitado, permitiu-se o tribunal deprecado, decisivamente, 
recusar o deprecado, nos termos do despacho que 
seguidamente se transcreve: 
«No nosso despacho de fls.480 de 04/05/04 já nos 
pronunciamos acerca da presente diligência em termos 
legais. Assim e nos termos os artigos ali aduzidos e que aqui 
se dão por reproduzidos e bem assim ao abrigo dos 
artºs.187º e 188º do C.P.C. “ex vi” do 4º do C.P.P., nada 
mais determinaremos para além da devolução da carta». 

** 
Confrontado com tal impasse processual, o Ministério 
Público junto do tribunal deprecado promoveu a denúncia 
do conflito, a manter-se o decidido. 

* 
Suscitado este, nesta Relação, e observado o disposto no 
artº36º nº2 e nº4 do Cód. Proc. Penal, o Senhor Juiz do 
tribunal deprecante sustenta o seu interesse no cumprimento 
do deprecado e a ilegalidade da recusa, expressa pela 
Senhora juiz do juízo deprecado, nos termos que 
sinteticamente se transcrevem: 
 
“Porque não é ao Tribunal deprecado que compete definir se 
a inquirição é ou não necessária à instrução, pela liminar 
razão de que a instrução decorre perante o Tribunal de Ovar. 
Ao Tribunal deprecado não compete dirigir a instrução, e 
por conseguinte não lhe assiste legitimidade para sindicar as 
razões que terão levado o Tribunal deprecante a solicitar a 
realização da diligência. E nem faria sentido que o fizesse 
desde logo porque o Tribunal deprecado não tem em seu 
poder todo o processo de instrução mas apenas as peças 
necessárias em ordem a realizar com eficácia o acto 
pedido”. 

* 
A Senhora juiz deprecada, sem nada acrescentar à sua 
decisão, responde: 
 
«Mau grado não estar na posse da deprecada em causa 
mantenho a posição ali, por mim sufragada na mesma» 

* 
Nesta Instância, o Senhor procurador-geral adjunto opina 
que deve o J.I.C. do Porto cumprir o deprecado pelo J.I.C. 
de Ovar. 

* 
Cumpre apreciar e decidir: 
 
Dispõe o artº34º nº1 do Cód. Proc. Penal que há conflito, 
positivo ou negativo, de competência quando, em qualquer 
estado do processo, dois ou mais tribunais, de diferente ou 
da mesma espécie, se consideram competentes ou 
incompetentes para conhecer do mesmo crime imputado ao 
mesmo arguido. 
Como cristalinamente resulta dos autos, a Senhora juiz do 
tribunal rogado não declinou a sua competência para o 
cumprimento do que lhe fora deprecado, bem pelo contrário, 
antes a aceitou inequivocamente.  
Simplesmente, recusou o seu cumprimento porque «face à 
reiterada não comparência da testemunha, e tratando-se de 
acto de instrução, fase esta facultativa e meramente 
indiciária», não se lhe afigurava imprescindível o seu 
depoimento... razão pela qual também não emitia mandados 
de comparência da testemunha, abrigando-se no disposto 
nos artºs.286º nº2 e 293º nº1 do Cód. Proc. Penal, a 
contrario, e, bem assim, no disposto nos artºs 187º e 188º do 
Cód. Proc. Civil, ex vi, artº4ºdo Cód. Proc. Penal. 
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É forçosa desde já a conclusão, que não estamos perante 
qualquer conflito de competência entre aqueles tribunais, 
mas sim num impasse processual, ou “conflito” semelhante 
àquele, para cuja decisão é competente esta Relação, por 
aplicação conjugada dos artºs4º do Cód. Proc. Penal e 
artº121ºdo Cód. Proc. Civil e merecendo o mesmo 
tratamento. 
 
Se assim, resta apreciar a recusa e respectivos fundamentos 
no cumprimento do deprecado: 
Nos termos e por aplicação conjugada dos atº.111º e 318º 
nº1, al.a) do Cód. Proc. Penal, pode ser deprecada no 
decurso da instrução, a tomada de declarações às 
testemunhas residentes fora do círculo judicial. 
Por outro lado, como bem sublinha o Senhor juiz 
deprecante, é ao juiz de instrução que compete proceder à 
instrução e exercer as funções jurisdicionais relativas ao 
inquérito, efectuando-se os actos de instrução pela ordem 
que aquele reputar mais conveniente e praticando ou 
ordenando, mesmo oficiosamente, todos aqueles que 
considere úteis à instrução, tal como se extrai do disposto 
nos artºs.17º e 291º do Cód. Proc. Penal. 
Ora, nos termos dos artºs 184º do Cód. Proc. Civil, aplicável 
por força do disposto no artº4º do Cód. Proc. Penal, o 
tribunal deprecado só pode deixar de cumprir a carta quando 
não tiver competência para o acto requisitado e sem prejuízo 
do disposto no nº4 do artº177º, devendo então remetê-la ao 
tribunal competente, ou a requisição for para acto que a lei 
proíba absolutamente. 
 
A segunda conclusão a tirar, é que não foi requisitado ao 
tribunal deprecado acto absolutamente proibido por lei, ou 
seja, a inquirição de uma testemunha em acto de instrução, 
esta da exclusiva competência do Juízo deprecante. 
 
Finalmente, o que o artº187ºdo Cód. Processo Civil consente 
ao tribunal deprecado é, tão só, a determinação das 
formalidades processuais exigíveis ao cumprimento do 
solicitado, consentâneas com a lei e desde que não 
repugnem à lei portuguesa, se sugeridas ou mesmo 
solicitadas pelo tribunal deprecante. 
Não pode, por isso, em nenhuma circunstância, sindicar o 
mérito do juízo de necessidade ou de interesse do Tribunal 
deprecante e sua razoabilidade na determinação do que lhe é 
solicitado, sob pena de ingerência abusiva nos poderes 
daquele. 
 
No caso concreto é manifestamente intrometida, abusiva e 
ilegal a apreciação que o juízo deprecado faz, como 
fundamento da sua recusa em cumprir o que lhe fora 
deprecado, no âmbito dos poderes de direcção da instrução 
pelo juízo deprecante, ao referir «..., não se me afigura 
imprescindível o seu depoimento, pelo que também não 
considero relevante e/ou necessário emitir mandados de 
comparência», em frontal violação do disposto não só do 
disposto no artº184º do Cód. Proc. Civil, como do disposto 
nos artºs.17º, 290º e 291º do Cód. Proc. Penal. 
É no entanto de lamentar que, em consequência de tão 
anómala recusa, recebidos os autos pelo tribunal deprecado 
em 10/04/2003, ainda hoje não estejam cumpridos... 
 
Termos em que, acordam os Juízes nesta Relação em decidir 
o conflito ordenando à Senhora Juiz do 2ºJuízo B do 
Tribunal de Instrução Criminal do Porto o cumprimento da 
carta precatória para inquirição da testemunha, nos termos 
deprecados pelo Senhor Juiz de instrução do 2ºJuízo de 
Ovar. 
 
Sem tributação. 

* 
Porto, 24 de Novembro de 2004  
Ângelo Augusto Brandão Morais  
José Carlos Borges Martins 
José Manuel da Purificação Simões de Carvalho 

19.U Sumário nº 4539 
O crime de abuso de confiança fiscal exige a 
apropriação da prestação tributária e, 
estando em causa coisa fungível, como é o 
dinheiro, a apropriação não se concretiza 
com a mera disposição injustificada da coisa 
ou com a sua não entrega no tempo e pela 
forma juridicamente devidos, sendo ainda 
necessário que acresça o dolo de apropriação. 
 
Acordam na 1ª Secção Criminal do Tribunal da Relação do 
Porto 
 
U1. Relatório 
Na -ª Vara Criminal da Comarca do..... (processo n.º ../98, 
ex ../01) foi julgada em processo comum e com intervenção 
do tribunal colectivo a arguida B....., tendo sido decidido:  
“Absolver a arguida B..... de dez crimes de abuso de 
confiança fiscal, previsto e punido pelo artigo 24º do D/L 
20-A/90 de 15/01, com a redacção que lhe foi dada pelo D/L 
395/93 de 24/11; 
Condenar a arguida pela autoria de um crime continuado de 
abuso de confiança fiscal previsto e punido pelo artigo 24º 
do D/L 20-A/90 de 15/01, com a redacção que lhe foi dada 
pelo D/L 395/93 de 24/11, na pena de 7 (sete) meses de 
prisão; 
Suspender a execução desta pena pelo período de 3 (três) 
anos, sob a condição de a arguida pagar em 2 (dois) anos o 
montante de IVA em falta dos períodos acima referidos, no 
montante de 6.522,72 €, e legais acréscimos e disso fazer 
prova nos autos. 
Condenar a arguida no pagamento de 540 €, acrescida de 
1% a favor das vítimas dos crimes violentos e nas demais 
custas do processo com procuradoria no mínimo”. 
 
Inconformada com tal condenação, a arguida interpôs 
recurso para o S.T.J., formulando, em síntese, as seguintes 
conclusões:  
- A condenação teve por suporte factos já prescritos à data 
em que se procedeu a julgamento (conclusões a) a e);  
- A matéria de facto constante dos autos é manifestamente 
insuficiente para garantir o exercício dos direitos de defesa 
por parte da arguida (conclusões g) a l));  
- A decisão recorrida reflecte uma contradição insanável da 
fundamentação (conclusões m) a y); 
- A arguida foi impedida pela Administração Fiscal de 
efectuar a reposição das verbas que não foram 
atempadamente entregues (conclusões z) a bb));  
- Foi proferida uma decisão ferida de inconstitucionalidade, 
por desrespeito dos “princípios da competência material” 
(conclusões cc) a dd);  
- Uma hipotética manutenção da condenação da arguida 
deverá levar em linha de conta o disposto no art. 17º da Lei 
57/98, de 18 de Agosto. 
 
O M.P. na 1ª instância respondeu à motivação do recurso e, 
nas suas conclusões, entendeu (como a recorrente) que o 
crime respeitante ao IVA do 2º trimestre de 1995 prescreveu 
(ponto 3 das conclusões), situação que já se não verifica 
relativamente à apropriação das quantias devidas, a título de 
IVA, do 3º trimestre de 1995 (ponto 4º das conclusões).  
Defendeu ainda que “dos factos dados como provados não 
se pode concluir que a recorrente não se apropriou dos 
montantes de IVA.”, sendo certo no entanto que tal facto - 
“a apropriação dos montantes de IVA devidos” – não foi 
levado à fundamentação do acórdão recorrido, “não 
constando nem dos factos dados como provados, nem dos 
factos dados como não provados”, o que constitui a nulidade 
do art. 379º, 1, al. a) e 374º, 2 do Cód. Proc. Penal. Tal 
omissão configura ainda o vício de insuficiência para a 
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decisão da matéria de facto dada como provada, previsto no 
art. 410º, n.º 2 al. a) do Cód. Proc. Penal.  
 
Por acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 7 de Janeiro 
de 2004, determinou-se a remessa dos autos à “Relação do 
Porto” por ser o Tribunal competente para conhecer do 
presente recurso – fls. 522. 
 
O Ex.mo Procurador-geral-adjunto, nesta Relação, emitiu 
parecer acompanhando a posição do M.ºP.º junto da 1ª 
instância. 
 
Cumprido ao disposto no art. 417º, 2 do C. P. Penal, a 
recorrente respondeu, concluindo como na motivação. 
 
Colhidos os vistos, procedeu-se a audiência de julgamento, 
com observância do legal formalismo.  
 
U2. Fundamentação 
U2.1. Matéria de facto 
 
A decisão recorrida deu como assente a seguinte matéria de 
facto:  
 
UFactos provadosU: 
A arguida, na qualidade de sujeito passivo de obrigações 
fiscais, pelo menos nos anos de 1994 a 1997, colectada em 
sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
pela actividade de «Escritório de Contabilidade e 
Consultadoria», pelo -° Bairro Fiscal do Porto, e enquadrada 
no regime normal de periodicidade trimestral em sede 
Imposto sobre o Valor Acrescentado.  
Nos períodos a seguir descriminados a arguida prestou 
serviços da referida actividade, tendo liquidado as seguintes 
quantias:  
UDo ano de 1995U: 
Imposto a entregar / Imposto Recebido / Imposto em Falta 
221.058$00 137.028$00 137.028$00 - do 
2º Trimestre 
133.611$00 137.244$00 133.611$00 - do 
3º Trimestre 
211.219$00 125.175$00 125.175$00 - do 
4º Trimestre 
UDo ano de 1996U: 
Imposto a entregar / Imposto Recebido / Imposto em Falta 
124.954$00 19.881$00  119.881$00 - do 
1º Trimestre 
129.492$00 77.890$00    77.890$00 - do 
2º Trimestre 
104.940$00 110.241$00 104.940$00 - do 
3º Trimestre 
272.551$00 120.656$00 120.656$00 - do 
4º Trimestre 
UDo ano de 1997U: 
Imposto a entregar / Imposto Recebido / Imposto em Falta 
140.138$00 381.224$00 140.138$00 – 
do 1º Trimestre 
261.347$00 268.574$00 261.347$00 – 
do 2º Trimestre 
224.050$00 502.505$00 224.050$00 – 
do 3º Trimestre 
Nos termos do disposto nos artigos 40º e 26º do C.I.V.ª 
deveria a arguida ter enviado aos serviços do I.V.A. até ao 
dia 15 do 2º mês a que dizem respeito as respectivas 
declarações periódicas, acompanhadas do meio de 
pagamento referente ao montante do imposto acima 
descriminado. 
A arguida não o fez, estando a dever ao Estado, a título de 
IVA dos períodos acima referidos, o montante global de 
1.307.688$00. 
Neste período temporal a arguida estava a atravessar graves 
dificuldades financeiras motivadas pelo facto de ter 
inúmeras dívidas que foram ocasionadas pela apropriação 

ilícita, por parte de uma sua funcionária de avultadas 
quantias em dinheiro pertencentes a clientes do escritório. 
 
No intuito de não perder os seus clientes e de poder 
continuar a trabalhar e também porque se sentia responsável 
pelos prejuízos causados aos seus clientes, a arguida passou 
a pagar as dívidas desses clientes, fazendo com eles diversos 
acordos de pagamento. 
Um desses acordos consistia em a arguida não receber os 
montantes devidos pelos serviços que prestava, geralmente 
pagos por meio de “avenças”, sendo esses quantitativos 
abatidos à dívida. 
A arguida passava, no entanto, no momento devido o recibo 
da quantia que a esse título lhe deveria ser entregue. 
A arguida sempre pretendeu, junto da Repartição de 
Finanças competente, pagar os montantes de imposto que 
estão em dívida, pedindo para fazer pagamentos por conta. 
Esta pretensão não lhe foi satisfeita. 
Veio a aderir ao chamado “Plano Mateus”, porque se 
confrontou com a impossibilidade de pagar, de uma só vez, 
os montantes em dívida. 
O requerimento de adesão a este plano de pagamento 
parcelar, foi apresentado já fora do prazo inicialmente 
determinado, aproveitando a arguida a circunstância de tal 
lhe ser permitido, já que as dívidas apuradas o foram na 
sequência de uma acção de fiscalização, cuja notificação 
ocorreu em momento posterior ao termo do prazo legal de 
adesão ao D/L 124/96 de 10/08. 
O pedido da arguida veio a ser deferido, possibilitando-lhe o 
pagamento fraccionado da dívida em 150 prestações, mas 
exigindo o pagamento, com a 1ª prestação das prestações já 
vencidas – relativas aos meses entre Abril de 1997 e 
Outubro de 1999 no valor global de 2.689.622$00. 
O pagamento desta importância revelou-se incomportável 
para a arguida.  
Desta decisão a arguida interpôs recurso, não tendo sido 
ainda proferida decisão definitiva. 
A arguida é divorciada. 
De média condição social.  
Confessou os factos e mostrou-se arrependida. 
 
UFactos não provadosU: 
Não se provaram quaisquer outros factos com interesse para 
a boa decisão da causa. 
 
UMotivaçãoU: 
Os factos provados e supra elencados resultaram da análise 
crítica do conjunto da prova produzida e examinada em 
julgamento, feita segundo os critérios do artigo 127º do 
Código Penal. 
Assim fez-se o exame dos vários documentos juntos ao 
processo, conjugado com o depoimento prestado pela 
testemunha C....., Perita de Fiscalização Tributária da 
D.D.F. do Porto, pessoa que realizou a inspecção fiscal à 
actividade da arguida. 
 
U2.2. Matéria de direito 
Tendo em atenção as conclusões da motivação do recurso, 
as questões a decidir são as seguintes: (i) prescrição do 
procedimento criminal quanto a determinados factos; (ii) 
insuficiência da matéria de facto constante dos autos, para 
garantir o exercício dos direitos de defesa por parte da 
arguida; (iii) contradição insanável da fundamentação; (iv) 
recusa da Administração Fiscal, impedindo a arguida de 
efectuar a reposição das verbas que não foram 
atempadamente entregues; (v) inconstitucionalidade da 
decisão, por desrespeito dos “princípios da competência 
material”; (vi) aplicação do disposto no art. 17º da Lei 
57/98, de 18 de Agosto, no caso de manutenção da 
condenação da arguida.  
 
Apreciaremos as questões pela ordem indicada, ou seja, a 
ordem da respectiva arguição. 
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i) UPrescrição do procedimento criminalU 

A arguida foi pronunciada pela prática de 11 crimes de 
abuso de confiança fiscal, tendo sido condenada apenas por 
Uum crime continuado Ude abuso de confiança fiscal, p. e p. 
pelo art. 24º do D.L. 20-A/90 de 15/01, com a redacção dada 
pelo D.L. 395/93, de 24/11.  
Nos termos do art. 119º, n.º2, al. b) do Cód. Penal, o prazo 
de prescrição do procedimento criminal, “nos crimes 
continuados, corre (…) desde o dia da prática do último 
acto”. 
No caso dos autos, o último acto típico ocorreu no 3º 
trimestre de 1997 – cfr. matéria de facto (fls. 468).  
 
De acordo com o disposto no art. 15º do Regime Jurídico 
das Infracções Fiscais não Aduaneiras, o prazo de prescrição 
é de cinco anos. Tal prazo interrompeu-se com a 
“constituição de arguida”, em 23-11-98 – art. 121º, n.º1, a) 
do C. Penal, voltou a interromper-se com a notificação da 
acusação – art. 121º, 1, al. b) do C. Penal, e ficou suspenso 
desde aí (até à presente data) – art. 120, n.º 1 al. b) do Cód. 
Penal Assim, por força dos citados dispositivos legais, é 
evidente que não ocorreu a prescrição.  
Também não ocorreu a prescrição, por força da cláusula 
residual do art. 121º, n.º 3 do C. Penal (sete anos e meio, 
acrescido do prazo de suspensão, o qual não pode 
ultrapassar três anos), ou seja, U10 anos e meio a partir do 3º 
trimestre de 1998U – cfr. Arts. 121º, n.º 3 e 120º, n.º 1, al. b) 
e n.º 2 do Cód. Penal. 
 
Assim e nesta parte, improcede o recurso.  
 
ii) Uinsuficiência da matéria de factoU 

A recorrente aponta ao Acórdão recorrido insuficiências ou 
limitações em sede de matéria “fundamentadora da decisão” 
(conclusões f) a l) da motivação do recurso). De facto, 
concretiza a recorrente, “no libelo acusatório, dividido por 
anos e por períodos de tributação (trimestres), estão 
plasmadas a três colunas as pretensas movimentações de 
dinheiros efectuadas pela arguida e que seriam 
demonstrativas da sua conduta criminosa” (fls. 487). Ora, 
diz a recorrente, não lhe era possível proceder à correcta 
identificação dos movimentos realizados pelo seu escritório, 
enquanto se relacionava, nesse período, com a 
Administração Fiscal, pelo que a defesa da sua posição 
jurídica se mostrou deficiente. 
 
Neste ponto, a recorrente não tem a menor razão.  
 
A conduta típica imputada à arguida consistiu na falta de 
envio das declarações periódicas, acompanhadas do meio de 
pagamento referente ao montante de IVA respectivo a cada 
trimestre. A defesa da arguida não foi prejudicada: bastava 
que a mesma apresentasse a sua escrituração e respectiva 
documentação de suporte e, com facilidade, podia mostrar 
quais os montantes de IVA liquidados e quais os que 
deveriam efectivamente ter sido entregues à Administração 
Fiscal (aliás, a arguida é técnica oficial de contas e o crime 
que lhe foi imputado resultou da actividade prestada num 
“Escritório de Contabilidade e Consultadoria”).  
 
Entende também o M.P. que se verifica o alegado vício de 
“insuficiência para a decisão da matéria de facto provada”, 
uma vez que a decisão recorrida não contém factos 
suficientes para a decisão da causa. Na verdade, conclui o 
MP, a arguida estava pronunciada por não ter entregue aos 
Serviços de IVA os montantes de IVA descriminados na 
acusação, dos mesmos se apropriando. “(…) No entanto, tal 
facto – a apropriação dos montantes de IVA devidos – não 
foi levado à fundamentação do acórdão recorrido, não 
constando nem dos factos dados como provados, nem dos 
factos dados como não provados, o que constitui a nulidade 
do art. 379º, 1, al. a), pela não observância do disposto no 
374º, 2 do C. P. Penal. Tal omissão determina ainda que a 
decisão recorrida enferme do vício de insuficiência para a 

decisão da matéria de facto provada, previsto no art. 410º, 
n.º 2 al. a) do C. P. Penal (…) ”. 
 
Em nosso entender, não se verifica nenhum dos aludidos 
vícios. 
 
Não existe nenhum dos alegados vícios, desde logo porque a 
matéria de facto contém todos os elementos necessários e 
suficientes para a decisão.  
 
Na verdade, deu-se como provado que nos períodos 
descriminados na acusação, a arguida prestou serviços, 
liquidou quantias de IVA e não entregou o respectivo 
montante ao Estado. E consideraram-se Unão provadosU 
“quaisquer outros factos com interesse para a boa decisão da 
causa” – fls. 469. Não se deu assim como provada nem a 
apropriação, nem a intenção de apropriação que constavam 
da acusação, mais concretamente dos artigos 5º e 7º: 
“Porém a arguida não o fez (o pagamento das quantias), das 
mesmas se apropriando nos montantes acima referidos” (…) 
“Ao não proceder à entrega das quantias liquidadas e 
recebidas a titulo de IVA a arguida agiu com intenção de se 
apropriar das mesmas (…)”.  
 
A sentença deu ainda como provados factos (circunstâncias) 
compatíveis com o juízo de “não provado” sobre os aludidos 
pontos 5º e 7º da acusação, ou seja, a existência de “graves 
dificuldades financeiras motivadas pelo facto de (a arguida) 
ter inúmeras dívidas que foram ocasionadas pela 
apropriação ilícita, por parte de uma sua funcionária, de 
avultadas quantias”, o acordo com os clientes lesados com 
esta apropriação ilícita, a intenção sempre manifestada junto 
da Repartição de Finanças, de fazer pagamentos “por conta” 
do imposto devido. Não há, assim, qualquer omissão de 
pronúncia sobre factos da acusação, mas sim um juízo de 
não provado sobre os factos relativos à “apropriação” e à 
“intenção de apropriação” das quantias não entregues.  
 
Não há, assim, insuficiência para a decisão da matéria de 
facto provada, ainda que as consequências (como veremos 
oportunamente) não sejam as que extraiu a decisão 
recorrida.  
 
iii) Ucontradição insanável da fundamentaçãoU 

A arguida insurge-se contra o acórdão recorrido, por 
entender que o mesmo enferma de contradição entre a 
matéria dada como provada e a decisão. Em seu entender, 
estando demonstrado que a arguida foi vítima da actividade 
ilícita de uma sua funcionária (que se apropriou de avultadas 
quantias em dinheiro, pertencentes a clientes do escritório) 
e, por isso, se viu obrigada a prestar gratuitamente serviços 
de contabilidade aos clientes lesados, para tal emitindo 
recibos, mas sem que houvesse qualquer entrega de dinheiro 
por parte deles, não se pode dizer que a arguida se apropriou 
de qualquer das quantias que foram objecto de acusação e, 
depois, condenação.  
 
Pensamos que o vício imputado à decisão, em bom rigor, 
não é o de “contradição entre os fundamentos e a decisão” 
(vício sobre a estrutura formal da decisão, em que as 
premissas do silogismo decisório são incompatíveis com a 
conclusão) mas sim o de “erro de subsunção”: os factos 
provados devem ser qualificados juridicamente de modo 
diverso. No essencial, o que a recorrente entende é que, 
perante os factos provados, deveria ser absolvida.  
 
Julgamos que a recorrente tem razão, como vamos ver.  
 
Nos termos do art. 24º do RGIFNA, comete o crime de 
abuso de confiança fiscal “quem se apropriar, total ou 
parcialmente de prestação tributária deduzida nos termos 
da lei e que estava legalmente obrigado a entregar ao 
credor tributário”. 
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O M. Juiz considerou apenas provado que a arguida não 
entregou as quantias deduzidas nos termos da lei e que isso 
era bastante para o preenchimento do tipo. Como se pode 
ver de fls. 470, a sentença entendeu que a mera “não entrega 
dos montantes recebidos” era bastante para o preenchimento 
do tipo. Só por via de tal entendimento foi possível, de resto, 
julgar verificado o crime, apesar de se ter considerado não 
provada a “intenção de apropriação”, isto é, a intenção de 
fazer suas as quantias não entregues tempestivamente ao 
Estado.  
 
Mas não é assim.  
 
O crime de abuso de confiança fiscal, (tal como o “abuso de 
confiança” previsto no art. 205º do C.P) exige que o agente 
se aproprie da prestação tributária que lhe foi entregue. 
Tratando-se de coisa fungível (como é o dinheiro), a 
UapropriaçãoU não se concretiza com a mera disposição 
injustificada da coisa ou com a sua não entrega, no tempo e 
pela forma juridicamente devidos, sendo ainda necessário 
que acresça o “dolo de apropriação”, pois só este traduz a 
inversão do título da posse ou detenção e permite 
diferenciar o mero incumprimento, da conduta punível como 
crime.  
 
Foi este o entendimento seguido no Acórdão desta Relação, 
de 19-5-04 (recurso 0411450), com o qual concordamos 
inteiramente, “Para o preenchimento do tipo não basta, 
pois, a simples não entrega da prestação tributária 
deduzida. Exige-se que a não entrega dessa prestação seja 
acompanhada de apropriação, isto é, que o agente faça sua 
a prestação, que a integre no seu património, tal como 
acontece no artº 205º da CP. E, se a apropriação se traduz 
sempre, no âmbito do abuso de confiança, na inversão do 
título de posse ou detenção da coisa móvel recebida a título 
não translativo da propriedade, passando o agente a 
comportar-se como seu proprietário, tratando-se de coisas 
absolutamente fungíveis, como é no caso o dinheiro, a 
apropriação não se satisfaz com a disposição injustificada 
da coisa ou com a sua não entrega no tempo e pela forma 
juridicamente devidos, sendo ainda necessário que acresça 
o dolo de apropriação (cfr. neste sentido Figueiredo Dias, 
em Comentário Conimbricense do Código Penal, Tomo II, 
página 104). Ora, no caso, esse dolo – intenção de o 
arguido fazer sua ou da sociedade arguida as prestações 
deduzidas a título de IRS e não entregues à administração 
fiscal – não se provou. Apenas se provou que o arguido 
B..... não entregou essas prestações, estando em aberto a 
possibilidade de ter actuado com o propósito de vir a 
entregá-las mais tarde, em momento de maiores 
disponibilidades financeiras.” 
 
Para haver crime é assim necessário que se prove não só a 
apropriação, mas também a intenção de apropriação, isto é, 
que se provem factos de onde essa intenção se possa inferir 
com toda a segurança. Ora, este aspecto essencial na 
delimitação do comportamento punível, apesar de constar da 
acusação (art. 7º), não foi dado como provado. Pelo 
contrário, para além da referência genérica, incluindo nos 
factos “não provados” também o ponto 7º da acusação, 
foram dadas como provadas circunstâncias concomitantes e 
posteriores à não entrega dos montantes de IVA liquidados, 
compatíveis com a falta de prova da intenção de 
apropriação – a situação financeira que impedia o 
pagamento naquela altura; o acordo com clientes segundo o 
qual (a arguida) trabalhava gratuitamente, embora liquidasse 
IVA, para compensar uma apropriação ilícita de avultadas 
quantias, por parte de uma sua empregada e o facto de 
sempre ter pretendido fazer pagamentos por conta dos 
montantes em dívida (o que foi recusado) – ou seja, 
denunciando uma situação de “não entrega” das quantias 
devidas, mas não denunciando, minimamente, a intenção de 
fazer seus os montantes recebidos. 
 

Daí que, Unão tendo ficado provadaU a “intenção de 
apropriação”, tal como constava da acusação (e não 
havendo razões para alterar, nesta parte, a matéria de facto) 
se imponha a absolvição da arguida, ficando prejudicadas 
as demais questões suscitadas nos autos.  
 
U3. Decisão 
Face ao exposto, os juízes da 1ª Secção Criminal do 
Tribunal da Relação do Porto acordam em conceder 
provimento ao recurso e, consequentemente, revogar a 
sentença recorrida, absolvendo a arguida.  
Sem custas em ambas as instâncias. 

* 
Porto, 15 de Dezembro de 2004 
Élia Costa de Mendonça São Pedro 
Manuel Joaquim Braz 
Luís Dias André da Silva 
José Manuel Baião Papão 
 
 
20.U Sumário nº 4541 
É da competência do Tribunal da Relação e 
não do Tribunal de Instrução Criminal (art. 
135º, nº 3 do Cód. Proc. Penal) a decisão 
sobre a prestação de informação, com a 
quebra do dever de segredo, sendo assim 
nula, nos termos do art. 119º, al. e) do Cód. 
Proc. Civil, a decisão do Juiz de Instrução 
que, considerando preponderante o dever de 
boa administração de justiça, sobre o dever 
de sigilo bancário, ordenou a remessa dos 
elementos solicitados. 
 
Acordam no Tribunal da Relação do Porto 
 
Em processo de inquérito distribuído ao -º Juízo do Tribunal 
de Instrução Criminal do Porto (Proc. ../..) estão a ser 
investigados factos relacionados com a apropriação do valor 
titulado por um cheque por parte de alguém, que, não sendo 
o seu titular, o terá depositado numa conta da Caixa...... Tais 
factos são susceptíveis de integrar os crimes de falsificação 
de documento e burla. 
No âmbito da investigação, foi solicitado à Caixa.......... que 
indicasse diversos elementos relativos à identidade dos 
titulares daquela conta bancária e da pessoa que efectuou o 
depósito. 
A esta solicitação opôs a Caixa.......... a alegação de os 
elementos solicitados estarem abrangidos pelo dever de 
guarda de sigilo bancário. 
Então, o magistrado do MP remeteu os autos ao JIC 
promovendo que, “ao abrigo do disposto nos arts. 174, 268 
nº 1 al. c) e 181 do CPP a referida entidade bancária seja 
notificada para fornecer aqueles elementos”. 
Perante isto, o sr. juiz proferiu despacho em que considerou 
que “a remessa do incidente da escusa para a respectiva 
decisão ao tribunal superior não constitui uma obrigação, 
mas uma faculdade que assiste ao juiz de requerer a 
intervenção daquele para esse efeito” e que “no caso em 
análise entre o dever de sigilo bancário (...) e o dever de 
boa administração da justiça, é este claramente o 
preponderante”. 
Em consequência, ordenou que com quebra de sigilo 
bancário a Caixa.........., “no prazo de 10 dias, 
improrrogável, remeta aos autos os elementos solicitados 
(...) sob pena de se proceder a uma busca para 
apreensão...”. 

* 
A Caixa.......... arguiu a nulidade desta decisão, alegando que 
não compete ao tribunal de primeira instância, mas, no caso, 
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ao da Relação, decidir da prestação de informação com 
quebra do dever de segredo. 
O sr. juiz proferiu despacho a indeferir a alegada nulidade. 
A Caixa..... interpôs então recurso deste despacho. 
As questões a decidir no recurso são as seguintes: 
- se o juiz de primeira instância pode ordenar a entidade 
bancária que preste informação quanto a factos abrangidos 
pelo dever de guarda de sigilo bancário; e 
- no caso de resposta negativa, se tal decisão constitui 
nulidade insanável. 
Respondendo, o magistrado do MP junto do tribunal 
recorrido pronunciou-se pela improcedência do recurso. 
Neste tribunal o sr. procurador geral adjunto emitiu parecer 
no sentido de ser alterado o regime de subida do recurso, o 
qual deverá subir com o recurso que vier a ser interposto da 
decisão final. 
Colhidos os vistos, cumpre decidir. 
 
FUNDAMENTAÇÃO 
1 – Suscitou o sr. procurador geral adjunto a questão prévia 
do momento de subida do recurso. 
Os nºs 1 e 2 do art. 407 do CPP estabelecem os casos em 
que os recursos sobem imediatamente. 
No despacho do que admitiu o recurso, o sr. juiz indicou, 
para fundamentar a decisão de ordenar que o recurso subisse 
imediatamente, a norma da al. e) daquele nº 1 – “sobem 
imediatamente os recursos de despacho em que o juiz não 
reconhecer impedimento contra si deduzido”. Porém, como 
diz o magistrado do MP, não está em causa qualquer 
impedimento deduzido contra o juiz – cfr. arts. 39 e 40 do 
CPP. 
Mas trata-se de recurso cuja retenção o tornaria 
absolutamente inútil – art. 407 nº 2 do CPP. 
Estes recursos são aqueles que, seja qual for a solução que o 
tribunal superior lhe der, nenhuns efeitos terá se a 
apreciação for diferida. Exemplo clássico, é o caso do 
recurso do despacho que suspende a instância. É nítido que 
se este recurso tivesse subida diferida, só seria decidido 
depois de consumada a suspensão que com ele se pretende 
evitar. 
O que a recorrente pretende obstar é apenas a quebra do 
sigilo bancário, de modo que entende ser ilegal. Não visa, 
directa ou indirectamente, interferir no destino de 
procedência ou improcedência da acção penal. Nessa 
medida, não teria, sequer, legitimidade para interpor recurso 
da decisão final. 
Se se conhecesse do recurso após a sentença final, isso 
poderia vir a beneficiar o arguido, no caso de lhe ser dado 
provimento. Mas nesse momento, porque então já seriam 
públicos os factos, estariam irremediavelmente postos em 
causa os interesses que a recorrente visa acautelar, que são 
apenas o seu prestígio e a confiança generalizada que 
merece enquanto entidade bancária. 
Esta perspectiva dá-nos também resposta para outra questão 
que poderia pôr-se: a legitimidade da entidade bancária para 
recorrer da decisão. O banco tem interesse em agir, porque 
na preservação do sigilo bancário não está apenas em causa 
o valor da discrição da vida privada dos titulares das contas, 
mas também os referidos interesses próprios da recorrente, 
de prestígio e confiança generalizada em si, enquanto banco 
que sabe honrar o dever de segredo ínsito nas relações que 
tem com os seus clientes. 
2 - Como se referiu no relatório deste acórdão, está em 
causa a investigação de factos relacionados com a 
apropriação do valor titulado por um cheque por parte de 
alguém, que, não sendo o seu titular, o terá depositado numa 
conta da Caixa...... Tais factos são susceptíveis de integrar 
os crimes de falsificação de documento e burla. 
No âmbito da investigação do inquérito, foi solicitado à 
Caixa..... que indicasse: 
“- os elementos de identificação do titular da conta em que 
o referido cheque foi depositado, bem como a actual 
residência e, se possível, também o domicílio profissional; 

- quem procedeu a tal depósito e quando e em que agência 
bancária; 
- os elementos de identificação das pessoas que estavam 
autorizadas a movimentar a conta bancária na qual o dito 
cheque foi depositado, bem como a actual residência e, se 
possível, também o domicílio profissional”. 
A esta solicitação opôs a Caixa..... a alegação de que “os 
elementos solicitados estão sujeitos a segredo bancário, nos 
termos do art. 78 do Regime Geral das Instituições de 
Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Dec.-Lei 
nº 268/92 de 31-12. Não se verificando nenhuma das 
excepções estabelecidas no art. 79 do mencionado Regime, 
designadamente nas alíneas d) e e) do seu nº 2, não 
podemos fornecer os elementos solicitados, sob pena de 
violarmos o dever de segredo a que estamos vinculados”. 
Então, o magistrado do MP remeteu os autos ao JIC 
promovendo que, “ao abrigo do disposto nos arts. 174, 268 
nº 1 al. c) e 181 do CPP a referida entidade bancária seja 
notificada para fornecer aqueles elementos”. 
Perante isto, o sr. juiz proferiu despacho em que considerou 
que “a remessa do incidente da escusa para a respectiva 
decisão ao tribunal superior não constitui uma obrigação, 
mas uma faculdade que assiste ao juiz de requerer a 
intervenção daquele para esse efeito” e que “no caso em 
análise entre o dever de sigilo bancário (...) e o dever de 
boa administração da justiça, é este claramente o 
preponderante”. 
Em consequência, ordenou que com quebra de sigilo 
bancário a Caixa....., “no prazo de 10 dias, improrrogável, 
remeta aos autos os elementos solicitados (...) sob pena de 
se proceder a uma busca para apreensão...”. 
Esta decisão é fruto de um equívoco. 
Vejamos o art. 135 do CPP. 
O nº 1 diz que determinadas entidades, a quem a lei permite 
ou impõe que guardem segredo profissional, podem recusar-
se a depor sobre factos abrangidos por aquele segredo. Entre 
estas, são mencionados os membros das instituições de 
crédito. 
O nº 2 trata dos casos em que houver «fundadas dúvidas» 
sobre a Ulegitimidade da escusa. 
O nº 3 prevê os casos em que, sendo seguro que se está 
perante um caso de segredo profissional, a quebra do 
segredo “se mostra justificada face às normas e princípios 
aplicáveis da lei penal, nomeadamente face ao princípio da 
prevalência do interesse preponderante”. 
Exemplificando: 
Se, por absurdo, um banco se recusar a indicar a morada de 
uma agência invocando o segredo profissional, pode e deve 
o juiz concluir pela ilegitimidade da escusa, ordenado que a 
informação seja prestada. Essa ordem pressupõe um prévio 
juízo de que a informação pretendida Unão cabeU no âmbito do 
segredo profissional. A formulação deste prévio juízo pode 
estar dependente de alguma averiguação, nomeadamente a 
consulta à entidade que representa a actividade em causa. 
É de situações como esta que trata a regra do nº 2, que só 
entra em funcionamento num momento prévio, antes de ser 
suscitada a questão da quebra do sigilo. Nela não se 
equaciona o problema de rompimento do sigilo (isso é 
matéria a que se dedica o nº 3). Do que se trata aqui é de, 
invocada a escusa de depor com base em segredo 
profissional, se pôr em dúvida se essa escusa é legítima ou 
não, porventura por se suspeitar que se está perante factos 
que não estão cobertos pelo segredo – Simas Santos e Leal 
Henriques, em anotação ao artigo em referência. 
Se, porém, ao tribunal se afigurar que a recusa está 
efectivamente abrangida pelo segredo profissional, então, 
por força do disposto no nº 3, cabe sempre ao tribunal 
imediatamente superior (ou ao plenário as secções criminais 
do STJ) a decisão sobre se a quebra do segredo se mostra 
justificada face às normas e princípios aplicáveis da lei 
penal. Aqui a questão não é «ilegitimidade da escusa», mas 
a de decidir qual dos valores em confronto deve prevalecer. 
Como se viu, o sr. juiz de instrução na decisão recorrida não 
questionou que se possa estar perante um caso não 
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abrangido pelo segredo profissional. Antes decidiu que, no 
caso concreto, o interesse na boa administração da justiça 
devia prevalecer sobre o dever de segredo. 
Mas, ao assim decidir, tratou de matéria que é da 
competência de tribunal que lhe é hierarquicamente 
superior, o Tribunal da Relação do Porto. 
Isso constitui nulidade insanável, nos termos do art. 119 nº 
al. e) do CPP. 
Tem, pois, de ser concedido provimento ao recurso. 
Só mais uma nota: 
Não compete à Relação indicar qual a decisão que deverá 
ser tomada pelo sr. juiz em substituição do despacho que vai 
ser declarado nulo, porque o objecto do recurso é apenas a 
declaração de nulidade. Em abstracto, várias hipóteses ficam 
em aberto, desde considerar ilegítima a recusa da Caixa..... 
em fornecer as informações em causa (no pressuposto de 
que a «ilegitimidade» tem o alcance acima fixado), até 
suscitar junto da Relação o incidente de quebra do sigilo 
profissional, passando, naturalmente, pela decisão de 
considerar dispensáveis os elementos pretendidos pelo MP. 
 
DECISÃO 
Os juízes desta Relação declaram nulo o despacho 
certificado a fls. 39 e 40 destes autos e o demais processado 
dele dependente. 
Não são devidas custas. 

* 
Porto, 15 de Dezembro de 2004 
Fernando Manuel Monterroso Gomes 
Ângelo Augusto Brandão Morais  
José Carlos Borges Martins 
 
 
21.U Sumário nº 4557 
É o momento da apresentação do respectivo 
requerimento que determina a 
tempestividade ou intempestividade do 
pedido de apoio judiciário. 
 
Acordam, em Conferência, na Secção Criminal do Tribunal 
da Relação do Porto 
 
1. URELATÓRIOU.  
1.1. No 2º Juízo Criminal do Tribunal Judicial da Comarca 
de Vila Nova de Gaia foi o arguido B.........., julgado em 
processo sumário em 28JAN04 pela prática de um crime de 
condução de veículo em estado de embriaguez, p. e p., pelo 
art. 292º, do CP, tendo sido condenado na pena de 70 dias 
de multa à taxa diária de e €2, num total de € 140, 00 bem 
como na sanção acessória do direito de conduzir por um 
período de 5 meses, nos termos do art. 69º, nº1, al. a), do 
CP, e nas custas do processo, fixando-se a taxa de justiça em 
1 Ucs, ,acrescida de demais custas do processo. 
1.2. Em 02FEV04 requereu o arguido que lhe fosse 
concedido o benefício de apoio judiciário na modalidade de 
dispensa total do pagamento de taxa de justiça, custas e 
honorários ao seu defensor nomeado e demais encargos do 
processo.  
1.3. Por despacho de proferido em 19FEV04 o Mmº Juiz “a 
quo” indeferiu in limine, o pedido de apoio judiciário, 
formulado pelo arguido, com o fundamento de que «no 
processo está apenas em causa, neste momento, a dívida de 
custas, uma vez que já foi proferida sentença e esta transitou 
em julgado, e se é certo que quando foi requerido o apoio 
ainda não tinha transitado em julgado, é também certo que o 
prazo para esse fim se encontra ultrapassado sem que tenha 
sido exercido o direito de recurso, encontrando-se o 
processo findo»  
1.4. Inconformado com esta decisão veio dela interpor 
recurso o arguido que motivou, concluindo, nos seguintes 
termos: 

«a) Foi o arguido julgado em processo sumário e condenado 
a uma pena de multa, nas custas do processo e nos 
honorários ao seu defensor oficioso. 
b) Após a audiência e leitura de sentença, antes da mesma 
transitar em julgado, o arguido requereu o benefício do 
apoio judiciário na modalidade de isenção do pagamento de 
taxa de justiça e do pagamento dos honorários defensor 
oficioso. 
c) A audiência e leitura de sentença realizaram-se a 28 de 
Janeiro de 2004; 
d) O arguido requereu o benefício de apoio judiciário a 02 
de Fevereiro de 2004. 
e) No despacho ora recorrido decidiu a Meritíssima juiz do 
tribunal à quo indeferir ao arguido o benefício de apoio 
judiciário com base na Lei 30-E/2000, de 20 de Dezembro; 
f) O tribunal entendeu, que o apoio judiciário existe para 
possibilitar o acesso aos tribunais pelos cidadãos, a fim de 
exercerem os seus direitos mas, como já tinha sido proferida 
sentença, julgou improcedente o pedido; 
g) Ora, atento ao disposto no artigo 17° n.2, da Lei 30-
E/2000, de 20 de Dezembro: U“O pedido de apoio judiciário 
pode ser requerido em qualquer, estado da causa”U. 
h) Assim, o pedido de apoio judiciário feito antes do trânsito 
em julgado é tempestivo e, in casu, o arguido tem 
legitimidade para o requerer; 
i) Pelo que o tribunal não devia “julgar improcedente o 
pedido de apoio judiciário” pois o processo, no momento 
em que o pedido é formulado, não se encontrava findo. 
j) Aliás, mesmo após o trânsito em julgado, não se esgotam 
os direitos do arguido a apreciar pelo tribunal, pois este pode 
reclamar da conta, pedir certidões, requerer a não 
transcrição da decisão, requerer o pagamento em prestações, 
etc.. 
k) E, mesmo que o pedido de apoio judiciário fosse 
elaborado com o objectivo do requerente beneficiar da 
isenção de custas, em nada se contradiz com a lei do Apoio 
Judiciário, na medida em que são cidadãos que não possuem 
meios para pagar quer as custas quer os honorários do 
defensor oficioso e possuem o direito de ver reconhecida tal 
impossibilidade pelo tribunal evitando os esforços do 
mesmo para executar e obter o pagamento coercivo de tais 
importâncias. 
l) Certo é que o arguido beneficia da presunção da 
insuficiência económica dentro da pendência da acção 
declarando, em audiência de julgamento, que não possui 
meios para custear as despesas do pleito, pelo que deveria 
ter sido concedido ao mesmo o beneficio de apoio 
judiciário. 
m) Assim, em conclusão, no entendimento do arguido, 
deveria o tribunal ter deferido o seu pedido de apoio 
judiciário, atentos aos pressupostos do mesmo e perante a 
prova da sua insuficiência económica produzida em 
audiência de julgamento. 
n) Ao não ter feito, violou-se o disposto nos artigos 20° da 
CRP,1° n.1, 7° n.1, 17° n.2, 20' n.1 al. c), 56° n.1 da Lei 30-
E/2000 de 20 de Dezembro. 
Termina pelo provimento do recurso» 
1.7. Na 1ª Instância houve resposta do Ministério Público, o 
qual conclui, pela procedência do recurso. 
1.8. O Exmº Procurador-Geral Adjunto nesta Relação emitiu 
parecer no sentido de que o recurso merece provimento. 
1.9. Foram colhidos os vistos legais. 

*** 
2. UFUNDAMENTAÇÃOU. 
2.1. Constam dos autos as seguintes ocorrências processuais 
com relevância para a decisão do presente recurso: 
2.1.1.No 2º Juízo Criminal do Tribunal Judicial da Comarca 
de Vila Nova de Gaia foi o arguido B.........., julgado em 
processo sumário em 28JAN04 pela prática de um crime de 
condução de veículo em estado de embriaguez, p. e p., pelo 
art. 292º, do CP, tendo sido condenado na pena de 70 dias 
de multa à taxa diária de e €2, num total de € 140, 00 bem 
como na sanção acessória do direito de conduzir por um 
período de 5 meses, nos termos do art. 69º, nº1, al. a), do 
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CP, e nas custas do processo, fixando-se a taxa de justiça em 
1 Ucs, ,acrescida de demais custas do processo.. 
2.1.2. Em 02FEV04 requereu o arguido que lhe fosse 
concedido o benefício de apoio judiciário na modalidade de 
dispensa total do pagamento de taxa de justiça, custas e 
honorários ao seu defensor nomeado e demais encargos do 
processo.  
2.1.3. Por despacho de proferido em 19FEV04 o Mmº Juiz 
“a quo” indeferiu in limine, o pedido de apoio judiciário, 
formulado pelo arguido, com o fundamento de que «no 
processo está apenas em causa, neste momento, a dívida de 
custas, uma vez que já foi proferida sentença e esta transitou 
em julgado, e se é certo que quando foi requerido o apoio 
ainda não tinha transitado em julgado, é também certo que o 
prazo para esse fim se encontra ultrapassado sem que tenha 
sido exercido o direito de recurso, encontrando-se o 
processo findo»  

*** 
3. UO DIREITOU 

3.1. A questão que emerge no presente recurso, tendo em 
atenção as conclusões formuladas pelo recorrente, resume-se 
em saber se o apoio judiciário formulado pelo arguido foi 
ou não tempestivo, uma vez que foi requerido após a 
prolação da sentença, mas antes da mesma ter transitado em 
julgado, não obstante o arguido não ter recorrido da 
sentença condenatória.  
3.2. Em conformidade com o princípio constitucional 
consagrado no art. 20º, nº 1, da CRP, segundo o qual, “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”, a lei ordinária consagra no art. 1º, da 
Lei nº 30-E/2000, de 20DEZ, o princípio de que todo o 
cidadão tem acesso ao direito e aos tribunais, destinando-se 
a promover que a ninguém seja dificultado ou impedido, em 
razão da sua condição social ou cultural, ou por 
insuficiência de meios económicos de fazer valer ou 
defender os seus direitos. 
De acordo com este princípio, a lei consagra o direito à 
protecção jurídica, que reveste as modalidades de consulta 
jurídica e de apoio judiciário, (art. 6º, do da citada Lei nº 30-
E/2000, de 20DEZ), às pessoas singulares que demonstrem 
não dispor de meios económicos bastantes para suportar os 
honorários profissionais forenses, devidos por efeito da 
prestação dos seus serviços, e para custear, total ou 
parcialmente os encargos normais de uma causa judicial (art. 
7º, da mesma Lei ) 
O instituto do apoio judiciário destina-se, pois, a assegurar a 
concretização do princípio da igualdade dos cidadãos 
perante a lei, do qual se podem socorrer aqueles cuja 
situação não lhes permita custear as despesas normais do 
pleito, podendo tal benefício ser concedido, na modalidade 
de dispensa total ou parcial de taxa de justiça e de 
pagamento de custas (art. 15º)  
Para a definição daquela situação tem de ser considerado o 
poder económico do requerente, em matéria cível o valor da 
acção, da qual depende o montante da taxa de justiça e das 
custas, e em processo penal o montante da taxa de justiça e 
das custas. 
Tal benefício pode ser requerido em qualquer estado da 
causa, mantém-se para efeitos de recurso, qualquer que seja 
a decisão sobre o mérito da causa, e é extensivo a todos os 
processos que sigam por apenso àquele em que essa 
concessão se verificar (art. 17º, nº 1, 2ª parte, da Lei nº 30-
E/2000, de 20DEZ). 
3.3. É precisamente sobre Uo momento em foi requerido o 
benefício de apoio judiciárioU, e nas condições em que o foi, 
que versa o presente recurso. 
Com efeito, no caso subjudice, o pedido de apoio judiciário 
foi formulado após a prolação da sentença condenatória, 
mas Uantes do respectivo trânsito em julgadoU.  
Não há dúvida que, mesmo quando formulado depois de 
proferida a sentença final, mas antes do seu trânsito em 
julgado, o deferimento do pedido, operará apenas para os 

actos processuais posteriores à formulação da respectiva 
pretensão e anteriores ao trânsito em julgado da decisão que 
conheça do mérito da causa, conforme aliás se decidiu no 
Ac desta Relação de 08NOV00, [CJ, Tomo V, pág. 224, 
relatado pelo Exmº Desembargador Dr. Agostinho Freitas e 
do qual fui subscritora] salientando-se que «o apoio 
judiciário, atenta a sua finalidade, só pode visar o percurso 
processual ainda a percorrer e não o já percorrido». [No 
mesmo sentido se decidiu no Ac. desta Relação de 
06DEZ00, relatado no Recurso nº 868/00, em que foi 
Relator o Exmº Desembargador Marques Pereira, citado em 
nota da redacção in loc. cit] 
3.4. Contudo, in casu, o arguido formulou o pedido antes do 
trânsito da sentença final condenatória, ou seja, estava a 
litigar, a fazer valer os seus direitos, pelo que não faz 
sentido, que posteriormente, após o trânsito em julgado da 
sentença condenatória se venha a indeferir tal pedido com o 
fundamento de que à data em foi proferido o despacho que 
apreciou tal pedido, estava apenas em causa a dívida de 
custas, uma vez que já se tinha esgotado o prazo para o 
arguido interpor recurso, sem que tenha sido exercido o 
direito de recorrer, como se afirma no despacho recorrido 
«no processo está apenas em causa, neste momento, a 
dívida de custas, uma vez que já foi proferida sentença e 
esta transitou em julgado, (e se é certo que quando foi 
requerido o apoio ainda não tinha transitado em julgado, é 
também certo que o prazo para esse fim se encontra 
ultrapassado sem que tenha sido exercido o direito de 
recurso, encontrando-se o processo findo)»  
Com efeito, se o regime do apoio judiciário só logra inteira 
razão de ser quando o requerente do respectivo benefício 
pretende litigar (fazer valer ou defender os seus direitos), 
podendo ser requerido em qualquer estado da causa (até ao 
trânsito em julgado da decisão final), e suposto que quem o 
requer dele necessita para litigar ou ainda poder litigar mais, 
no entanto caso subjudice, tendo o arguido formulado tal 
pedido antes do trânsito em julgado da sentença, ainda 
gozava da Upresunção de inocênciaU, (art. 32º, da CRP), e por 
isso não se podia prever se o arguido iria ou não interpor 
recurso da decisão final condenatória, sendo irrelevante o 
facto de posteriormente se conformar com a decisão e dela 
não ter recorrido, uma vez que o releva é Ua data da 
apresentação do requerimentoU a pedir que lhe fosse 
concedido o apoio judiciário, e Unão a data do despacho que 
recaiu sobre a apreciação de tal pedidoU. 
3.5. Não há dúvida que a não se entender assim, conclui-se 
com mediana clareza, que se estaria a permitir a criação 
artificial de uma situação que permita indeferir com recurso 
a critérios meramente formais (e construídos para esse 
efeito) o pedido de apoio judiciário, coarctando o direito 
daqueles que estão em condições económicas e pessoais de 
dele beneficiarem, possibilitando critérios desiguais de 
atribuição do benefício de apoio judiciário, v.g. um arguido, 
também num processo sumário, que também logo no início 
da audiência formulasse o pedido e juntasse prova cabal e 
suficiente da sua situação económica, veria esse pedido 
deferido, ao contrário do caso em apreço, ficando 
necessariamente numa situação de desigualdade. 
O requerente pode pedir apoio judiciário até à prolação da 
decisão final (art. 17° da Lei 30-E12000, de 20 de 
Dezembro), sendo certo que o pode fazer mesmo depois 
desta, se o confinar à interposição de recurso e, só neste 
caso, é que deve ser indeferido se ele apesar de não interpor 
recurso, pretender apenas se eximir ao pagamento das custas 
já contadas ou liquidadas ou em curso iminente de contagem 
ou liquidação [vide, neste sentido, Salvador da Costa, in 
Apoio Judiciário, 4ª Edição, pág. 74 e segs]. 
Ora, in casu, considerando a data e o momento em que foi 
formulado - 02FEV04 - ou seja, ainda estando a decorrer o 
prazo para interposição do recurso, por isso ainda sem 
trânsito em julgado da sentença condenatória, não restava 
outra solução ao Mmº Juiz «a quo», senão admitir 
liminarmente o pedido e apreciar e decidir se verificavam ou 
não os pressupostos de fundo para a concessão do benefício 
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de apoio judiciário ao arguido, não obstante, entretanto ter 
transitado a sentença condenatória.  
Neste sentido procede o recurso, revogando-se o despacho 
recorrido, o qual terá que ser substituído por outro que 
aprecie de mérito o pedido de apoio judiciário formulado 
pela requerente, ou seja, que aprecie em concreto as 
condições económicas e sociais que sustentaram a sua 
dedução, deferindo-o ou indeferindo-o com esse 
fundamento. [neste sentido, decidimos no Ac. da RP de 
04JUN03, in Rec. nº 2055/03] 

*** 
4. UDECISÃOU. 
Termos em que acordam os Juízes que compõem a Secção 
Criminal do Tribunal da Relação do Porto, em conceder 
provimento ao recurso, e, em consequência, revogar o 
despacho recorrido, que deverá substituído por outro que se 
pronuncie sobre o mérito do pedido de apoio judiciário 
formulado pelo arguido. 
Sem tributação. 
 
Porto, 13 de Outubro de 2004 
Maria da Conceição Simão Gomes 
Francisco José Brízida Martins 
António Gama Ferreira Gomes 
 
 
22.U Sumário nº 4567 
Só se preenche a previsão do artigo 348, nº 1 
alínea b) do Código de Processo Penal de 
1998, se a cominação for da prática do crime 
de desobediência. 
 
Acordam, em audiência, no Tribunal da Relação do Porto: 
 
O Ministério Público, não se conformando com a sentença 
do Ex.mo juiz que, julgando improcedente a acusação, 
absolveu a arguida B.......... da prática do crime de 
desobediência, veio recorrer finalizando a respectiva 
motivação, com as seguintes conclusões que se transcrevem: 
- São elementos constitutivos do crime de desobediência, p. 
e p. pelo 348º, n.º 1, al. b), do Código Penal, que o ordem 
seja formal e substancialmente legal ou legítima e que 
dimane de autoridade ou funcionário competente. 
- A regularidade da sua transmissão ao destinatário, 
conhecendo este essa ordem. 
- Devendo a autoridade ou o funcionário fazer a 
correspondente cominação, bastando, neste particular, a 
advertência de que a não obediência sujeita o destinatário a 
procedimento criminal. 
- No presente caso foram dados como provados todos os 
elementos do tipo do crime referido. 
- A douta sentença recorrida violou pois o disposto no art.º 
348º n.º 1, al. b), do Código Penal. 
- Por tal, entendemos que a mesma deve ser revogada e 
substituída por outra em que a arguida seja condenada pela 
prática de um crime p. e p. pelo art.º 348º, n.º 1, al. b), do 
Código Penal. 
 
Admitido o recurso não respondeu a 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 CPPenal e após 
os vistos realizou-se audiência, não tendo sido suscitadas, 
nas respectivas alegações, novas questões. 
 
Factos provados: 
I) No âmbito da carta precatória nº 00..../2000, que correu 
termos no 2º Juízo deste Tribunal Judicial da Comarca da 
Maia, extraída da Execução nº 0000.../2000, do 3º Juízo 
Cível do Porto, 2.ª Secção, a arguida, ali executada, foi 

constituída fiel depositária dos bens penhorados, a 23 de 
Abril de 2001. 
II) No acto da penhora, a arguida foi advertida das 
obrigações que sobre ela impendiam enquanto depositária, 
nomeadamente que os bens ficavam à sua guarda, com a 
obrigação de apresentá-los quando lhe fosse exigido. 
III) Já no âmbito de outra carta precatória, com o nº 
01.../2001, que correu termos no 5º Juízo deste Tribunal 
Judicial da Comarca da Maia, extraída da Execução nº 
0001/2000, do 3º Juízo Cível do Porto, 2.ª Secção, a arguida 
foi notificada, pessoalmente, a 5 de Dezembro de 2002, para 
no prazo de dez dias esclarecer o local onde se encontram os 
bens penhorados, com a advertência de que não o fazendo 
poderá incorrer em responsabilidade criminal por violação 
das suas obrigações de depositária. 
IV) A arguida assinou a notificação, conforme certidão de 
fls. 9. 
V) Decorrido o referido prazo, no processo, a arguida não 
informou o Tribunal conforme lhe havia sido determinado, 
nem posteriormente, nem entregou os bens. 
VI) No mesmo processo, o encarregado de venda informou, 
por requerimento de 4 de Outubro de 2002, que se havia 
deslocado à residência do executado, e que a mulher, ora 
arguida, informou que desconhecia o local onde poderiam 
estar os bens penhorados, pelo facto de o executado ter 
ficado com eles. 
VII) A arguida sabia que a penhora dos aludidos bens havia 
sido decretada no âmbito da referida execução, que estava 
obrigada a informar o Tribunal do local onde se 
encontravam os mesmos, bem como a proceder à sua 
entrega, que desobedecia à ordem que lhe havia sido dada e 
que provinha de autoridade judicial. 
VIII) Sabia igualmente que o seu comportamento não era 
permitido. 
IX) A arguida está divorciada do executado naqueles autos. 
X) Reside agora com os pais, na casa deles, e com um filho, 
com quinze anos, que estuda. 
XI) No exercício da sua profissão, de operadora de caixa, a 
arguida aufere mensalmente quantia líquida aproximada de 
€ 450.  
XII) Não consta do registo da arguida qualquer condenação. 

* 
Factos não provados.  
Todos os factos descritos no despacho de acusação, com 
relevância para a decisão da causa, ficaram provados. 

* 
Motivação. 
O Tribunal formou a sua convicção sobre a factualidade 
apurada considerando a confissão (embora com 
esclarecimento) que a arguida efectuou em audiência de 
julgamento, em conjugação com o que resultou da análise 
exaustiva dos documentos juntos aos autos, cuja veracidade 
por nenhum meio foi colocada em dúvida. 
O esclarecimento da arguida, no sentido de que os bens 
haviam sido levados sem o consentimento dela pelo antigo 
marido, não ficou a constar na matéria apurada, desde logo 
por se considerar irrelevante para a decisão da causa, atento 
o entendimento jurídico adoptado. 
As declarações plausíveis da arguida, não infirmadas por 
qualquer elemento relevante, determinaram as respostas 
dadas sobre a respectiva situação pessoal e económica, 
recorrendo-se ainda ao c. r. c. incluso nos autos para a 
demonstração do último facto referido. 
 
O Direito. 
A questão a decidir é apenas uma: saber se a apurada 
conduta da arguida, preenche ou não o tipo de ilícito de 
desobediência do art.º 348º n.º1 al. b) do Código Penal. 
Dispõe o art. 348º do Código Penal: 
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: 
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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. 
2. A pena é de prisão até dois anos ou de multa até 240 dias 
nos casos em que uma disposição legal cominar a punição 
da desobediência qualificada. 
A anterior redacção, art.º 388º do Código Penal 1982, era a 
seguinte: 
1. Quem faltar à obediência devida a ordem ou mandato 
legítimo que tenham sido regularmente comunicados e 
emanados de autoridade ou funcionário competente será 
punido com prisão até 1 ano e multa até 30 dias. 
2. A mesma pena será aplicada se uma outra disposição 
legal cominar a pena de desobediência simples. 
3. A pena será de a de prisão até dois anos e multa até 100 
dias se uma outra disposição legal cominar a pena de 
desobediência qualificada. 
 
Cabe liminarmente registar a perplexidade do interprete ao 
ver plasmado, num código de direito penal, um tipo legal de 
crime que, no que respeita à al. b) é um autêntico não tipo 
legal, tanta a atipicidade que comporta, em flagrante 
desrespeito e afronta ao princípio da legalidade criminal. 
Sintomaticamente Figueiredo Dias [Código Penal, Actas e 
Projecto da Comissão de Revisão, 1993, pág. 408] 
expressou as suas dúvidas quanto a este artigo, Sousa e 
Brito [Código Penal, Actas e Projecto da Comissão de 
Revisão, 1993, pág. 409], defendeu a restrição do âmbito de 
aplicação do artigo pois é excessivo proteger desta forma 
toda a ordem e Maia Gonçalves refere que se trata de um 
artigo controverso [Código Penal Anotado, comentário ao 
art.º 348º]. 
Mais do que um tipo aberto, norma penal em branco, cuja 
densificação cabe em último caso ao julgador, o art.º 348º 
n.º 1 al. b) do Código Penal contém como elemento típico 
uma possível decisão discricionária, a ser tomada em cada 
caso concreto por um agente da administração. 
Ora isto é um ataque ao que de mais sagrado existe no 
direito penal, o princípio da legalidade - na formulação 
latina que lhe foi dada por Feuerbach: nullum crimen, nulla 
poena sine lege – e a um dos seus conhecidos corolários: 
Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta.  
Só a lei formal ou a lei em sentido jurídico-constitucional 
estrito pode fundamentar a incriminação e a punição. 
Consequentemente são inadmissíveis outras fontes de 
incriminação e punição [Castanheira Neves, O princípio da 
legalidade criminal, Digesta, Vol. I pág.355]. 
Não podendo o interprete fugir à letra da lei, já é tarefa dos 
tribunais, uma sua interpretação conforme a constituição o 
que necessariamente impõe, no caso do art.º 348º n.º 1 al. b) 
do Código Penal, uma sua Uinterpretação exigentemente 
restritivaU, não incriminando tudo o que possa ser 
considerado não obediência. Desde logo fazendo valer o 
princípio bagatelar ou da insignificância ancorado no 
carácter fragmentário e de ultima ratio da intervenção penal, 
negando dignidade criminal a algumas condutas taxadas de 
desobediência que nem sequer foram consideradas 
merecedoras de tutela por parte de uma ordem sancionatória 
não penal [Cristina Líbano Monteiro, Comentário 
Conimbricense do Código Penal, Tomo III, pág. 354]. 
Essa restrição do âmbito de aplicação do artigo, por ser 
excessivo proteger toda e qualquer a ordem, esteve na mente 
da Comissão da Reforma de 1995 [Código Penal, Actas e 
Projecto da Comissão de Revisão, 1993, pág. 409]. Esse 
desiderato não pode o interprete esquecer no desenho do 
âmbito de protecção da norma incriminadora. A não ser 
assim, e mesmo assim quantas vezes!, depende do agente 
administrativo, a elevação do dever infringido à dignidade 
penal. A mesma conduta, em idênticas circunstâncias, 
constituirá ou não acto criminalmente punível consoante o 
critério, a vontade, o estado de espírito, a rigidez ou a 
flexibilidade temperamental, ou até a lembrança do concreto 
ditador da ordem ou do mandado [Cristina Líbano 

Monteiro, Comentário Conimbricense do Código Penal, 
Tomo III, pág. 351]. 
Por outro lado – conforme resulta hoje claramente do 
confronto da pré-vigente e da actual redacção do crime de 
desobediência, artºs 388º do Código Penal de 1982 e 348º do 
Código Penal de 1995 - a desobediência atípica ou 
inominada – art.º 348º n.º 1 al. b) do Código Penal – exige e 
pressupõe que a autoridade ou o funcionário fizeram a 
correspondente cominação. Ora a correspondente 
Ucominação funcionalU, no mínimo, atendendo ao que 
deixamos dito, só pode ser: faz isto ou não faças aquilo, sob 
pena de incorreres em Ucrime de desobediênciaU. O legislador 
na reforma [Código Penal, Actas e Projecto da Comissão de 
Revisão, 1993, pág. 408] teve o cuidado de acrescentar a 
necessidade de ser feita a correspondente cominação, que só 
pode ser, no mínimo, a de Ucrime de desobediênciaU. 
Assim, merece a nossa concordância o entendimento da 
decisão recorrida ao decidir que Unão basta a cominação de 
responsabilidade criminalU. Como se decidiu no Acórdão de 
11.2.2004 deste Tribunal [Acórdão TRP de 11.2.20004, 
relatado pelo Desembargador Dias Cabral, sumariado no 
Boletim dos Sumários de Acórdãos, n.º 21º pág. 31], a 
cominação exigida pelo art.º 348º do Código Penal de 1995, 
tem de ser a da prática do crime de desobediência. Ora, no 
caso em apreço, provou-se que a arguida foi notificada com 
a advertência de que, não respondendo, poderia incorrer em 
Uresponsabilidade criminalU por violação das suas obrigações 
de depositária. Há, assim, falta de cominação expressa à 
arguida da desobediência, em caso de inobservância da 
ordem, a determinar a sua absolvição, como se entendeu na 
decisão recorrida. 
O mandado dirigido à arguida é demasiado ambíguo para 
servir de arrimo à punição da desobediência. Não se faz 
referência, nem ao crime que se trata, nem à moldura penal, 
nem sequer ao artigo do Código Penal que a conduta pode 
preencher e, por último, a ameaça da punição penal é 
apresentada como mera possibilidade. 
Precisamente ao contrário das especiais exigências que aqui 
se colocam, quanto à al. b), do art. 348º-1, face ao princípio 
da legalidade, e por isso é que é necessário que a autoridade 
ou funcionário que dirige a ordem, especificamente, Ucomine 
pelo menos a desobediência, o crime de desobediênciaU.  
É que o “procedimento criminal” a que se refere o art. 854º, 
nº2, do CPC, tanto pode ser respeitante ao abuso de 
confiança, como ao furto ou ao descaminho, caso a conduta 
da arguida preenchesse a respectiva previsão típica. Como 
também à desobediência, diga-se em abono da verdade. Mas 
para abranger a desobediência, na situação nele 
directamente contemplada, que é Ua falta de apresentação dos 
bensU, nesse caso importa que a cominação do crime seja 
feita devidamente, como acima se referiu [Lopes da Mota, 
Jornadas de Direito Criminal, CEJ, Vol. II, p. 446]. 
Depois, o caso dos autos, tem uma outra particularidade que 
também inviabiliza a pretensão do recorrente. Não releva 
quanto a nós, ao contrário do que foi enfatizado na decisão 
recorrida, que a depositária não respondeu à determinação 
do Tribunal no sentido de explicar a localização dos bens, 
quando o que pode ser cominado com o crime de 
desobediência, é a sua apresentação, art.º 854º do Código 
de Processo Civil. Neste particular não se vislumbram os 
perigos convocados na decisão recorrida: a informação 
sobre a localização dos bens é um menos relativamente à 
sua apresentação, sendo certo que o dever legal imposto é o 
de apresentar os bens. Ora se o tribunal apenas quer saber 
onde estão, a obrigação da depositária informar, cabendo 
dentro do mais amplo dever de apresentação dos bens, é um 
dever legal. 
Como consta dos factos assentes, o encarregado de venda 
informou no processo, por requerimento de U4 de Outubro de 
2002U, que se havia deslocado à residência do executado, e 
que a mulher, ora arguida, informou que desconhecia o 
local onde poderiam estar os bens penhorados, pelo facto 
de o executado ter ficado com eles. 
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Posteriormente a esta data, a arguida foi notificada, 
pessoalmente, Ua 5 de Dezembro de 2002U, para no prazo de 
dez dias esclarecer o local onde se encontram os bens 
penhorados, com a advertência de que não o fazendo 
poderá incorrer em responsabilidade criminal por violação 
das suas obrigações de depositária. 
A arguida assinou a notificação, conforme certidão de fls. 9. 
Decorrido o referido prazo, no processo, a arguida não 
informou o Tribunal conforme lhe havia sido determinado, 
nem posteriormente, nem entregou os bens. 
Perante esta factualidade estranha-se o rumo dos 
acontecimentos. Então, se já se sabia que a arguida 
desconhecia o local onde estavam os bens, pelo facto de o 
executado, seu ex-marido, ter ficado com eles, porque é que 
se pergunta? 
Ninguém pensou que a arguida possivelmente não 
respondeu porque já tinha respondido, porque o tribunal 
afinal já sabia que ela não sabia? Quando foi pessoalmente 
notificada não terá a arguida redito que não sabia do 
paradeiro dos bens? Alguém se preocupou em apurar se a 
arguida teve ou não esse comportamento; se o funcionário 
ouviu ou não essa explicação, porque razão dela não tomou 
devida nota na certidão de notificação...? 
O presente caso é um flagrante exemplo de autismo 
processual. Parece exagerado? Vejamos o que diz o 
legislador no Relatório do Decreto Lei n.º 329-A/95 que 
aprovou alterações ao Código de Processo Civil: 
«Ter-se-á de perspectivar o processo civil como um modelo 
de simplicidade e de concisão, apto a funcionar como um 
instrumento, como um meio de ser alcançada a verdade 
material pela aplicação de direito substantivo e não como 
um estereótipo autista que a si próprio se contempla e 
impede que seja perseguida a justiça, afinal o que os 
cidadãos apenas pretendem quando vão a juízo». 
A notificação para a arguida informar nos autos o que aí já 
se sabia, configura uma preciosa inutilidade, cai no âmbito 
do art.º 137º do Código de Processo Civil, que refere não ser 
lícito realizar no processo actos inúteis. Ora o objecto da 
acção no crime de desobediência é a ordem ou mandato 
legítimo da autoridade ou funcionário competente. A ordem 
contém uma norma de conduta: traduz-se na imposição da 
obrigação de facere ou nom facere, praticar ou abster-se de 
praticar determinado facto. 
Daí que se exija, para que se verifique o crime de 
desobediência, a falta à obediência devida a uma ordem, 
devendo a ordem ou mandado obedecer aos seguintes 
requisitos: 
- Ser legítima; 
- Ter sido regularmente comunicada; 
- Emane da autoridade competente. 
A legitimidade da ordem equivale à legalidade substancial e 
formal. É necessário que se harmonize pelo seu objecto com 
uma disposição legal, e obedeça, por outro lado, às 
formalidades previstas na lei para a sua validade [Código 
Penal, notas de trabalho, Porto Editora, 1983, pág. 388]. 
Assim, sendo a notificação acto inútil, estamos perante um 
acto apenas formalmente, não substancialmente, legal e 
portanto ilegítimo. Donde também este elemento do tipo 
objectivo – mandado legítimo - se não verifica. 
 
Contrariando neste caso o poeta diremos que sabemos qual 
devia ter sido o caminho, quer logo na acção executiva, quer 
no inquérito. Mas como isso extravasa o tema do recurso e 
prezamos competências alheias, apenas diremos que o 
desenlace não pode ser a pretendida condenação da arguida, 
quer pelas razões referidas na decisão recorrida, quer pelas 
agora aduzidas. 
 
Decisão: 
Na improcedência do recurso mantém-se a decisão 
recorrida. 
Sem custas. 
 
Porto, 3 de Novembro de 2004. 

António Gama Ferreira Gomes 
Luís Eduardo Branco de Almeida Gominho 
José do Nascimento Adriano 
Arlindo Manuel Teixeira Pinto 
 
 
23.U Sumário nº 4572 
O condutor que, com culpa, provoca um 
acidente de viação do qual vem a resultar a 
morte de mais de uma pessoa e ferimentos 
noutras pessoas comete tantos crimes 
quantos os ofendidos. 
 
ACORDAM NO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO 
 
O Ministério Público junto do T. J. de Marco de Canaveses 
(2º Juízo), requereu, ao abrigo do disposto no art. 16º, nº 3 
do CPP, o julgamento, em processo comum com 
intervenção do tribunal singular, de: 
B.........., filho de C.......... e de D.........., natural da freguesia 
de ....., concelho de Marco de Canaveses, nascido em 11 de 
Agosto de 1944, residente no lugar da ....., ....., Marco de 
Canaveses, titular do Bilhete de Identidade nº. 000..., 
emitido pelos SI de Lisboa em 04/02/1992. 
Uimputando-lhe a práticaU, em autoria material e concurso 
real, de: 
- três crimes de ofensa à integridade física por 
negligência, previstos e puníveis pelo artigo 148.º, n.º1 do 
Código Penal;  
- três crimes de omissão de auxílio, previstos e puníveis, 
pelo artigo 200.º, n.ºs 1 e 2, do Código Penal; 
- as contra-ordenações previstas e puníveis pelos artigos 
56.º, n.º3 alínea h) e n.º5, 58.º, n.ºs 1, 2 e 5, 59.º, n.º1 e n.º4, 
(com referência ao artigo 60.º, n.º1, alínea c)), 61.º, n.º1, 
alínea d) e n.º4, 63.º, n.º2 e n.º5 e 146.º, alínea l), todos do 
Código da Estrada, sendo que, por despacho proferido a fls. 
193 e seg., foi declarado extinto, por prescrição, o 
procedimento contra-ordenacional instaurado contra o 
arguido, relativamente às referidas contra-ordenações.  

* 
Por despacho proferido em 4-12-2001, a fls. 27, foi admitida 
a constituição como assistente de E.......... nos presentes 
autos. 
A fls. 161 e seg., veio E.........., por si e como legal 
representante dos seus filhos menores F.......... e G.........., 
aderir à acusação pública deduzida pelo Ministério Público e 
formular pedido cível contra B.......... e Fundo de Garantia 
Automóvel, pedindo a condenação solidária dos mesmos no 
pagamento de uma indemnização no montante de 
10.646,11€, acrescida de juros à taxa legal até integral 
pagamento, para ressarcimento dos danos decorrentes das 
condutas imputadas ao arguido na acusação pública. 
A fls. 220 e seg., veio o ISSS formular pedido cível contra o 
arguido, pedindo a condenação do mesmo no pagamento da 
quantia de 469,14€ acrescida de juros de mora à taxa legal, 
pedido esse que não foi admitido por despacho proferido a 
fls. 239 e seg., por ilegitimidade passiva do demandado. 
O arguido apresentou contestação a fls. 228, oferecendo o 
merecimento dos autos e invocando o seu bom 
comportamento e integração social, tendo ainda arrolado 
duas testemunhas, das quais uma delas foi prescindida no 
decurso da audiência de julgamento. 
O Fundo de Garantia Automóvel veio apresentar 
contestação ao pedido cível a fls. 252 e seg., excepcionando 
desde logo com a ilegitimidade da demandante para 
reclamar os danos alegadamente sofridos pelos seus filhos 
menores por não ter intervenção na lide o pai daqueles e por 
ter sido preterido o litisconsórcio necessário activo imposto 
pelos art. 1878º e 1881º do CC e impugnando, por 
desconhecimento, os factos que fundamentam o pedido cível 
deduzido, assim como os montantes peticionados por 
excessivos. 
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Arrolou ainda uma testemunha, de cujo depoimento veio a 
prescindir no decurso da audiência de julgamento, tendo 
ainda requerido a realização de uma inspecção ao local, cuja 
realização não teve lugar por ter sido julgada desnecessária à 
boa decisão da causa, no decurso da audiência de 
julgamento. 
Requereu ainda a requisição de informação ao ISSS, o que 
foi efectuado - vide fls. 276 verso, ponto 3 e 287-288. 
Por despacho proferido a fls. 276 e seg., foi determinada a 
notificação do pai dos menores para, querendo, ratificar todo 
o processado, relativamente aos actos praticados por E.......... 
em representação dos seus filhos menores, com a 
advertência de que nada dizendo no prazo fixado para o 
efeito seria considerado ratificado todo o processado, tendo 
tal notificação sido efectuada a fls. 286, sendo que, na 
sequência da mesma, o pai dos menores, H.........., nada veio 
declarar no prazo para o efeito fixado. 
Procedeu-se a julgamento com observância do formalismo 
legal e com gravação da prova produzida. 

* 
Em obediência ao disposto no art. 368º, nº 1 do CPP, 
cumpre desde já apreciar a excepção dilatória da 
ilegitimidade activa arguida pelo Fundo de Garantia 
Automóvel, com fundamento em preterição do litisconsórcio 
necessário activo, por não estar presente na lide o pai dos 
menores, em representação destes últimos. 
Conforme acima já foi referido, a fls. 161 e seg., veio 
E.........., por si e como legal representante dos seus filhos 
menores F.......... e G.........., aderir à acusação pública 
deduzida pelo Ministério Público e formular pedido cível 
contra B.......... e Fundo de Garantia Automóvel, pedindo a 
condenação solidária dos mesmos no pagamento de uma 
indemnização no montante de 10.646,11€, acrescida de 
juros à taxa legal até integral pagamento, para ressarcimento 
dos danos imputados ao arguido na acusação pública. 
De acordo com a nova redacção dada ao nº 3 do art. 26º do 
CPC, pelos Dec.-Lei nº 329-A/95 de 12/12 e 180/96 de 
25/09, na falta de indicação da lei em contrário, a 
legitimidade das partes assenta na titularidade da relação 
material controvertida, tal como é configurada pelo 
demandante, o que já vinha sendo defendido por Barbosa de 
Magalhães na controvérsia que o opôs a Alberto dos Reis. 
Ora, verifica-se desde logo que, no pedido cível deduzido, 
E.......... não peticionou em nome próprio indemnização 
pelos danos sofridos pelos menores, tendo feito expressa 
referência à sua intervenção, nessa parte, na qualidade de 
representante legal daqueles. 
Ora, os menores são inequivocamente os titulares da relação 
material controvertida, do lado activo, no que respeita aos 
danos pelos mesmos sofridos, tendo por isso interesse em 
demandar, pelo que são parte legítima. 
Questão diversa da legitimidade é a da representação dos 
menores em juízo. 
Na verdade, não tendo os menores capacidade judiciária nos 
termos previstos no art. 9º do CPC, essa incapacidade é 
suprida através da intervenção em juízo dos seus 
representantes e, no caso dos menores cujo poder paternal 
compete a ambos os pais, através da intervenção em juízo 
destes últimos, sendo necessário o acordo de ambos para a 
propositura da acção nos termos previstos no art. 10º, nº 2 
do CPC. 
De acordo com o disposto no art. 23º, nº 3 do CPC, 
verificando-se a irregularidade da representação dos 
menores e a irregularidade consistir na preterição de algum 
dos pais, tem-se como ratificado o processado anterior 
quando o preterido, devidamente notificado, nada disser 
dentro do prazo fixado. 
Conforme resulta do que acima já ficou exposto, por 
despacho proferido a fls. 276 e seg., foi determinada a 
notificação do pai dos menores para, querendo, no prazo de 
dez dias, ratificar todo o processado, relativamente aos actos 
praticados por E.......... em representação dos seus filhos 
menores, com a advertência de que nada dizendo no prazo 
fixado para o efeito seria considerado ratificado todo o 

processado, tendo tal notificação sido efectuada a fls. 286, 
sendo que, na sequência da mesma, o pai dos menores, 
H.........., nada veio declarar no prazo fixado. 
Verifica-se assim que a irregularidade de representação dos 
menores em juízo, pelo facto de ter sido preterido o pai dos 
menores na representação em juízo dos menores, 
relativamente aos actos praticados em representação 
daqueles por E.........., se encontra sanada, tendo-se por 
ratificado todo o processado anterior nos termos do art. 23º, 
nº 3 do CPC. 
Pelo exposto, Ujulgo improcedente a excepção dilatória da 
ilegitimidade activa arguida pelo demandado Fundo de 
Garantia Automóvel e declaro as partes civis partes 
legítimas, para além de se encontrarem devidamente 
representadas em juízo.U 

* 
Realizada a audiência de julgamento, foi proferida seguinte: 
DECISÃO: 
Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes a acusação e o 
pedido cível, e, em consequência: 
- UcondenoU o arguido B.......... pela prática, como autor 
material e em concurso efectivo ideal homogéneo, de UtrêsU 
crimes de ofensa à integridade física por negligência p. e p. 
pelo art. 148º, nº 1 do CP, na pena de U90 (noventa) dias de 
multa relativamente a cada um deles, à taxa diária de 5€ 
(cinco euros)U, e, em cúmulo jurídico dessas penas 
parcelares nos termos dos art. 30º e 77º do CP, Unuma pena 
única de 180 (cento e oitenta) dias de multa à taxa diária 
de 5€ (cinco euros) num total de 900€ (novecentos euros). 
Para o caso de não cumprimento voluntário ou coercivo da 
pena única de multa ora aplicada, ou de não substituição da 
mesma por trabalho, desde já fixo em U120 (cento e vinte)U 
dias a prisão subsidiária a cumprir pelo arguido, nos termos 
do art. 49º, nº 1 do CP. 
- UabsolvoU o arguido B.......... da prática dos 3 (três) crimes 
de omissão de auxílio p. e p. pelo art. 200º, nº 1 e 2 do CP, 
por que vinha acusado. 
- UcondenoU os demandados Fundo de Garantia Automóvel e 
B.........., solidariamente, a pagarem à demandante E.......... a 
quantia de U500€ (quinhentos euros)U relativamente à 
totalidade dos danos não patrimoniais pela mesma sofridos 
em consequência do acidente, à demandante F.........., para o 
efeito representada por E.......... e por H.........., a quantia de 
U315€ (trezentos e quinze euros)U equivalente a U70%U dos 
danos não patrimoniais pela mesma sofridos em 
consequência do acidente, ao demandante G.........., para o 
efeito representado por E.......... e por H.........., a quantia de 
U245€ (duzentos e quarenta e cinco euros)U equivalente a 
U70%U dos danos não patrimoniais pelo mesmo sofridos em 
consequência do acidente, sendo todas essas quantias 
acrescidas de juros de mora à taxa de 4% desde a presente 
decisão até integral pagamento, sem prejuízo da 
aplicabilidade de outras taxas que venham a vigorar.  
- UabsolvoU os demandados Fundo de Garantia Automóvel e 
B.......... da parte sobrante do pedido contra aqueles 
formulado. 

* 
- Ucondeno o arguidoU nas custas criminais, fixando em U3 
(três) UCU a taxa de justiça individual, sendo 1% desta nos 
termos do art. 13º do Dec.-Lei nº 423/91 de 30/10, 1/3 de 
procuradoria a favor dos SSMJ, (art. 513º e 514º, ambos do 
CPP, 82º, 85º, nº 1, alínea b), 89º, nº 1, alínea g) e 95º do 
CCJ). 
- E.......... suportará U2 (duas) UCU de taxa de justiça, nela se 
computando a taxa de justiça paga pela constituição de 
assistente, tendo em conta a absolvição do arguido B.......... 
pela prática dos 3 crimes de omissão de auxílio por que 
vinha acusado na acusação pública, com a qual a assistente 
se conformou - art. 515º, nº 1, alínea a), 519º, nº 1 e 376º, nº 
2 do CPP, 85º, nº 1, alínea b) do CCJ. 
- UAs custas relativas ao pedido cível serão suportadas 
pelos demandantes e demandado B.........., na proporção 
do respectivo decaimentoU, fixando-se a Uprocuradoria em 
1/2 da taxa de justiça devida, tendo-se em atenção que o 
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Fundo de Garantia Automóvel goza da isenção subjectiva 
prevista no art. 29º, nº 11 da Lei do Seguro ObrigatórioU (art. 
520º, alínea a) do CPP, na interpretação dada pelo "assento" 
nº 3/93 de 27/01/1993, 523º e 524º do CPP, art. 14º, alínea 
c), 88º e 41º, todos do CCJ e art. 446º do CPC). 

* 
Lida a presente sentença, será de imediato depositada. 
Após trânsito, Uremeta boletim ao registo criminal e 
comunique à DGVU. 

X 
Inconformado com o decidido, o arguido B.......... veio 
interpor recurso, o qual motivou, aduzindo as seguintes 
CONCLUSÕES: 
1 – A factualidade assente como provada – pág. 6 – linha 15 
a 28, pág. 7, linhas 6 a 18 – não se coadunam com a 
realidade fáctica consubstanciadora do sinistro formalmente 
apurado. Em todos os casos, há que ajustar as peças do 
puzzle. Na situação dos autos, o ajuste é impossível. 
2 – Atente-se em algumas das incongruências: a assistente 
E.......... declarou que só se apercebeu do concreto objecto 
contar ao qual havia chocado de pois de sair de dentro do 
seu veículo e que foi ultrapassada por outros veículos”. 
3 – A testemunha I.........., declarou que se encontrava, 
sensivelmente, a 10 metros acima do nível do sinistro e a 
uma distância do local do mesmo de 50 metros, 
conseguindo, apesar de tal afastamento, avistar, quer o 
veículo do arguido, quer o da E........... 
4 – Fls. 7, linhas 15 a 18, a Mertª Juiz diz o seguinte: “Após 
o embate, ambos os veículos ficaram imobilizados 
sensivelmente a meio da via mais à direita , por onde aliás 
seguiam, distanciados cerca de 5,30 metros um do outro, 
com o do arguido à frente e o da E.......... atrás...”. 
Se assim é – não pode dar-se como provado que a assistente, 
nas indicadas circunstâncias, foi surpreendida pelo fumo que 
saía do cano de escape do veículo conduzido pelo arguido, 
quando já se encontrava mesmo atrás da viatura conduzida 
por aquele, sem que previamente o conseguisse avistar, 
assim como à respectiva carga. 
É que é facto notório para qualquer cidadão que o escape 
dos veículos – como era o caso do arguido – se situa na 
traseira, próximo a esquina do lado esquerdo. 
5 – Sendo assim, , como de facto , notoriamente, o é, a 
nuvem de fumo – que só a assistente e a testemunha I.......... 
dizem ter visto – teria que ter “atrapalhado” a circulação dos 
veículos que, na altura e naqueles cerca de 200 metros, 
efectuaram ultrapassagens a ambos – arguido e queixosa. 
6 – Se a noite e o nevoeiro não impediram a testemunha 
I.......... de – aproximadamente a 10 metros acima do nível 
da via e a 50 metros de distância – ver o fumo, o veículo 
donde o fumo emanava e o automóvel da assistente, também 
esta – que circulava a cerca de 5,30 metros de distância 
(seguiam , distanciados cerca de 5,30 metros um do outro, 
com o do arguido à frente e o da E.......... atrás...”) tinha que 
avistar o veículo pesado do arguido. 
7 – A via tem duas faixas ascendentes: é a subir, de forma 
bastante acentuada, desde o início da subida até ao ponto Z. 
Todavia, a partir do referido ponto Z, sito a cerca de 150 
metros de distância do início da subida, o grau de inclinação 
fica menos acentuado – sendo certo que o sinistro ocorre, 
não onde a Mertª Juiz o situa, - início da subida – mas sim 
cerca de duzentos metros mais à frente. 
Se ele tivesse ocorrido onde é situado, estaria a testemunha 
I.......... fisicamente impedida, em absoluto, de ver o que 
quer que fosse. 
8 – Nem todos os veículos têm que ter aliás, faróis de 
nevoeiro. 
Não se apurou se o veículo do arguido dispunha, ou não, de 
tais dispositivos luminosos. Só perante tais constatações 
deve ser valorada a circunstância de o arguido os ter, ou não, 
ligados. 
9 – As considerações tecidas a fls. 16, linha 17 a 22 
(...aquelas precauções mínimas consistentes em manter 
ligadas as luzes de presença da retaguarda e manter 
amarrado o referido pano vermelho nunca seriam as 

suficientes, naquelas condições e atento o fraco alcance 
daquelas luzes, para tornar, em tempo útil, o veículo 
conduzido pelo arguido visível aos condutores que se 
apresentassem pela retaguarda”), atenta a extensão de 
visibilidade naquele local, são algo difícil de digerir!... Por, 
sem dúvida, se acreditar na honestidade da Mertª Juiz, dir-
se-á que se Ela tivesse querido ver o local, não teria, 
conscientemente, conseguido tecê-las. 
10- A situação dos autos é paradigmaticamente excepcional. 
O arguido, apesar dos seus 58 anos, é primário. A imputação 
da ocorrência da manifesta falta de atenção e cuidado é 
puramente formal. Ninguém que circule naquela concreta 
situação (“a cerca de 20 Km/hora, a subir pela faixa de 
rodagem mais à direita, deixando livre a “mais à esquerda”) 
imagina que vai levar uma valente pancada na traseira do 
seu veículo, pelo que a opção pela consideração de 
existência de um único crime constituiria sanção mais que 
bastante e adequada aos seus normais e legais desideratos. 
11- A conversão dos dias de multa à razão de 5 euros/dia é 
exagerada. 
Entendemos que a situação económica “apurada” justifica 
valor nunca superior a 2,5/3 euros e não o fixado. 
12- Por último, - a fls. 13 – a Mertª Juiz refere que a 
convicção do Tribunal se fundou também, no documento de 
fls. 29 a 31. 
Dele resulta – ver legenda – indicação do local do embate 
como tendo sido uma curva muito pouco acentuada à direita. 
A Mertª Juiz deu como Provado que o embate aconteceu no 
início da subida. 
O ponto de partida para tal subida – daí se referir início – é a 
EN nº 210. Nessa parte inicial da subida, muito acentuada, a 
via é em recta e está separada por uma zona ajardinada. O 
acidente aconteceu noutro local, sem separador (ver fls. 31) 
e distante cerca de 200 metros. 
Por bondade e sentido de justiça, pede-se consideração para 
o desenho do local – só ora junto por também, só após a 
sentença, surgir o erro de localização do sinistro. 
13- Foi por isso, a inexplicável e flagrante falta de atenção 
da assistente E.......... que foi causa adequada do evento 
sinistral e não a conduta, designadamente, contravencional, 
do arguido. 
A sentença violou, nomeadamente, as als. a) a c), do nº 2, do 
art. 410º, do CPP. 

X 
Recebido o recurso, a ele veio responder na 1ª instância, o 
Digno Magistrado do MP, pugnando pela total 
improcedência do recurso com a consequente manutenção 
do decidido. 
Nesta Relação, o Ilustre Procurador-Geral Adjunto reservou 
a sua tomada de posição, para a audiência de julgamento. 

X 
COLHIDOS OS VISTOS LEGAIS, CUMPRE DECIDIR: 
Discutida a causa, resultaram provados os seguintes factos: 
No dia 16 de Janeiro de 2001, cerca das 19 horas e 40 
minutos, circulava o arguido, B.........., na Variante de ....., 
Marco de Canaveses, no sentido Canaveses – Tuías 
(cidade), conduzindo o veículo pesado de mercadorias de 
matrícula NT-..-.. a uma velocidade não concretamente 
apurada mas inferior a 20 Km/h. 
Ao tempo, estava nevoeiro, com humidade no ar. 
Nesse local, a estrada possui duas faixas de rodagem no 
sentido por onde seguia o veículo conduzido pelo arguido, 
separadas entre si por uma linha longitudinal descontínua, e 
uma faixa de rodagem em sentido contrário (descendente), 
esta separada daquelas duas faixas por duas linhas 
longitudinais contínuas. 
No sentido ascendente (por onde o arguido seguia) as faixas 
de rodagem possuem, no seu conjunto, 10,10 metros de 
largura e o piso não apresentava buracos ou lombas. 
Seguia então o arguido com aquele veículo pela faixa mais à 
direita daquela via, numa zona de subida, com o mesmo 
carregado com diversos esteios de betão próprios para 
vinhas que tinha adquirido e que se prolongavam pelo 
menos 40 cm. para além da caixa da carroçaria, sem 
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autorização especial para transportar aquela carga nas 
referidas condições, e expelindo denso fumo pelo escape. 
E, a despeito da forma como circulava e do tempo que fazia, 
o arguido conduzia aquele veículo sem qualquer sinalização 
luminosa sobre aquele prolongamento da carga para além da 
carroçaria, trazendo quer as luzes de nevoeiro quer as luzes 
de perigo (vulgo quatro piscas) apagadas. 
Nessas circunstâncias de tempo e lugar, mais atrás, naquele 
mesmo sentido ascendente, também pela via mais à direita, 
circulava a cerca de 50 Km/h o veículo de matrícula ..-..-JD 
conduzido por E.......... e que transportava consigo os seus 
dois filhos menores de idade, F.......... e G.........., nascidos 
em 22-12-1991 e 10-06-1996, respectivamente, os quais se 
encontravam sentados, sem cadeira especial, no banco 
traseiro daquela viatura, sem que tivessem sido colocados, 
naqueles menores, os respectivos cintos de segurança. 
Quando o veículo conduzido pela E.......... havia percorrido 
alguns metros desde o início da subida, viu-se de forma 
repentina envolto num negro fumo expelido pelo veículo 
conduzido pelo arguido e, logo de imediato, no preciso 
momento em que aquela condutora tirou o pé do acelerador 
para reduzir a velocidade que imprimia no seu veículo, 
embateu na extremidade daqueles esteios de betão e na parte 
de trás da caixa daquele veículo conduzido pelo arguido, 
sem que previamente o conseguisse avistar. 
Após o embate, ambos os veículos ficaram imobilizados 
sensivelmente a meio da via mais à direita, por onde aliás 
seguiam, distanciados cerca de 5,30 metros um do outro, 
com o do arguido à frente e o da E.......... atrás, deixando no 
chão e a cerca de 1,45 metros da berma da direita da estrada, 
atento o sentido de marca dos veículos, diversos pedaços de 
vidro e plástico resultantes do embate.  
Com o embate e devido ao modo como se encontravam 
colocados, os esteios transportados no veículo conduzido 
pelo arguido deslizaram, ficando com as respectivas 
extremidades que se encontravam viradas para a via pública 
a pelo menos 80 cm. para além da caixa da carroçaria. 
No seguimento do embate e como consequência directa do 
mesmo, para além das dores sentidas por cada um deles, 
vieram E.......... a sofrer contusão da grade costal, G.......... a 
sofrer traumatismo da região frontal da cabeça com ferida 
corto contusa e F.......... a sofrer traumatismo craniano com 
grande hematoma, estes últimos por terem batido com a 
cabeça em local não concretamente apurado do veículo 
conduzido pela sua mãe. 
Tais lesões determinaram como consequência necessária e 
directa, para a E.......... 30 (trinta) dias de doença com 
incapacidade para o trabalho, para o G.......... 7 (sete) dias de 
doença e para a F.......... 15 (quinze) dias de doença, tendo 
esta última ficado, por força das lesões sofridas e como 
sequela resultante das mesmas, com uma cicatriz de dois 
centímetros na região fronto parietal esquerda. 
Por sua vez, G.......... ficou, por força das lesões sofridas e 
como sequela resultante das mesmas, com uma cicatriz da 
região frontal, quase imperceptível, de um centímetro. 
O arguido, logo após o embate e a imobilização das viaturas, 
saiu do veículo que conduzia, veio à retaguarda do mesmo e, 
verificando os estragos e o modo em que os veículos 
ficaram e tendo constatado que a condutora e os passageiros 
daquele outro veículo se encontravam de pé, a gritar, já da 
parte de fora daquele veículo, afastou-se de imediato do 
local. 
Ao exercer a condução da forma supra descrita, o arguido 
fê-lo com manifesta falta de atenção e cuidado, olvidando os 
mais elementares deveres de precaução e cautela, circulando 
numa variante, a baixa velocidade, de noite, com o veículo a 
expelir intenso fumo, sem luzes de nevoeiro ou de perigo e 
sem qualquer sinalização luminosa na carga que 
ultrapassava a caixa da carroçaria da viatura, não atentando 
ao facto de que daquele modo, nas referidas condições 
atmosféricas e por causa da densidade do fumo expelido 
pelo cano de escape, o seu veículo não seria visível para 
quem dele se aproximasse pela rectaguarda, como foi o caso 
de E........... 

Violou assim o arguido as regras de trânsito e o dever 
objectivo de cuidado que as circunstâncias concretas 
inerentes a uma condução prudente e atenta impunham e são 
exigíveis para evitar o evento danoso, no caso o embate por 
veículo que seguia na retaguarda e o consequente 
atingimento da integridade física da condutora e 
passageiros, bem sabendo que a sua conduta era proibida e 
punida por lei. 
Sabia ainda que, pelo facto do veículo que conduzia ser um 
veículo pesado de mercadorias e do veículo que embateu no 
seu ser um veículo ligeiro de passageiros e perante a forma 
como ocorreu o embate, tal era de molde a pôr em perigo, 
senão a vida, a integridade física da condutora e dos 
passageiros daquele veículo. 
Mais sabia que pelo menos os passageiros menores, cujas 
lesões eram visíveis, se encontravam feridos, carecendo de 
assistência médica, pois que, atentas as características de 
ambos os veículos e a natureza da carga que o veículo do 
arguido transportava, a violência do embate era de molde a 
causar ferimentos às pessoas atingidas, designadamente na 
cabeça como veio a acontecer relativamente aos passageiros 
menores de idade, tendo resolvido afastar-se do local do 
embate. 
Logo após o embate e depois de ter saído da viatura que 
conduzia, E.......... telefonou, utilizando para o efeito o 
telemóvel que detinha, ao seu marido H.......... para que 
aquele se deslocasse ao local do acidente e diligenciasse 
pela prestação de socorro à si própria e aos seus filhos 
menores, como veio a acontecer. 
Na sequência desse telefonema, E.........., F.......... e G.......... 
foram conduzidos ao Hospital, onde lhe foram feitas 
radiografias e receberam tratamento. 
Por causa das lesões sofridas em consequência do acidente, 
E.......... esteve trinta dias sem trabalhar, a contar do dia 17-
01-2001, inclusive. 
Para além do referido período de 30 dias, E.......... não 
trabalhou até ao dia 19-02-2001, inclusive, por motivo de 
doença. 
Pelo menos desde Outubro de 2000 e até Dezembro de 
2000, inclusive, assim como em Março de 2001, E.......... 
auferiu um rendimento mensal de 698,32€, tendo passado a 
auferir, a partir de Abril de 2001 inclusive um rendimento 
mensal de 748,20€. 
No mês de Janeiro de 2001, E.......... recebeu, de J.........., por 
conta de quem aquela quem trabalhava à data, um 
rendimento mensal líquido de 72.200$00/360,13€, incluindo 
11 dias de subsídio de alimentação à razão de 430$00/2,14€ 
por dia e 11 dias de compensação de subsídio de 
alimentação à razão de 470$00/2,34€ por dia. 
No mês de Fevereiro de 2001, E.......... recebeu, de J.........., 
para conta de quem aquela trabalhava à data, um rendimento 
mensal líquido de 51.086$00/254,82€, incluindo 6 dias de 
subsídio de alimentação à razão de 430$00/2,14€ por dia e 6 
dias de compensação de subsídio de alimentação à razão de 
470$00/2,34€ por dia. 
Referente ao período em que esteve sem trabalhar, E.......... 
recebeu do Instituto de Segurança Social a quantia de 
469,14€ a título de subsídio de doença. 
F.......... e G.......... são filhos de E.......... e H.........., 
competindo a ambos os pais o exercício do poder paternal 
relativamente àqueles. 
O arguido era o dono do veículo com a matrícula NT-..-.. e 
conduzia-o no seu próprio interesse. 
À data do acidente, o veículo de matrícula NT-..-.. não se 
encontrava coberto por qualquer contrato de seguro de 
responsabilidade civil obrigatória, nem tinha sido submetido 
à inspecção periódica obrigatória. 
Após a ocorrência do acidente, o arguido vendeu o referido 
veículo que conduzia a um terceiro. 
O arguido nunca contactou ou tentou contactar E.......... para 
se inteirar do seu estado de saúde e dos seus filhos, após o 
acidente. 
Ao arguido não são conhecidos antecedentes criminais ou 
contra-ordenacionais. 
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No que respeita às condições sócio-económicas do arguido, 
apurou-se que o mesmo é dono de uma sucata, que se dedica 
à agricultura e realiza trabalhos de mecânica, sendo dono de 
pelo menos dois campos e auferindo das referidas 
actividades rendimentos mensais não concretamente 
apurados, que vive sozinho em casa própria, que é viúvo e 
pai de dois filhos adultos com independência económica, 
que é proprietário de um veículo automóvel de marca 
Renault, possuindo para além disso um telemóvel. 

* 
Não se provaram quaisquer outros factos com relevo para a 
decisão da causa e/ou em contradição com os anteriores e, 
nomeadamente: 
- que ao tempo caísse uma chuva fina, 
- que o arguido trouxesse, ou não, um pano vermelho 
amarrado aos esteios, 
- que o taipal traseiro da carrinha se encontrasse caído na 
vertical ou amarrado na horizontal, no mesmo sentido dos 
esteios, 
- que o arguido trouxesse as luzes de presença da retaguarda 
do veículo apagadas ou ligadas, 
- que o arguido tenha, ou não, ido chamar os bombeiros 
quando se afastou do local do acidente, e que, desta forma, 
tenha, ou não, promovido o socorro das pessoas sinistradas, 
- que, ao fim de alguns dias, por causa do acidente e por não 
se sentir bem, E.......... tenha tido necessidade de se deslocar 
ao hospital e que seu filho G.......... teve de se deslocar ao 
Centro de Saúde de Recezinhos para ser submetido a 
curativos e retirar pontos, 
- que E.......... tenha sofrido pequenas queimaduras no rosto 
causadas pela deflagração do airbag, cuja cura exigiu 
tratamento medicamentoso, 
- que F.........., por causa das lesões sofridas, não tenha 
frequentado a escola durante 15 dias, e, por estar 
envergonhada, não saísse à rua, 
- que os menores ainda se sintam traumatizados por causa 
do acidente, falando frequentemente acerca do mesmo e 
exprimindo preocupação e ansiedade quando viajam de 
automóvel, 
- que por causa das lesões sofridas em consequência do 
acidente E.......... tenha estado mais de 30 dias sem 
trabalhar, 
- que, por causa do acidente, E.........., tenha deixado de 
auferir retribuições no montante de 496,11€, 
- que E.......... tenha despendido, em deslocações (2 ao 
Hospital de Santa Isabel, nesta cidade, 4 ao centro de Saúde 
de Recezinhos, 1 ao IML, 3 a este Tribunal e 4 ao escritório 
do seu mandatário) quantia não inferior a 100€, em 
medicamentos quantia não inferior a 50€, 
- que o arguido seja, ou não, pessoa sociável, 
- que o arguido seja pessoa de boa formação e de carácter 
íntegro. 

* 
Fundou-se a convicção do tribunal no conjunto da prova 
produzida em audiência, nomeadamente, no confronto das 
declarações prestadas pelo arguido B.........., pela 
demandante/assistente E.......... e pelo seu marido, pai dos 
menores acidentados, H.........., com os depoimentos 
prestados pelas diversas testemunhas inquiridas e com os 
documentos de fls. 6-9, 29-31, 46-49, 66, 69, 72, 135-139, 
158-159, 169-172, 179-184, 287, autos de contra-ordenação 
juntos aos autos no decurso da audiência de julgamento e 
relatórios periciais juntos a fls. 83-85, 89-91 e 95-97 dos 
autos, sendo que, relativamente a estes últimos, as 
respectivas conclusões não foram abaladas pela prova 
produzida. 
Quanto Uàs circunstâncias relativas à ocorrência do acidente, 
descrição do local e condições atmosféricasU, foram desde 
logo valoradas as declarações prestadas pelo arguido, o qual 
reconheceu que o acidente ocorreu nas circunstâncias de 
tempo (data e hora) e lugar apuradas, confirmando a 
existência de nevoeiro, assim como as características do 
local descritas na acusação coincidentes com as referidas na 
participação policial, reconhecendo que os objectos 

transportados no veículo por si conduzido e reproduzidos 
nas fotografias de fls. 134 e seg. (genericamente designados 
por esteios na factualidade apurada e que o arguido designou 
por “esteios” e “vigas”, consoante o formato, distinguindo-
os pelo facto de os primeiros terem a configuração de uma 
recta e os segundos a configuração de um L aberto com um 
ângulo superior a 90 graus), nos quais não tinha colocado 
sinalização luminosa (apenas referindo a colocação de um 
pano vermelho), ultrapassavam, embora não tivesse 
documentação que a tal o autorizasse, em cerca de 40 cm. a 
caixa daquele veículo antes do embate e em cerca de 80 cm. 
depois do embate; que conduzia à velocidade apurada o 
referido veículo, o qual não tinha submetido à inspecção 
periódica obrigatória e não se encontrava coberto por seguro 
de responsabilidade civil obrigatória, sem ter ligadas as 
luzes de nevoeiro e de perigo (pisca-pisca); que abandonou 
o local após o embate depois de ter verificado que as 
pessoas que seguiam no outro veículo se encontravam fora 
do mesmo aos berros; que nunca mas "quis saber" dessas 
pessoas (sendo que os referidos factos que resultaram das 
declarações do arguido e que configuram alteração não 
substancial dos factos descritos na acusação não foram 
objecto da comunicação a que alude o art. 358º, nº 1 do 
CPP, precisamente por terem resultado das declarações 
prestadas por aquele, atento o nº 2 do citado preceito legal). 
Mais foi referido pelo arguido que, em momento posterior 
ao acidente, vendeu o veículo mencionado na factualidade 
apurada e por si conduzido a um terceiro. 
Por outro lado, foram valoradas as declarações prestadas 
pela assistente e demandante E.........., das quais resulta que 
a mesma conduzia o veículo mencionado na factualidade 
apurada à velocidade e nas circunstâncias de tempo e lugar 
apuradas, que transportava os seus filhos menores na parte 
traseira do referido veículo, sem, contudo, fazerem uso de 
cadeira especial e sem que aqueles se encontrassem 
protegidos com cinto de segurança, que foi surpreendida por 
uma nuvem de fumo preto com que se deparou de repente e 
na qual entrou, tendo de seguida, no momento em que tirou 
o pé do acelerador, embatido na viatura conduzida pelo 
arguido, sem que previamente a tivesse ou pudesse avistar, 
devido ao fumo e às condições atmosféricas existentes 
naquele momento.  
Por outro lado, a mesma reconheceu que as lesões por si 
sofridas não eram visíveis, diversamente das lesões sofridas 
pelos seus filhos, que eram visíveis a olho nu, e que, logo 
após o embate, os mesmos saíram do veículo, tendo aquela 
de imediato telefonado ao seu marido através do telemóvel 
que detinha, promovendo desta forma o seu próprio socorro 
e dos seus filhos. 
A versão dos factos pela mesma apresentada, narrada de 
forma objectiva e coerente, mereceu credibilidade, tendo 
sido no essencial corroborada pela restante prova produzida. 
Na verdade, embora o arguido tenha negado a existência do 
fumo que saía do cano de escape do veículo conduzido por 
aquele, resulta desde logo dos depoimentos prestados pelas 
testemunhas K.......... - o qual era transportado no veículo 
conduzido pelo arguido e tinha ajudado o arguido a carregar 
os esteios por este último adquiridos - e I.......... - o qual 
presenciou o acidente quando se encontrava no seu local de 
trabalho, a uma distância e altitude que lhe permitia avistar, 
de cima, a trajectória de ambos os veículos intervenientes no 
acidente e as condições em que aqueles transitavam, a 
velocidade desigual -, que do escape do veículo conduzido 
pelo arguido saía fumo, que esta última testemunha referiu 
ser denso e escuro, e que se dissipava à medida que aquela 
viatura avançava, concentrando-se junto daquele veículo, o 
que corrobora a versão dos factos narrada pela assistente, 
pois que, dissipando-se a nuvem de fumo à medida que o 
veículo do arguido avançava em velocidade lenta, no mesmo 
sentido em que aquela circulava a velocidade superior, é de 
todo verosímil, de acordo com as regras gerais da 
experiência comum e critérios de normalidade, face à 
diferença de velocidade a que aqueles veículos circulavam, 
às condições atmosféricas existentes e à gradual dissipação 
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do fumo que saía do escape do veículo conduzido pelo 
arguido e que se concentrava junto ao mesmo, que a 
assistente tenha sido surpreendida pelo fumo que saía do 
cano de escape do veículo conduzido pelo arguido quando já 
se encontrava mesmo atrás da viatura conduzida por aquele, 
sem que previamente a conseguisse avistar, assim como à 
respectiva carga. 
Na verdade, embora o arguido tenha referido que trazia as 
luzes de presença da retaguarda ligadas e que trazia 
amarrado um pano vermelho aos esteios, o que não foi 
corroborado nem infirmado de forma decisiva pela prova 
produzida, atentas as divergências existentes, nessa parte, 
nos depoimentos prestados, nomeadamente, pelas 
testemunhas I.......... e L.......... - o qual referiu ter passado 
pelo arguido -, o certo é que, face às referidas condições 
atmosféricas (com nevoeiro e humidade no ar), aliado ao 
facto de ser de noite e de sair a referida nuvem de fumo 
denso do cano de escape do veículo conduzido pelo arguido, 
aquelas precauções mínimas consistentes em manter ligadas 
as luzes de presença da rectaguarda e manter amarrado o 
referido pano vermelho nunca seriam as suficientes, 
naquelas condições e atento o fraco alcance daquelas luzes, 
para tornar, em tempo útil, o veículo conduzido pelo arguido 
visível aos condutores que se apresentassem pela retaguarda. 
Por outro lado, no que se refere à posição do taipal existente 
na parte traseira do veículo conduzido pelo arguido, 
verifica-se que, embora o arguido tenha referido que o 
mesmo se encontrava na horizontal, as testemunhas I.........., 
M.......... e L.........., assim como H.......... apresentaram 
versões divergentes nessa parte, referindo uns que o taipal se 
encontrava na horizontal e outros que o mesmo se 
encontrava na vertical, subsistindo a dúvida quanto a esse 
facto. 
Foi ainda valorado o depoimento prestado pela testemunha 
M.........., soldado da GNR que elaborou a participação 
policial junta aos autos de acordo com a observação 
efectuada no local do acidente, logo após a ocorrência do 
mesmo, e confirmou o seu teor quanto ao posicionamento 
dos veículos após o embate e às características do local, 
tendo efectuado as medições mencionadas na referida 
participação, segundo credivelmente referiu, sendo que a 
prova produzida quanto às características do local do 
acidente foi unânime, tornando desnecessária a realização da 
inspecção ao local requerida exclusivamente pelo Fundo de 
Garantia Automóvel, a qual, por já não ter utilidade para a 
boa decisão da causa, foi dispensada. 
No que se refere à chuva referida na acusação, do 
depoimento das testemunhas inquiridas e das declarações 
prestadas por arguido, assistente e testemunhas inquiridas 
apenas resulta de forma segura que existia humidade no ar, 
atenta a afirmação por alguns e a negação por outros da 
existência de chuva, confirmando contudo a existência da 
referida humidade. 
No que se refere à conduta desenvolvida pelo arguido após o 
acidente, confirmando aquele que se afastou do local após a 
ocorrência do acidente, o que surte inequivocamente 
confirmado pela restante prova produzida, já no que se 
refere ao facto de, segundo aquele declarou, ter ido chamar 
os bombeiros, a prova produzida não permite concluir de 
forma decisiva pela ocorrência, ou não, desse facto, atento o 
teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas K.........., 
o qual referiu que o arguido, segundo aquilo que este último 
na altura lhe transmitiu, foi chamar os bombeiros, I.........., 
que confirmou a presença dos bombeiros no local do 
acidente, não resultando contudo desses depoimentos e das 
declarações prestadas pela assistente e pelo seu marido a 
certeza de quem efectivamente chamou os bombeiros ao 
local. 
No que se refere às lesões sofridas pela assistente e pelos 
seus filhos e sequelas das mesmas resultantes, foram 
valorados os elementos clínicos e exames periciais juntos 
aos autos (vide fls. 46-49, 66, 69, 72, 83-85, 89-91, 95-97, 
181-182), sendo que a prova produzida não permite concluir 

que tenha sido por causa do acidente que a assistente esteve 
de baixa médica por período superior a 30 dias. 
Por outro lado e já no que se refere aos danos patrimoniais 
invocados no pedido cível, tendo prestado declarações 
acerca desses factos, de forma vaga e imprecisa, o marido da 
demandante e representante legal dos menores demandantes, 
H.........., e não resultando de forma necessária, do teor dos 
documentos de fls. 169-172, 181-184, 287-288, a invocada 
perda de retribuições alegadamente resultante do acidente e 
o necessário nexo causal entre esse alegado prejuízo e a 
conduta do arguido, para além de não se encontrarem 
devidamente comprovados os restantes prejuízos invocados, 
verifica-se que a prova produzida não foi nessa parte 
suficientemente consistente. 
Quanto à ausência de antecedentes criminais e contra-
ordenacionais do arguido, foram valorados o CRC de fls. 
283 e o registo individual de condutor de fls. 231. 
Quanto às condições sócio-económicas do arguido, foram 
valoradas as declarações prestadas pelo mesmo, sendo que, 
tendo deixado tocar no decurso da audiência de julgamento 
o telemóvel que trazia consigo, desta forma demonstrou a 
posse do referido objecto, tendo ainda sido valorado o 
depoimento prestado por L.........., o qual, identificando-se 
como amigo do arguido, referiu que este último era dono de 
uma sucata. 
A factualidade não apurada ficou assim a dever-se à 
insuficiência da prova produzida, nessa parte. 

X 
X 

OBJECTO DO RECURSO 
 
É consabido que as CONCLUSÕES da motivação do 
recurso delimitam o respectivo objecto – arts. 402º, 403º e 
412º, todos do CPP. 
 
Da análise de tais CONCLUSÕES verifica-se que o 
Recorrente coloca as seguintes questões: 
- Em sede de matéria de facto, invoca a violação no 
preceituado no art. 410º, nº 2, als. a), b) e c), isto é , os 
vícios da sentença ali referidos, para além de valorar, de 
forma diversa da sentença, certos meios de prova ali 
produzidos, pretendendo ainda a junção de um meio de 
prova com a motivação do recurso; 
- Em sede de matéria de direito defende a existência de um 
só crime, no caso da actuação negligente; 
- Ainda em sede de matéria de direito rebela-se contra a 
medida da pena, no entanto e apenas, quanto à conversão 
diária em euros, dos dias de multa que entende exagerada. 
 
Vejamos: 
 
Quanto aos vícios enumerados nas als. a), b) e c), do nº 2, do 
art. 410º, do CPP: 
Para além de que os referidos vícios vêm invocados, é 
também oficioso, o conhecimento de qualquer dos mesmos, 
mas quando estes resultem do texto da decisão recorrida, por 
si só, ou em conjugação com as regras da experiência 
comum (v. g. Ac. do STJ, de 19/10/95 – DR- I-A, de 
28/12/95, em interpretação obrigatória). 
 
Quanto à insuficiência para a decisão da matéria de facto 
provada: 
Ocorre este vício quando, da factualidade vertida na decisão 
em recurso, se colhe que faltam elementos que, podendo e 
devendo ser indagados, são necessários para se poder 
formular um juízo seguro de condenação ou de absolvição. 
Tal insuficiência existe quando os factos provados são 
insuficientes para justificar a decisão assumida, ou, quando 
o tribunal recorrido, podendo fazê-lo, deixou de investigar 
toda a matéria de facto relevante, de tal forma que “essa 
matéria de facto” não permite, por insuficiência, a aplicação 
do direito ao caso submetido a apreciação; no cumprimento 
do dever de descoberta da verdade material que lhe é 
imposto pelo art. 340º, do CPP, o tribunal podia e devia ter 
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ido mais longe; não o tendo feito, ficaram por investigar 
factos essenciais, cujo apuramento permitiria alcançar a 
solução legal e justa (v. g. CPP Anot. Simas Santos e Leal 
Henriques, ed. 2000, II vol., pág. 737-738). 
Adentro deste vício, alega o Recorrente que se a Mertª Juiz 
“a quo” ...” tivesse querido ver o local” não teria tecido “ as 
considerações a fls. 16, linha 17 a 22”. 
Lendo a motivação da sentença, acima transcrita, 
designadamente, na parte referida, não se revela, que a dita 
inspecção judicial ao local tivesse sido susceptível de alterar 
as conclusões a que se chegou, quanto ao local do embate e 
sua descrição. 
Note-se que o arguido, só agora em sede de recurso veio 
suscitar ta questão, não tendo requerido qualquer inspecção 
ao local anteriormente; e, de qualquer forma, se o Tribunal 
não se socorreu do preceituado no art. 340º n.º 1 do CPP e 
do princípio da verdade material nele contido, é porque 
entendeu da desnecessidade de investigação oficiosa, no 
caso concreto; de resto, confrontando a motivação da 
sentença e repassando as transcrições constantes dos autos, é 
consensual a descrição do local, pelos intervenientes 
processuais na audiência de julgamento em 1ª instância. 

X 
Refere o Recorrente , na conclusão 8ª que “ Nem todos os 
veículos têm que ter, atrás, faróis de nevoeiro. Não se 
apurou se o veículo do arguido dispunha, ou não, de tais 
dispositivos luminosos. Só perante tais constatações deve 
ser valorada a circunstância de o arguido os ter, ou não, 
ligados”. 
Como bem anota o Digno Magistrado do MP , na sua douta 
resposta (a qual seguimos de perto por com ela 
concordarmos inteiramente)..., ...”...Sucede, porém que tal 
fala, ainda que apurada, não é susceptível de por em causa o 
nexo de causalidade entre a conduta do arguido e a produção 
do resultado imputado. 
Com relevo para a discussão da causa – e atinente à 
necessidade de sinalização da circulação do veículo, nas 
circunstâncias em que aquele circulava, apurou-se que: “ E, 
a despeito da forma como circulava e do tempo que fazia, o 
arguido conduzia aquele veículo sem qualquer sinalização 
luminosa sobre aquele prolongamento da carga para além da 
carroçaria, trazendo, quer as luzes de nevoeiro quer as luzes 
de perigo (vulgo quatro piscas) apagadas”. 
De relevante, surge a omissão do arguido em sinalizar o 
prolongamento da carga, prolongamento da carga que o 
arguido não negou. 
Tal facto é manifesto, sendo certo também que o arguido 
não tinha qualquer luz ligada, designadamente, as de perigo, 
sendo que atendendo à argumentação, também se não 
apurou que o mesmo tivesse sequer, as luzes de perigo e de 
mudança de direcção operacionais. 
Foi dado como Provado que “ o veículo de matrícula NT-..-
.. ... nem tinha sido submetido à inspecção periódica 
obrigatória”, porque não então, invocar que o mesmo não 
dispunha de qualquer dispositivo luminoso funcional? 
Desde logo, porque, sem prejuízo de tal prova, tal facto não 
obstaria, mas antes deveria reforçar as exigências de cautela 
que impendiam sobre o arguido, o qual, manifestamente, 
não cumpriu. 
Devendo tal vício (como todos os outros) constar do texto 
da decisão recorrida, por si só, ou com apelo às normais 
regras da experiência da vida, é manifesto que tal vício não 
ocorre. 

X 
Quanto à Contradição Insanável da Fundamentação 
Este vício só existe quando, de acordo com um raciocínio 
lógico, seja de concluir que essa fundamentação justifica 
uma decisão precisamente oposta ou quando, segundo o 
mesmo tipo de raciocínio, se possa concluir que a decisão 
não fica esclarecida de forma suficiente, dada a colisão dos 
fundamentos invocados. 
Defende o Recorrente (na sequência do que invocou acima) 
que o LOCAL do evento estradal foi outro que não o 
apurado na sentença recorrida. 

A nosso ver, nem se trata de sindicar a sentença na 
perspectiva da existência de tal vício, nem, de facto, assiste 
qualquer razão ao Recorrente. 
Com efeito, defende o Recorrente, quanto ao local que o 
embate não poderia ter ocorrido “no início da subida (...) 
muito acentuada , a via é uma recta e está separada por uma 
zona ajardinada. O acidente ocorreu noutro local, se 
separador...e distante cerca de 200 metros”. 
Para contraditar tal afirmação mais não bastaria que 
transcrever a parte da sentença relativa à descrição do local, 
onde se dá por assente que: 
“ No dia 16 de Janeiro de 2001, cerca das 19 horas e 40 
minutos, circulava o arguido, B.........., na Variante de ....., 
Marco de Canaveses, no sentido Canaveses – Tuías ( cidade 
), ... Nesse local, a estrada possui duas faixas de rodagem no 
sentido por onde seguia o veículo conduzido pelo arguido, 
separadas entre si por uma linha longitudinal descontínua , e 
uma faixa de rodagem em sentido contrário (descendente), 
esta separada daquelas duas faixas por duas linhas 
longitudinais contínuas”. 
Não se refere que o embate estradal ocorreu em qualquer 
parte da via com separador, mas antes da separação das duas 
faixas de tráfego por duas linhas longitudinais contínuas. 
Aquela dúvida apenas agora suscitada, a nosso ver, resulta 
da visão subjectiva do Recorrente quanto às provas 
produzidas, de cuja valoração global e crítica não resulta 
qualquer dúvida quanto à localização dos factos, 
designadamente, fazendo apelo às transcrições das 
declarações do arguido, assistente e testemunhas, 
designadamente, a testemunha I.........., testemunha 
presencial e M.........., soldado da GNR , o qual elaborou a 
participação policial junta aos autos de acordo com a 
observação efectuada no local...logo após a ocorrência do 
acidente...sendo que a prova produzida quanto às 
características do local do acidente foi unânime...tornando 
desnecessária a realização da inspecção ao local requerido 
exclusivamente pelo Fundo de Garantia Automóvel..., a 
qual, por já não ter utilidade para a boa decisão da causa, foi 
dispensada... 
Tudo isto consta da motivação da decisão, acima transcrita. 
O Recorrente veio, com a motivação do recurso, juntar um 
documento, pretensamente, um “croquis” do embate 
estradal, para pretender por em causa o local do embate. 
Este documento contende claramente com o disposto o art. 
165ºnº 1, do CPP, o qual preceitua que o documento deve 
ser junto no decurso do inquérito ou da instrução e, não 
sendo isso possível, deve sê-lo até ao encerramento da 
audiência. 
Face à manifesta extemporaneidade da sua junção, esta tem 
que ser indeferida, com desentranhamento do documento, do 
processo. 
 
Quanto ao erro notório na apreciação da prova: 
Verifica-se a existência de erro notório na apreciação da 
prova, quando, lendo a decisão pelos olhos do homem 
comum, se retira de um facto provado uma conclusão 
ilógica ou inaceitável, à luz das regras da experiência, ou, 
também quando se ofendem as regras sobre provas 
vinculadas subtraídas à livre (mas sempre objecto de 
motivação) apreciação do Tribunal. 
No caso dos autos, sob a capa da suscitação deste vício, o 
recorrente, de uma forma não coincidente com o que diz o 
texto da decisão recorrida, pretende extrair ilações dos 
factos provados que a leitura dos mesmos não consente. 
Assim: 
Diz o Recorrente que “após o embate, ambos os veículos 
ficaram imobilizados, sensivelmente a meio da via mais à 
direita, por onde aliás ...seguiam distanciados cerca de 5,30 
metros um do outro, com o do arguido à frente e o da 
E.......... atrás...”. 
Nesta matéria, o que decorre da leitura dos factos provados é 
que: 
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- Os veículos ficaram imobilizados distanciados (...) a cerca 
de 5,30 metros um do outro e, não que seguiam, 
distanciados cerca de 5,30 metros, um do outro 
A leitura da frase completa, acima constante, conduz à 
correcta interpretação de que aquela distância se afere pela 
posição dos veículo, após o embate e não, como pretende o 
recorrente, não se afere pela distância entre um e outro dos 
veículo imediatamente antes do embate. 
De resto, a descrição, devidamente fundamentada e 
motivada, da dinâmica, modo e local do acidente, repassadas 
as transcrições e demais elementos constantes nos autos, não 
nos oferece qualquer reparo, porque devidamente 
alicerçadas nos meios de prova ali referidos. 
Por outro lado, a conclusão 4ª quanto ao escape dos 
veículos, a nosso ver, em nada contende com o facto dado 
como provado, segundo o qual, “Quando o veículo 
conduzido pela E.......... havia percorrido alguns metros 
desde o início da subida, viu-se de forma repentina envolto 
num fumo negro expelido pelo veículo conduzido pelo 
arguido e, logo de imediato, no preciso momento em que 
aquela condutora tirou o pé do acelerador para reduzir a 
velocidade que imprimia ao seu veículo, embateu na 
extremidade daqueles esteios de betão e na parte de trás da 
caixa daquele veículo conduzido pelo arguido, sem que 
previamente o conseguisse avistar”. 
Tal facto resulta provado, de forma clara, quer do 
depoimento da testemunha transportada pelo arguido à data 
dos factos (apesar de este negar a existência de fumo), como 
ainda das declarações da ofendida E.......... e da testemunha 
I........... 
Não se verifica, assim, qualquer erro notório, desde logo e 
dando por reproduzido o referido em sede da análise da 
invocada contradição insanável, que o veículo da ofendida 
não circulava a 5,30 metros do veículo conduzido elo 
arguido, mas na mesma direcção e a diferente velocidade, 
pelo que não contende com a prova positiva de que a 
assistente tenha sido “ surpreendida por uma nuvem de fumo 
preto com que se deparou de repente e na qual entrou”, 
ocorrendo, então, o embate. 
 
O DIREITO 
Unidade ou pluralidade de crimes, no caso da actuação 
negligente: 
Na douta sentença recorrida e quanto à matéria, exarou-se o 
seguinte: 
Chegados a este ponto, cumpre a partir de ora debruçar-nos 
sobre a controvérsia existente em torno da questão da 
unidade ou pluralidade de crimes, no caso de actuação 
negligente, ou seja nos casos em que haja unidade da 
conduta negligente e pluralidade de eventos, resultantes 
dessa mesma conduta. 
A questão tem-se suscitado, sobretudo, no caso de acidentes 
de viação, quando resultaram do mesmo várias mortes e/ou 
feridos, tendo vindo a ser decidido, quase unanimemente, no 
Supremo Tribunal de Justiça de que se configura um único 
crime, embora agravado pelo resultado (vide, 
exemplificadamente, os ac. do STJ de 28-10-1997, de 21-
01-1998, de 7-10-1998, de 8-07-1998, CJSTJ, V, t.3, p. 212; 
VI, t.1, p. 173; VI, t. 3, p. 183; VI, t. 2, p. 237). 
Na verdade, tem-se sustentado, na senda de Welzel, in 
Fahrlassigkeit, pág. 20 e seg., que «o substracto da ilicitude 
do crime por negligência não reside no facto de ter causado 
o resultado, mas na conduta incorrecta - fehlerhafte», sendo 
apenas possível formular um juízo de censura por cada 
comportamento negligente, não tendo a pluralidade de 
eventos a virtualidade de desdobrar as infracções. 
Tem sido aduzidos, em defesa de tal tese, fundamentalmente 
três argumentos diversos que se prendem com a 
conformação do ilícito típico negligente nos crimes 
materiais, com as regras da punição do concurso de crimes e 
o terceiro com o princípio da culpa. 
Assim, no que concerne à conformação do ilícito típico 
negligente, autores há que sustentam que a produção do 
resultado mais não representa do que uma mera condição 

objectiva de punibilidade, sendo que, ainda que o mesmo se 
encontre formalmente previsto como elemento constitutivo 
do tipo, não fundamenta nem agrava a ilicitude do facto, 
cumprindo tão-só uma função de selecção dos 
comportamentos puníveis por razões que se prendem com a 
racionalidade do sistema, pelo que, uma vez desencadeada a 
punibilidade da conduta negligente em virtude da ocorrência 
de um resultado, os restantes resultados produzidos 
constituiriam factos não puníveis. 
Tal tese viola contudo a intrínseca relação existente entre o 
valor de acção e o valor de resultado, entendidos como 
unidade, a consideração do que sejam condições objectivas 
de punibilidade como elementos extra-tipo, ou seja, que se 
situam fora do tipo legal de crime, e a própria estrutura do 
tipo de ilícito negligente constituída pela violação do dever 
objectivo de cuidado, a possibilidade objectiva de prever o 
preenchimento do tipo e a produção do resultado típico 
quando este surja como consequência da criação ou 
potenciação, pelo agente, de um risco proibido de ocorrência 
do resultado. 
Por outro lado, tem sido ainda sustentado que um 
comportamento, ainda que viole várias leis ou uma mesma 
lei várias vezes, deve ser valorado com maior benevolência 
do que uma pluralidade de comportamentos. 
Contudo, tal tese constitui um privilegiamento injustificado 
face à valoração objectiva própria do juízo de ilicitude, de 
acordo com a qual, ofendendo-se vários bens ou diversas 
vezes o mesmo bem jurídico, preenchem-se vários tipos de 
ilícito, o que tanto ocorre em caso de concurso real como em 
caso de concurso ideal de crimes (vide F. Dias, Direito 
Penal Português, Parte Geral II: As Consequências 
Jurídicas do Crime, 1993, §395). 
Finalmente, tem-se ainda sustentado que no caso de 
negligência inconsciente, só pode ser imputado ao agente 
um só crime não obstante a pluralidade de resultados, dada a 
ausência de representação, o que também não colhe 
justificação face à concepção da negligência a qual integra a 
possibilidade de representação ou previsibilidade de todos 
os resultados imputados à conduta do agente, o que vale, 
quer para a negligência consciente, quer para a negligência 
inconsciente. 
Entendemos assim, na senda de Pedro Caeiro e Cláudia 
Santos em RPCC ano 6, fac. 1º, p. 133 e seguintes, 
recentemente citados no ac. da Relação de Coimbra de 29-
03-2000, CJ, ano XXV, t. II, p. 48 e seg., e de Jorge dos 
Reis Bravo, em Negligência, unidade da conduta e 
pluralidade de eventos, RMP ano 18, Julh/Set. 1997, nº 
71, p. 97 e seguintes, que no caso de pluralidade de 
resultados e de unidade da conduta negligente (consciente 
ou inconsciente), se verifica uma situação de concurso 
efectivo ideal heterogéneo, quando uma só acção viola 
diversos bens jurídicos tutelados em diversas disposições 
legais, ou homogéneo, o qual abrange justamente aqueles 
casos em que uma só acção viola várias vezes a mesma 
disposição legal, como sucede no caso concreto. 
Na verdade e como refere Jeschek, em Tratado de Derecho 
Penal, Parte General, p. 529 e seg., “a acção e o resultado 
estão estreitamente unidos e devem ser entendidos como 
uma unidade”, não podendo ser dissociados, diversamente 
do que tem vindo a ser maioritariamente sustentado na 
jurisprudência do STJ, com algumas vozes discordantes ao 
nível das Relações (vide, a título de exemplo, ac. da 
Relação de Coimbra de 29-03-2000, CJ, ano XXV, t. II, p. 
48, ac. RP de 2-07-1986, BMJ 359, p. 774, ac. RE de 7-12-
1993, BMJ, 432, p. 446). 
De referir que, a propósito do homicídio negligente, também 
Figueiredo Dias, em Comentário Conimbricense do 
Código Penal, parte especial, tomo I, p. 114, sustenta que 
“se através de uma mesma acção são mortas várias pessoas 
estar-se-á perante uma hipótese de concurso efectivo, sob a 
forma de concurso ideal, com absoluta indiferença por que 
a negligência tenha sido consciente ou inconsciente” e 
ainda, em Direito Penal, Sumários e notas das Lições do 
Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias ao 1º ano do 
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Curso Complementar de Ciências Jurídicas da 
Faculdade de Direito de 1975-1976, referindo-se ao 
concurso efectivo de crimes dolosos e negligentes, 
“tratando-se de tipos que protegem bens eminentemente 
pessoais a pluralidade de ofendidos determinará logo a 
pluralidade de crimes”. 
Também Eduardo Correia, tantas vezes citado em arestos 
que defendem posição diversa (vide, a título de exemplo, o 
ac. RE de 18-05-1999, http://www.tre.pt/jurisp/154-99-
rm.html), sustenta, em A Teoria do Concurso em Direito 
Criminal, 1996, p. 109-110, referindo-se ao concurso 
efectivo ideal de crimes, que “do mesmo modo que é lícito 
reprovar a actividade do agente, quando de dolo se trate, 
tantas vezes quantas as lesões jurídicas que ele quis 
produzir, igualmente é possível censurar a sua conduta por 
negligente tantas vezes quantas as lesões jurídicas que ele 
devia prever se produziriam e efectivamente vieram a ter 
lugar”. 
Assim, “o número de infracções determinar-se-á pelo 
número de valorações que, no mundo jurídico-criminal, 
correspondem a uma certa actividade. Pelo que se diversos 
valores ou bens jurídicos são negados, outros tantos crimes 
haverão de ser contados, independentemente de, no plano 
naturalístico, lhes corresponder uma só actividade, isto é de 
estarmos perante um concurso ideal” - Direito Criminal, 
II, 1965, p. 200. 
O mesmo autor refere ainda, em Direito Criminal I, 1993, 
p. 265, que “a função que compete ao resultado dos crimes 
negligentes não pode de nenhum modo limitar-se aquele que 
Welzel lhe atribui: aquilo que ele chama o desvalor do 
resultado é o elemento mais importante - quando não 
mesmo o único - da ilicitude, quer nas acções negligentes, 
quer dolosas. O direito só se interessa pelos deveres de 
prudência na medida em que a sua violação ou omissão 
pode constituir uma ameaça ou uma lesão de bens jurídicos. 
É pois desta - e por conseguinte do resultado - que o direito 
criminal tem de partir”. 
Ora, tendo-se apurado no caso concreto que, ao exercer a 
condução da forma supra descrita, o arguido fê-lo com 
manifesta falta de atenção e cuidado, olvidando os mais 
elementares deveres de precaução e cautela, circulando 
numa variante, a baixa velocidade, de noite, com o veículo a 
expelir intenso fumo, sem luzes de nevoeiro ou perigo e sem 
qualquer sinalização luminosa na carga que ultrapassava a 
caixa da carroçaria da viatura, não atentando ao facto de que 
daquele modo, nas referidas condições atmosféricas e por 
causa da densidade do fumo expelido pelo cano de escape, o 
seu veículo não seria visível para quem dele se aproximasse 
pela retaguarda, como foi o caso de E.......... e que, desta 
forma, violou assim as regras de trânsito e o dever objectivo 
de cuidado que as circunstâncias concretas inerentes a uma 
condução prudente e atenta impunham e são exigíveis para 
evitar o evento danoso, no caso o embate por veículo que 
seguia na retaguarda e o consequente atingimento da 
integridade física da condutora e passageiros, daí resulta que 
todos os concretos resultados produzidos eram previsíveis, 
para um homem medianamente diligente colocado na 
concreta posição do arguido, como consequência da 
condução imprudente praticada. 
Tendo em conta, ainda, que o mesmo actuou da forma 
descrita quando podia actuar de outra forma e devia actuar 
de acordo com o direito, tendo ainda consciência da ilicitude 
da sua conduta, é o arguido merecedor do juízo de censura 
próprio da culpa relativamente a cada um dos concretos 
resultados verificados e crimes praticados. 
Desta forma, na ausência de qualquer causa justificante ou 
desculpante, Udeve o arguido ser condenado pela prática, 
em concurso efectivo ideal homogéneo, dos três crimes 
de ofensa à integridade física por negligência por que 
vem acusadoU (sendo certo que não se equaciona no caso 
vertente a possibilidade do crime em apreço e das contra-
ordenações praticadas pelo arguido configurarem um 
concurso efectivo de infracções, com a possibilidade de 
serem autonomamente sancionadas, em virtude de, 

relativamente àquelas, estar prescrito o procedimento 
contra-ordenacional).”.... 
A fundamentação jurídica da sentença , nesta parte, merece 
a nossa adesão, por via do seu acerto, o que, também nesta 
parte implica a improcedência do recurso. 

X 
Quanto à medida da pena, na vertente da substituição por 
quantitativo diário, no entender do recorrente , exagerado: 
Tal quantitativo diário objecto de condenação é de 5 euros, 
pugnando o recorrente pela redução para metade de tal 
quantitativo. 
Afigura-se-nos que sem qualquer razão. 
Com efeito, no aspecto do quantitativo pecuniário, diário, da 
pena de multa, o art. 47º n.º 2, do C. Penal mandar atender à 
situação económica e financeira do condenado. 
Ora, como se fundamentou, quanto à matéria, na sentença 
recorrida, foi que o arguido é dono de uma sucata; dedica-se 
ainda à agricultura, sendo proprietário de dois terrenos; 
realiza trabalhos de mecânica; é proprietário, além do 
veículo identificado nos autos, por si conduzido, de um 
veículo automóvel ligeiro da marca “Renault”; vive em casa 
própria, não lhe sendo conhecidos encargos pessoais 
relevantes. 
Dentro de uma moldura abstracta que varia de 1 euro a 
498,80 euros, o quantitativo diário de 5 euros afigura-se-nos 
adequado à realização das exigências de retribuição e 
prevenção, não merecendo, também neste aspecto a decisão, 
de qualquer reparo. 

X 
Face a tudo o que vem exposto, acordam os Juízes desta 
Relação em: 
- Não admitir a junção aos autos, por extemporâneo, o 
documento junto a fls. 405, desentranhando-se o mesmo dos 
autos, mas neles ficando cópia do mesmo. 
Por essa junção extemporânea , o recorrente pagará mínimos 
de taxa de justiça. 

X 
No mais, julgam totalmente improcedente o recurso do 
arguido, confirmando integralmente, a douta sentença 
recorrida. 

X 
O Recorrente pagará 9 Ucs de taxa de justiça. 

X 
PORTO, 24 de Novembro de 2004. 
José João Teixeira Coelho Vieira 
Maria da Conceição Simão Gomes 
Francisco José Brízida Martins 
Arlindo Manuel Teixeira Pinto 
 
 
24.U Sumário nº 4579 
Tendo o arguido sido extraditado, com a sua 
oposição, para ser julgado num determinado 
processo, não pode ser julgado noutro 
processo, sob pena de inexistência do próprio 
julgamento. 
 
Acordam em conferência no Tribunal da Relação do Porto: 
 
No Tribunal de Chaves, foi o arguido B.........., julgado e 
condenado, em processo comum colectivo, pela prática de 
um crime de falsificação de documento e de um crime de 
burla por que havia sido acusado, vindo a ser condenado 
pela prática daqueles crimes na pena única de um ano de 
prisão. 
Tal arguido, que se encontrava em Espanha, havia sido 
extraditado para Portugal a fim de cumprir uma pena em que 
havia sido condenado num processo que correu seus termos 
no Tribunal de Santo Tirso e ser julgado num outro processo 
que também correu termos neste tribunal. 
O arguido havia-se oposto à sua extradição. 
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Tendo-se apercebido destes factos a realização da audiência 
de julgamento e da prolação do acórdão, o Mº Pº junto do 
Tribunal de Chaves providenciou pela ampliação da 
extradição, por forma a que a mesma abrangesse o 
cumprimento da pena única que havia sido imposta ao 
arguido no processo daquele tribunal. 
Entretanto, alegando que o julgamento no Tribunal de 
Chaves, havia sido realizado sem a sua autorização e do 
reino de Espanha e invocando a violação do disposto no art. 
16.º da Lei n.º144/99, de 31 de Agosto, requereu o arguido a 
anulação do julgamento, requerimento a que o Mº Pº se 
opôs. 
Por despacho do senhor juiz do processo foi atendida a 
pretensão do arguido e, em consequência, foram declarados 
inexistentes e sem efeito o julgamento, o acórdão e o termo 
de identidade e residência que entretanto o arguido havia 
prestado. 
Deste despacho interpôs recurso o M.º P.º, vindo, entretanto, 
a desistir do mesmo, promovendo, em consequência disso, a 
designação de nova data para a audiência de julgamento. 
Remetidos os autos, para o promovido fim, ao senhor juiz de 
círculo, por ele foi proferido despacho em que, considerando 
que o despacho que declarou inexistentes o julgamento, o 
acórdão e o termo de identidade e residência prestado pelo 
arguido não tem a virtualidade de inutilizar um acto de 
soberania consubstanciado no caso julgado, ordenou a 
remessa dos autos ao senhor juiz titular do processo para 
decidir o que tivesse por conveniente, abstendo-se assim de 
designar data para a audiência de julgamento. 
Deste despacho interpôs recurso o M.º P.º, tendo concluído a 
motivação nos seguintes termos: 
1 - A decisão proferida a fls. 249/250 dos autos transitou em 
julgado. 
2 - Em consequência, impõe-se a realização de nova 
audiência de julgamento. 
3 - O Ministério Público promoveu a marcação de data para 
essa audiência. 
4 - O M.mo Juiz Presidente do Tribunal Colectivo 
competente para o julgamento recusou-se a designá-la. 
5 - A decisão recorrida violou o disposto no artigo 312.º do 
Código de Processo Penal e nos artigos 8.º da Lei n.º3/99, de 
13 de Janeiro, e 205.º, n.º2, da Constituição da República 
Portuguesa. 

XXX 
Terminou pedindo a revogação do despacho recorrido e a 
sua substituição por outro que designe data para a audiência 
de julgamento. 

XXX 
Na 1.ª instância não houve resposta. 
Neste tribunal, pelo Exm.º Procurador Geral Adjunto foi 
emitido parecer no sentido de que o recurso merece 
provimento. 
Cumprido o disposto no art. 417.º, n.º2, do C. P. Penal, não 
houve resposta. 
Foram colhidos os vistos legais. 
Cumpre decidir. 

XXX 
Os factos com interesse para a decisão são os acima 
relatados. 
Dispõe o n.º1 do art. 16.º da Lei n.º144/99, de 31 de Agosto 
(Cooperação Judiciária Internacional), que a pessoa que, em 
consequência de um acto de cooperação, comparecer em 
Portugal para intervir em processo penal como suspeito, 
arguido ou condenado não pode ser perseguida, julgada, 
detida ou sujeita a qualquer outra restrição da liberdade por 
facto anterior à sua presença em território nacional, diferente 
do que origina o pedido de cooperação formulado por 
autoridade portuguesa. 
Consagra esta disposição legal a chamada regra da 
especialidade, aplicável igualmente, por força do seu 
número 2, às pessoas que, nas mesmas circunstâncias, 
compareceram perante uma autoridade estrangeira. 
De harmonia com aquela disposição legal, o arguido, tendo-
se oposto à sua extradição, tendo esta sido deferida apenas 

para os processos acima identificados que correram seus 
termos no Tribunal de Santo Tirso, e não tendo dado o seu 
consentimento para ser submetido a julgamento no processo 
que corre termos no Tribunal Judicial de Chaves, não podia 
ali ser julgado sem que, ao menos, tivesse sido requerida e 
deferida a ampliação da sua extradição. 
Fundamentou o senhor juiz que proferiu o primeiro dos 
referidos despachos - que declarou inexistentes o 
julgamento, o acórdão e a prestação de termo de identidade 
e residência - na falta de jurisdição do Tribunal de Chaves 
para julgar o arguido. E bem, a nosso ver. Com efeito, tendo 
o arguido sido extraditado para Portugal ao abrigo da Lei de 
Cooperação Judiciária Internacional para cumprir pena e ser 
julgado à ordem dos processos que correram seus termos no 
Tribunal de Santo Tirso, e tendo-se oposto à sua extradição 
e não tendo sido, na data do julgamento, requerida e 
ampliada a extradição por forma a abranger o processo do 
Tribunal de Chaves, por força do citado artigo 16.º não 
estava sob jurisdição do Estado Português para ser julgado 
no processo que corre termos neste último tribunal. 
Como bem se decidiu, também, no referido despacho, a 
situação em análise não configura um caso de nulidade do 
julgamento e actos posteriores, mas antes um caso de 
inexistência. 
Vejamos. 
Refere Maia Gonçalves no Código de Processo Penal 
Anotado, 9.ª edição, em anotação ao art. 118.º, que este 
código não toma posição sobre a existência de um vício 
ainda mais grave do que as nulidades, que a doutrina tem 
detectado, e que é o da inexistência, que, de algum modo, 
ainda que rotulado de inexequibilidade, é implicitamente 
admitido pelo Código de Processo Civil. 
Segundo o mesmo autor, verifica-se o vício de inexistência 
quando ao acto faltam elementos que são essenciais à sua 
própria substância, de modo que em caso algum pode 
produzir efeitos jurídicos. 
Como causa de inexistência cita o Prof. Germano Marques 
da Silva no Curso de Processo Penal, vol. II, 2.ª edição, pág. 
89, a falta de jurisdição penal. Foi o que se verificou com o 
julgamento efectuado no Tribunal Judicial de Chaves. O 
tribunal carecia de jurisdição para julgar o arguido. 
Também Maia Gonçalves, no citado Código de Processo 
Penal, refere, entre outros exemplos, a falta de jurisdição 
como um dos casos de inexistência. 

XXX 
Nesta conformidade, concede-se provimento ao recurso e, 
em consequência, revoga-se o despacho recorrido, o qual 
deve ser substituído por outro que designe data para a 
audiência de julgamento. 
Sem tributação. 

XXX 
Porto, 15 de Dezembro de 2004 
David Pinto Monteiro 
Agostinho Tavares de Freitas 
José João Teixeira Coelho Vieira 
 
 
25.U Sumário nº 4628 
I - O conceito de acidente de trabalho é 
delimitado por três elementos cumulativos:(i) 
o local de trabalho - elemento espacial;(ii) o 
tempo de trabalho - elemento temporal; (iii) o 
nexo de causalidade entre o evento e a lesão, 
perturbação ou doença - elemento causal. 
II - Para qualificação do acidente como de 
trabalho, as interrupções normais de 
actividade, como os intervalos para almoço, 
incorporados no horário de trabalho e 
estabelecidos pela entidade empregadora 
para os seus trabalhadores, consideram-se 
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“tempo de trabalho” (artigo 6º nº 4 da Lei nº 
100/97, de 13 de Setembro). 
 
Acordam na Secção Social do Tribunal da Relação do Porto: 
 
1. B.......... e C.........., intentaram a presente acção, com 
processo especial, emergente de acidente de trabalho contra 
Companhia de Seguros X.........., pedindo a condenação 
desta a pagar, à A. B.........., a pensão anual e vitalícia de € 
7.914,20, com início em 11.12.2000, acrescida das quantia 
de € 4.176,20, de subsídio por morte, de € 1.392,08, de 
despesas de funeral, e € 4,00 de despesas de transportes, 
bem como a pagar ao A . C.......... a pensão anual de € 
5.276,13. 
Para tanto, alegou, em síntese, que: 
D.........., respectivamente, seu marido e pai, sofreu um 
acidente de trabalho no dia 10 de Dezembro de 2002, 
quando se encontrava a prestar serviço nas instalações da 
sua entidade patronal E.........., cuja responsabilidade 
infortunística laboral se encontrava transferida para a Ré. 
Em consequência do acidente sofrido, o D.......... foi 
encontrado debaixo da plataforma hidráulica, entalado por 
esta contra o chão, o que lhe causou lesões que foram causa 
directa e imediata da sua morte. 

+++ 
A Ré contestou, alegando, além do mais, que o falecido 
D.......... se encontrava na área onde foi encontrado morto 
por motivos da sua exclusiva vontade e sem qualquer 
relação com a sua actividade de torneiro mecânico. Até 
porque a trágica ocorrência que o vitimou deu-se no período 
de almoço enquanto estavam suspensos os seus trabalhos e 
de todos os que estavam vinculados em prestação laboral 
para com a E.........., daí resultando um cenário fáctico que 
extravasa os exigíveis pressupostos caracterizadores da 
existência de acidente de trabalho. 
Conclui pela improcedência da acção. 

+++ 
Realizada audiência de discussão e julgamento, foi, 
posteriormente, proferida sentença, julgando a acção 
procedente e condenando a Ré a pagar à A. B.......... e ao A. 
C.......... as pensões e quantias peticionadas e supra referidas, 
acrescidas dos juros legais de mora sobre cada uma dessas 
quantias.  

+++ 
Inconformada com esta decisão, dela recorreu a R., 
formulando as seguintes conclusões: 
a) a qualificação legal de "acidente de trabalho" determina 
"ius et de iure" a alegação e prova de factos que se mostrem 
subsumíveis cumulativamente na verificação concreta dos 
"elemento espacial, elemento temporal e elemento causal" 
exigíveis para tal; 
b) a gravação de prova testemunhal retida por meios áudio 
foi cabal e suficientemente demonstrativa de que o evento 
que vitimou o malogrado sinistrado não ocorreu no "tempo 
de trabalho"; 
c) a gravação de prova testemunhal retida por meios áudio 
foi cabal e suficientemente demonstrativa de que o 
malogrado sinistrado, no momento do acidente, não prestava 
qualquer actividade própria, normal e conexa com a sua 
actividade laboral; 
d) a gravação de prova testemunhal retida por meios áudio 
foi cabal e suficientemente demonstrativa de que a vitima 
conhecia o uso e o mecanismo de segurança do monta-
cargas que constituiu, em si mesmo, o agente físico onde se 
vitimou; 
e) a gravação de prova testemunhal retida por meios áudio 
foi cabal e suficientemente demonstrativa de que, no 
quotidiano das funções que desempenhava, a vítima não 
necessitava de aceder fisicamente à área onde o monta-
cargas operava; 
f) a gravação de prova testemunhal retida por meios áudio 
foi cabal e suficientemente demonstrativa de que nem na 
estrutura organizacional vigente na empresa, nem 

excepcionalmente mas em interesse desta, a vítima alguma 
vez necessitasse de aceder à área onde o monta-cargas 
operava; 
g) tendo dado como provado que "o acidente ocorreu 
quando o sinistrado se encontrava a prestar serviço nas 
instalações da sua entidade patronal" , o Mmo. Juiz "a quo" 
fê-lo à revelia da prova produzida; 
h) porque o evento que vitimou o malogrado sinistrado não 
ocorreu no "tempo de trabalho" não preenche o exigível 
pressuposto a que alude o nº 1 e o nº 3 do art. 6° da Lei nº 
100/97; 
i) consequente e legalmente, não é exercitável o âmbito do 
contrato de seguro de Acidentes de Trabalho por 
inverificação de evento que obrigue à reparação. 

+++ 
Contra-alegaram os AA., pedindo a confirmação do 
decidido. 

+++ 
Nesta Relação, o Ex.mo Sr. Procurador da República emitiu 
o seu douto parecer no sentido do não provimento do 
recurso. 

+++ 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 

+++ 
2. Factos provados (na 1ª instância): 
a) Os AA. B.......... e C.........., são respectivamente, viúva e 
filho do sinistrado D.........., falecido no dia 10 de Dezembro 
de 2002 - alínea a) da matéria de facto assente. 
b) O D.......... sofreu um acidente no dia 10 de Dezembro de 
2002 - alínea b) da matéria de facto assente. 
c) O D.......... prestava à sua entidade patronal, E.........., a 
actividade própria da categoria profissional de torneiro 
mecânico de 1ª. A E.........., dedica-se à fundição de 
alumínios e dispunha, à data do acidente, de uma plataforma 
hidráulica - alíneas c) e d) da matéria de facto assente. 
d) O sinistrado auferia o vencimento mensal de 1.285,60 x 
14 meses/ano + 74,75 x 11 meses/ano - alínea f) da matéria 
de facto assente. 
e) O acidente referido na alínea b), ocorreu em hora não 
determinada, mas situada entre as 12 horas e as 13 horas, 
quando o sinistrado se encontrava a prestar serviço nas 
instalações da sua entidade patronal, E.........., e sob as suas 
ordens e fiscalização - respostas aos n°s 1 e 2 da base 
instrutória. 
f) Em consequência do acidente sofrido, o D.......... foi 
encontrado debaixo da plataforma hidráulica, entalado por 
esta contra o chão, o que lhe causou lesões que foram causa 
directa e imediata da sua morte - respostas aos n°s 3 e 4 da 
base instrutória. 
g) O A C.......... era estudante do 12°Ano na Escola 
Secundária ....., em Braga - resposta ao nº 5 da base 
instrutória. 
h) A A B.......... tem a seu cargo o filho C.........., referido em 
g) - resposta ao n°8 da base instrutória. 
i) A plataforma hidráulica referida na alínea d) está instalada 
entre os dois níveis das instalações, onde explora a sua 
actividade e destina-se exclusivamente ao transportes de 
peças de alumínio fundido no piso onde se encontra o forno 
e o outro piso, onde aí eram posteriormente submetidos a 
trabalhos de acabamentos e finais - respostas aos nºs 10 e 11 
da base instrutória. 
j) A plataforma hidráulica tem em cada um dos pisos que 
move um sistema de segurança composto por cancelas que 
vedam o acesso ao seu interior, onde estão acoplados um 
comando eléctrico e uma alavanca que tranca, unindo e 
fechando os dois portões móveis dessa cancela - resposta ao 
nº 12 da base instrutória. 
k) Estando o respectivo sistema eléctrico de funcionamento 
montado de tal forma que só é possível accionar e fazer 
movimentar o monta-cargas se os portões se encontrarem 
perfeitamente encerrados, fixos e unidos pela alavanca que 
os tranca. As cancelas, que bordejam, num perímetro 
rectangular, o monta-cargas, são constituídas por grades 
com rede de ferro, mas pouco alta, permitindo serem 
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transpostas por um homem com destreza física - resposta 
aos nºs 13 e 14 da base instrutória. 
l) No dia do acidente, o monta-cargas apresentava-se em 
perfeito estado de funcionamento, incluindo o sistema de 
segurança de que dispunha - resposta ao nº 17 da base 
instrutória. 
m) O falecido D.......... foi submetido a uma intervenção 
cirúrgica à próstata, em 13 de Junho de 2000, por efeito 
disso, esteve de baixa médica por doença até ao dia 
9/10/2002 - resposta ao nº 18 da base instrutória. 
n) À data do acidente, a E.........., tinha instituído, como 
horário de trabalho, a entrada às 8.30 horas e a saída às 
17.45 horas ou 16 horas, às 6ª feiras, mas sempre com o 
intervalo para almoço entre as 12.18 horas e as 13.30 horas - 
resposta ao nº 24 da base instrutória. 
o) No dia 10.12.2002, o D.........., da parte da manhã, esteve 
a trabalhar no seu torno - resposta ao nº 25 da base 
instrutória. 
p) Nos momentos que antecederam a descoberta do corpo do 
D.......... ninguém se encontrava no piso inferior das 
instalações da E.........., na área onde aquele foi encontrado, 
dado que era intervalo para almoço e os seus colegas de 
trabalho estavam ausentes dessa área, almoçando ou 
descansando - respostas aos nºs 28 e 29 da base instrutória. 
q) Os colegas de trabalho de D.......... depararam com este 
debaixo da plataforma hidráulica, entalado por esta contra o 
chão - resposta ao nº 30 da base instrutória. 
r) A Ré era aceitante de risco infortunístico-laboral do 
conjunto de trabalhadores quando ao serviço da E.........., 
derivado da prévia transferência por esta feita, 
consubstanciados nos termos expressos e definidos na 
apólice nº 07... - alínea e) da matéria de facto assente. 

+++ 
Fixação da matéria de facto: 
A recorrente sustenta que, da discussão da causa, resultou 
provado que o acidente ocorreu nos momentos subsequentes 
à interrupção do trabalho para descanso de almoço e quando 
a vítima não estava a prestar qualquer actividade que 
beneficiasse, directa ou indirectamente, a entidade 
empregadora, assim pondo em causa a resposta de 
“provado” dada ao nº 2 da base instrutória, bem como as 
respostas de “não provado” dadas aos nºs 25 a 27 da mesma 
base instrutória, que deviam ter sido dados como provados. 

+++ 
A recorrente sustenta esta pretensão de alteração da decisão 
da matéria de facto, relativamente a cada um desse pontos 
de facto controversos, especificando os concretos meios de 
prova, resultantes da gravação efectuada, que impunham 
decisão diversa. 
E, na verdade, a audiência de julgamento decorreu com 
gravação dos depoimentos prestados, estando estes, assim, 
acessíveis, nos termos e para os efeitos do art. 712º, nº 1, al. 
a), do CPC. 
Inexistindo, assim, quaisquer obstáculos formais à 
modificação da decisão da matéria de facto, vejamos se a 
sua pretensão pode proceder no plano substantivo. 
Recordemos apenas que esta Relação, ao reapreciar a prova, 
não pode ir ao ponto de tornar letra morta o princípio 
fundamental da livre apreciação das provas por parte do 
tribunal de 1ª instância (cfr. art. 655º, nº 1, do CPC), a 
menos que este tribunal tenha incorrido em erro na 
apreciação do valor probatório dos concretos meios de 
prova. 

+++ 
Analisando a motivação da matéria de facto controversa, 
conjugada com o conteúdo dos depoimentos prestados - 
após a sua audição atenta -, entendemos que não merece 
censura a decisão recorrida, no tocante aos nºs 25 a 27 da 
base instrutória, ao consigná-los como não provados, uma 
vez que o acidente em causa não foi presenciado por 
nenhumas das testemunhas que, em consequência, também 
nada esclareceram sobre as circunstâncias em que o mesmo 
ocorreu. 

+++ 

No tocante aos nºs 1 e 2 da base instrutória – supra transcrita 
alínea e) – , os reparos da recorrente são plenamente 
justificados. 
Perante a prova testemunhal produzida, e toda ela foi 
relevante nessa parte, o exame crítico dessa prova (cfr. art. 
659º, nº 3, do CPC) impunha ao M.mo Juiz, como a 
qualquer julgador, considerar apenas provado que “o 
acidente, referido em b), ocorreu entre as 12.18 horas e as 
13 horas, em momento não determinado, mas situado nos 
momentos subsequentes à interrupção do trabalho para 
descanso de almoço, quando o sinistrado se encontrava no 
piso inferior das instalações da sua entidade patronal, 
referida em c)”. 

+++ 
Em consequência, mantém-se a decisão sobre a matéria de 
facto, com as alterações supra enunciadas às respostas dadas 
aos nºs 1 e 2 da base instrutória. 

+++ 
3. Do mérito. 
A única questão suscitada pela recorrente reporta-se a saber 
se o acidente dos autos pode ser qualificado como acidente 
de trabalho. 

+++ 
Nos termos do disposto no art. 6º, nº 1, da Lei nº 100/97, de 
13 de Setembro, "é acidente de trabalho aquele que se 
verifique no local e tempo de trabalho e produza directa ou 
indirectamente lesão corporal, perturbação funcional ou 
doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou 
de ganho ou a morte”. 
O conceito de acidente de trabalho é, assim, delimitado por 
três elementos cumulativos: a) o local de trabalho - elemento 
espacial; b) o tempo de trabalho - elemento temporal; c) o 
nexo de causalidade entre o evento e a lesão, perturbação ou 
doença – elemento causal. 
Vejamos o caso dos autos. 
O D.......... sofreu um acidente em 10 de Dezembro de 2002. 
Este acidente ocorreu em hora não determinada, mas situada 
entre as 12.18 horas e as 13 horas, no decurso do intervalo 
para almoço, quando o sinistrado se encontrava nas 
instalações da sua entidade patronal.  
Em consequência do acidente sofrido, o D.......... foi 
encontrado debaixo da plataforma hidráulica, entalado por 
esta contra o chão, o que lhe causou lesões que foram causa 
directa e imediata da sua morte. 
No caso concreto, é pacífico que a lesão se manifestou no 
local de trabalho - cfr. o nº 3 do supra citado art 6º. 
Mais controverso é saber se a lesão ocorreu no tempo de 
trabalho, pois, como se vê das respostas aos números 1 e 2 
da base instrutória, resultou provado que o acidente ocorreu 
a hora não determinada, mas situada entre as 12.18 horas e 
as 13 horas, no decurso do intervalo para almoço, quando o 
sinistrado se encontrava nas instalações da sua entidade 
patronal.  
Dispõe o nº 4 do citado art. 6º, por forma idêntica ao que 
estabelecia a Base V, nº 3, da Lei nº 2.127, de 3.8.65, que 
“entende-se por tempo de trabalho, além do período normal 
de laboração, o que preceder o seu início, em actos de 
preparação ou com ele relacionados, e o que se lhe seguir, 
em actos também com ele relacionados, e ainda as 
interrupções normais ou forçosas de trabalho” . 
Criou-se, assim, no domínio da legislação infortunística, um 
conceito excepcional, alargado, de tempo de trabalho, não 
coincidente com o que se refere na lei geral então vigente – 
cfr. arts. 45º e 48º, da LCT, 1º, nº 3, da Lei nº 21/96, de 
23.7, e art. 2º da Lei nº 73/98, de 10.11 - nem com o referido 
no actual CT - cfr. arts. 155º, 156º e 157º - em que se reporta 
a duração do período normal de trabalho a “períodos de 
trabalho efectivo”, excluindo desse conceito “todas as 
interrupções de actividade que impliquem a paragem do 
posto de trabalho ou a substituição do trabalhador”. 
Tal alargamento revela serem de atender, para qualificação 
do acidente como de trabalho, a interrupções normais de 
actividade, como os intervalos para almoço, incorporados no 
horário de trabalho, e estabelecidos pela entidade 
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empregadora para os seus trabalhadores, interrupções estas 
que a lei geral laboral não entende serem de considerar 
como tempo de trabalho.  
Esta diferença de definições emerge, assim, dos diferentes 
fins e objectivos dos diplomas mencionados, concretamente 
da legislação infortunística laboral, mais inspirada por 
razões de justiça, próprias de uma função essencialmente 
reparadora.  
No caso dos autos, tendo o acidente ocorrido durante o 
intervalo de almoço, ainda nas instalações da entidade 
patronal, deve considerar-se como ocorrido no tempo de 
trabalho, nos termos do citado nº 4 do art.6º da LAT. 
Assim, resultando provado que a lesão sofrida pelo 
sinistrado, e que lhe produziu a morte, ocorreu no local e no 
tempo de trabalho, beneficiam os AA., como lesados, da 
presunção “juris tantum”, prevista no art. 7º, nº 1, do DL nº 
143/99, de 30.04, ou seja, que a mesma lesão foi 
consequência de acidente de trabalho. 
Competia à recorrente, nos termos do art. 350º, nº 2, do CC, 
a prova de que a lesão nenhuma relação teve com o trabalho. 
No entanto, nesta sede, embora a recorrente tivesse alegado 
factos no sentido de provar que o acidente foi dolosamente 
provocado pelo sinistrado, concretamente por suicídio, o 
certo é que tal matéria fáctica não resultou provada. 
O incumprimento desse ónus probatório pela recorrente 
determina que, como bem decidiu o M.mo Juiz, seja 
possível concluir que a lesão sofrida pelo sinistrado é 
consequência de acidente de trabalho. 
Improcedem, portanto, as conclusões a este propósito 
formuladas pela recorrente. 

+++ 
4. Atento o exposto, e decidindo: 
Acorda-se em negar provimento ao recurso, confirmando-se 
a sentença recorrida. 
Custas pela recorrente.  

+++ 
Porto, 29 de Novembro de 2004 
José Carlos Dinis Machado da Silva 
Maria Fernanda Pereira Soares 
Manuel Joaquim Ferreira da Costa 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEGISLAÇÃO 



Legislação de Novembro de 2004 a Março de 2005 
Boletim nº 23 

 
 

165

NOVEMBRO 
4 de Novembro – Lei 53/04 

Autoriza o Governo a proceder à revisão 

do C. Estrada, aprov. pelo DL 114/94, de 

3-5 

 x 
10 de Novembro – Port. 1386/04 

Aprova a tabela de honorários dos 

advogados, advogados estagiários e 

solicitadores pelos serviços que prestem no 

âmbito da protecção jurídica. Revoga a 

Port. 150/02, de 19-2 

 x 
13 de Novembro – Port. 1402/04 

Fixa os valores de correcção 

extraordinária das rendas para vigorar em 

2005 

 x 
16 de Novembro – Dec. P. R. 80/04 

Ratifica a Concordata entre a República 

Portuguesa e a Santa Sé, assinada em 18 de 

Maio de 2004 na cidade do Vaticano 

 x 
16 de Novembro – Resol. AR 74/04 

Aprova, para ratificação, a Concordata 

entre a República Portuguesa e a Santa Sé, 

assinada em 18 de Maio de 2004 na cidade 

do Vaticano 

 

DEZEMBRO 
2 de Dezembro – Ac. 7/04, do STJ, de 21-

10 

Sobe imediatamente o recurso da parte da 

decisão instrutória respeitante às nulidades 

arguidas no decurso do inquérito ou da 

instrução e às demais questões prévias ou 

incidentais, mesmo que a pronúncia seja 

pelos factos constantes da acusação do MP 

 x 
4 de Dezembro – DL 224/04 

Altera pela 10.ª vez o Código da 

Publicidade, aprov. pelo DL 330/90, de 23-

10 

 x 
21 de Dezembro – Port. 1475/04 

Actualiza as prestações de: invalidez, 

velhice  e sobrevivência, bem como as 

pensões de doença profissional dos 

subsistemas previdencial e de 

solidariedade 

 x 
27 de Dezembro – Ac. 8/04, do STJ, de 9-

12 

Ao crime do art. 158.º-n.º3, do CE 98, para 

além de ser aplicada a pena prevista no art. 

348.º-n.º1, do CP, revisto em 1995, é 

também aplicável a pena acessória de 

proibição de conduzir veículos 

motorizados prevista no art. 69.º-n.º1, do 

mesmo CP, na redacção anterior à vigência 

da Lei 77/01, de 13-7 

 x 
27 de Dezembro – Mapa Oficial 5-A/04, 

da CNE  

Eleição da Assembleia da República de 20 

de Fevereiro de 2005 

 x 
28 de Dezembro –Port. 1499/04 
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Aprova o programa de formação do ano 

comum 

 x 
29 de Dezembro –Resol. AR 83/04 

Regulamento do Sistema de Avaliação de 

Desempenho da AR (SIADAR) 

 x 
30 de Dezembro – 2.º Sup. –Lei 55-B/04 

Orçamento do Estado para 2005 

 x 
31 de Dezembro – DL 242/04  

Actualiza o valor da retribuição mínima 

mensal garantida para 2005 – 374,70 € 

Revoga o DL 19/04, de 20-1 

 

2005 
JANEIRO 

4 de Janeiro – DL 2/05 

Aprova o Regime Jurídico das Sociedades 

Anónimas Europeias 

 x 
5 de Janeiro – Lei Org. 1/05 

3.ª Alteração à Lei Eleitoral para o 

Parlamento Europeu 

 x 
7 de Janeiro – Desp. N. 2/05 

Determina que a partir de 1 de Janeiro de 

2005 o Diário da República seja publicado 

de segunda-feira a sexta-feira 

 x 
10 de Janeiro – Lei 1/05 

Regula a utilização de câmaras de vídeo 

pelas forças e serviços de segurança em 

locais públicos de utilização comum 

 x 
17 de Janeiro – Port. 42-A/05 

Actualiza as remunerações dos 

funcionários e agentes da administração 

central, local e regional, actualizando os 

índices 100 e as escalas salariais em vigor, 

bem como as tabelas de ajudas de custo, 

subsídios de refeição e de viagem e marcha 

e as pensões a cargo da Caixa Geral de 

Aposentações 

 x 
18 de Janeiro – DL 19/05 

Altera os arts. 35.º, 141.º e 171.º, do 

Código das Sociedades Comerciais 

 x 
20 de Janeiro – Port. 51/05 

Aprova o montante fixo de remuneração 

do administrador da insolvência nomeado 

pelo juiz, bem como as tabelas relativas ao 

montante variável de tal remuneração, em 

função dos resultados obtidos 

 x 
20 de Janeiro – Port. 52/05 

Estabelece as regras sobre a determinação 

do vencimento de exercício dos 

conservadores, notários e oficiais dos 

registos e notariado 

 x 
 

24 de Janeiro – Lei 2/05 

1.ª Alteração à Lei 74/98, de 11-11 

(publicação, identificação e formulário dos 

diplomas) 

 x 
26 de Janeiro – Lei 12/05 
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Informação genética pessoal e informação 

de saúde 

 x 
26 de Janeiro – Lei 14/05 

13.ª Alteração do DL 15/93, de 22-1, que 

aprova o regime jurídico do tráfico e 

consumo de estupefacientes e substâncias 

psicotrópicas, acrescentando novas 

substâncias à Tabela II-A  

 x 
26 de Janeiro – Lei 15/05 

Aprova o Estatuto da Ordem dos 

Advogados.  

Revoga o DL 84/84, de 16 de Março, com 

as alterações subsequentes 

 x 
27 de Janeiro – Port. 109/05 

Aplica os meios de vigilância electrónica 

para fiscalização do cumprimento da 

obrigação de permanência na habitação 

que podem ser mandados utilizar pelos 

tribunais com jurisdição em todas as 

comarcas do território nacional. Revoga a 

Port. 189/2004, de 26-2 

 

FEVEREIRO 
15 de Fevereiro – Port. 183/05 

Fixa os montantes das prestações por 

encargos familiares, bem como das 

prestações que visam a protecção das 

crianças e jovens com deficiência e ou em 

situação de dependência 

 x 
15 de Fevereiro – Port. 184/05 

Aprova o modelo de selo branco, como 

símbolo de fé pública, a usar pelo notário 

no exercício das suas funções 

 x 
17 de Fevereiro – DL 40/05 

Altera o DL 422/89, de 2 de Dezembro, 

que reformula a Lei do Jogo 

 x 
18 de Fevereiro – Decl. Rect. 7/05 

Rectifica o DL 19/05, do MJ, que altera os 

arts. 35.º, 141.º e 171.º, do Código das 

Sociedades Comerciais, pub. no DR I, de 

18-1 

 x 

23 de Fevereiro – DL 44/05 

No uso da autorização legislativa 

concedida pela Lei 53/04, de 4-11, altera o 

Código da Estrada, aprov. pelo DL 114/94, 

de 3 de Maio 

 .x 
23 de Fevereiro – DL 45/05 

Transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva 2000/56/CE, da Comissão, de 14 

de Setembro, que altera a Directiva 

91/439/CEE, do Conselho, relativa à carta 

de condução 

 x 
23 de Fevereiro – DL 46/05 

Transpõe para a ordem jurídica interna as 

Directivas 2002/85/CE e 2004/11/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 5-

11 e de 11-2, respectivamente, aprovando 

o Regulamento dos Dispositivos de 

Limitação de Velocidade de Determinadas 

Categorias de Veículos Automóveis 
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 x 
23 de Fevereiro – Ac. 650/05, de 16-11, do 

TC  

Declara a inconstitucionalidade, com força 

obrigatória geral, da norma constante do 

1.º período do art. 19.º-n.º1 da Tarifa Geral 

de Transportes, aprov. pela Port. 403/75, 

de 30-6, alterada pelas Ports. 1116/80, de 

31-12, e 736-D/81, de 28-8, na parte em 

que exclui inteiramente a responsabilidade 

do caminho de ferro pelos danos causados 

aos passageiros resultantes de atrasos, 

supressão de comboios ou perdas de enlace 

 x 
24 de Fevereiro – Port. 209/05 

Altera a Port. 1456/2001, de 28-12 (aprova 

o regime de custas nos julgados de paz) 

 

MARÇO 
8 de Março – Mapa Oficial 1-A/05 

Relação dos deputados eleitos e mapa 

oficial das eleições para a Assembleia da 

República realizadas a 20 de Fevereiro de 

2005 

 x 
12 de Março – Dec. P.R. 19/05 

Nomeia 1.º Ministro o Eng. José Sócrates 

Carvalho Pinto de Sousa 

 x 
12 de Março – Dec. P.R. 20/05 

Nomeia os Ministros e o Secretário de 

Estado da Presidência do Conselho de 

Ministros 

 x 

14 de Março – Dec. P.R. 20-B/05 

Nomeia os Secretários de Estado 

 x 
17 de Março – DL 70/05 

Altera o DL 236/99, de 25-6, que aprova o 

Estatuto dos Militares das Forças Armadas 

 x 
17 de Março – DL 71/05 

Transpõe para a ordem jurídica interna a 

Directiva 2003/8/CE, do Conselho, de 27 

de Janeiro, relativa à melhoria do acesso à 

justiça nos litígios transfronteiriços através 

do estabelecimento de regras mínimas 

comuns relativas ao apoio judiciário no 

âmbito desses litígios, desenvolvendo o 

regime previsto na Lei 34/04, de 29 de 

Julho 

 x 
17 de Março – Port. 263/05 

Fixa novas regras para o cálculo da altura 

de chaminés e define as situações em que 

devem para esse efeito ser realizados 

estudos de poluentes atmosféricos 

 x 
18 de Março – Decl. Rect. 14/05 

Rectifica o Mapa 1-A/05, da Comissão 

Nacional de Eleições, pub. no DR- I-A, de 

8-3 

 x 
21 de Março – Port. 288/05 

Altera a Port. 1085-A/04, de 31-8, que fixa 

os critérios de prova e de apreciação da 

insuficiência económica para a concessão 

da protecção jurídica 

 x 
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24 de Março – DL 74-A/05 

Interpreta o DL 44/2005, de 23-2, que 

altera o CE, aprov. pelo DL 114/94, de 3 

de Maio 

 x 
24 de Março – Dec. Reg. 2-A/05 

Regulamenta a utilização das vias públicas 

para a realização de actividades de carácter 

desportivo, festivo ou outras que possam 

afectar o trânsito normal 

 x 
24 de Março – Dec. Reg. 2-B/05 

Regulamenta as condições de utilização 

dos parques e zonas de estacionamento 

automóvel 

 x 
24 de Março – Port. 311-A/05 

Aprova o Regulamento de Utilização de 

Acessórios de Segurança, previsto no art. 

82.º, do CEstrada 

24 de Março – Port. 311-B/05 

Define os sistemas de sinalização 

luminosa, bem como os reflectores dos 

velocípedes, quando circulem na via 

pública, com excepção da circulação no 

âmbito de provas desportivas devidamente 

autorizadas 

 x 
24 de Março – Port. 311-C/05 

Aprova o Regulamento de Avisadores 

Especiais, que fixa as características e 

condições de utilização de dispositivos 

especiais para emissão de sinais sonoros e 

de sinais luminosos 

 x 

24 de Março – Port. 311-D/05 

Estabelece as características dos coletes 

retrorreflectores, cuja utilização se 

encontra prevista no nº 4 do art. 88.º, do 

CE. 

 x 
31 de Março – Ac. 2/05, do STJ, de 16-02 

Em processo por crime de abuso de 

confiança contra a segurança social, p. e p. 

no art. 107.º do Regime Geral das 

Infracções Tributárias, o Instituto de 

Gestão Financeira da Segurança Social tem 

legitimidade para se constituir assistente 

 x 
31 de Março – Ac. 3/05, do STJ, de 16-02 

No domínio de vigência do art. 519.º-n.º 1, 

do CPPenal e do art. 80.º-n.ºs 1 e 2, do 

CCJ, na redacção anterior ao DL 324/2003, 

de 27 de Dezembro, no caso de não 

pagamento, no prazo de 10 dias, da taxa de 

justiça devida pela constituição de 

assistente, a secretaria deve notificar o 

requerente para, em 5 dias, efectuar o 

pagamento da taxa de justiça, acrescida de 

igual montante 
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ÍNDICE REMISSIVO 
 
DIREITO CIVIL 
 
1 – Parte Geral 

 
- Abuso de direito, muro - 4330 
- Associação, instituição privada de 

solidariedade social, estatutos, norma 
imperativa, nulidade - 4481 

- Centro Nacional de Pensões, união de 
facto, aplicação da lei no tempo - 4312 

- Erro material, declaração, competência - 
4378 

- Erro, vícios, mandato, confissão - 4273 
- Inversão do ónus da prova, novação - 

4404 
- Telecomunicações móveis, prescrição, 

prazo - 4276 

 
2 –  Direito das Obrigações 
 
 Em Geral 
 

- Acidente de viação, culpa in vigilando, 
poder paternal - 4314 

- Acidente de viação, danos futuros, 
cálculo, equidade - 4283 (Texto integral) 

- Acidente de viação, danos morais, 
morte, sucessão - 4307 

- Acidente de viação, auto-estrada - 4353 
- Acidente de viação, indemnização, juros 

de mora, IRS - 4368 
- Acidente de viação, indemnização, IRS - 

4402 
- Acidente de viação, acidente de trabalho, 

retribuição, salário, indemnização - 4472 
- Culpa, culpa presumida do condutor, 

acidente de viação - 4266 
- Cheque, rescisão, responsabilidade civil - 

4338 
- Estado, contrato de empreitada, 

competência material - 4483 
- Fundo de Garantia Automóvel, custas - 

4293 
- Fundo de Garantia Automóvel, isenção de 

custas. - 4351 
- Prova desportiva, acidente, indemnização 

- 4414 
- Responsabilidade civil por acidente de 

viação, responsabilidade objectiva - 4401 
 
 
 Dos Contratos em Especial 
 

- Acção de despejo, rendas vencidas na 
pendência da acção, despejo imediato - 
4440 (Texto integral) 

- Acção de despejo, mandato, despejo - 
4365 

 
 
- ALD, regime, juros de mora - 4371 
- Arrendamento, caducidade, direito de 

preferência - 4297 
- Arrendamento, licença de utilização - 

4336 
- Arrendamento, renda, actualização - 4288 
- Arrendamento, obras, alteração - 4300 
- Arrendamento, denúncia, impedimento - 

4380 
- Arrendamento, comunicabilidade, cônjuge 

- 4384 
- Arrendamento, renda, cheque, provas - 

4400 
- Arrendamento, propriedade horizontal, 

vícios da coisa, nulidade do contrato - 
4405 

- Arrendamento, vícios da coisa, renda, 
pagamento - 4407 

- Arrendamento, despejo imediato - 4409 
- Arrendamento para habitação, falta, 

residência permanente, separação de 
facto - 4428 

- Arrendamento, transmissão de direitos, 
actualização de renda, renda 
condicionada - 4447 

- Cláusula contratual geral, forma, 
nulidade, união de contratos - 4278 
(Texto integral) 

- Cláusula contratual geral, nulidade, banco 
- 4287 

- Contrato de compra e venda, defeitos, 
indemnização - 4272 

- Contrato de arrendamento, contrato, 
documento escrito, prova testemunhal - 
4281 

- Contrato de arrendamento, 
estabelecimento comercial, encerramento 
do estabelecimento - 4329 

- Contrato de arrendamento, obras, 
alteração, caducidade, abuso de direito - 
4438 

- Contrato de arrendamento, contrato 
verbal, nulidade, despejo imediato - 4464 

- Contrato de arrendamento, abandono, 
deterioração - 4474 

- Contrato de prestação de serviços, 
telefone, prescrição - 4427 

- Contrato de seguro, declaração, 
declaração inexacta - 4268 

- Contrato de seguro, acidente de trabalho, 
alteração do contrato, boa-fé - 4422 

- Contrato de seguro, acidente, pessoal, 
contrato de adesão, dever de informar, 
nulidade - 4470 

- Contrato de seguro, crédito, agravamento, 
omissão, responsabilidade, seguradora, 
validade - 4476 

- Contrato, incumprimento, indemnização, 
resolução - 4360 

- Comodato, prazo, restituição - 4282 
- Contrato-promessa, prestação - 4362 
- Contrato-promessa, direito de retenção, 

embargos de terceiro - 4379 
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- Contrato-promessa, prazo, cláusula 
acessória, provas - 4399 

- Contrato-promessa, comunhão de 
adquiridos, compra e venda, direitos, 
cônjuge - 4441 

- Contrato-promessa, simulação, prova 
testemunhal, provas - 4445 

- Contrato-promessa, interpretação, 
declaração negocial, fixação de prazo, 
resolução - 4448 

- Compra e venda, empreitada, defeito da 
obra, denúncia, caducidade, prazo - 4316 

- Compra e venda, preço, intervenção 
provocada - 4417 

- Crédito ao consumo, compra e venda, 
embargos de executado, união de 
contratos - 4468 

- Cumprimento defeituoso, resolução do 
contrato - 4350 

- Empreitada, defeitos, prescrição, 
interrupção - 4385 

- Empreitada, defeitos, reparações urgentes 
- 4398 

- Execução específica de contrato 
promessa, inexistência de propriedade 
horizontal de fracção - 4480 

- Execução de sentença, liquidação, ALD, 
incumprimento - 4484 

- Locação, compra e venda, venda, bens 
alheios, nulidade, registo - 4421 (Texto 
integral) 

- Resolução do contrato, alteração anormal 
das circunstâncias, pedido - 4347 

- Resolução do contrato, eficácia - 4356 
- Revogação, resolução, rescisão, denúncia 

- 4309 
- Seguro, proposta de seguro - 4355 
- Seguro, cláusula contratual geral, 

comunicação - 4391 
- União de contratos, contrato misto - 4292 

 
 
 Da Propriedade 
 

- Águas, baldios, servidão de aqueduto - 
4345 

- Baldios, sentença, registo predial - 4430 
- Compra e venda, prédio rústico, direito de 

preferência, depósito do preço, lei 
aplicável - 4418 

- Condomínio, assembleia de condóminos, 
título executivo - 4275 

- Direito de propriedade, consentimento, 
obras - 4296 

- Mudança de servidão, condenação ultra 
petitum - 4435 

- Prédio confinante, dano - 4354 
- Servidão de passagem, ampliação, direito 

potestativo, prédio - 4432 
- Usucapião, boa-fé, posse - 4322 

 
 
 

3 –  Direito de Família e de 
Sucessões 
 

- Alimentos, cônjuge, renúncia - 4394 
- Alimentos devidos a menores, prestações 

devidas, incumprimento, Segurança 
Social - 4429 

- Alimentos a menores, alteração - 4485 
- Anulação de testamento - 4358 
- Casamento, regime de bens - 4396 
- Casa de morada de família, divórcio, 

habitação social, transmissão do 
arrendamento - 4449 (Texto integral) 

- Competência, regulação do poder 
paternal, acção de divórcio - 4319 

- Divórcio, comunhão de adquiridos, bens 
comuns, salário 4289 

- Divórcio litigioso, alimentos provisórios, 
meios de prova - 4437 

- Inventário, cemitério - 4343 
- Inventário, resolução provisória de 

questões ou sua remessa para os meios 
comuns - 4477 

- Investigação de paternidade, exame, 
recusa, ónus da prova - 4406 

- Legado, herdeiro, propriedade - 4286 
- Menor, entrega judicial de menor, 

estrangeiro - 4357 
- Menor - 4426 
- Petição da herança - 4444 
- Regulação do poder paternal, alimentos, 

menor, alimentos devidos a menores - 
4471 

- Relação de bens, falta, provas - 4397 
- Separação judicial de bens, causa de 

pedir, petição inicial - 4327 
- União de facto, alimentos - 4335 

 
 
4 –  Processo Civil  

 
- Alteração, matéria de facto, 

fundamentação, anulação de julgamento 
- 4453 

- Apoio judiciário, patrocínio oficioso, 
nomeação, prazo, requerimento, 
interrupção, constitucionalidade - 4392 

- Apoio judiciário, contestação, 
prorrogação do prazo - 4331 

- Apoio judiciário, suspensão da instância - 
4332 

- Apoio judiciário, prazo, interrupção, 
constitucionalidade - 4369 

- Apoio judiciário, patrono escolhido pelo 
requerente, interrupção de prazo - 4454 

- Associação, isenção de custas - 4467 
- Arresto de crédito cuja existência é 

negada pelo credor - 4443 
- Contestação, prazo, contagem dos prazos 

- 4311 
- Competência internacional, acidente de 

viação, dano - 4377 
- Competência internacional, acidente de 

viação - 4395 
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- Competência material, processo tutelar de 
menores - 4388 

- Custas, pagamento, prestação - 4373 
- Embargos de terceiro, penhora, arresto, 

registo predial - 4317 
- Embargos, caducidade, indemnização, 

responsabilidade civil, procedimentos 
cautelares - 4318 

- Embargos de terceiro, arresto - 4389 
- Embargos de terceiro, falência - 4413 
- Embargos de executado, caução, conta do 

processo, juros, litigância de má fé, 
indemnização - 4450 

- Embargos de terceiro, citação, 
formalidades, prazos, oposição - 4459 

- Embargos de executado, cessão de quota, 
erro, anulabilidade, confirmação, 
caducidade - 4473 

- Embargos de executado, livrança, 
validade, título - 4482 

- Execução, embargos de executado, 
intervenção de terceiros - 4367 

- Execução, penhora, extinção da instância, 
impossibilidade superveniente, custas - 
4465 

- Execução, embargos de executado, bens 
comuns do casal, penhora, citação, 
cônjuge, omissão - 4466 

- Exame, perito - 4267 
- Execução, reclamação de créditos, 

garantia real - 4306 
- Execução, extinção da instância - 4348 
- Execução de sentença, suspensão da 

instância, poder vinculado - 4451 
- Execução, telefone, competência - 4382 
- Fiel depositário, depositário, nulidade - 

4285 
- Gestão pública, gestão privada, omissão, 

competência material - 4431 (Texto 
integral) 

- Gravação da prova, anulação de 
julgamento - 4294 

- Habilitação, arrendamento rural - 4291 
- Indeferimento liminar, citação - 4295 

(Texto integral) 
- Injunção, título executivo - 4290 
- Injunção, execução, título executivo, 

fotocópia - 4303 
- Injunção, competência territorial, 

conhecimento oficioso - 4403 
- Injunção, taxa de justiça, prazo - 4420 
- Inspecção ao local - 4458 
- Intervenção acessória, compra e venda, 

defeitos - 4374 
- Hipoteca legal do Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social, 
graduação de créditos - 4457 

- Litigância de má-fé - 4434 
- Litisconsórcio, intervenção principal, 

intervenção provocada - 4339 
- Má fé, presunção, prazo, contagem dos 

prazos - 4298 
- Notificação, mandatário, alegações, 

acidente de viação, danos futuros, 
indemnização - 4424 

- Penhora, estabelecimento comercial, 
direito ao trespasse, arrendamento - 4271 

- Penhora, arresto, citação - 4299 
- Petição inicial, ineptidão, causa de pedir 

em acção de condenação - 4460 
- Procuração, vícios, representação, 

casamento, comunhão geral de bens, 
venda - 4274 

- Providência cautelar, indeferimento 
liminar, contrato, aluguer de automóvel 
sem condutor - 4328 

- Procedimentos cautelares, direitos - 4410 
- Procedimentos cautelares, aluguer de 

longa duração - 4390 
- Providência cautelar, arresto, Processo 

Especial de Recuperação de Empresa, 
despacho, prosseguimento do processo - 
4433 

- Providência cautelar, letra de câmbio, 
falsidade, execução - 4456 

- Procuração, revelia, junção de documento 
- 4412 

- Pacto atributivo de competência, 
competência territorial, cláusula 
contratual geral, nulidade - 4279 

- Recurso, alegações - 4334 
- Recurso, procedimentos cautelares, 

oposição, efeitos - 4340 
- Recurso de revisão, prazo, ónus da prova - 

4359 
- Recurso, matéria de facto, prazo, deserção 

- 4419 
- Revisão de sentença estrangeira, sentença 

arbitral, Relação - 4304 (Texto integral) 
- Sentença estrangeira, declaração, 

exequibilidade - 4361 
- Sentença estrangeira, declaração, 

declaração de executoriedade, 
reembolso, honorários, imposto, 
despesas - 4442 

- Segredo profissional, segredo bancário - 
4341 

- Segredo profissional, funcionário 
bancário, princípio da proporcionalidade 
- 4463 (Texto integral) 

- Sigilo bancário - 4478 
- Título executivo, cheque, prescrição - 

4363 
- Título executivo, cheque, quirógrafo, 

mútuo, nulidade - 4436 
 
 
5 – Direito Comercial  

 
- Administrador, Estado, destituição, justa 

causa, indemnização, dano, lucros - 4425 
- Anulação de deliberação social, 

associação, deliberação, extinção, 
processo disciplinar, impossibilidade 
superveniente - 4415 

- Arrendamento comercial, falta de forma, 
nulidade, risco pelo perecimento - 4461 

- Descoberto bancário, juros bancários - 
4383 (Texto integral) 
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- Compensação, crédito, salário, reforma, 
depósito bancário, indemnização - 4479 

- Contrato de concessão, denúncia, 
indemnização - 4411 

- Inquérito judicial, gerente, sociedade 
comercial - 4301 

- Juros de mora, letra - 4372 
- Legitimidade, sociedade comercial, sócio, 

exclusão de sócio - 4308 
- Letra de câmbio, validade, requisitos, 

imposto de selo, litigância de má-fé, 
contraditório, nulidade - 4270 

- Personalidade jurídica, sociedade, 
extinção, liquidação - 4325 

- Prestação de contas, sociedade irregular, 
caducidade - 4280 

- Sociedade comercial, gerente - 4320 
- Sociedade comercial, aquisição - 4364 
- Trespasse, concorrência desleal - 4375 

 
 
6-Processos Especiais e 

Incidentes Vários  
 
- Acção especial, liquidação, participação, 

questão prévia, citação - 4313 
- Expropriação, publicação, aplicação da lei 

no tempo - 4323 
- Expropriação por utilidade pública, 

indemnização, interessado - 4342 
- Expropriação por utilidade pública, 

indemnização, juros, sanção pecuniária 
compulsória - 4352 

- Expropriação por utilidade pública, mora - 
4370 

- Expropriação por utilidade pública, 
tribunal colectivo, competência - 4381 

- Expropriação por utilidade pública, 
Reserva Agrícola Nacional, terreno para 
construção - 4386 

- Expropriação por utilidade pública, 
indemnização, actualização, juros de 
mora, sanção - 4393 

- Expropriação por utilidade pública, 
Reserva Agrícola Nacional, Plano 
Director Municipal - 4408 

- Expropriação por utilidade pública, 
pedido de expropriação total, avaliação - 
4439 

- Expropriação. Terreno classificado no 
PDM como sendo “área não urbana”, 
mas não colocado em RAN ou REN - 
4452 

- Falência, acção de reivindicação, 
apensação - 4277 

- Falência, restituição de bens, caducidade, 
termo, protesto - 4284 

- Falência, requisitos - 4302 
- Falência, graduação de créditos, 

segurança social, privilégio creditório - 
4315 

- Falência, restituição de bens, acção, 
caducidade - 4344 

- Falência, ónus da prova - 4346 

- Falência, recuperação de empresa, 
poderes do Tribunal - 4387 

- Falência, requisitos, indeferimento liminar 
- 4416 

- Falência, crédito, salário, hipoteca 
voluntária, hipoteca legal, 
constitucionalidade - 4423 

- Falência, despacho liminar, causa de pedir 
- 4446 

- Falência, salários em atraso, privilégios, 
direitos fundamentais, colisão de 
direitos, graduação de créditos - 4455 

- Falência, indeferimento liminar - 4462 
- Falência, valor, liquidação - 4475 
- Justificação notarial, registo predial, 

presunção de legalidade - 4310 
- Liquidatário, remuneração - 4349 
- Marcas, princípio da especialidade - 4376 
- Marcas, imitação, registo, recusa, 

confusão - 4469 
- Mora, expropriação, sanção pecuniária 

compulsória - 4305 
- Prestação de contas, liquidação em 

execução de sentença - 4337 
- Processo, falência, venda judicial - 4326 
- Propriedade industrial, Registo Nacional 

de Pessoas Colectivas, recurso, 
competência material - 4366 

- Registo predial, penhora, arresto - 4321 
- Sanção pecuniária compulsória, 

expropriação por utilidade pública - 4333 
- Transitário, contrato de transporte - 4324 

 
 
DIREITO CRIMINAL 
 

- Abuso de confiança fiscal - 4539 (Texto 
integral) 

- Alteração da qualificação jurídica - 4517 
(Texto integral) 

- Abuso de confiança fiscal, exclusão da 
ilicitude - 4499 

- Arma proibida, alteração não substancial 
dos factos - 4503 

- Condução sob o efeito de álcool, 
suspensão da execução da pena - 4491 

- Consumo de estupefacientes - 4537 
- Contra-ordenação, notificação - 4497 
- Contra-ordenação, processo, defensor - 

4542 
- Corrupção, dispensa de pena - 4489 

(Texto integral) 
- Crime continuado, violação - 4511 
- Crime, ameaça - 4527 
- Homicídio por negligência, negligência 

grosseira, prisão efectiva - 4515 
- Homicídio por negligência, concurso de 

infracções, pena acessória - 4534 
- Ilícito de mera ordenação social, 

impugnação - 4486 
- Inquérito - 4512 
- Ofensa à integridade física, erro na 

execução - 4487 (Texto integral) 
- Omissão de auxílio - 4493 
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- Prestação de trabalho a favor da 
comunidade - 4524 (Texto integral) 

- Princípio da livre apreciação da prova - 
4490 

- Roubo, declaração do arguido, 
convolação, medida da pena - 4492 

- Segurança Social, subsídio por morte - 
4498 

- Subsídio por morte, reembolso - 4496 
- Tentativa, dolo eventual - 4509 

 
Processo Penal 
 

- Abertura de instrução, factos – 4532 - 
4552 

- Abertura de instrução, inadmissibilidade - 
4516 

- Alegações escritas - 4570 
- Alteração da qualificação jurídica, 

tempestividade - 4520 
- Alteração não substancial dos factos, 

tempestividade - 4508 
- Apoio judiciário, assistente - 4568 
- Apoio judiciário, tempestividade - 4551- 

4557 (Texto integral) 
- Apreciação da prova, animus deffendendi, 

excesso de legítima defesa - 4526 
- Apreciação da prova, modificabilidade da 

decisão de facto - 4521 
- Arma caçadeira, licença de uso e porte de 

arma - 4562 
- Ausência, notificação do arguido, 

detenção - 4559 
- Autoria moral - 4569 
- Cassação da licença de condução - 4553 
- Caução, substituição - 4538 
- Cheque sem provisão, prejuízo - 4566 
- Competência territorial 4577 
- Concurso real de infracções, burla, 

falsificação de documento - 4549 
- Conexão de infracções - 4533 
- Conflito de competência, carta precatória, 

recusa de cumprimento - 4529 (Texto 
integral) 

- Conflito de deveres, infracção fiscal - 
4578 

- Contra-ordenação, recurso, legitimidade 
do Ministério Público - 4571 

- Contra-ordenação, recurso, questão nova - 
4561 

- Crime particular, acusação, legitimidade 
do Ministério Público - 4543 

- Crime particular, notificação ao 
mandatário - 4554 

- Cúmulo jurídico de penas - 4531 
- Decisão instrutória, objecto do processo - 

4575 
- Desobediência - 4573 
- Desobediência, cominação - 4567 (Texto 

integral) 
- Desobediência, cominação, fiel 

depositário - 4548 
- Documento, leitura permitida de auto, 

prova por reconhecimento - 4560 
- Erro na execução, aberratio ictus - 4563 

- Escuta telefónica, nulidade sanável - 4514 
(Texto integral) 

- Evasão, privação da liberdade - 4540 
- Extinção de sociedade, prescrição do 

procedimento criminal - 4547 
- Extinção do procedimento criminal, 

falência – 4502 - 4505 
- Extradição - 4579 (Texto integral) 
- Falsas declarações, antecedentes criminais 

- 4574 
- Falsas declarações, constituição de 

assistente - 4545 
- Falta de fundamentação, escuta telefónica, 

falta de motivação, detenção de arma não 
manifestada - 4522 (Texto integral) 

- Gravação da prova - 4504 
- Gravação da prova, transcrição, recurso - 

4556 
- Homicídio por negligência, teoria da 

causalidade adequada - 4564 
- Identidade do arguido - 4550 
- Instrução criminal, inquirição de 

testemunha, defensor - 4513 
- Intervenção provocada, processo penal - 

4528 
- Jovem delinquente, nulidade de sentença - 

4501 
- Lugar vedado ao público - 4544 
- Medidas de coacção, alteração das 

circunstâncias - 4523 
- Negligência, pluralidade de infracções - 

4572 (Texto integral) 
- Nulidade de sentença, irregularidade, 

despacho - 4506 
- Nulidade processual, produção antecipada 

de prova, valor probatório - 4525 
- Ofensa à integridade física, especial 

censurabilidade do agente, associação 
criminosa - 4565 

- Pedido cível, danos morais - 4507 
- Perda a favor do Estado, absolvição - 

4518 
- Perda a favor do Estado, perda de coisa 

relacionada com o crime - 4494 
- Poluição - 4530 
- Princípio da continuidade da audiência, 

provas - 4510 
- Proibição de conduzir veículo motorizado, 

suspensão da execução da pena - 4555 
- Proibição de prova, órgão de polícia 

criminal - 4546 
- Pronúncia, indícios, alteração de marcos - 

4495 
- Provas, junção de documento - 4500 
- Queixa - 4558 
- Recurso penal, junção de documento - 

4536 
- Recurso, motivação, conclusões, despacho 

de aperfeiçoamento - 4488 
- Reincidência - 4576 
- Revogação da suspensão da execução da 

pena, culpa - 4535 
- Segredo profissional, advogado - 4519 

(Texto integral) 
- Sigilo bancário, competência - 4541 

(Texto integral) 
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DIREITO DO TRABALHO 
 

- Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal - 4580 

- Acidente de trabalho, local de trabalho - 
4582 

- Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal, contrato de seguro, folha de 
férias, aprendizes, prova documental - 
4583 

- Acidente de trabalho, culpa do sinistrado, 
processo urgente, prazos, intervenção de 
terceiros - 4589 

- Acidente de trabalho, descaracterização - 
4591 

- Acidente de trabalho, despesas - 4594 
- Acidente de trabalho, descaracterização 

de acidente, culpa do sinistrado, nulidade 
de sentença - 4595 

- Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal - 4596 

- Acidente de trabalho, remição de pensão - 
4598 

- Acidente de trabalho, ascendente a cargo - 
4615 

- Acidente de trabalho, cedência de 
trabalhador, violação - 4617 

- Acidente de trabalho, incapacidade 
funcional - 4618 

- Acidente de trabalho, incapacidade 
temporária - 4623 

- Acidente de trabalho, culpa da entidade 
patronal - 4624 

- Acidente de trabalho, direitos 
indisponíveis, despacho, homologação - 
4625 

- Acidente de trabalho, tempo de trabalho - 
4628 (Texto integral) 

- Acidente de trabalho, incapacidade 
permanente absoluta para o trabalho 
habitual, subsídio, montante da pensão - 
4633 

- Acidente de trabalho, incapacidade 
permanente absoluta para o trabalho 
habitual, subsídio, montante da pensão - 
4635 

- Actualização de pensão, acidente de 
trabalho, doença profissional - 4603 

- Apoio judiciário, nomeação de patrono - 
4592 

- Arresto, requisitos - 4632 
- Cessação do contrato de trabalho, 

extinção, posto de trabalho - 4626 
- Contrato de trabalho a termo, sua 

justificação - 4585 
- Contrato de trabalho a termo, fraude à lei 

- 4601 
- Contrato de trabalho, rescisão pelo 

trabalhador, justa causa - 4612 
- Contrato de trabalho, justa causa de 

despedimento - 4616 
- Contrato de trabalho, jus variandi, 

polivalência funcional - 4619 
- Contrato de trabalho a termo - 4622 

 
 
 
 
- Contrato de trabalho a termo, aplicação da 

lei no tempo - 4630 
- Contrato de trabalho, cessação, aviso 

prévio - 4636 
- Contra-ordenação laboral, condução 

automóvel, tempo de trabalho, descanso 
intercalar, responsabilidade - 4597 

- Contra-ordenação, trabalho suplementar - 
4606 

- Contra-ordenação, retroactividade da lei - 
4607 

- Contrato colectivo de trabalho, 
estabelecimento de ensino, portaria de 
extensão, diuturnidade - 4599 

- Crédito, salário, trabalho suplementar, 
meios de prova - 4609 

- CTT, processo disciplinar, regime 
aplicável, justa causa de despedimento - 
4586 

- CTT, Caixa Geral de Aposentações, 
inscrição - 4590 

- Desconsideração da personalidade 
colectiva, trabalho temporário, fraude à 
lei - 4593 

- Despedimento nulo, reintegração - 4602 
- Despedimento com justa causa, 

trabalhador postal - 4614 
- EDP, antiguidade - 4600 
- Execução de sentença, sanção pecuniária 

compulsória - 4621 
- Interrupção da prescrição, apoio judiciário 

- 4613 
- Juros de mora, título executivo, sentença 

condenatória - 4629 
- Justa causa, gerente - 4581 
- Justa causa de despedimento, 

desobediência, despedimento sem justa 
causa - 4604 

- Nulidade da decisão, seguradora, pré-
reforma - 4631 

- Nulidade, omissão de pronúncia - 4637 
- Pensão, remição - 4588 
- Período experimental - 4584 
- Prescrição, crédito laboral - 4611 
- Processo disciplinar, invalidade - 4634 
- Remição, pensão, regime - 4608 
- Remição, pensão, actualização de pensão 

- 4610 
- Rescisão pelo trabalhador, salários em 

atraso, direito à indemnização, abuso do 
direito - 4605 

- Salários em atraso, justa causa objectiva - 
4587 

- Suspensão do despedimento, nulidade, 
processo disciplinar, justa causa de 
despedimento - 4620 

- Transacção, facto novo - 4627 
 


